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PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CAXIAS DO SUL/RS 

CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2019 . 

GUARDA CIVIL MUNICIPAL · 

1 N2 DE INSCRIÇÃO DO CANDIDATO: 

COMPOSIÇÃO DA PROVA TEÓRICO-OBJETIVA: 

ÁREA DO CONHECIMENTO 
Língua Portuguesa 

Matemática 
Informática 
Legislação 

Conhecimentos Específicos 

Total de Questões 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO: 

Nº DE QlJESTÕES 
... : ··•·· 10 

.. 05 
.. .•. os · 

05 
25 
50 

Leia atentamente e cumpra rigórósamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das provas e das 
normas que regem .este Concurso Público. 

1. Verifique se este cadérnci i::ont~m 50 (cinquenta) questões. Caso contrário, solicite imediatamente ao fiscal da sala 
a sua substituição. Ó Çaderno ele Questões só será substituído no ato de entrega. 

2. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A. B, C, D, E, sendo apenas 1 
• (ürna) ·ª resposta, correra: 

3:0 tempo para realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo o preenchimento do cartão-resposta. O candidato 
s6 póderá se retirai- do recinto da prova após 1 (urna) hora do seu início, podendo levar consigo o Caderno de 

·.. Questões sonien'te 1 (uma) hora antes do horário do término da prova. 

4 ; J\lenhuma informação sobre as instruções e/ou conteúdos das questões será dada pelo fiscal, pois são parte 
. · irú:egrante da prova . 

S. No Caderno de Questões, o candidato poderá rabiscar, riscar, calcular, etc. A assinatura do cartão-resposta é 
•. Ôbrigat6ria . 

6. Ao final, os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último termine sua prova, devendo todos 
assinarem a ata, atestando a idoneidade da fiscalização do concurso. Após o lacre do material da prova, todos deverão 
se retirar da sala ao mesmo tempo. 

7. O candidato poderá destacar a parte inferior da capa deste Caderno de Questões para levar consigo as respostas. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - (CARTÃO-RESPOSTA RASCUNHO) - - - - - - - - - - - - - - - - - -

OI 06 . 11 16 21 26 31 36 41 46 

02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 

·03 08 13 18 23 28 33 38 43 48 

04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 

05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 



1 r < \ lÍNGOA PORTUGUESA t ' ·· 1 Questão 03. A frase que abre o segundo parágrafo de 
~P-a-ra-re_s_p_o_n_d_e_r_ à_s_q_u_e_s_t_õ_e_s_d_e_0_1_a_ 1_0_, -le_i_a_o_ t-ex_t_o~, desenvolvimento (/. 9) pode ser sintaticamente classificada 

abaixo. como: 

Há um ponto na Terra que não abrigue nenhuma (A) Período composto por orações adjetivas. 
forma de vida? (B) Período composto por orações substantivas. 

1 Os cientistas estão constantemente procurando 
2 locais que possam abrigar vida fora da Terra. Mas 
3 encontrar um lugar sem vida nenhuma no nosso 
4 próprio planeta, mesmo com toda a biodiversidade que 
5 nosso mundo reúne, não é algo que se vê todo dia. Um 
6 estudo publicado na revista científica Nature afirma ter 
7 encontrado um local completamente estéril na Etiópia 
8 - incapaz de abrigar qualquer tipo de forma de vida. 
9 Você está cercado de vida a todo momento. 
1 O Mesmo que tenha a impressão de estar sozinho em um 
11 determinado ambiente, milhares de microorganismos 
12 estão presentes no ar - ou mesmo no interior do seu 
13 corpo. Essas criaturinhas têm uma capacidade incrível 
14 de se adaptar a ambientes com condições extremas, 
15 como altas temperaturas, baixa umidade e grandes 
16 níveis de pressão. É consenso da ciência que, caso 
17 algum dia encontrarmos vida fora da Terra, é bem mais 
18 provável que seja um organismo simples em vez de 
19 criaturas verdes superinteligentes. 
20 Mas como poderia haver um ambiente terrestre 
21 em que nem mesmo micróbios sobrevivem? Segundo 
22 a pesquisa, isso se dá pela combinação de três fatores: 
23 calor, acidez e salinidade. Todos eles chegam ao 
24 extremo nas termas de Dallol, localizadas no norte da 
25 Etiópia. 

Fonte: https://super.abril.com.br/ciencia. 

