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GUARDA CIVIL MUNICIPAL 

Inscrição Nome Completo 
 

 Ao receber este caderno, verifique se: 

 A sua opção de CARGO está correta. 

 Contém 50 QUESTÕES de múltipla escolha, numeradas de 01 a 50. 

 Caso contrário, solicite ao fiscal da sala outro caderno. 

NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. 
 

INSTRUÇÕES GERAIS 
 

 Ao ser autorizado o início da prova, verifique se a numeração das questões e a paginação estão corretas. 

 O tempo de duração da totalidade das Provas Objetiva será de 03 (três) horas corridas para todos os cargos. Este tempo 

inclui o necessário para a transferência das respostas do rascunho para o CARTÃO RESPOSTA. 

 Ao receber o CARTÃO RESPOSTA confira seu nome, número de inscrição e número do documento de identidade.  

 O CARTÃO RESPOSTA NÃO pode ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter qualquer registro fora dos locais 

destinados às respostas. 

 A forma correta de assinalar a alternativa no CARTÃO RESPOSTA é preenchendo toda a área reservada à letra 

correspondente à resposta solicitada de cada questão. 

 Assinale somente uma alternativa em cada questão. Sua resposta não será computada se houver marcação de mais de uma 

alternativa, questões não assinaladas ou questões rasuradas.  

 Iniciadas as Provas, o candidato somente poderá retirar-se da sala após decorridos 60 (sessenta) minutos do tempo da Prova 

Objetiva e, em hipótese alguma, levará consigo o Caderno de Provas. 

 O candidato que se retirar do local de Provas após decorridos os primeiros 60 (sessenta) minutos do início da prova somente 

poderá anotar suas opções de respostas em formulário disponibilizado pelo fiscal de sala. 

 Os 03 (três) últimos candidatos deverão permanecer na Sala de Prova e somente poderão sair juntos do recinto, após a 

aposição em Ata de suas respectivas assinaturas.  

 Após o término de sua Prova, entregue obrigatoriamente ao fiscal, o Caderno de Questões e o CARTÃO RESPOSTA 

devidamente assinados. Havendo algum problema, informe imediatamente ao Aplicador de Provas, para que ele tome as 

providências necessárias. Caso o candidato não observe as recomendações acima, não lhe caberá qualquer reclamação 

posterior. 

 O Gabarito e a Prova serão divulgados em 24 horas, no site do IDIB: www.idib.org.br.  
 Não haverá consulta de gabarito e resultado por telefone. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

 

TEXTO I 

Redes sociais: riscos e potenciais para a eleição 
 

Para pesquisadores, o Facebook e o WhatsApp devem ter mais ênfase neste pleito, mas é preciso usá-los bem. 
 

Embora estudiosos das relações entre comunicação e política sejam cautelosos ao projetar o espaço que redes sociais podem 
ocupar na campanha deste ano, pesquisa do Ideia Big Data, divulgada em maio, aponta que as redes sociais devem influenciar na 
definição de voto de 43,4% dos eleitores, contra 56,6% que disseram que mídias digitais não terão influência na tomada de decisão. 
Dentre tantas plataformas, o Facebook e o WhatsApp são apontados por pesquisadores como aquelas que devem ter uso intensificado 
na campanha de 2018, mas, ao mesmo tempo em que elas podem ser ferramentas úteis para a definição do voto do eleitor, também são 
terreno fértil para a propagação de Fake News e propaganda negativa na eleição. 

O estudo do Ideia Big Data revela que 59,5% dos entrevistados pretendem acompanhar as publicações dos seus candidatos 
pelas redes sociais. A plataforma preferida para isso, de acordo com o levantamento, é o Facebook (58,5%), seguida do YouTube (13,2%), 
do Instagram (11,5%), Twitter (8,9%), WhatsApp (4,8%) e LinkedIn (3,2%). A pesquisa, encomendada pela consultoria Bites, entrevistou 
1.482 pessoas no País. A margem de erro, segundo o instituto, é de três pontos percentuais para mais ou para menos.  

