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PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO 

CONCURSO PÚBLICO –– EDITAL Nº 01/2019 

GUARDA MUNICIPAL (FEMININO/MASCULINO) 

 
 
 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO 

 
INSTRUÇÕES GERAIS 

 

I. Nesta prova, você encontrará 07 (sete) páginas numeradas sequencialmente, contendo 50 (cinquenta) 
questões objetivas correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa 10 (dez) questões, 
Raciocínio Lógico 10 (dez) questões, Noções de Informática 10 (dez) questões e Conhecimentos 
Específicos 20 (vinte) questões. 

II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos na Folha de Respostas. Se houver erro, notifique o 
fiscal. 

III. Verifique se o Caderno de Questões se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja 
divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações 
posteriores nesse sentido. 

IV. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, 
notifique o fiscal. 

V. Assine e preencha a Folha de Respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta. 

VI. Marque a Folha de Respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme 
o exemplo na própria Folha de Respostas. 

VII. O sistema de leitura e processamento das Folhas de Respostas não registrará a resposta em que houver falta 
de nitidez na marcação e/ou marcação de mais de uma alternativa. 

VIII. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou manchada. Exceto sua assinatura, nada 
deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas. 

IX. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal a Folha de Respostas e este Caderno. As observações ou marcações 
registradas neste Caderno não serão levadas em consideração. 

X.  Você dispõe de 03 (três) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar a 
Folha de Respostas. 

XI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 02 (duas) horas após seu início. 

XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular e demais aparelhos eletrônicos. 

Boa Prova! 

 

 

 

GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
 Leia o texto abaixo para responder às questões 

de 1 a 10.  
 

Texto I 
 Naquele tempo o mundo era ruim. Mas depois 
se consertara, para bem dizer as coisas ruins não 
tinham existido. No jirau da cozinha arrumavam-se 
mantas de carne-seca e pedaços de toicinho. A sede 
não atormentava as pessoas, e à tarde, aberta a 
porteira, o gado miúdo corria para o bebedouro. Ossos 
e seixos transformavam-se às vezes nos entes que 
povoavam as moitas, o morro, a serra distante e os 
bancos de macambira.  
 Como não sabia falar direito, o menino 
balbuciava expressões complicadas, repetia as sílabas, 
imitava os berros dos animais, o barulho do vento, o 
som dos galhos que rangiam na catinga, roçando-se. 
Agora tinha tido a ideia de aprender uma palavra, com 
certeza importante porque figurava na conversa de 
sinha Terta. Ia decorá-la e transmiti-la ao irmão e à 
cachorra. Baleia permaneceria indiferente, mas o irmão 
se admiraria, invejoso.  
 - Inferno, inferno.  
 Não acreditava que um nome tão bonito 
servisse para designar coisa ruim. E resolvera discutir 
com sinha Vitória. Se ela houvesse dito que tinha ido 
ao inferno, bem. Sinha Vitória impunha-se, autoridade 
visível e poderosa. Se houvesse feito menção de 
qualquer autoridade invisível e mais poderosa, muito 
bem. Mas tentara convencê-lo dando-lhe um cocorote, 
e isto lhe parecia absurdo. Achava as pancadas 
naturais quando as pessoas grandes se zangavam, 
pensava até que a zanga delas era a causa única dos 
cascudos e puxavantes de orelhas. Esta convicção 
tornava-o desconfiado, fazia-o observar os pais antes 
de se dirigir a eles. Animara-se a interrogar sinha Vitória 
porque ela estava bem-disposta. Explicou isto à 
cachorrinha com abundância de gritos e gestos.  
 

(RAMOS, Graciliano. Vidas Secas. Rio de Janeiro/São Paulo: 
Record, 2009, p. 59-60) 

 
1) Quanto à tipologia, é correto afirmar que o 

texto é narrativo em função de todas as 
características típicas dessa categoria 
listadas, exceto: 
a) presença de personagens que agem ao longo 

do texto. 
b) defesa de um ponto de vista construída por 

argumentos.  
c) encadeamento de ações que conferem 

dinamismo ao texto.  
d) sequência temporal constituída por expressões 

adverbiais e verbos. 
 

