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Quando for permitido abrir o caderno, confira se este caderno contém, ao todo, 50 (cinquenta) questões de
Múltipla Escolha, cada uma constituída de 4 (quatro) alternativas de respostas e 2 (duas) questões Discursivas,
todas perfeitamente legíveis, bem como se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas.
A Prova de Múltipla Escolha está assim distribuída: 15 (quinze) questões de Língua Portuguesa, 07 (sete)
questões de Raciocínio Lógico Matemático, 07 (sete) questões de Conhecimentos Básicos de Informática e 21 (vinte
e uma) questões de Legislação Específica, todas perfeitamente legíveis.
Caso os dados estejam incorretos, ou incompletos, ou tenham qualquer imperfeição, favor informar tal
ocorrência ao fiscal.
NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.
Use, como rascunho, as Folhas de Respostas reproduzidas ao início desse caderno.

ATENÇÃO









Verifique se seus dados estão corretos na Folha de Respostas, caso não estejam informe ao fiscal
imediatamente.
Nas Folhas de Respostas, assinale a alternativa que julgar correta para cada questão e responda usando caneta
esferográfica de tinta preta ou azul.
Mais de uma letra assinalada implicará na anulação da questão.
Não deixe nenhuma questão sem resposta.
Qualquer rasura no preenchimento anulará a questão.
As Folhas de Respostas, tanto da Prova Objetiva de Múltipla Escolha, como da Prova Discursiva, NÃO
devem ser dobradas, amassadas, rasuradas, manchadas ou conter qualquer registro fora dos locais destinados
às respostas.
O modo correto de assinalar a alternativa na Folha de Respostas da Prova Objetiva é cobrindo, fortemente,
o espaço a ela correspondente, conforme o modelo abaixo:
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 FOLHA DE RESPOSTA SEM ASSINATURA NÃO TEM VALIDADE.

ORIENTAÇÕES DO PROCESSO
 A duração da Prova será de 04h30min (quatro horas e trinta minutos), incluído a distribuição da prova, o tempo
para leitura das instruções e preenchimento da Folha de Respostas da prova [...] e da transcrição do rascunho
da Prova Discursiva para a Folha de Respostas.
 Período de Sigilo – o candidato somente poderá retirar-se definitivamente da sala de prova após transcorridos
o tempo de 02 (duas) horas e ausentar-se da sala de aula, para utilização de sanitários ou para beber água, após
transcorrido o tempo de 1 (uma) hora de seu início até o prazo de 15 (quinze) minutos antes do seu término.
(SUBITEM 9.1.20. e 9.1.22.).
 O candidato NÃO poderá levar o caderno de questões consigo depois de passado o período de sigilo.
(SUBITEM 9.1.24.).
 O gabarito oficial da Prova Objetiva de Múltipla Escolha será disponibilizado no endereço eletrônico
www.ibgpconcursos.com.br, no dia 26/05/2019, a partir das 20hs. (SUBITEM 9.1.27.).
 O Caderno de Questões das provas será divulgado no endereço eletrônico www.ibgpconcursos.com.br, na
mesma data da divulgação do gabarito e apenas durante o prazo recursal. (SUBITEM 9.1.28.).
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RASCUNHO DO GABARITO

AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS,
OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA.
SE TIVER ALGUMA ANOTAÇÃO SEM SER A RESPOSTA O CANDIDATO(A) NÃO PODERÁ LEVAR O
RASCUNHO.

USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.
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LÍNGUA PORTUGUESA