Os dados sinalizam que, como estratégias de campanha, plataformas como o Facebook, o Twitter e o Instagram, além de 
instrumentos de comunicação como o WhatsApp, podem ganhar mais espaços na disputa de postulantes pelos cargos eletivos que 
estarão em jogo em outubro próximo, mas pesquisadores defendem, também, que é fundamental que o eleitorado aprenda a fazer um 
bom uso das redes sociais para que elas possam ser relevantes no processo eleitoral. 

Na avaliação de Jamil Marques, professor do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal do Paraná (UFPR), que 
desenvolve pesquisas na área de comunicação e política, há dois elementos que apontam para que as redes sociais, às quais ele se 
refere como redes de comunicação digital, passem a ter espaço cada vez mais relevante nas campanhas e também no comportamento 
do eleitorado para a definição do voto.  
Sociabilidade 

Em um universo de tantas redes sociais, porém, algumas, nas projeções dos pesquisadores, podem ter mais ênfase na 
campanha de 2018. Jamil Marques acredita que as duas plataformas que mais vão se destacar na disputa eleitoral deste ano são o 
Facebook, que já teve posição de destaque em pleitos anteriores, e o WhatsApp – embora defina este como um instrumento de 
comunicação –, que tem, segundo ele, ganhado projeção maior na esfera eleitoral.  

“Essas ferramentas passam a ocupar uma centralidade nas nossas vidas e os candidatos não podem abrir mão de estar lá. 
Alguns anos atrás, coisa de duas décadas, a gente tinha grandes atores que participavam da comunicação política: os marqueteiros, o 
jornalismo, os institutos de opinião pública, o Poder Judiciário. Hoje, a gente tem um outro ‘player’, que é justamente o controle das redes 
sociais”. 

Wilson Gomes, da UFBA, também considera que o WhatsApp deve estar mais em evidência na campanha, pela característica 
de que o compartilhamento de mensagens instantâneas na plataforma não é “rastreável” como em outras redes sociais, como o Facebook 
ou o Twitter, nas quais publicações podem ser salvas e ficam disponíveis por mais tempo. Este elemento, aliás, está na centralidade das 
discussões sobre a propagação de Fake News durante o pleito deste ano.  
Alcance 

“O WhatsApp, que é uma rede de publicação de mensagens instantâneas, permite as pessoas utilizarem para tudo, para o bem 
e para o mal. Estamos reclamando do WhatsApp porque o ambiente político está muito envenenado, polarizado. Se as pessoas estão 
odiando, elas vão odiar no Twitter, no Facebook, no bar, na reunião...”, opina. Conforme Gomes, as redes sociais, contudo, potencializam 
a escala do alcance e a velocidade de distribuição de informações.  (...) 

Neste cenário, o professor Jamil Marques afirma que, para o eleitorado, o principal desafio já colocado é aprender a utilizar as 
redes sociais, de modo que possa se apropriar dos benefícios proporcionados por elas, mas também desviar de problemas que causam 
ou intensificam. “É muito importante que o eleitor aprenda a característica de uma Fake news e, a partir disso, possa começar a distinguir 
em qual material e em qual tipo de fonte ele pode confiar ou não”, defende. 

 

http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/politica/redes-sociais-riscos-e-potenciais-para-a-eleicao-1.1963022. Acesso em 30/06/18. 

 
01. Em “...o principal desafio já colocado é aprender a utilizar as 

redes sociais, de modo que possa se apropriar dos benefícios 
proporcionados por elas...” a locução conjuntiva destacada 
estabelece ideia de: 
  

A) Causa. 
B) Proporção. 
C) Finalidade. 
D) Concessão. 
E) Conformidade. 

 
02. A forma nominal “polarizado” em “...porque o ambiente político 

está muito envenenado, polarizado” foi empregada com o 
sentido de: 
 

A) Corrupto. 
B) Descrente. 
C) Intolerante. 
D) Dividido. 
E) Impaciente. 

 

http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/politica/redes-sociais-riscos-e-potenciais-para-a-eleicao-1.1963022.%20Acesso%20em%2030/06/18
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03. No primeiro parágrafo do texto, o autor evidencia a ideia de 
que: 
 

A) As redes sociais só apresentam desvantagens em um 
processo eleitoral sério. 