2) Em “Como não sabia falar direito, o menino 
balbuciava expressões complicadas, (...)” (2º§), o 
vocábulo destacado é uma conjunção que 
estabelece relação entre orações no período em 
que está inserida e possui um valor semântico de:  
a) concessão. 
b) condição. 
c) causa. 
d) comparação. 

3) No texto, o vocábulo “Inferno” promove 
leituras distintas. Nesse sentido, assinale a 
alternativa correta. 
a) a conotação negativa apresentada por sinha 

Vitória condiz com o senso comum.  
b) para o menino, a importância das palavras 

independe de quem as pronuncia. 
c) a admiração do irmão seria resultante da 

compreensão do sentido da palavra. 
d) a beleza atribuída à palavra, pelo menino, 

referia-se ao seu valor semântico. 
 

4) O sentido das palavras deve ser apreendido no 
contexto em que estão inseridas. Desse modo, 
em “Mas tentara convencê-lo dando-lhe um 
cocorote, e isto lhe parecia absurdo.” (4º§), 
embora o termo destacado seja uma expressão 
regional, é possível notar que significa: 
a) uma pancada. 
b) uma lição de moral. 
c) um falso argumento. 
d) um argumento emocional. 
 

5) Em “No jirau da cozinha arrumavam-se mantas 
de carne-seca e pedaços de toicinho.” (1º§), ao 
analisar sintaticamente a oração, deve-se 
classificar seu sujeito como:  
a) simples. 
b) indeterminado. 
c) oculto/ desinencial. 
d) composto. 

 
6) De acordo com a gramática tradicional, a 

vírgula, no interior de uma oração, deve ser 
usada, dentre outros casos, para isolar o 
adjunto adverbial antecipado. Dentre os 
fragmentos abaixo, retirados do texto, assinale 
aquele em que a vírgula deveria ser empregada 
por essa razão.  
a) “Ossos e seixos transformavam-se às vezes 

nos entes que povoavam as moitas,” (1º§). 
b) “Ia decorá-la e transmiti-la ao irmão e à 

cachorra.” (2º§). 
c) “Não acreditava que um nome tão bonito 

servisse para designar coisa ruim.” (4º§).  
d) “Achava as pancadas naturais quando as 

pessoas grandes se zangavam,” (4º§). 
 

7) Ao observar o emprego do acento indicativo de 
crase em “Explicou isto à cachorrinha com 
abundância de gritos e gestos.” (4º§), nota-se 
adequação ao que prescreve a gramática 
quanto ao uso desse acento. Assinale a 
alternativa em que, ao substituir-se 
“cachorrinha” por outro complemento, 
provoca-se um erro no emprego do acento 
grave.  
a) Explicou isto à sua mãe com abundância de 

gritos e gestos. 
b) Explicou isto à todos com abundância de gritos 

e gestos. 
c) Explicou isto àquele amigo com abundância de 

gritos e gestos. 
d) Explicou isto à família com abundância de 

gritos e gestos. 
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8) A partir de um entendimento global do texto, 
nota-se que a relação entre pais e filhos era 
marcada por:  
a) admiração recíproca.  
b) violência revidada.  
c) agressões naturalizadas.  
d) afetos silenciados. 

 
9) As expressões destacadas em “repetia as 

sílabas, imitava os berros dos animais, o 
barulho do vento, o som dos galhos” (2º§) 
cumprem um papel importante uma vez que: 
a) conferem dinamismo ao texto, com noção de 

movimento, de ação, exercendo valor verbal.  
b) indicam especificações em relação ao 

substantivo a que se referem, cumprindo valor 
adjetivo.  

c) apresentam conotação adverbial revelando 
circunstâncias de modo em relação ao 
substantivo. 

d) sugerem a noção de posse em relação a 
termos genéricos, sendo classificadas como 
pronomes.  