Questão 01. Em relação ao título do texto, assinale a 
alternativa CORRETA. 

(A) É uma pergunta empregada para deixar o leitor em 
dúvidas sobre os tipos de vida. 

(B) · É uma pergunta retórica cuja resposta é dispensável 
devido à lógica. 

(C) É uma estratégia argumentativa que se comunica 
com o conteúdo do texto. 

(D) Foi empregado apenas para evidenciar a tese do 
texto dissertativo. 

(E) Anuncia o conteúdo da notícia, dispensando a leitura 
do restante do texto. 

Questão 02. Pode ser substituído, sem alteração 
semântica para as ideias do texto: 

1. Mas (/.2) por Porém. 
li. toda a (/.4) por toda. 
Ili. simples (/. 18) por insignificante. 
IV.Segundolf21)porConsoante. 

Está(ão) CORRETA(S): 

(A) Apenas I e li. 
(B) Apenas I e IV. 
(C) Apenas 1, li e IV. 
(D) Apenas li, Ili e IV. 
(E) 1, li, Ili e IV. 

(C) Período composto por orações adverbiais. 
(D) Período simples com uma oração. 
(E) Período simples com mais de uma oração. 

Questão 04. O verbo encontrado (/. 7), em relação à 
transitividade, pode ser classificado como: 

(A) Transitivo direto. 
(B) Transitivo indireto. 
(C) Bitransitivo. 
(D) Intransitivo. 
(E) De ligação. 

Questão 05. A vírgula da linha 23 foi empregada para: 

(A) Separar o verbo do objeto. 
(B) Isolar um adjunto deslocado. 
(C) Separar o aposto explicativo. 
(D) Separar termos de mesma função sintática. 
(E) Separar um termo deslocado da oração. 

Questão 06. Considere as possibilidades de reescrita 
abaixo da primeira frase do último parágrafo (/.20-21): 

1. Mas como haveriam ambientes terrestres em que nem 
mesmo micróbios sobrevivem? 

li. Nem mesmo micróbios, em alguns ambientes 
sobrevivem. 

Ili. Em alguns ambientes, nem mesmo micróbios 
sobrevivem. 

Desconsiderando as possíveis alterações semânticas, 
NÃO há desvio gramatical em: 

(A) Apenas 1. 
(B) Apenas li. 
(C) Apenas Ili. 
(D) Apenas I e Ili. 
(E) 1, li e Ili. 

Questão 07. Em relação à acentuação das palavras Você 
(/.9), está (/.9), têm (1.13) e dá (1.22), é CORRETO afirmar 
que: 

(A) Todas são acentuadas pelo mesmo motivo 
gramatical. 

(B) Você (/.9) e está (/.9) recebem acentos por motivos 
distintos - a última por acento diferencial. 

(C) têm (1.13) e dá (1.22) são acentuadas pelo mesmo 
motivo gramatical. 

(D) dá (1.22) recebe acento pela regra de monossílabos; 
têm (/. 13), pela regra das oxítonas. 

(E) têm (1.13) recebe acento diferencial - fenômeno que 
ocorre também com vem. 

Questão 08. Tem o mesmo número de letras e de 
fonemas, em relação a si mesmo: 

(A) mundo (/.5). 
(B) incapaz(/. 8). 
(C) Essas (/. 13). 
(D) bem (1.17). 
(E) haver (1.20) . 
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Questão 09. Assinale a alternativa em que ambas as 
palavras pertençam à mesma classe gramatical. 

(A) nosso (/.5) e todo (/.5). 
(B) Você (/.9) e está (/.9). 
(C) Essas (/. 13) e incrível (/. 13). 
(D) com (1.14) e mais (1.17). 
(E) pela (1.22) e eles (1.23). 

Questão 10. O sujeito do verbo têm (1.13) pode ser 
classificado como: 

(A) Indeterminado. 
(B) Indefinido. 
(C) Pronominal. 
(D) Composto. 
(E) Simples. 

MATEMÁTICA -

Questão 11. A professora de Matemática colocou no 
quadro a seguinte questão: 

. 6 12 24 
SeJa x =-+-+-+ ... ,calcule x. 