B) As redes sociais apresentam vantagens e desvantagens, 
principalmente, no período eleitoral. 

C) Mais da metade da população brasileira afirmou que as redes 
sociais terão influência na eleição. 

D) As redes sociais apresentam mais vantagens do que 
desvantagens em época de eleições. 

E) Facebook, Instagram e Whatsap serão as redes de maior 
influência e alcance em 2018. 

 

 

04. Com base nos dados divulgados sobre as redes sociais na 
eleição, chega-se à conclusão, no texto, de que: 
  

A) Os usuários não devem utilizar as redes sociais como fonte de 
informação nas eleições, devido às Fake News. 

B) As redes sociais devem ampliar o combate às Fake News em 
suas plataformas. 

C) Os políticos devem promover campanhas limpas, sem ofensas 
e acusações falsas nas redes sociais. 

D) Os cidadãos precisam aprender a fazer uso adequado, 
consciente e produtivo das redes sociais. 

E) Os cidadãos devem procurar outras fontes de informação, 
como jornais impressos e televisão, para se informar de forma 
mais confiável. 

 

 

05. A conjunção destacada no período “...é aprender a utilizar as 
redes sociais, de modo que possa se apropriar dos benefícios 
proporcionados por elas, mas também desviar de problemas 
que causam ou intensificam” foi utilizada coma intenção de: 
 

A) Explicar o pensamento anterior. 
B) Concluir o pensamento anterior. 
C) Fazer oposição entre duas ideias. 
D) Alternar pensamentos. 
E) Adicionar ideias. 
 

 

06. A vírgula destacada em “Alguns anos atrás, coisa de duas 
décadas, a gente tinha grandes atores que participavam da 
comunicação política:” foi empregada para: 
 

A) Separar orações coordenadas assindéticas. 
B) Isolar adjunto adverbial de tempo invertido. 
C) Separar oração principal da subordinada. 
D) Separar oração coordenada assindética da sindética. 
E) Isolar termos explicativos. 
 

 

07. O vocábulo “que” pode exercer diferentes funções dentro do 
texto. Em “É muito importante que o eleitor aprenda a 
característica de uma Fake News...”, a partícula “que” está 
exercendo função de: 
 

A) Pronome relativo. 
B) Pronome interrogativo. 
C) Pronome indefinido. 
D) Conjunção explicativa. 
E) Conjunção integrante. 

 
TEXTO II 

 

 
 

http://patu-emfoco.blogspot.com/2018/05/charges-fake-news.html.  

 
 

08. “Políticos se preparam para combater Fake News”. Ao analisar 
a colocação pronominal do pronome “se” na oração 
destacada, pode-se afirmar que: 
 

A) Ocorreu a próclise por exigência do sujeito “políticos”. 
B) Ocorreu a ênclise por exigência do verbo. 
C) Ocorreu mesóclise por exigência do sujeito da oração.  
D) Ocorreu a próclise de modo facultativo. 
E) Ocorreu a próclise de vido à exigência do pronome relativo. 

 

 

09. A expressão destacada no período “Aquele que promete tudo, 
com cara de honesto, e no final, não cumpre nada” está 
exercendo função de: 
 

A) Conjunção subordinativa. 
B) Advérbio de modo.  
C) Advérbio de tempo. 
D) Conjunção coordenativa. 
E) Advérbio de afirmação. 

 

 
10. A crítica da charge está relacionada, principalmente, com: 

 
 

A) Os desvios de verbas públicas. 
B) A falta de consciência do cidadão. 
C) As falsas promessas políticas em tempo eleitoral. 
D) Os conchavos políticos de conveniência. 
E) As Fake News que podem prejudicar as eleições. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://patu-emfoco.blogspot.com/2018/05/charges-fake-news.html
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INFORMÁTICA 

 
11. Marque a alternativa com o tipo de memória que auxilia o 

processador de um computador na requisição de dados já 
processados. 

 

A) Memória cache. 
B) Memória RAM. 
C) Memória BIOS. 
D) Pendrive. 
E) Disco rígido. 
 