Leia este texto para responder às questões de 01 a 15.
Cem anos de perdão
Quem nunca roubou não vai me entender. E quem nunca roubou rosas, então é que jamais poderá me entender.
Eu, em pequena, roubava rosas.
Havia em Recife inúmeras ruas, as ruas dos ricos, ladeadas por palacetes que ficavam no centro de grandes
jardins. Eu e uma amiguinha brincávamos muito de decidir a quem pertenciam os palacetes. “Aquele branco é meu.”
“Não, eu já disse que os brancos são meus.” “Mas esse não é totalmente branco, tem janelas verdes.” Parávamos às
vezes longo tempo, a cara imprensada nas grades, olhando.
Começou assim. Numa das brincadeiras de “essa casa é minha”, paramos diante de uma que parecia um pequeno
castelo. No fundo via-se o imenso pomar. E, à frente, em canteiros bem ajardinados, estavam plantadas as flores.
Bem, mas isolada no seu canteiro estava uma rosa apenas entreaberta cor-de-rosa-vivo. Fiquei feito boba,
olhando com admiração aquela rosa altaneira que nem mulher feita ainda não era. E então aconteceu: do fundo de meu
coração, eu queria aquela rosa para mim. Eu queria, ah como eu queria. E não havia jeito de obtê-la. Se o jardineiro
estivesse por ali, pediria a rosa, mesmo sabendo que ele nos expulsaria como se expulsam moleques. Não havia jardineiro
à vista, ninguém. E as janelas, por causa do sol, estavam de venezianas fechadas. Era uma rua onde não passavam bondes
e raro era o carro que aparecia. No meio do meu silêncio e do silêncio da rosa, havia o meu desejo de possuí-la como
coisa só minha. Eu queria poder pegar nela. Queria cheirá-la até sentir a vista escura de tanta tonteira de perfume.
Então não pude mais. O plano se formou em mim instantaneamente, cheio de paixão. Mas, como boa realizadora
que eu era, raciocinei friamente com minha amiguinha, explicando-lhe qual seria o seu papel: vigiar as janelas da casa
ou a aproximação ainda possível do jardineiro, vigiar os transeuntes raros na rua. Enquanto isso, entreabri lentamente o
portão de grades um pouco enferrujadas, contando já com o leve rangido. Entreabri somente o bastante para que meu
esguio corpo de menina pudesse passar. E, pé ante pé, mas veloz, andava pelos pedregulhos que rodeavam os canteiros.
Até chegar à rosa foi um século de coração batendo.
Eis-me afinal diante dela. Paro um instante, perigosamente, porque de perto ela ainda é mais linda. Finalmente
começo a lhe quebrar o talo, arranhando-me com os espinhos, e chupando o sangue dos dedos.
E, de repente – ei-la toda na minha mão. A corrida de volta ao portão tinha também de ser sem barulho. Pelo
portão que deixara entreaberto, passei segurando a rosa. E então nós duas pálidas, eu e a rosa, corremos literalmente
para longe da casa.
O que é que fazia eu com a rosa? Fazia isso: ela era minha.
Levei-a para casa, coloquei-a num copo d’água, onde ficou soberana, de pétalas grossas e aveludadas, com
vários entretons de rosa-chá. No centro dela a cor se concentrava mais e seu coração quase parecia vermelho.
Foi tão bom.
Foi tão bom que simplesmente passei a roubar rosas. O processo era sempre o mesmo: a menina vigiando, eu
entrando, eu quebrando o talo e fugindo com a rosa na mão. Sempre com o coração batendo e sempre com aquela glória
que ninguém me tirava.
Também roubava pitangas. Havia uma igreja presbiteriana perto de casa, rodeada por uma sebe verde, alta e tão
densa que impossibilitava a visão da igreja. Nunca cheguei a vê-la, além de uma ponta de telhado. A sebe era de
pitangueira. Mas pitangas são frutas que se escondem: eu não via nenhuma. Então, olhando antes para os lados para ver
se ninguém vinha, eu metia a mão por entre as grades, mergulhava-a dentro da sebe e começava a apalpar até meus
dedos sentirem o úmido da frutinha. Muitas vezes na minha pressa, eu esmagava uma pitanga madura demais com os
dedos que ficavam como ensanguentados. Colhia várias que ia comendo ali mesmo, umas até verdes demais, que eu
jogava fora.
Nunca ninguém soube. Não me arrependo: ladrão de rosas e de pitangas tem 100 anos de perdão. As pitangas,
por exemplo, são elas mesmas que pedem para ser colhidas, em vez de amadurecer e morrer no galho, virgens.
LISPECTOR, Clarice. Todos os contos. Rio de Janeiro: Rocco, 2016. p. 408-410.
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QUESTÃO 1

QUESTÃO 6

Para justificar os roubos que cometia, a narradora se vale
de um argumento que se pauta:

Havia em Recife inúmeras ruas, as ruas dos ricos,
ladeadas por palacetes que ficavam no centro de grandes
jardins. Eu e uma amiguinha brincávamos muito de
decidir a quem pertenciam os palacetes.

A)
B)
C)
D)

No fato de ser uma criança.
No tipo de elemento roubado.
Na sensação de prazer ao possuir a rosa.
Na cumplicidade entre amigas de infância.

QUESTÃO 2
Eu, em pequena, roubava rosas.
A forma verbal em destaque, flexionada no pretérito
imperfeito do indicativo, no contexto em que está
inserida, DENOTA:
A) Uma ação passada que foi praticada repetidas
vezes.
B) Um acontecimento passado anterior a outro
também passado.
C) Um acontecimento que situa vagamente no
tempo a trama da narrativa.
D) Uma ação que se estava processando quando
simultaneamente sobreveio outra.
QUESTÃO 3
Havia uma igreja presbiteriana perto de casa, rodeada por
uma sebe verde, alta e tão densa que impossibilitava a
visão da igreja. Nunca cheguei a vê-la, além de uma
ponta de telhado.

Assinale a alternativa INCORRETA
concordância verbal no trecho.

sobre

a

A) A forma verbal “brincávamos” concorda em
número e pessoa com o sujeito composto.
B) O verbo “haver” foi flexionado no singular, pois
é impessoal no contexto em que aparece.
C) A forma verbal “pertenciam” concorda em
número e pessoa com o sujeito “os palacetes”.
D) O verbo “ficar” foi flexionado errado, pois
deveria concordar com o pronome relativo que o
antecede.
QUESTÃO 7
E não havia jeito de obtê-la(1). Se o jardineiro estivesse
por ali, pediria a rosa, mesmo sabendo que ele nos
expulsaria(2) como se expulsam(3) moleques. [...] No
meio do meu silêncio e do silêncio da rosa, havia o meu
desejo de possuí-la(4) como coisa só minha.
Considerando as regras de colocação pronominal, tanto
a próclise quanto a mesóclise podem ser USADAS na
expressão de número:
A) (1).
C) (3).
B) (2).
D) (4).