 
10) Considere a estrutura do seguinte fragmento 

retirado do texto: “Se ela houvesse dito que 
tinha ido ao inferno, bem.” (4º§). Em seguida, 
assinale a alternativa que traz a análise correta: 
a) Trata-se de um período composto por duas 

orações.  
b) Trata-se de um período composto por três 

orações.  
c) Trata-se de um período composto por quatro 

orações.  
d) Trata-se de um período simples. 

 
RACIOCÍNIO LÓGICO 

 
11) Sendo “p” uma proposição lógica verdadeira e 

“q” uma proposição lógica falsa e de acordo 
com a lógica proposicional e os conectivos 
lógicos, é correto afirmar que: 
a) p → q é verdadeira 
b) p ↔ q é falsa 
c) p ^ q é verdadeira 
d) p v q é falsa 
 

12) Sabendo que num total de N pessoas, 25 delas 
gostam de jogar vôlei, 45 gostam de jogar 
basquete, 18 gostam das duas modalidades e 
20 delas de nenhuma das duas, então o valor 
de N é: 
a) 72 
b) 90 
c) 108 
d) 68 

 
13) Todo advogado é formado. Nenhum formado 

usa celular. Podemos concluir que: 
a) Algum advogado usa celular 
b) Algum advogado não é formado 
c) Algum formado usa celular 
d) Pode haver formado que não é advogado 

14) Se o valor lógico da proposição composta “Se 
Marcos é professor, então Marcos trabalha 12 
horas por dia” é verdade, então basta que: 
a) o valor lógico da proposição “Marcos é 

professor” seja verdade 
b) o valor lógico da proposição “Marcos trabalha 

12 horas por dia” seja falso 
c) o valor lógico da proposição “Marcos é 

professor” seja falso 
d) o valor lógico da proposição “Marcos é 

professor” é verdade e o valor lógico da 
proposição “Marcos trabalha 12 horas por dia” 
é falso 

 
15) As afirmativas a seguir referem-se aos 

conjuntos A = {0, 1, {1}, 2, 3} e B = {1, 3 ,4}. 
 
I. 1 ϵ A 
 
II. {2} ϵ A 
 
III. A – B = {0, 2} 
 
IV. B – A = {4} 

  
 Estão corretas as afirmativas: 

a) I, II e III apenas 
b) I e IV apenas 
c) I, II, III e IV 
d) II e III apenas 
 

16) Se “Alguns cantores são líricos” e “Todos os 
líricos são românticos”, então, necessariamente: 
a) Todo romântico é lírico 
b) Todo lírico é cantor 
c) Algum cantor é romântico 
d) Nenhum romântico é lírico 

 
17) 150 pessoas realizaram um teste com duas 

questões. Se 70 pessoas acertaram somente a 
primeira questão, 50 pessoas acertaram a 
segunda questão e 25 pessoas acertaram as 
duas, então o total de pessoas que erraram as 
duas questões foram: 
a) 30 
b) 55 
c) 5 
d) 45 
 

18) A senha de um banco é formada por 3 
caracteres, sendo uma vogal minúscula e dois 
números de 1 a 8. Nessas condições, o total de 
senhas possíveis que podem ser formadas é: 
a) 960 
b) 640 
c) 320 
d) 540 
 

19) Numa empresa há 3 vagas de analista financeiro e 
há 7 pretendentes. O total de possibilidades de 
escolha que o diretor da empresa tem para o 
preenchimento dessas vagas é: 
a) 70 
b) 210 
c) 21 
d) 35 
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20) Dentre dez bolas idênticas numeradas de 1 a 
10, a probabilidade de se sortear uma dessas 
bolas de forma que o número seja par ou maior 
que 3 é: 
a) 60% 
b) 70% 
c) 50% 
d) 80% 

 
NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

 
21) Quanto aos navegadores (browsers) da 

Internet, analise as afirmativas abaixo e dê 
valores Verdadeiro (V) ou Falso (F). 

 
(  ) o HTTP é definido tecnicamente como sendo 

uma linguagem de programação. 
 

(  ) se o website começa com https:// a 
comunicação será criptografada. 

 
(  ) a ferramenta de busca do Google inclui HTTPS 

em suas pesquisas no buscador. 
  