 

12. Determine o tipo de memória considerada NÃO volátil. 
 

A) RAM 
B) Cache 
C) Registradores 
D) Disco rígido 
E) Core 
 

 

13. Considerando os programas de e-mails atuais, marque a 
alternativa com o tipo de anexo que pode ser enviado, levando 
em consideração a capacidade de tamanho e as normas de 
segurança contra antivírus. 

 

A) Arquivos executáveis. 
B) Arquivos de capacidade superior a 40000 Kb. 
C) Arquivos pequenos de textos (menores que 400 Kb). 
D) Arquivos de imagens de 40000 Kb. 
E) Arquivos do tipo rom. 
 

 

14. Determine a finalidade da função EXATO () quando utilizada 
com os parâmetros digitados corretamente em uma planilha 
do Excel 2013, versão portuguesa-brasileira. 

 

A) Comparar duas cadeias de texto e retornar VERDADEIRO se 
elas forem exatamente iguais e FALSO caso contrário. 

B) Somar os valores nas células indicadas nos argumentos. 
C) Retornar o número de dias entre duas datas. 
D) Retornar a depreciação para cada período contábil. 
E) Retornar VERDADEIRO se todos os seus argumentos forem 

VERDADEIROS. 
 

 
15. Determine em qual porta padrão o protocolo HTTP funciona a 

Internet. 
 
A) 80 
B) 20 
C) 21 
D) 8090 
E) 8080 

 
 
 
 

16. Determine a finalidade de um navegador de Internet, também 
conhecido como browser. 
 

A) Verificar a existência de vírus quando há navegação na 
Internet. 

B) Interpretar o código HTML e construir as páginas no 
computador do usuário que solicitou o endereço web. 

C) Excluir códigos maliciosos na navegação da Internet. 
D) Verificar a existência de arquivos fragmentados na Internet. 
E) Contabilizar a quantidade de usuários conectados à Internet. 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO 
 

17. Determine a equivalência lógica de 𝑝 ↔ 𝑞: 
 

A) p 
B) ~q 
C) ¬𝑝 → 𝑞 

D) 𝑞 
E) (𝑝 → 𝑞) ∧ (𝑞 → 𝑝) 

 
 

18. Considerando que a tabela abaixo segue um padrão de 
formação, determine o número que substitui o asterisco. 
 

 
 

A) 12 
B) 21 
C) 13 
D) 18 
E) 24 

 

 

19. Marque a alternativa que substitui o número que completa a 
sequência abaixo. 
 

2, 5, 10, 17, ___, 37  
 

A) 27 
B) 24 
C) 26 
D) 28 
E) 35 

 
 

20. Dada a proposição 
 

(𝑝 ∨ ¬𝑞)  → (𝑝 ∧ 𝑞) 
 

Indique o termo com maior prioridade. 
 

A) ¬𝑞 
B) p 
C) 𝑝 ∧ 𝑞 
D)  → 
E) q 
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21. Analise as seguintes afirmativas 
 

I. x + 1 = 2 - é uma proposição. 

II. Brasília é a capital do Brasil - é uma proposição. 

III. Você é professor? - não é uma proposição 
 

Analisando as afirmativas acima, marque a alternativa correta. 
 

A) Somente as afirmativas I e II estão corretas. 
B) Somente as afirmativas II e III estão corretas. 
C) Somente as afirmativas I e III estão corretas. 
D) Somente a afirmativa I está correta. 
E) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

 

22. Considere a seguinte situação-problema: 
 

Para quaisquer dois números naturais a e b, a operação $ é 
definida da seguinte forma 

 

$(a, b) = a . (a + b) 
 

Dessa forma, calcule $($(2, 0), 1). 
 
A) 12 
B) 20 
C) 10 
D) 15 
E) 04 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RASCUNHO 
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LEGISLAÇÃO 
 

23. Com base na Lei Municipal nº 3.305, de 22-10-2007, analise os 
itens abaixo: 

 

I. Exercício é o efetivo desempenho pelo servidor das atribuições 
do cargo público ou da função de confiança.  

II. É de sessenta dias o prazo para o servidor entrar em exercício, 
contados da data da posse.  

III. Tanto a lotação como a relotação somente poderão ser feitas ex 
ofício, no interesse da Administração. 

Está(ão) correto(s) o(s) item(ns): 
 

A) Apenas II. 
B) Apenas III. 
C) Apenas I e III. 
D) Apenas II e III.  
E) Apenas I 
 

 

24. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência. Nesse cenário, analise os 
itens a seguir: 

 

I. O prazo de validade do concurso público será de até dois anos, 
prorrogável uma vez, por igual período.  

II. Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, 
aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e 
títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados 
para assumir cargo ou emprego, na carreira.  