O pronome em destaque RETOMA o termo:
A)
B)
C)
D)

“casa”.
“sebe”.
“visão”.
“igreja”.

QUESTÃO 4
Eu queria poder pegar nela.
Atendendo ao critério sintático, para preservar a regência
verbal, e ao semântico, para preservar o sentido, é
possível ALTERAR essa frase para:
A) Eu queria poder pegá-la.
B) Eu queria poder pegar ela.
C) Eu queria poder pegar-lhe.
D) Eu queria poder pegar dela.

QUESTÃO 8
A corrida de volta ao portão(1) tinha também de ser sem
barulho. Pelo portão que deixara entreaberto(2), passei
segurando a rosa. E então nós duas pálidas, eu e a rosa,
corremos literalmente para longe da casa(3).
Avalie as categorizações sintáticas feitas das estruturas
destacadas e numeradas.
I- (1) é sujeito simples.
II- (2) é oração subordinada adjetiva restritiva.
III- (3) é objeto indireto.
Está(ão) CORRETA(S) a(s) categorização(ões) feita(s)
em:
A) I apenas.
C) I e II apenas.
B) III apenas.
D) II e III apenas.

QUESTÃO 5

QUESTÃO 9

Numa das brincadeiras de “essa casa é minha”, paramos
diante de uma que parecia um pequeno castelo.

Entreabri somente o bastante para que meu esguio corpo
de menina pudesse passar.

A frase em destaque nesse trecho apresenta o
RECURSO coesivo denominado:

Esse período contém uma
Adverbial:
A) Final.
B) Causal.
C) Temporal.
D) Proporcional.

A)
B)
C)
D)

Elipse.
Silepse.
Assíndeto.
Polissíndeto.

Oração

Subordinada
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QUESTÃO 10

ONU. Disponível em: <http://www.itamaraty.gov.br/images/ed_desenvsust/objetivos_port.png>. Acesso: 14 abr. 2019.

O Objetivo de Desenvolvimento Sustentável que apresenta um ícone FIGURATIVO a ele associado é o de número:
A) 2.

B) 4.

C) 14.

D) 16.

QUESTÃO 11

QUESTÃO 13

Levei-a para casa, coloquei-a num copo d’água(1), onde
ficou soberana, de pétalas(2) grossas e aveludadas, com
vários(3) entretons de rosa-chá(4). No centro dela a cor se
concentrava mais e seu coração(5) quase parecia
vermelho.

“Aquele branco é meu.” “Não, eu já disse que os brancos
são meus.” “Mas esse não é totalmente branco, tem
janelas verdes.”

Uma das regras de acentuação gráfica determina é de que
os vocábulos terminados em encontros vocálicos e
pronunciados como ditongos crescentes devem ser
acentuados.
Atendem a essa regra as PALAVRAS destacadas e
numeradas em:
A)
B)
C)
D)

(1) e (2).
(1) e (3).
(3) e (5).
(4) e (5).

QUESTÃO 12
Enquanto isso, entreabri lentamente(1) o portão de
grades um pouco enferrujadas, contando já com o leve(2)
rangido. Entreabri somente o bastante(3) para que meu
esguio(4) corpo de menina pudesse passar.

Nesse fragmento, as ASPAS foram empregadas para:
A) Acentuar o valor significativo das frases.
B) Distinguir citações do restante de seu contexto.
C) Realçar ironicamente os valores semânticos das
orações.
D) Sinalizar as mudanças de interlocutor no diálogo
das personagens.
QUESTÃO 14
Segundo o Manual de Redação da Presidência da
República, um dos atributos da redação oficial é a
CONCISÃO, pois a comunicação nesse âmbito deve:
A) Possibilitar a imediata compreensão pelo leitor.
B) Ir diretamente ao assunto que se deseja abordar.
C) Prescindir de impressões individuais do servidor
que comunica.
D) Transmitir o máximo de informações com o
mínimo de palavras.

Considerando o contexto em que se encontra, assinale a
palavra
cuja
classificação
foi
atribuída
INCORRETAMENTE:
A)
B)
C)
D)

(1) Advérbio.
(2) Adjetivo.
(3) Advérbio.
(4) Adjetivo.
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QUESTÃO 15
O Manual de Redação da Presidência da República
recomenda que, na comunicação oficial, os e-mails NÃO
devem:
A) Apresentar o nome do servidor na assinatura.
B) Solicitar pedido de confirmação de recebimento.
C) Utilizar ícones e emoticons como formas de
expressão.
D) Conter nos anexos documentos da administração
pública.
RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO

QUESTÃO 16
João, Ana, Clara e Marcelo são vizinhos e no
condomínio em que vivem, cada quarteirão é composto
por quatro casas, e cada casa é pintada de uma cor.
Observe as afirmativas a seguir:


Marcelo não vive na casa azul tampouco na
verde;
 João não vive na casa azul;
 Ana vive na casa branca.
Assinale
a
alternativa
que
apresenta
CORRETAMENTE quem, entre os quatro vizinhos,
vive na casa amarela:
A)
B)
C)
D)

Clara.
Ana.
Marcelo.
João.