7 35 175 

O aluno que respondeu CORRETAMENTE à questão, 
disse que x vale: 

(A) ~ 
14 

(B) 10 
7 

(C) 23 
14 

(D) ~ 
7 

(E) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 

Questão 12. Uma certa aplicação financeira rende 5% ao 
mês em um regime de capitalização composta. O tempo 
mínimo para que essa aplicação dobre de valor é de: 
(Use log 1,05=0,02 e log 2 =0,30). 

(A) 10 meses. 
(B) 15 meses. 
(C) 30 meses. 
(D) 45 meses. 
(E) 60 meses. 

Questão 13. O valor do determinante da matriz 

M=[i }o -l é 

7 2 1 
9 5 

(A) _101 
270 

(B) _143 
240 

(C) _123 
270 

119 
(D) -

240 

(E) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 

Questão 14. Uma impressora imprime 22.000 provas em 
7 dias. Quantos dias serão necessários para três dessa 
mesma impressora, imprimirem 78.000 provas? 

(A) 5 dias. 
(B) 6 dias. 
(C) 7 dias. 
(D) 8 dias. 
(E) 9 dias. 

Questão 15. A diagonal de um quadrado de lado igual a 
2-./2 cm é dada por um número que aparece no conjunto: 

(A) Z_. 
(B) R_. 
(C) O+ -
(D) Dos números irracionais. 
(E) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 

I< INFORMÁTICA - 1 
Questão 16. Das seguintes alternativas, qual delas NÃO 
se trata de um dispositivo periférico que pode ser 
considerado de entrada e de saída? 

(A) Pen Drive. 
(B) Cartão de memória. 
(C) Tela sensível ao toque. 
(D) Disco rígido. 
(E) Teclado. 

Questão 17. Ao tentar acessar um determinado sítio 
eletrônico na Web utilizando o navegador Google 
Chrome, se obtém o seguinte cenário: 

Baseando-se nessa imagem, pode-se afirmar: 

1. O sítio eletrônico está inacessível. 
li. O sítio eletrônico não dispõe de um certificado digital. 
Ili. O sítio eletrônico não garante a integridade dos dados 

trafegados entre cliente e servidor. 
IV. O sítio eletrônico garante a confidencialidade dos 

dados trafegados. 

Está(ão) CORRETA(S): 

(A) Apenas 1. 
(B) Apenas Ili. 
(C) Apenas IV. 
(D) Apenas Ili e IV. 
(E) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 

Questão 18. Para inserir uma anotação no Libre Office 
Writer, pode-se selecionar o menu ____ e clicar em 
Anotação. Outra possibilidade para realizar a mesma 
operação é utilizar o atalho de teclado ____ . O nome 
do autor e a data e hora da criação da anotação aparecem 
embaixo da caixa da anotação. 

Qual alternativa preenche, CORRETA e respectivamente, 
as lacunas acima? 

(A) Inserir; Ctrl + Alt + C. 
(B) Inserir; Ctrl + Alt + N. 
(C) Inserir; Ctrl + Shift + A. 
(D) Ferramentas; Ctrl + Alt + N. 
(E) Ferramentas; Ctrl + K. 

Questão 19. Em relação a espaço em disco necessário, 
qual o requisito mínimo para instalação do Windows 7? 

(A) 16 GB (32 e 64 bits) de espaço em disco disponível. 
(B) 16 GB (32 bits) ou 20 GB (64 bits) de espaço em 

disco disponível. 
(C) 20 GB (32 bits) ou 24 GB (64 bits) de espaço em 

disco disponível. 
(D) 20 GB (32 bits) ou 32 GB (64 bits) de espaço em 

disco disponível. 
(E) 32 GB (32 bits) ou 64 GB (64 bits) de espaço em 

disco disponível. 
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Questão 20. Sobre a navegação anornma (privativa) 
utilizando navegadores web, é CORRETO afirmar: 

(A) Protege o usuário de registradores de digitação e 
programas espiões. 

(B) Poderá mostrar sites visitados e favoritos à medida que 
se digita na barra de endereços. 

(C) Mascara a identidade e a atividade on-line. 
(D) Ao baixar um arquivo de um site, ele permanecerá no 

computador, e deverá aparecer no gerenciador de 
downloads do navegador. 

(E) Todos os cookies e dados dos sites acessados são 
mantidos após fechar o modo de navegação anônima. 