III. É garantido ao servidor público civil o direito à livre associação 
sindical. 

     Está(ão) correto(s) o(s) item(ns): 
 

A) Apenas I. 
B) Apenas II. 
C) Apenas I e II. 
D) Apenas II e III. 
E) I, II e III. 
 

25. Acerca do regime dos direitos e deveres individuais e coletivos, 
analise os itens abaixo: 
 

I. São inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios 
ilícitos. 

II. São gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data, e, na 
forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania.  

III. O Brasil está impedido constitucionalmente de se submeter à 
jurisdição de Tribunal Penal Internacional. 

      Está(ão) correto(s) o(s) item(ns): 
 

A) Apenas I. 
B) Apenas II. 
C) Apenas I e II. 
D) Apenas II e III. 
E) I, II e III. 
 
 
 
 

26. Sobre os Municípios, assinale a alternativa correta:  
 

A) A eleição do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Vereadores, para 
mandato de quatro anos, se dará mediante pleito direto e 
simultâneo realizado em todo o País.  

B) O Município reger-se-á apenas pela Constituição Federal e pela 
Constituição do respectivo Estado. 

C) O Município reger-se-á apenas pela Constituição do respectivo 
Estado. 

D) A posse do Prefeito e do Vice-Prefeito ocorrerá no dia 31 de 
dezembro do mesmo ano da eleição. 

E) O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em um único turno 
e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal. 

 

 

27. De acordo com a Constituição Federal, a depender do 
quantitativo de habitantes, as Câmaras Municipais poderão ter no 
máximo: 
 

A) 15 Vereadores. 
B) 25 Vereadores. 
C) 35 Vereadores. 
D) 45 Vereadores. 
E) 55 Vereadores. 

 

 

 

28. De acordo com a Constituição Federal, a depender do 
quantitativo de habitantes, o subsídio dos Vereadores poderá 
corresponder no máximo a: 
 

A) Trinta por cento do subsídio dos Deputados Estaduais. 
B) Quarenta por cento do subsídio dos Deputados Estaduais. 
C) Cinquenta por cento do subsídio dos Deputados Estaduais. 
D) Setenta e cinco por cento do subsídio dos Deputados Estaduais. 
E) Noventa e cinco por cento do subsídio dos Deputados Estaduais. 

 

 

29. À luz da Lei Municipal nº 3.305, de 22-10-2007, preencha 
corretamente esta lacuna: ______________ é a retribuição fixada 
em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, 
adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra 
espécie remuneratória. 
 

A) Vencimento.  
B) Subsídio. 
C) Remuneração. 
D) Ajuda de custo. 

E) Gratificação pelo exercício de função de confiança. 
 

 

30. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 
residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, 
à igualdade, à segurança e à propriedade. Nesse cenário, é 
correto afirmar que: 
 

A) As associações não poderão ser compulsoriamente dissolvidas 
por decisão judicial. 

B) É plena a liberdade de associação para fins lícitos e paramilitares.  
C) É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz ou de 

guerra, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, 
permanecer ou dele sair com seus bens. 

D) Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa 
senão em virtude de lei. 

E) Ninguém jamais será privado de direitos por motivo de crença 
religiosa ou de convicção filosófica ou política. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

31. De acordo com a Constituição Federal, pode-se afirmar abaixo 
que são fundamentos da República Federativa do Brasil: 
 

A) A cidadania e a erradicação da pobreza. 
B) A solução litigiosa dos conflitos e a soberania. 
C) A concessão de asilo político e a independência nacional.  
D) A prevalência dos direitos humanos e a autodeterminação dos 

povos. 
E) A dignidade da pessoa humana e o pluralismo político. 
 