QUESTÃO 17
A análise combinatória estuda o número de
possibilidades de ocorrência de um determinado evento.
Dez candidatos estão disputando quatro vagas em um
concurso público.
Assinale
a
alternativa
que
apresenta
CORRETAMENTE quantas são as possibilidades para
esses candidatos ocuparem as três primeiras vagas.
A) 720.
C) 27.
B) 270.
D) 10.
QUESTÃO 18
Os números de telefones fixos em Minas Gerais possuem
oito algarismos. Sabe-se que esses números não podem
começar com zero, sendo assim, assinale a alternativa
que apresenta CORRETAMENTE o número máximo
de telefones que podem ser instalados no estado.
A)
B)
C)
D)

1.000.000.
9.000.000.
90.000.000.
100.000.000.

QUESTÃO 19
Sendo A = {x/x par positivo < 10} e B = {x/x ímpar
compreendido entre 0 e 8}, assinale a alternativa que
apresenta CORRETAMENTE A U B.
A)
B)
C)
D)

{0,1,2,3,4,5,6,7,8,10}.
{0,2,4,6,8}.
{0,1,2,3,4,5,6,7,8}.
{1,3,5,7}.

QUESTÃO 20
Júnior está vendendo rifas para arrecadar dinheiro para
sua festa de formatura. Ele conseguiu vender ao todo, o
produto dos cinco primeiros números primos, quando
dispostos em ordem crescente.
Sabendo-se que o preço de cada rifa é R$ 5,00, assinale
a alternativa que apresenta CORRETAMENTE o valor
total arrecadado por Júnior.
A)
B)
C)
D)

R$ 11.550,00.
R$ 2.310,00.
R$ 23.100,00.
R$ 25.635,00.

QUESTÃO 21
Três pedaços de tecido deverão ser cortados do mesmo
tamanho e ter o maior tamanho possível. O primeiro
tecido possui 150 metros, o segundo 98 metros e o
terceiro, 90 metros.
Assinale
a
alternativa
que
apresenta
CORRETAMENTE o tamanho em que esses tecidos
deverão ser cortados.
A)
B)
C)
D)

1 metro.
2 metros.
3 metros.
5 metros.

QUESTÃO 22
Um grande jornal publicou uma inverdade em uma
manchete e quis se retratar. A manchete dizia: “Todo
estudante de concurso público tem menos de 20 anos”.
No outro dia foi publicada a negação dessa manchete,
que dizia:
A) Qualquer estudante de concurso público não tem
menos de 20 anos.
B) Nenhum estudante de concurso público tem
menos de 20 anos.
C) Algum estudante de concurso público não tem
menos de 20 anos.
D) Existem estudantes com menos de 20 anos, mas
esses não pertencem ao grupo dos que estudam
para concurso público.
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CONHECIMENTOS BÁSICOS DE INFORMÁTICA

QUESTÃO 23
Análise as afirmativas sobre o resultado da seguinte
soma na base binária: 111 + 1001
I- É igual a 10000 na base binária.
II- É um número ímpar.
III- É um número maior que 12.
Estão CORRETAS as afirmativas:
A) I e II apenas.
B) I e III apenas.
C) II e III apenas.
D) I, II e III.

A)
B)
C)
D)

Sobre a Web, assinale V para as afirmativas verdadeiras
e F para as falsas.
( ) É uma sub-rede da internet.
( ) Fornece informação em forma de hipertexto.
( ) Criou uma linguagem de comunicação de
característica visual.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência
CORRETA:
A) F V F.
B) F F V.
C) V V F.
D) V V V.
QUESTÃO 25
O(A)
é um mecanismo de segurança que permite
a recuperação de dados perdidos por acidente.

A) Backup.
B) Criptografia.

que

I- É um sistema operacional gráfico.
II- Permite criar uma conta para cada usuário que
utiliza o computador.
III- Permite executar vários programas ao mesmo
tempo.
Estão CORRETAS as afirmativas:

QUESTÃO 24

Assinale
a
alternativa
CORRETAMENTE a lacuna:

QUESTÃO 27
Sobre as características do Windows 10, analise as
afirmativas a seguir:

I e II apenas.
I e III apenas.
II e III apenas.
I, II e III.

QUESTÃO 28
Uma das funções de um ___________é indicar quando
um computador se conecta à rede.
Assinale
a
alternativa
CORRETAMENTE a lacuna:
A)
B)
C)
D)

que

completa

Roteador.
Swtich.
Hub.
Repetidor.

QUESTÃO 29
Calcule
o
resultado
de
=MÉDIA(A1:C1)*(SOMA(A1:A2)+MÉDIA(A2:C2)),
com base na seguinte planilha do Calc.

completa

C) Stand by.
D) Top file.

QUESTÃO 26
A figura seguinte apresenta alguns elementos do menu
principal do Libre Office Writer.

Assinale a alternativa que apresenta a resposta
CORRETA do cálculo:
A)
B)
C)
D)

13.
21.
25.
33.