I>} · LEQISLAÇÃO .·. > )1 
Questão 21. Consoante ao Decreto Municipal nº 19.474/18, 
que aprova o Regulamento do Estágio Probatório ao qual 
estão sujeitos os servidores públicos municipais, ao servidor 
em estágio probatório serão atribuídas notas em cada fator 
e em cada avaliação realizada, nos graus: 1. lnsatisfatório: O; 
li. Regular: 2; Ili. Bom: 5; IV. Muito Bom: 6. 

Está(ão) CORRETA(S): 

(A) Apenas 1. 
(B) Apenas I e li. 
(C) Apenas li e IV. 
(D) Apenas Ili e IV. 
(E) 1, li, Ili e IV. 

Questão 22. Acerca do procedimento administrativo e do 
processo judicial, conforme a Lei nº 8.429/1992 - Lei de Im
probidade Administrativa, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

(A) Qualquer pessoa poderá representar à autoridade ad
ministrativa competente para que seja instaurada inves
tigação destinada a apurar a prática de improbidade. 

(B) A comissão processante dará conhecimento ao 
Ministério Público e ao Tribunal ou Conselho de Contas 
da existência de procedimento administrativo para 
apurar a prática de ato de improbidade. 

(C) Havendo fundados indícios de responsabilidade, a 
comissão representará ao Ministério Público ou à 
procuradoria do órgão para que requeira ao juízo 
competente a decretação do sequestro dos bens do 
agente ou terceiro que tenha enriquecido ilicitamente 
ou causado dano ao patrimônio público. 

(D) A ação principal, que terá o rito ordinário, será proposta 
pelo Ministério Público, dentro de 45 dias da efetivação 
da medida cautelar. 

(E) A sentença que julgar procedente ação civil de 
reparação de dano ou decretar a perda dos bens 
havidos ilicitamente determinará o pagamento ou a 
reversão dos bens, conforme o caso, em favor da 
pessoa jurídica prejudicada pelo ilícito. 

Questão 23. Nos termos da Lei Complementar nº 321/2008, 
que dispõe sobre a estrutura administrativa e o 
funcionamento do poder executivo municipal de Caxias do 
Sul/RS, as secretarias e órgãos, respeitadas as peculia
ridades decorrentes das suas competências, terão sua 
estrutura organizacional básica constituídas por unidades e 
instâncias administrativas. Nesse sentido, as Coordena
dorias e Subprefeituras ocupam qual nível? 
(A) Nível de administração superior. 
(B) Nível de assessoramento. 
(C) Nível de coordenação e integração. 
(D) Nível de execução. 
(E) Nível de gestão de programas, projetos e/ou execução 

de atividades especiais. 

As questões 24 e 25 se referem ao Regime Jurídico 
dos Servidores de Caxias do Sul/RS. 

Questão 24. Os cargos de provimento efetivo terão 
aumentos de vencimento denominados avanços, sendo 
que a concessão de avanço será protelada na razão de 
quantos dias por falta não justificada? 

(A) 5 dias. 
(B) 10 dias. 
(C) 15 dias. 
(D) 20 dias. 
(E) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 

Questão 25. Nas atividades e operações insalubres será 
obrigatório o exame médico periódico dos servidores, de: 

(A) 3 em 3 meses. 
(B) 6 em 6 meses. 
(C) 12 em 12 meses. 
(D) 2 em 2 anos. 
(E) 3 em 3 anos. 

1 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS · ·. 

As questões de 26 a 32 se referem ao Código de 
Posturas de Caxias do Sul/RS. 

Questão 26. As infrações resultantes do descumprimento 
das disposições do Código de Posturas e de seu 
regulamento serão punidas com, EXCETO: 

(A) Advertência, somente verbal. 
(B) Multa. 
(C) Apreensão. 
(D) Embargo. 
(E) Suspensão da atividade. 

Questão 27. É o processo administrativo formulado por 
escrito através do qual se dá conhecimento à parte de 
providência ou medida que a ela incumbe realizar: 

(A) Habeas data. 
(B) Ata. 
(C) Notificação. 
(D) Boletim de ocorrência. 
(E) Aviso prévio. 

Questão 28. Ao licenciado punido com cassação de 
licença é facultado encaminhar pedido de reconsideração 
à autoridade que o puniu, dentro do prazo de quantos di
as, contados da data da decisão que impôs a penalidade? 

(A) 5 dias. 
(B) 10 dias. 
(C) 15 dias. 
(D) 20 dias. 
(E) 30 dias. 