 Assinale a alternativa que apresenta a 

sequência correta de cima para baixo. 
a) V, F, F 
b) V, V, F 
c) F, V, V 
d) F, F, V 

 
22) Leia atentamente a frase abaixo referente às 

Redes de Computadores: 
 

 "_____ significa _____ e é um conjunto de 
_____ que pertence a uma mesma organização, 
conectados entre eles por uma rede, numa _____ área 
geográfica". 

  
 Assinale a alternativa que preencha correta e 

respectivamente as lacunas. 
 

a) LAN / Local Area Network / computadores / pequena 
b) MAN / Much Area Network / computadores / grande 
c) MAN / Much Area Network / roteadores / pequena 
d) LAN / Local Area Network / roteadores / grande 

 
23) Quanto aos editores (de Apresentação, de 

Planilhas e de Texto) e suas respectivas extensões 
de arquivos, analise as afirmativas abaixo. 

 
I. tanto a extensão .docx como .txt são extensões 

típicas de Editores de Texto. 
 

II. a extensão .ppm é a principal e padrão do 
Editor de Apresentação da Microsoft.  

 
III. .xlx era a extensão das versões antigas do 

Editor de Planilha da Microsoft. 
 

 Assinale a alternativa correta. 
a) Apenas as afirmativas I e II são tecnicamente 

verdadeiras 
b) Apenas as afirmativas II e III são tecnicamente 

verdadeiras 
c) Apenas as afirmativas I e III são tecnicamente 

verdadeiras 
d) As afirmativas I, II e III são tecnicamente 

verdadeiras 

24) Com base no Editor de Planilhas do Pacote 
Microsoft Office abaixo, assinale a alternativa 
que apresenta o resultado da fórmula:  

 
=(B1+A1)^C1/C2*A2-B2 

 

 A B C 
1 9 3 2 
2 7 5 6 

 
a) 23 
b) 153 
c) 143 
d) 163 

 
25) Quanto à nomenclatura de um malware, analise as 

afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou 
Falso (F). 
(  ) worm 
 
(  ) fandom 
 
(  ) spyware 
 
(  ) trojan 

 
 Assinale a alternativa que apresenta a 

sequência correta de cima para baixo. 
a) V, V, V, V 
b) V, F, V, V 
c) F, F, V, V 
d) V, V, V, F 

 
26) Relacione o item da coluna da esquerda com o 

respectivo exemplo típico da coluna da direita: 
 

(1) Hardware 
 (A) RAM 

(B) Impressora 

(2) Software 
(C) Linux 

(D) Antivírus 

 
a) 1B - 1C - 2A - 2D 
b) 1A - 1B - 2C - 2D 
c) 1A - 1C - 2B - 2D 
d) 1B - 1D - 2A - 2C 
 

27) Quanto aos conceitos básicos sobre Correios 
Eletrônicos, analise as afirmativas abaixo.  
 
I. tudo que começa com www é um endereço de 

um e-mail. 
 
II. o símbolo arroba @ é uma parte do endereço 

de um e-mail. 
 
III. inexiste a possibilidade de receber e-mails 

utilizando de um navegador. 
 

 Assinale a alternativa correta. 
a) As afirmativas I e II são tecnicamente falsas 
b) As afirmativas II e III são tecnicamente falsas 
c) As afirmativas I e III são tecnicamente falsas 
d) As afirmativas I, II e III são tecnicamente falsas 
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28) Assinale a sequência das respectivas teclas de 
atalho do Editor de Texto, do Pacote Microsoft 
Office (em português), para: formatar um texto para 
itálico - colar o texto selecionado - salvar o 
documento. 
a) CTRL + I CTRL + B CTRL + V 
b) CTRL + B CTRL + V CTRL + I 
c) CTRL + V CTRL + I CTRL + B 
d) CTRL + I CTRL + V CTRL + B 

 
29) No Editor de Apresentação, do Pacote Microsoft 

Office (em português), existem vários modos de 
exibição. Assinale a alternativa incorreta sobre um 
desses modos: 
a) Anotações 
b) Classificação de Slides 
c) Montagem de Slides 
d) Estrutura de Tópicos 