Assinale
a
alternativa
que
apresenta
CORRETAMENTE uma afirmativa sobre a função
desses elementos:
A) Formatam texto, determinando a cor da fonte do
texto.
B) Formatam o espaçamento do texto.
C) Formatam texto, determinando como a fonte
será mostrada no texto.
D) Formatam o alinhamento do texto.
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LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA

QUESTÃO 32

QUESTÃO 30

Assinale a alternativa que NÃO apresenta requisito
básico para investidura em cargo público na guarda
municipal:

Acerca da Lei de Improbidade Administrativa, assinale a
alternativa INCORRETA:
A) A lei é aplicável, no que couber, àquele que,
mesmo não sendo agente público, induza ou
concorra para a prática do ato de improbidade ou
dele se beneficie sob qualquer forma direta ou
indireta.
B) Os agentes públicos de qualquer nível ou
hierarquia são obrigados a velar pela estrita
observância dos princípios de legalidade,
impessoalidade, moralidade e publicidade no
trato dos assuntos que lhe são afetos.
C) Para a lesão ao patrimônio público por ação ou
omissão, dolosa ou culposa, do agente ou de
terceiros, dar-se-á o integral ressarcimento do
dano, estando o sucessor daquele que causar
lesão ao patrimônio público ou se enriquecer
ilicitamente sujeito à reparação do dano com
todo seu patrimônio pessoal.
D) Para o enriquecimento ilícito decorrente de ato
de improbidade administrativa, o agente público
ou terceiros beneficiários perderão os bens ou
valores acrescidos ao seu patrimônio, cabendo à
autoridade administrativa responsável pelo
inquérito representar ao Ministério Público para
que se promova a indisponibilidade dos bens do
indiciado.
QUESTÃO 31
No que tange às prerrogativas reconhecidas à Guarda
Municipal, assinale a alternativa INCORRETA:
A) Os cargos em comissão das Guardas Municipais
deverão ser providos por membros efetivos do
quadro de carreira do órgão ou entidade, sendo
que, nos primeiros 4 anos de funcionamento, a
Guarda Municipal poderá ser dirigida por
profissional estranho a seus quadros,
preferencialmente com experiência ou formação
na área de segurança ou defesa social, atendido
o disposto no caput.
B) Para ocupação dos cargos em todos os níveis da
carreira da Guarda Municipal, deverá ser
observado o percentual mínimo para o sexo
feminino, a ser definido em lei municipal, bem
como garantida a progressão funcional da
carreira em todos os níveis.
C) Aos Guardas Municipais é autorizado o porte de
arma de fogo, sendo possível a suspensão do
direito ao porte de arma de fogo em razão de
restrição médica, decisão judicial ou justificativa
da adoção da medida pelo respectivo dirigente.
D) É assegurado ao Guarda Municipal o
recolhimento à cela, isoladamente dos demais
presos, quando sujeito à prisão depois de
condenação definitiva.

A) Nacionalidade brasileira originária e gozo dos
direitos políticos.
B) Quitação com as obrigações militares e eleitorais
e nível médio completo de escolaridade.
C) Idade mínima de 18 anos e aptidão física, mental
e psicológica.
D) Idoneidade moral comprovada por investigação
social e certidões expedidas perante o Poder
Judiciário Estadual, Federal e Distrital.
QUESTÃO 33
Acerca do Estatuto do Idoso, assinale a alternativa
INCORRETA:
A) Aos maiores de 60 anos fica assegurada a
gratuidade dos transportes coletivos públicos
urbanos e semiurbanos, exceto nos serviços
seletivos e especiais, quando prestados
paralelamente aos serviços regulares, bastando,
para tanto, apresentar qualquer documento
pessoal que faça prova de sua idade.
B) Nos veículos de transporte coletivo públicos
urbanos e semiurbanos serão reservados 10%
dos assentos para os idosos, devidamente
identificados com a placa de reservado
preferencialmente para idosos.
C) No sistema de transporte coletivo interestadual,
observar-se-á a reserva de 2 vagas gratuitas por
veículo para idosos com renda igual ou inferior
a 2 salários-mínimos, bem como desconto de
50%, no mínimo, no valor das passagens, para os
idosos que excederem as vagas gratuitas, com
renda igual ou inferior a 2 salários-mínimos.
D) É assegurada a reserva, para os idosos, nos
termos da lei local, de 5% das vagas nos
estacionamentos públicos e privados, as quais
deverão ser posicionadas de forma a garantir a
melhor comodidade ao idoso.
QUESTÃO 34
Assinale a alternativa que NÃO apresenta características
dos Direitos Humanos:
A) Relatividade, indivisibilidade e historicidade.
B) Irrenunciabilidade,
prescritibilidade
e
universalidade.
C) Interdependência,
cumulatividade
e
essencialidade.
D) Inexauribilidade,
inalienabilidade
e
limitabilidade.
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QUESTÃO 35
Sem prejuízo das penalidades definidas pela Legislação
Federal, Estadual e Municipal, o não cumprimento das
medidas necessárias à preservação ou à correção dos
inconvenientes e dos danos causados pela degradação da
qualidade ambiental sujeitará os transgressores a
determinadas penalidades.
I- Multa simples ou diária, que poderá ser agravada
em casos de reincidência específica, conforme
dispuser o regulamento, vedada a sua cobrança
pela União se já tiver sido aplicada pelo Estado,
Distrito Federal, Territórios ou pelos
Municípios.
II- Perda ou restrição de incentivos e benefícios
fiscais concedidos pelo Poder Público.
III- Perda ou suspensão de participação em linhas de
financiamento em estabelecimentos oficiais de
crédito.
IV- Suspensão de sua atividade.
São penalidade POSSÍVEIS as que se apresentam em:
A) I, II e IV apenas.
B) III e IV apenas.
C) II e III e IV apenas.
D) I, II, III e IV.
QUESTÃO 36
Nos termos do Estatuto dos Servidores Públicos de
Uberaba, acerca das formas de provimento de cargo
público, assinale a alternativa INCORRETA:
A) A readaptação é a investidura do servidor, em
cargo compatível com a limitação que tenha
sofrido em sua capacidade física ou mental,
verificada em inspeção médica oficial.
B) A reversão é o retorno à atividade do servidor
aposentado por invalidez quando, por junta
médica oficial, forem declarados insubsistentes
os motivos determinantes da aposentadoria e farse-á no mesmo cargo ou no cargo resultante de
sua transformação, sendo que o tempo em que o
servidor estiver em exercício será considerado
para concessão da aposentadoria.
C) A reintegração é a reinvestidura do servidor
estável no cargo anteriormente ocupado ou no
resultante de sua transformação, quando sua
demissão for invalidada por decisão judicial
passada em julgado, com ressarcimento de todas
as vantagens atinentes ao cargo. Caso o cargo
tenha sido extinto ou declarada a sua
desnecessidade, o servidor estável ficará em
disponibilidade, com remuneração integral até
seu adequado aproveitamento em outro cargo.
D) O retorno à atividade do servidor em
disponibilidade
far-se-á
mediante
aproveitamento em cargo de atribuições e
vencimentos compatíveis com o anteriormente
ocupado em vaga que vier a ocorrer nos órgãos
ou nas entidades da Administração Pública
Municipal.