Questão 29. Ficam obrigados os supermercados de gran
de porte de Caxias do Sul à colocação de assentos reser
vados para pessoas idosas, sendo que são considerados 
grandes supermercados aqueles cuja área comercial seja 
igual ou superior a: 

(A) 50 m2. 

(B) 100 m2. 

(C) 250 m2. 

(D) 400 m2. 

(E) 500 m2. 
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Questão 30. Acerca dos logradouros públicos, assinale a 
alternativa INCORRETA. 

(A) A numeração das casas será efetuada pelo Municí
pio, correndo, por conta do mesmo as despesas de 
aquisição e colocação do número. 

(B) É de competência do Município, através da Secreta
ria Municipal de Obras e Serviços Públicos, a coloca
ção das placas indicativas dos bens e logradouros 
públicos. 

(C) O Poder Público Municipal afixará, nas vias de entra
da da cidade, placas informativas indicando a forma 
de acesso ao centro da cidade, aos principais bair
ros, aos pontos turísticos, aos órgãos públicos e aos 
hospitais e prontos-socorros. 

(D) Nas ruas que dão acesso aos bairros da cidade é 
obrigatória a afixação de placas contendo o nome do 
bairro e a forma de acesso ao mesmo. 

(E) A denominação de bens e logradouros públicos po
derá ser sugerida mediante petição individual, coleti
va ou por parte de entidades legalmente constituídas, 
atra~és da Câmara Municipal de Caxias do Sul. 

Questão 31. Constituem proibições ao vendedor ambu
lante: 1. Apregoar mercadoria em altas vozes; li. Vender 
mercadorias que não pertençam ao ramo autorizado; Ili. 
Transitar pelos passeios conduzindo cestos ou outros vo
-lumes de grande porte; IV. Exercer a atividade licenciada 
sem uso do uniforme de modelo padrão e cor aprovados 
pelo Município; V. Ingressar nos veículos de transporte 
coletivo para efetuar a venda de seus produtos. 

Quantos dos itens acima está(ão) CORRETO(S)? 

(A) Apenas 1 deles. 
(B) Apenas 2 deles. 
(C) Apenas 3 deles. 
(D) Apenas 4 deles. 
(E) Todos os 5. 

Questão 32. O ato de pichação constitui infração 
administrativa e se for realizado em monumento ou bem 
tombado, a multa será de quantos VRM (Valores de 
Referência Municipal)? 

(A) 50. 
(B) 100. 
(C) 200. 
(D) 300. 
(E) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 

As questões de 33 a 35 se referem ao Decreto 
Municipal nº 19.936/2019, que aprova o Regimento 
Interno da Secretaria Municipal de Segurança Pública 
e Proteção Social. 

Questão 33. São atribuições comuns a todos os 
servidores da Guarda Municipal, EXCETO: 

(A) Zelar pelos bens, equipamentos e prédios públicos 
do Município. 

(B) Cooperar com os demais órgãos de defesa civil em 
suas atividades. 

(C) Prevenir, inibir e coibir, pela presença e vigilância, in
frações penais ou administrativas e atos infracionais 
que atentem contra os bens, serviços e instalações 
municipais. 

(D) Procurar pacificar conflitos presenciados que aten
tem contra os direitos fundamentais das pessoas. 

(E) Acompanhar a manutenção dos veículos da Guarda, 
definindo encaminhamentos. 

Questão 34. No exercício de suas atribuições, ao se de
parar com pessoas em situação de rua ou vulnerabilidade 
social , qual ação deve ser realizada pelo guarda 
municipal? 

(A) Ignorar o fato. 
(B) Comentar o fato com os demais colegas da Guarda. 
(C) Abordar e encaminhar para atendimentos nas redes 

de saúde ou socioassistencial. 
(D) Em qualquer hipótese, acionar a Polícia Civil. 
(E) Orientar o morador de rua para que este procure ficar 

em local não visível ao público. 

Questão 35. Em relação às atitudes e comportamentos, 
NÃO se espera que o servidor da Guarda: 

(A) Tenha consciência de que seu trabalho é regido por 
princípios éticos que se materializam na adequada 
prestação dos serviços públicos. 

(B) Tenha respeito à hierarquia. 
(C) Comunique tardiamente a seus superiores todo e 

qualquer ato ou fato contrário ao interesse público. 
(D) Seja cortês, respeitando a capacidade e as limi

tações individuais de todos os usuários do serviço 
público. 