 
30) Ao se pesquisar e navegar pela Internet 

depara-se com a seguinte mensagem: Error 
404 Not Found. Assinale a alternativa que 
explica essa mensagem. 
a) estourou a capacidade de memória do servidor 

local de Internet 
b) a página que acessou não foi encontrada 

naquele site em específico 
c) a capacidade de processamento do servidor 

local de Internet estourou 
d) a rede local deve estar travada e possivelmente 

com um cabo solto 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
31) Assinale a alternativa que apresenta um dos 

objetivos fundamentais da República Federativa do 
Brasil, segundo a Constituição Federal de 1988: 
a) Valorizar o trabalho e a livre iniciativa 
b) Defender o pluralismo político 
c) Garantir o desenvolvimento nacional 
d) Permitir o exercício da cidadania 
 

32) A República Federativa do Brasil rege-se nas suas 
relações internacionais por alguns princípios 
expressos na Constituição Federal de 1988, 
dentre eles, a defesa da paz e a solução pacífica 
de conflitos. Leia abaixo o parágrafo único do 
artigo 4° da Constituição Federal: 

 

 “Art. 4°. Parágrafo Único. A República 
Federativa do Brasil buscará a integração econômica, 
política, social e _____ dos povos _____, visando à 
_____ de uma comunidade _____ de nações”. 

 

 Assinale a alternativa que preencha correta e 
respectivamente as lacunas. 
a) cultural / da América Latina / formação / latino-

americana 
b) religiosa / de todos os países / integração / sul-

americana 
c) educacional / da América do Sul / reunião / 

universal 
d) nacional / do mundo / integração / unida 

33) Com relação a representatividade das guardas 

municipais, leia abaixo o artigo 20 do Estatuto 

Geral das Guardas Municipais (Lei Federal nº 

13.022/2014): 
 
 “Art. 20. É reconhecida a representatividade 

das guardas municipais no _____, no _____ e, no 

interesse dos Municípios, no Conselho Nacional de 

Secretários e Gestores Municipais de Segurança 

Pública”.  
 
 Assinale a alternativa que complete correta e 

respectivamente as lacunas. 

a) Conselho Nacional de Trânsito / Conselho 

Nacional de Justiça 

b) Conselho Nacional de Segurança Pública / 

Conselho Nacional das Guardas Municipais 

c) Conselho Nacional de Fomento e Colaboração / 

Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Tecnológico 

d) Conselho Nacional das Guardas Municipais / 

Conselho Nacional de Justiça 

 

34) A Constituição Federal estabelece em seu 

artigo 19 algumas vedações à União, aos 

Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. 

Sobre o assunto, assinale a alternativa que 

apresenta corretamente uma dessas vedações: 

a) Manter regime próprio de previdência social 

b) Negar a busca e apreensão domiciliar sem 

autorização judicial 

c) Manter parcerias com organizações religiosas 

enquadradas como Organizações da Sociedade 

Civil 

d) Recusar fé aos documentos públicos 

 

35) De acordo com as disposições do Código de 

Trânsito Brasileiro, sobre as competências dos 

órgãos e entidades executivos de trânsito dos 

municípios, no âmbito de sua circunscrição, 

analise as afirmativas abaixo. 
 

I. Cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas 

de trânsito, no âmbito de suas atribuições. 
 

II. Planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito 

de veículos, de pedestres e de animais, e 

promover o desenvolvimento da circulação e da 

segurança de ciclistas. 
 

III. Fiscalizar, autuar e aplicar as penalidades e 

medidas administrativas cabíveis relativas a 

infrações por excesso de peso, dimensões e 

lotação dos veículos, bem como notificar e 

arrecadar as multas que aplicar. 
  
 Estão corretas as afirmativas: 

a) I e III apenas 

b) II apenas 

c) II e III apenas 

d) I, II e III 
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36) O Estatuto Geral das Guardas Municipais (Lei 

Federal nº 13.022/2014) estabelece princípios 

mínimos de atuação das guardas municipais. 