QUESTÃO 37
Nos termos da Lei de Criação da Guarda Municipal de
Uberaba, são atribuições do Guarda Municipal de 1ª
Classe, EXCETO:
A) Prestar atendimento ao público em geral,
executar atividades administrativas dentro do
Departamento da Guarda Municipal, efetuando
levantamentos,
anotações,
controlando
informações,
digitando,
redigindo
e
encaminhando correspondências, realizando
conferência e controle de dados.
B) Controlar equipamentos, armas e frotas de
veículos da Guarda Municipal, além de
assegurar a aplicabilidade dos princípios
norteadores da disciplina e da hierarquia da
Guarda Municipal.
C) Executar atividades, operando equipamentos
telefônicos, rádio comunicação e de informática,
atendendo, orientando e encaminhando
solicitações; além de exercer conferência e
controle, sistematização e armazenamento de
armamento, materiais e recursos disponíveis à
atividade da Guarda Municipal.
D) Trabalhar, tendo contato cotidiano com o
público, de forma individual ou em equipe, sob
supervisão permanente, em ambiente de trabalho
que pode ser fechado ou a céu aberto, a pé,
montado ou em veículos, em horários diversos,
atuando em condições de pressão e de risco de
contágio de moléstias e de morte em sua rotina
de trabalho.
QUESTÃO 38
Pedro gostava de assistir a vídeos e ver fotos com cenas
de sexo envolvendo crianças, mas nunca teve coragem
de praticar nenhum ato libidinoso contra nenhum menor
de idade. Contentava-se em assistir aos vídeos e às
imagens que ele baixava na internet, salvava no seu
computador e, de vez em quando, trocava com outras
pessoas interessadas.
Considerando o caso de Pedro, é CORRETO afirmar
que deverá ser tomada a seguinte medida:
A) Pedro não pode ser preso, pois não cometeu
crime algum, já que não materializava nenhuma
das condutas que ele assistia nos vídeos.
B) Pedro pode ser preso, pois comete o crime de
estupro de vulnerável, na modalidade tentada,
uma vez que não chega a praticar ato libidinoso
em desfavor de nenhuma criança.
C) Pedro está cometendo infração administrativa e
pode ser multado, mas não preso.
D) Pedro pode ser preso, uma vez que está
praticando crime previsto no Estatuto da Criança
e do Adolescente.
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QUESTÃO 39

QUESTÃO 41

No que tange ao Pacto Internacional sobre Direitos Civis
e Políticos, assinale a alternativa INCORRETA:

De acordo com a Constituição Federal de 1988, são
direitos do cidadão, EXCETO:

A) Toda pessoa terá direito à liberdade de
pensamento, de consciência e de religião. Esse
direito implicará liberdade de ter ou adotar uma
religião ou uma crença de sua escolha e
liberdade de professar sua religião ou crença,
individual ou coletivamente, tanto pública como
privadamente, por meio do culto, da celebração
de ritos, de práticas e do ensino.
B) Toda pessoa terá direito à liberdade de
expressão; esse direito incluirá a liberdade de
procurar, receber e difundir informações e ideias
de qualquer natureza, independentemente de
considerações de fronteiras, verbalmente ou por
escrito, em forma impressa ou artística, ou por
qualquer outro meio de sua escolha.
C) O direito de reunião pacífica será reconhecido.
O exercício desse direito estará sujeito apenas às
restrições previstas em lei e que se façam
necessárias, em uma sociedade democrática, no
interesse da segurança nacional, da segurança ou
da ordem pública, ou para proteger a saúde ou a
moral pública ou os direitos e as liberdades das
demais pessoas.
D) Ninguém poderá ser condenado por atos e
omissões que não constituam delito de acordo
com o direito nacional ou internacional, no
momento em que foram cometidos, devendo ser
aplicada a pena vigente no momento da
ocorrência do delito, independentemente de
qualquer modificação posterior na legislação.