 

32. Tendo por base o contexto constitucional das relações 
internacionais da República Federativa do Brasil, analise os 
itens abaixo: 
 

I. O repúdio ao racismo é um compromisso ético-jurídico 
assumido pelo Estado brasileiro perante o seu próprio povo, 
mas não perante à comunidade internacional, dada a 
diversidade cultural entre as nações.  

II. O Estado brasileiro tem o dever de conferir prevalência aos 
direitos humanos, estando obrigado a velar pelo respeito aos 
direitos fundamentais do súdito estrangeiro que venha a sofrer 
processo extradicional instaurado por iniciativa de qualquer 
Estado estrangeiro.  

III. A República Federativa do Brasil buscará a integração 
econômica, política, social e cultural dos povos da América 
Latina, visando à formação de uma comunidade latino-
americana de nações, razão pela qual se torna dispensável a 
atuação dos instrumentos constitucionais de transposição, 
para a ordem jurídica doméstica, dos acordos, protocolos e 
convenções celebrados no âmbito do Mercosul. 

 
      Está(ão) correto(s) o(s) item(ns): 
 

A) Apenas I. 
B) Apenas II. 
C) Apenas III. 
D) Apenas I e III. 
E) Apenas II e III. 
 

 
33. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna 

abaixo: 
 

De acordo com a Constituição Federal, preencha corretamente 
esta lacuna: O mandato eletivo poderá ser impugnado ante à 
Justiça Eleitoral no prazo de __________ contados da 
diplomação, instruída a ação com provas de abuso do poder 
econômico, corrupção ou fraude. 

 

A) 05 dias. 

B) 10 dias. 

C) 15 dias. 

D) 30 dias.  

E) 60 dias. 
 
 
 
 

34. Preencha corretamente a lacuna acerca dos direitos sociais na 
Constituição:  

 

Nas empresas, de mais de ______________ empregados, é 
assegurada a eleição de um representante destes com a 
finalidade exclusiva de promover-lhes o entendimento direto 
com os empregadores.  
 

A) Dez.  
B) Cinquenta. 
C) Cem. 
D) Duzentos. 
E) Quinhentos. 

 

 

35. Sobre os direitos sociais, assinale a alternativa INCORRETA. 
  

A) A moradia é um direito social de amplo espectro, razão pela 
qual, segundo o Supremo Tribunal Federal, não se pode 
penhorar bem de família pertencente a fiador de contrato de 
locação. 

B) É assegurada a participação dos trabalhadores e 
empregadores nos colegiados dos órgãos públicos em que 
seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto 
de discussão e deliberação.  

C) É assegurado o direito de greve, competindo aos 
trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e 
sobre os interesses que devam por meio dele defender. 

D) O direito à segurança é prerrogativa constitucional 
indisponível, garantido mediante a implementação de políticas 
públicas, impondo ao Estado a obrigação de criar condições 
objetivas que possibilitem o efetivo acesso a tal serviço. 

E) O trabalho, o lazer e o transporte são exemplos de direitos 
sociais. 

 

 

36. Dentre os cargos a seguir, assinale aquele que, conforme as 
disposições constitucionais vigentes, NÃO é privativo de 
brasileiro nato: 
 

A) Vereador. 
B) Vice-Presidente da República. 
C) Presidente do Senado Federal.  
D) Ministro do Supremo Tribunal Federal. 
E) Presidente da Câmara dos Deputados. 

 

 

37. Sobre os atos administrativos, assinale a alternativa correta. 
 

A) São elementos do administrativo somente a competência, o 
motivo e a finalidade. 

B) Atos administrativos com vícios no motivo e na finalidade são 
passíveis de convalidação. 

C) Os atos administrativos jamais podem ser anulados, mesmo 
quando eivados de ilegalidades.  

D) A competência é irrenunciável e se exerce pelos órgãos 
administrativos a que foi atribuída como própria, salvo os 
casos de delegação e avocação legalmente admitidos.  

E) Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, 
mas não de imperatividade. 
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38. Sobre os direitos políticos, assinale a alternativa correta.  
 

A) O sistema majoritário, adotado para a eleição de presidente, 
deputado federal e senador, tem lógica e dinâmica diversas da 
do sistema proporcional.  