(E) Seja assíduo e frequente ao serviço. 

Questão 36. Nos termos da Lei nº 9.455/1997, constitui 
crime de tortura constranger alguém com emprego de vio
lência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico 
ou mental: 1. Com o fim de obter informação, declaração 
ou confissão da vítima ou de terceira pessoa; li. Para 
provocar ação ou omissão de natureza criminosa; Ili. Em 
razão de discriminação racial ou religiosa. 

Está(ão) CORRETA(S): 

(A) 1, li e Ili. 
(B) Apenas I e Ili. 
(C) Apenas li e Ili. 
(D) Apenas 1. 
(E) Apenas 11 . 

As questões de 37 a 40 se referem ao Código Penal. 

Questão 37. No cometimento de furto, se a subtração for 
de substâncias explosivas ou de acessórios que, conjunta 
ou isoladamente, possibilitem sua fabricação, montagem 
ou emprego, a pena é de: 

(A) Reclusão, de um a quatro anos, e multa. 
(B) Somente multa. 
(C) Reclusão, de dois a oito anos, apenas. 
(D) Reclusão, de dois a cinco anos. 
(E) Reclusão, de quatro a dez anos, e multa. 

Questão 38. Constranger alguém, mediante violência ou 
grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para 
outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que 
se faça ou deixar de fazer alguma coisa, é o conceito de 
____ , cuja pena é de ___ _ 

Qual alternativa preenche, CORRETA e respectivamente, 
as lacunas acima? 

(A) Extorsão; reclusão, de quatro a dez anos, e multa. 
(B) Coação; multa, apenas. 
(C) Furto qualificado; reclusão, de dois a oito anos, e 

multa. 
(D) Constrangimento ilegal; reclusão, de um a três anos. 
(E) Furto qualificado; reclusão de vinte a trinta anos. 
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Questão 39. Nos termos da lei, em que consiste o 
estelionato? 

(A) Apropriar-se alguém de coisa alheia vinda ao seu 
poder por erro, caso fortuito ou força da natureza. 

(B) Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia. 
(C) Suprimir ou deslocar tapume, marco, ou qualquer 

outro sinal indicativo de linha divisória, para apro
priar-se, no todo ou em parte, de coisa imóvel alheia. 

(D) Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em 
prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em 
erro, mediante artifício, ardil , ou qualquer outro meio 
fraudulento. 

(E) Fraudar execução, alienando, desviando, destruindo 

Questão 43. Acerca da sinalização de trânsito, analise as 
partes que seguem: Nas vias públicas e nos imóveis é 
proibido colocar luzes, publicidade, inscrições, vegetação 
e mobiliário que possam gerar confusão, interferir na 
visibilidade da sinalização e comprometer a segurança do 
trânsito (1ª parte) . O órgão ou entidade de trânsito com 
circunscrição sobre a via poderá retirar ou determinar a 
imediata retirada de qualquer elemento que prejudique a 
visibilidade da sinalização viária e a segurança do 
trânsito, com ressarcimento para quem o tenha colocado 
(2ª parte) . Os sinais de trânsito classificam-se em 
verticais, horizontais, diagonais, dispositivos de sinaliza
ção auxiliar, luminosos e sonoros (3ª parte) . 

ou danificando bens, ou simulando dívidas. Do excerto, pode-se afirmar que está(ão) CORRETA(S): 

Questão 40. Praticar violência, no exercício de função ou 
a pretexto de exercê-la, é o crime de: 

(A) Advocacia administrativa. 
(B) Violência arbitrária. 
(C) Abandono de função. 
(D) Exercício funcional ilegalmente antecipado. 
(E) Condescendência criminosa. 

As questões de 41 a 46 se referem ao Código de 
Trânsito Brasileiro. 

Questão 41 . Compete aos órgãos e entidades executivos 
de trânsito dos Municípios, no âmbito de sua circuns
crição, EXCETO: 

(A) Cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de 
trânsito, no âmbito de suas atribuições. 

(B) 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. 

(C) Implantar, manter e operar o sistema de sinalização, 
os dispositivos e os equipamentos de controle viário. 

(D) Estabelecer, em conjunto com os órgãos de polícia 
ostensiva de trânsito, as diretrizes para o 
policiamento ostensivo de trânsito. 