A) Não ser processado nem sentenciado senão pela
autoridade competente.
B) Não ser privado da liberdade ou de seus bens
sem o devido processo legal.
C) Não ser considerado culpado até o trânsito em
julgado de sentença penal condenatória.
D) Não ser preso em razão de questões relativas ao
direito civil, tais como inadimplemento
voluntário e inescusável de obrigação
alimentícia ou a do depositário infiel.

QUESTÃO 40
Sebastião Vitorino foi abordado por policiais em seu
veículo particular. Após realizar busca em seu veículo,
os militares encontraram, no porta-malas, uma
espingarda calibre 28 carregada com munições para caça.
Sebastião havia ganhado a arma do avô há muitos anos e
não possuía qualquer registro ou permissão para
transportar esse armamento.
Nessa seara, em desfavor de Sebastião, é CORRETO
afirmar que deverá ser tomada a seguinte medida:
A) Sebastião será preso e conduzido até a delegacia
em razão da prática do crime de porte ilegal de
arma de fogo, previsto no artigo 14 do Estatuto
do Desarmamento.
B) Sebastião será detido e levado até a autoridade
policial em razão do cometimento do crime de
posse ilegal de arma de fogo, tipificado no artigo
12 da Lei nº 10.826/2003.
C) Sebastião será flagrado em razão de
contravenção penal.
D) Sebastião será liberado no local, considerando
que a arma de Sebastião tem origem idônea.

QUESTÃO 42
De acordo com o artigo 144 da Constituição Federal de
1988, a segurança pública é exercida através dos
seguintes órgãos:
A) Força Nacional de Segurança Pública, Exército,
Marinha e Aeronáutica.
B) Polícias Militares, Polícias Civis e Corpos de
Bombeiros Militares.
C) Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal,
Polícia Ferroviária Federal, Polícias Militares,
Polícias Civis e Corpos de Bombeiros Militares.
D) Polícia Militar, Polícia Civil e Guardas
Municipais.
QUESTÃO 43
No que tange ao Código de Posturas Municipal, assinale
a alternativa INCORRETA:
A) Os banhos em rios, riachos, represas, fontes,
chafarizes, córregos ou lagoas do Município e a
prática de esportes náuticos, salvo nos locais
apropriados e restritos ao perímetro urbano, não
serão permitidos.
B) Os proprietários de locais onde são vendidas
bebidas alcoólicas serão responsáveis pela
manutenção da moralidade e da ordem públicas
em seus estabelecimentos, inclusive por
desordens, algazarras ou barulhos excessivos
ocorridos nos referidos estabelecimentos,
sujeitando-os à multa ou à suspensão da licença
de funcionamento em caso de reincidência.
C) Os estabelecimentos comerciais de venda,
instalação e testagem de som deverão adequar o
local de testagem com vedação acústica e
proteção técnica aos trabalhadores que nesta
atuem, regra também aplicável às academias de
ginástica, às casas de diversões e aos bufês
próximos às residências.
D) Os serviços de construção civil de
responsabilidade de entidades públicas ou
privadas, por emitirem sons e ruídos,
dependerão da autorização prévia do órgão
competente, independentemente do dia ou do
horário de sua execução.
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QUESTÃO 44
Pietro já soma 25 anos e ainda não começou a trabalhar.
Sustentado pela mãe, passa os dias dormindo e na calada
da madrugada sai, equipado com latas de tinta, colocando
sua marca em paredes e portões em alguns bairros da
cidade.
Em relação à pichação, assinale a alternativa
CORRETA:
A) Comete o crime previsto no Código Penal
Brasileiro quem usa spray para pintar sinais, mas
somente em monumentos públicos.
B) Pichar ou por outro meio conspurcar edificação
ou monumento urbano é crime previsto na Lei
de Crimes Ambientais.
C) Se não danificar o patrimônio ou a propriedade
alheia, não comete crime, mas sim contravenção.
D) Não há crime, uma vez que a pichação se
equipara ao grafite, ou seja, trata-se de
manifestação artística.
QUESTÃO 45
Sobre o Código de Processo Penal e o Estatuto do
Desarmamento, assinale a alternativa INCORRETA:
A) Considera-se em flagrante delito quem é
perseguido, logo após, pela autoridade, pelo
ofendido ou por qualquer pessoa, em situação
que faça presumir ser autor da infração.
B) Qualquer do povo poderá e as autoridades
policiais e seus agentes deverão prender quem
quer que seja encontrado em flagrante delito.
C) Deixar de observar as cautelas necessárias para
impedir que menor de 18 anos ou pessoa
portadora de deficiência mental se apodere de
arma de fogo que esteja sob sua posse ou que
seja de sua propriedade é crime de Omissão de
Cautela.
D) Considera-se em flagrante delito apenas quem
está cometendo a infração penal e não quem já
cometeu ou está fugindo após cometer.
QUESTÃO 46
Uma equipe composta por dois Guardas Municipais, no
centro da cidade de Uberaba, depara-se com um jovem
depredando um ônibus enquanto passageiros
embarcavam. A dupla intervém no evento, dominando o
jovem, contendo-o e, por fim, dando a ele voz de prisão.
Sobre a atuação adotada pela equipe, assinale a
alternativa CORRETA:
A) A ação é legal, uma vez que qualquer um do
povo pode prender quem quer que seja
encontrado em flagrante delito.
B) A ação é ilegal, uma vez que só os órgãos de
segurança têm legitimidade ativa para prender.
C) A ação é ilegal, sendo que os interessados é
quem devem prender os infratores.
D) A ação é ilegal, uma vez que depredação não é
crime.