B) São condições de elegibilidade, na forma de lei complementar, 
a nacionalidade brasileira e o pleno exercício dos direitos 
políticos. 

C) Podem alistar-se como eleitores os estrangeiros, assim como, 
fora do período do serviço militar obrigatório, os conscritos. 

D) O reconhecimento da justa causa para transferência de partido 
político afasta a perda do mandato eletivo por infidelidade 
partidária, porém ela não transfere ao novo partido o direito de 
sucessão à vaga. 

E) A noção de elegibilidade abarca o mandamento de que a 
satisfação dos seus requisitos deve ser atestada de maneira 
concomitante ou após o pleito eleitoral. 

 
 

 

39. No atual regime constitucional, é vedada a cassação de 
direitos políticos, porém a perda ou a suspensão, por 
exemplo, poderá ocorrer nos casos de: 

 

I. Cancelamento da naturalização por sentença transitada em 
julgado. 

II. Incapacidade civil absoluta. 
III. Condenação criminal transitada em julgado, enquanto 

durarem seus efeitos. 

      Está(ão) correto(s) o(s) item(ns): 
 

A) Apenas I. 
B) Apenas II. 
C) Apenas I e III. 
D) Apenas II e III. 
E) I, II e III.  
 

 

40. Acerca da segurança pública, assinale a alternativa 
INCORRETA: 

 
A) A lei disciplinará a organização e o funcionamento dos órgãos 

responsáveis pela segurança pública, de maneira a garantir a 
eficiência de suas atividades. 

B) Os Municípios poderão constituir guardas municipais 
destinadas à apuração de infrações penais, exceto as 
militares.  

C) Aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições 
definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa 
civil. 

D) Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação 
da ordem pública. 

E) A polícia rodoviária federal, órgão permanente, organizado e 
mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se, na 
forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das rodovias 
federais. 

 
 
 
 

41. Preencha corretamente a lacuna acerca dos princípios do 
regime jurídico-administrativo:  

 

O princípio da _____________ prevê que a Administração 
Pública não pode abrir mão de alcançar o bem comum e nem 
de conservar o patrimônio público: 
 

A) Eficiência. 
B) Moralidade. 
C) Publicidade. 
D) Economicidade.  
E) Indisponibilidade do interesse público. 

 

 

42. Ao servidor público da administração direta, autárquica e 
fundacional, no exercício de mandato eletivo, aplicam-se as 
seguintes disposições: 

 

I. Investido no mandato de Prefeito, será afastado do cargo, 
emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua 
remuneração. 

II. Investido no mandato de Vereador, sempre perceberá as 
vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da 
remuneração do cargo eletivo. 

III. Em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de 
mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para 
todos os efeitos legais, exceto para promoção por antiguidade. 
 

     Está(ão) correto(s) o(s) item(ns): 
 

A) Apenas I. 
B) Apenas II. 
C) Apenas I e III. 
D) Apenas II e III. 
E) I, II e III.  

 

 

43. Preencha corretamente a lacuna acerca da estabilidade do 
servidor público:  
 

São estáveis após ___________ de efetivo exercício os 
servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em 
virtude de concurso público. 
 

A) Um ano.  
B) Dois anos. 
C) Três anos. 
D) Quatro anos.  
E) Cinco anos. 

 

 

44. Privar a criança ou o adolescente de sua liberdade, 
procedendo à sua apreensão sem estar em flagrante de ato 
infracional ou inexistindo ordem escrita da autoridade judiciária 
competente, é crime sujeito:  
 

A) Apenas a pena de multa.  
B) A pena de detenção de seis meses a dois anos. 
C) A pena de reclusão de seis meses a dois anos. 
D) A pena de reclusão de quatro a seis anos e multa. 
E) A pena de detenção de quatro a seis anos e multa. 
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45. A segurança pública, dever do Estado, direito e 
responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da 
ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, 
através destes órgãos: 

 

I. Somente polícia federal, polícia rodoviária federal e polícias 
civis. 

II. Somente polícia federal, polícia rodoviária federal, polícias 
civis e guardas municipais. 

III. Polícia federal, polícia rodoviária federal, polícia ferroviária 
federal, polícias civis, polícias militares e corpos de bombeiros 
militares. 
 