Assinale a alternativa que apresenta um desses 

princípios: 

a) Preservação da vida, redução do sofrimento e 

diminuição das perdas 

b) Patrulhamento repressivo 

c) Compromisso com a involução social da 

comunidade 

d) Uso agressivo da força 

 

37) No que diz respeito à criação das guardas 

municipais, analise as afirmativas abaixo e dê 

valores Verdadeiro (V) ou Falso (F). 

 

(  ) O Município pode criar, por decreto 

regulamentar, sua guarda municipal. 

 

(  ) A guarda municipal é subordinada ao chefe do 

Poder Judiciário municipal. 

 

(  ) As guardas municipais não poderão ter efetivo 

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

população, em Municípios com até 50.000 

(cinquenta mil) habitantes. 

  

 Assinale a alternativa que apresenta a 

sequência correta de cima para baixo. 

a) V, V, V 

b) V, F, F 

c) F, F, V 

d) F, V, F 

 

38) A Lei n° 13.675/2018 institui o Sistema Único de 

Segurança Pública (SUSP) e cria a Política 

Nacional de Segurança Pública e Defesa Social 

(PNSPDS). Assinale a alternativa que apresenta 

um objetivo da PNSPDS. 

a) Apoiar as ações de manutenção da ordem pública 

e da incolumidade das pessoas, do patrimônio, do 

meio ambiente e de bens e direitos 

b) Celebrar termo de parceria e protocolos com 

agências de vigilância privada, respeitada a lei 

de licitações 

c) Usar o sistema integrado de informações e 

dados eletrônicos 

d) Incentivar a designação de servidores da 

carreira para os cargos de chefia, levando em 

consideração a graduação, a capacitação, o 

mérito e a experiência do servidor na atividade 

policial específica 

39) Com relação ao Estatuto Geral das Guardas 
Municipais (Lei Federal nº 13.022/2014), analise as 
afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou 
Falso (F). 
 
(  ) As guardas municipais utilizarão uniforme e 

equipamentos padronizados, devendo ser a cor 
preta a cor padrão. 

 
(  ) É assegurada a utilização de outras 

denominações consagradas pelo uso, como 
guarda civil, guarda civil municipal, guarda 
metropolitana e guarda civil metropolitana. 

 
(  ) É assegurado ao guarda municipal o 

recolhimento à cela, isoladamente dos demais 
presos, quando sujeito à prisão antes de 
condenação definitiva. 

  
 Assinale a alternativa que apresenta a 

sequência correta de cima para baixo. 
a) V, V, V 
b) V, F, F 
c) F, F, V 
d) F, V, V 

 
40) A União detém competência privativa para 

legislar sobre determinados assuntos 
estabelecido na Constituição Federal. Assinale 
a alternativa que apresente corretamente uma 
das competências privativas da União para 
legislar: 
a) Orçamento 
b) Registros públicos 
c) Juntas comerciais 
d) Educação, cultura, ensino e desporto 

 
41) O Poder Executivo é exercido pelo Presidente 

da República, auxiliado pelos Ministros de 
Estado. No que se refere às disposições 
constitucionais sobre o Poder Executivo, 
analise as afirmativas abaixo: 
 
I. O Vice-Presidente da República, além de 

outras atribuições que lhe forem conferidas por 
lei complementar, auxiliará o Presidente, 
sempre que por ele convocado para missões 
especiais. 

 
II. Em caso de impedimento do Presidente e do 

Vice-Presidente, ou vacância dos respectivos 
cargos, serão sucessivamente chamados ao 
exercício da Presidência o Presidente do 
Supremo Tribunal Federal, da Câmara dos 
Deputados e o do Senado Federal. 

 
III. Ocorrendo a vacância nos últimos dois anos do 

período presidencial, a eleição para ambos os 
cargos será feita trinta dias depois da última 
vaga, pelo Congresso Nacional, na forma da 
lei. 