QUESTÃO 47
Uma viatura da Guarda Municipal de Uberaba
deslocava-se pela rua quando um sujeito saiu de uma
padaria com arma em punho. Ele havia acabado de fazer
um assalto e não esperava encontrar ninguém que
pudesse dificultar sua fuga. Muito agressivo, ele aponta
o seu revolver na direção da equipe de guardas e dispara
duas vezes. Antônio, o Guarda Municipal que conduzia
o veículo, imediatamente para o carro, desce, abriga-se e
repele a injusta agressão com um disparo que acerta o
infrator.
Sobre a atuação de Antônio, assinale a alternativa
CORRETA:
A) Antônio se precipitou e responderá pelo crime de
homicídio consumado, uma vez que atirou
contra um cidadão que, ainda que em flagrante
delito, apenas tentava fugir.
B) Antônio responderá pelo crime de latrocínio,
previsto no artigo 157 §3º do Código Penal, uma
vez que atentou contra a vida de uma pessoa em
razão de vantagem patrimonial.
C) Antônio agiu amparado pela excludente de
ilicitude da legítima defesa, uma vez que repeliu
agressão injusta, atual, contra si, usando os
meios necessários.
D) Antônio agiu amparado pela excludente de
ilicitude do estrito cumprimento de dever legal,
uma vez que, armado, o Guarda Municipal tem
o dever de atirar em quem efetuar disparo de
arma de fogo em via pública.
QUESTÃO 48
Assinale
a
alternativa
que
apresenta
CORRETAMENTE um exemplo de contravenção
penal, conforme as condutas dos seguintes cidadãos:
A) Zezé, que perturba o sossego da vizinhança com
som alto às três horas da manhã e Moacir, que
explora jogo de azar colocando uma máquina do
tipo caça níquel no seu bar.
B) Henrique, que perturba o trabalho dos médicos
no hospital ao lado do local onde instalou sua
marmoraria, com o som intenso emitido pelo
trabalho das máquinas e João, que, tendo já 42
anos, pratica sexo com sua namorada de 15.
C) Ezequiel, que coloca água no leite que tira de
suas vacas e entrega na cooperativa, além de
colocar farinha de trigo no queijo que
comercializa no armazém do povoado.
D) Pierre, que invadiu um lote do vizinho e Josias,
que lhe deu o arame e os paus para fazer a cerca
em troca de um pedaço do lote.
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QUESTÃO 49
É CORRETO afirmar que se encontra em estado de
necessidade quem:
A) Repele injusta agressão, atual ou iminente, a
direito seu ou de outrem, usando
moderadamente dos meios necessários.
B) Pratica o fato para salvar de perigo atual, que não
provocou por sua vontade, nem podia de outro
modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo
sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável
exigir-se.
C) Comete o fato sob coação irresistível ou em
estrita obediência à ordem, não manifestamente
ilegal, de superior hierárquico.
D) Atua, através de ação ou omissão compelido por
coação moral irresistível.
QUESTÃO 50
Considerando a Constituição Federal de 1988 e o
Estatuto do Desarmamento, assinale a alternativa
INCORRETA:
A) Os princípios constitucionais que devem orientar
a conduta de todos os servidores públicos são a
Legalidade, a Impessoalidade, a Moralidade, a
Publicidade e a Eficiência.
B) É permitido o porte de arma de fogo em todo o
território nacional para os integrantes das
guardas municipais dos Municípios com mais de
50.000 e menos de 500.000 habitantes, quando
em serviço.
C) Comete o crime de disparar arma de fogo ou
acionar munição, previsto no artigo 15 do
Estatuto do Desarmamento, o sujeito que dá tiro
de rifle em telhas de barro colocadas sobre o
mourão do curral de seu rancho, sem vizinhos,
no fim da estrada e longe do povoado.
D) O preso tem direito à identificação dos
responsáveis por sua prisão.
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PROVA DISCURSIVA
QUESTÃO 02
Os Guardas Municipais, na condição de servidores públicos, ao exercerem suas atribuições constitucionais e legais,
devem observar e agir em conformidade com os princípios da administração pública insculpidos no texto
constitucional.
Diante do exposto, indique e explique pelo menos 3(três) princípios da administração pública relacionando-os com o
exercício das atividades diárias de Guarda Municipal.
1.

2.

3.
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PARA VIRAR O CADERNO DE PROVA.

ATENÇÃO:
AGUARDE AUTORIZAÇÃO