Está(ão) correto(s) o(s) item(ns): 

 

A) Apenas I. 
B) Apenas II. 
C) Apenas III. 
D) Apenas I e III. 
E) Apenas II e III.  
 

 

46. Acerca das disposições constitucionais em matéria penal, 
assinale a alternativa correta:  

 

A) A prisão ilegal será relaxada pela autoridade judiciária apenas 
após a oitiva do Ministério Público e da Defensoria Pública.  

B) Ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei 
admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança. 

C) Conceder-se-á habeas corpus para assegurar o conhecimento 
de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes 
de registros ou bancos de dados de entidades governamentais 
ou de caráter público. 

D) O preso será informado de seus direitos, entre os quais o de 
permanecer calado, sendo-lhe vedada a assistência da 
família.  

E) O Estado não está obrigado a indenizar o condenado por erro 
judiciário e nem quem ficar preso além do tempo fixado na 
sentença. 

 

 
47. No rol dos direitos e garantias fundamentais, está previsto 

constitucionalmente em favor do preso o seguinte: 
 

I. O direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou 
por seu interrogatório policial;  

II. A não submissão a penas de caráter perpétuo ou de trabalhos 
forçados; 

III. O respeito à integridade física e moral. 

     Está(ão) correto(s) o(s) item(ns): 
 

A) Apenas I. 
B) Apenas II. 
C) Apenas I e II. 
D) Apenas II e III. 
E) I, II e III.  
 
 
 

48. Acerca das medidas de proteção à criança e ao adolescente, 
assinale a alternativa correta: 
 

A) Na aplicação das medidas levar-se-ão em conta estritamente 
as necessidades repressivas, preferindo-se aquelas que 
impeçam o cometimento de novos atos infracionais. 

B) Considera-se atualmente ato infracional apenas a conduta 
descrita como crime. 

C) Considera-se atualmente ato infracional apenas a conduta 
descrita como contravenção penal. 

D) Nenhum adolescente será privado de sua liberdade senão em 
flagrante de ato infracional ou por ordem escrita e 
fundamentada da autoridade judiciária competente.  

E) A internação, antes da sentença, pode ser determinada pelo 
prazo máximo de trinta dias. 

 
 

49. Acerca das normas gerais aplicáveis às Guardas Municipais, 
analise os itens abaixo: 
 

I. As guardas municipais não poderão ter efetivo superior a 5% 
(cinco por cento) da população, em Municípios com até 50.000 
(cinquenta mil) habitantes.  

II. Municípios limítrofes podem, mediante consórcios, convênios 
ou termos de parcerias, utilizar, reciprocamente, os serviços 
da guarda municipal de maneira compartilhada.  

III. É reconhecida a representatividade das guardas municipais no 
Conselho Nacional de Segurança Pública, no Conselho 
Nacional das Guardas Municipais e, no interesse dos 
Municípios, no Conselho Nacional de Secretários e Gestores 
Municipais de Segurança Pública. 
 
Está(ão) correto(s) o(s) item(ns): 
 

A) Apenas I. 
B) Apenas II. 
C) Apenas III. 
D) Apenas I e III. 
E) Apenas II e III.  

 

 
50. De acordo com o Estatuto Geral das Guardas Municipais (Lei 

Federal n° 13.022/14), assinale a alternativa INCORRETA: 
 

A) Incumbe às guardas municipais a proteção dos bens de uso 
comum, mas não a dos bens de uso especial e os dominiais. 

B) Incumbe às guardas municipais, instituições de caráter civil, 
uniformizadas e armadas conforme previsto em lei, a função 
de proteção municipal preventiva, ressalvadas as 
competências da União, dos Estados e do Distrito Federal. 

C) É competência geral das guardas municipais a proteção de 
bens, serviços, logradouros públicos municipais e instalações 
do Município. 

D) O Município pode criar, por lei, sua guarda municipal, que será 
subordinada ao chefe do Poder Executivo municipal.  

E) As guardas municipais não podem ficar sujeitas a 
regulamentos disciplinares de natureza militar. 