(E) Fiscalizar o nível de emissão de poluentes e ruído 
produzidos pelos veículos automotores ou pela sua 
carga, preterindo o estabelecido em lei, além de dar 
apoio às ações específicas de órgão ambiental local , 
quando solicitado. 

Questão 42. Acerca dos pedestres e condutores de veí
culos não motorizados, é INCORRETO afirmar que: 

(A) O ciclista desmontado empurrando a bicicleta 
equipara-se ao pedestre em direitos e deveres. 

(B) Onde houver obstrução da calçada ou da passagem 
para pedestres, o órgão ou entidade com circuns
crição sobre a via deverá assegurar a devida sinali
zação e proteção para circulação de pedestres. 

(C) Os pedestres que estiverem atravessando a via so
bre as faixas delimitadas para esse fim não terão 
prioridade de passagem, exceto nos locais com 
sinalização semafórica. 

(D) Para cruzar a pista de rolamento, o pedestre tomará 
precauções de segurança, levando em conta, princi
palmente, a visibilidade, a distância e a velocidade 
dos veículos. 

(E) Uma vez iniciada a travessia de uma pista, os pedes
tres não deverão aumentar o seu percurso, demorar
se ou parar sobre ela sem necessidade. 

(A) Somente a 1 ª parte. 
(B) Somente a 2ª e a 3ª partes. 
(C) Somente a 2ª parte. 
(D) Somente a 1ª e a 2ª partes. 
(E) A 1ª, a 2ª e a 3ª partes. 

Questão 44. NÃO é um dos veículos classificados, 
quanto à espécie, como de carga: 

(A) Motocicleta. 
(B) Reboque. 
(C) Ciclomotor. 
(D) Quadriciclo. 
(E) Caminhão. 

Questão 45. São circunstâncias que sempre agravam as 
penalidades dos crimes de trânsito, ter o condutor do veí
culo cometido a infração: 1. Com dano potencial para duas 
ou mais pessoas; li. Utilizando o veículo sem placas, com 
placas falsas ou adulteradas; Ili. Sem possuir Carteira de 
Habilitação. 

Está(ão) CORRETA(S): 

(A) 1, li e Ili. 
(B) Apenas I e li. 
(C) Apenas li e Ili. 
(D) Apenas Ili. 
(E) Apenas 1. 

Questão 46. Praticar lesão corporal culposa na direção 
de veículo automotor implica em pena de: 

(A) Detenção, de seis meses a dois anos e suspensão 
ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação 
para dirigir veículo automotor. 

(B) Multa, apenas. 
(C) Detenção, de seis meses a um ano, ou multa. 
(D) Detenção, de seis meses a três anos, multa e 

suspensão ou proibição de se obter a permissão ou 
a habilitação para dirigir veículo automotor. 

(E) Reclusão, de cinco a oito anos, e multa. 

Questão 47. Das entidades da administração pública 
indireta, são as caracterizadas como pessoas jurídicas de 
direito público interno, pertencentes à administração 
pública indireta, criadas por lei específica para o exercício 
de atividades típicas da administração pública: 

(A) Autarquias. 
(B) Fundações públicas. 
(C) Agências reguladoras. 
(D) Associações públicas. 
(E) Sociedades de economia mista. 
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Questão 48. Dos poderes administrativos, é o de que 
dispõe o Executivo para distribuir e escalonar as funções 
de seus órgãos, ordenar e rever a atuação de seus 
agentes, estabelecendo a relação de subordinação entre 
os servidores do seu quadro de pessoal : 

(A) Poder regulamentar. 
(B) Poder de polícia. 
(C) Poder autônomo. 
(D) Poder hierárquico. 
(E) Poder disciplinar. · 

Questão 49. Dos poderes administrativos, é o que 
representa uma atividade estatal restritiva dos interesses 
privados, limitando a liberdade e a propriedade individual 
em favor do interesse público: 

(A) Poder limitado. 
(B) Poder regulamentar. 
(C) Poder de polícia. 
(D) Poder controlador. 
(E) Poder fiscalizador. 

Questão 50. Nos termos da Norma Regulamentadora nº 
6, são equipamentos de proteção individual para a prote
ção dos membros superiores, EXCETO: 

(A) Luvas. 
(B) Manga. 
(C) Braçadeira. 
(D) Dedeira. 
(E) Perneira. 
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