  
 Assinale a alternativa correta. 

a) As afirmativas I, II e III estão corretas 
b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas 
c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas 
d) Apenas as afirmativas I e III estão corretas 
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42) Segundo a Constituição Federal de 1988, os 

Tribunais Regionais Federais e os Juízes 

Federais são órgãos da Justiça Federal. No que 

tange ao Poder Judiciário e ao Tribunais 

Regionais Federais, assinale a alternativa 

incorreta. 

a) Os Tribunais Regionais Federais compõem-se de, 

no mínimo, quinze juízes, recrutados, quando 

possível, na respectiva região e nomeados pelo 

Presidente da República dentre brasileiros com 

mais de trinta e menos de sessenta anos 

b) A lei disciplinará a remoção ou a permuta de juízes 

dos Tribunais Regionais Federais e determinará 

sua jurisdição e sede 

c) Os Tribunais Regionais Federais instalarão a 

justiça itinerante, com a realização de audiências e 

demais funções da atividade jurisdicional, nos 

limites territoriais da respectiva jurisdição, 

servindo-se de equipamentos públicos e 

comunitários 

d) Os Tribunais Regionais Federais poderão 

funcionar descentralizadamente, constituindo 

Câmaras regionais, a fim de assegurar o pleno 

acesso do jurisdicionado à justiça em todas as 

fases do processo 

 

43) O Congresso Nacional e suas Casas terão 

comissões permanentes e temporárias, 

constituídas na forma e com as atribuições 

previstas no respectivo regimento ou no ato de 

que resultar sua criação. Sobre o assunto, 

assinale a alternativa incorreta. 

a) Na constituição das Mesas e de cada Comissão, é 

assegurada, tanto quanto possível, a 

representação proporcional dos partidos ou dos 

blocos parlamentares que participam da respectiva 

Casa 

b) As comissões parlamentares de inquérito, que 

terão poderes de investigação próprios das 

autoridades judiciais, além de outros previstos nos 

regimentos das respectivas Casas, podendo sua 

criação resultar da iniciativa do Senado Federal, 

por um sexto de seus membros 

c) Durante o recesso, haverá uma Comissão 

representativa do Congresso Nacional, eleita por 

suas Casas na última sessão ordinária do período 

legislativo, com atribuições definidas no regimento 

comum, cuja composição reproduzirá, quanto 

possível, a proporcionalidade da representação 

partidária 

d) Às comissões, em razão da matéria de sua 

competência, cabe, dentre outras competências, 

realizar audiências públicas com entidades da 

sociedade civil 

44) A denominada “Lei Maria da Penha” (Lei nº 

11.340/2006) cria mecanismos para coibir a 

violência doméstica e familiar contra a mulher. 

No que se refere à “Lei Maria da Penha” e suas 

alterações posteriores, analise as afirmativas 

abaixo: 

I. 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. 

 

II. A autoridade policial deverá remeter, no prazo 

de 3 dias, expediente apartado ao procurador 

do município com o pedido da ofendida, para a 

concessão de medidas protetivas de urgência. 

 

III. Serão admitidos como meios de prova os 

laudos ou prontuários médicos fornecidos por 

hospitais e postos de saúde. 

  

 Assinale a alternativa correta. 

a) As afirmativas I, II e III estão corretas 

b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas 

c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas 

d) Apenas as afirmativas I e III estão corretas 

 

45) A Lei n° 8.069/1990 e suas alterações 

posteriores dispõe sobre o Estatuto da Criança 

e do Adolescente (ECA). Sobre a prevenção 

prevista no título III do ECA, analise as 

afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) 

ou Falso (F). 
 
(  ) É dever de todos prevenir a ocorrência de 

ameaça ou violação dos direitos da criança e 

do adolescente. 
 
(  ) A criança e o adolescente têm direito à 

informação, cultura, lazer, esportes, diversões, 

espetáculos e produtos e serviços que 

respeitem sua condição peculiar de pessoa em 

desenvolvimento. 
 
(  ) A inobservância das normas de prevenção 

importará em responsabilidade da pessoa 

física, não podendo a pessoa jurídica ser 

responsabilizada. 
  
 Assinale a alternativa que apresenta a 

sequência correta de cima para baixo. 

a) V, V, V 

b) V, V, F 

c) F, F, V 

d) F, V, F 
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46) A Lei nº 10.826/2003 conhecida como o 

“Estatuto do Desarmamento” dispõe sobre 

registro, posse e comercialização de armas de 

fogo e munição. Com relação ao registro, 

assinale a alternativa incorreta. 

a) A comercialização de armas de fogo, 

acessórios e munições entre pessoas físicas 

somente será efetivada mediante autorização 

do guarda municipal 

b) É obrigatório o registro de arma de fogo no 

órgão competente 

c) A empresa que comercializar arma de fogo em 

território nacional é obrigada a comunicar a 

venda à autoridade competente, como também 

a manter banco de dados com todas as 

características da arma e cópia dos 

documentos previstos no artigo 4° da Lei n° 

10.826/2003 

d) A empresa que comercializa armas de fogo, 

acessórios e munições responde legalmente 

por essas mercadorias, ficando registradas 

como de sua propriedade enquanto não forem 

vendidas 

 

47) Com relação às disposições da Lei n° 

10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento) e 

suas alterações posteriores, acerca do porte, 

assinale a alternativa correta. 

a) É proibida a cobrança de taxas para os serviços 

relativos ao registro e renovação do registro de 

arma de fogo, sendo permitida a cobrança para 

a expedição de segunda via de registro 

b) A autorização para o porte de arma de fogo de 

uso permitido, em todo o território nacional, é 

de competência das guardas municipais 

c) As armas de fogo utilizadas em entidades 

desportivas legalmente constituídas devem 

obedecer às condições de uso e de 

armazenagem estabelecidas pelo órgão 

competente, respondendo o possuidor ou o 

autorizado a portar a arma pela sua guarda na 

forma do regulamento da Lei n° 10.826/2003 

d) Compete às guardas municipais a autorização 

do porte de arma para os responsáveis pela 

segurança de cidadãos estrangeiros em visita 

ou sediados no Brasil 

48) No que se refere à aplicação da pena das 
sanções penais e administrativas derivadas de 
condutas e atividades lesivas ao meio 
ambiente, previstas na Lei n° 9.605/1998, 
assinale a alternativa incorreta. 
a) A prestação de serviços à comunidade consiste 

na atribuição ao condenado de tarefas gratuitas 
junto a parques e jardins públicos e unidades 
de conservação, e, no caso de dano da coisa 
particular, pública ou tombada, na restauração 
desta, se possível 

b) circunstância que atenua a pena ter o agente 
cometido a infração para obter vantagem 
pecuniária 

c) Nos crimes previstos na Lei n° 9.605/1998, a 
suspensão condicional da pena pode ser 
aplicada nos casos de condenação a pena 
privativa de liberdade não superior a três anos 

d) A multa será calculada segundo os critérios do 
Código Penal; se revelar-se ineficaz, ainda que 
aplicada no valor máximo, poderá ser 
aumentada até três vezes, tendo em vista o 
valor da vantagem econômica auferida 

 
49) No que diz respeito aos crimes contra o meio 

ambiente, assinale a alternativa que não 
apresenta um crime previsto da Lei n° 
9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais). 
a) Introduzir espécime animal no País, sem 

parecer técnico oficial favorável e licença 
expedida por autoridade competente 

b) Provocar, pela emissão de efluentes ou 
carreamento de materiais, o perecimento de 
espécimes da fauna aquática existentes em 
rios, lagos, açudes, lagoas, baías ou águas 
jurisdicionais brasileiras 

c) Abater o animal por ser nocivo, desde que 
assim caracterizado pelo órgão competente 

d) Pescar em período no qual a pesca seja 
proibida ou em lugares interditados por órgão 
competente 

 
50) As entidades de atendimento que 

descumprirem as determinações do Estatuto 
do Idoso (Lei n° 10.741/2003) ficarão sujeitas, 
sem prejuízo da responsabilidade civil e 
criminal de seus dirigentes ou prepostos, às 
penalidades previstas no Estatuto, observado 
o devido processo legal. Com relação às 
entidades não-governamentais, assinale a 
alternativa que apresenta uma penalidade que 
não está prevista na Lei n° 10.741/2003. 
a) Advertência 
b) Multa 
c) Suspensão parcial ou total do repasse de 

verbas públicas 
d) Prestação de serviços à comunidade 
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