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EDITAL DE ABERTURA N.º 01.005/2019 
 
  

 GUARDA MUNICIPAL – MANHÃ 
    
NOME DO CANDIDATO 

   
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 

 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO 
1. Este Caderno de Questões é composto por 50 (cinquenta) questões objetivas e não deve ser folheado antes da autorização do 

Fiscal.  
2. Observe se o Cargo especificado no Caderno de Questões é o correspondente ao cargo para o qual você fez a inscrição.  
3. Utilize Caneta Esferográfica Transparente com tinta azul ou preta na marcação da Folha de Respostas. 

4. Ao receber a Folha de Respostas, realize a conferência de seus dados e quaisquer divergências comunique o fiscal. 
5. Leia atentamente cada questão da prova objetiva e preencha na Folha de Respostas a única alternativa que a responda 

corretamente.  
6. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos destinados. 
7. Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer a prova, incluindo a marcação da Folha de Respostas. 

8. Após devidamente identificado e acomodado na sala designada para a realização da prova, o candidato somente poderá ausentar-
se da sala 60 (sessenta) minutos após o início da prova e, em caso de ausência temporária em que o candidato ainda não tiver 

terminado a sua prova, deverá fazê-lo acompanhado de um Fiscal. Exclusivamente, nos casos de alteração psicológica e/ou 
fisiológica temporária e necessidade extrema, em que o candidato necessite ausentar-se da sala antes dos 60 (sessenta) minutos 

após o início da prova, poderá fazê-lo, desde que acompanhado de um Fiscal. 
9.  O candidato poderá entregar sua Folha de respostas e deixar definitivamente o local de realização da prova objetiva somente   

depois de decorridos, no mínimo, 60 (sessenta) minutos do seu início, porém, não poderá levar consigo o Caderno de Questões. 
10. Após o término da prova, entregue ao Fiscal a FOLHA DE RESPOSTAS devidamente preenchida e assinada. 
11. Somente será permitido levar o CADERNO DE QUESTÕES se o candidato permanecer na sala, até os últimos 60 (sessenta) 

minutos que antecedem o encerramento da prova objetiva. 
12. A liberação dos candidatos após o término da prova será autorizada pelo fiscal de sala, após a realização dos procedimentos 

administrativos necessários. O candidato que terminou sua prova deverá permanecer aguardando em sua carteira e somente 
poderá levantar-se para a entrega do material se solicitado pelo fiscal. 

13. SERÁ ELIMINADO do Concurso Público o candidato que: 

a) Deixar o local de realização da prova objetiva sem a devida autorização. 
b) Faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas, com as autoridades presentes ou 

com os demais candidatos. 
c) Proceder de forma a tumultuar a realização da prova objetiva. 
d) Estabelecer comunicação com outros candidatos ou com pessoas estranhas, por quaisquer meios, e usar de meios ilícitos para 

obter vantagens para si ou para outros. 
e) For surpreendido portando ou manuseando quaisquer dispositivos eletrônicos, tais como: máquinas calculadoras, wearable tech, 

agendas eletrônicas ou similares, telefones celulares, smartphones, tablets, iPods®, pen drives, mp3 player ou similar, gravadores, 
relógios, alarmes de qualquer espécie, chaves com dispositivo eletrônico, fones de ouvido ou qualquer transmissor, gravador ou 
receptor de dados, imagens, vídeos e mensagens, livros, anotações, réguas de cálculo, dicionários, códigos e/ou legislação, 
impressos que não estejam expressamente permitidos ou qualquer outro material de consulta, canetas de material não 
transparente, Carteira de bolso, lapiseira, corretivos, óculos escuros, artigos de chapelaria, tais como: boné, chapéu, viseira, gorro 
ou similares. Os itens descritos, que devem ser obrigatoriamente acondicionado em envelope porta-objeto fornecido pela instituição 
organizadora. 

f)   Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando a Folha de Respostas. 
14. Os 03 (três) últimos candidatos só poderão sair da sala juntos, após o fechamento e assinatura do envelope de retorno. 

15. Está disponível abaixo um gabarito para ser preenchido e destacado. Este poderá ser levado pelo candidato. 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

GABARITO 
Concurso Público da Prefeitura Municipal de Pinhais – Estado do Paraná 

http://www.fundacaounespar.org.br 
 

Divisão da prova: Língua Portuguesa: 01 a 10; Raciocínio Lógico: 11 a 20; Informática: 21 a 25; Conhecimentos Gerais: 26 
a 30 e Conhecimentos Específicos: 31 a 50. 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  

11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.  19.  20.  

21.  22.  23.  24.  25.  26.  27.  28.  29.  30.  

31.  32.  33.  34.  35.  36.  37.  38.  39.  40.  

41.  42.  43.  44.  45.  46.  47.  48.  49.  50.  
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

TEXTO PARA RESPONDER AS QUESTÕES DE 01 A 10 
 

Café pode causar enxaqueca, revela estudo 
 

Especialistas acreditam que a cafeína ajuda a bloquear uma molécula considerada um dos gatilhos da enxaqueca. O novo 
estudo, porém, mostra o contrário 
 

O café é a segunda bebida mais consumida pelos brasileiros, depois da água. No entanto, para aqueles que sofrem 
com enxaqueca, a bebida pode representar um problema: estudo indica que tomar três xícaras de café por dia pode 
desencadear as terríveis dores de cabeça. A pesquisa, publicada no periódico American Journal of Medicine, revela que 
outras bebidas cafeinadas, como energéticos, refrigerantes e até mesmo chás, também podem desencadear enxaqueca. 

Os pesquisadores ainda descobriram que para aqueles cujo consumo não é frequente, a crise pode ser deflagrada 
por quantidades ainda menores, como uma ou duas xícaras de café ou de bebidas com cafeína. Outra descoberta aponta 
que a abstinência da cafeína também é um fator que interfere na enxaqueca, sendo responsável por causar dores de 
cabeças em indivíduos que consomem muito café ou bebidas cafeinadas e param de ingerir repentinamente. 

Os novos resultados podem colocar em dúvida a crença de que o café é uma forma de minimizar os sintomas da 
doença. Alguns especialistas acreditam que a cafeína ajuda a bloquear a adenosina – molécula considerada um dos 
gatilhos da enxaqueca. Muitos medicamentos vendidos sem receita também têm cafeína na lista de ingredientes. No 
entanto, o novo estudo mostra que algumas pessoas podem ter crises no dia seguinte à ingestão do café, por exemplo. 
Isso sugere que, em alguns casos, a bebida é mais a causa do que o tratamento da doença. 

“A complexidade da cafeína reside no fato de que às vezes ela é prejudicial e às vezes é benéfica. Isso está 
relacionado à dose e frequência diárias”, explicou Elizabeth Mostofsky, do Centro Médico Beth Israel Deaconess, nos 
Estados Unidos, à revista americana Time. 
 
O estudo 
 

Para chegar a esses resultados, os pesquisadores analisaram dados de 98 pessoas – em sua maioria mulheres – 
que sofriam de duas a 15 crises de enxaqueca por mês. Durante seis semanas, os participantes responderam a dois 
questionários por dia sobre consumo de café, além da prática de outras atividades desencadeantes da doença (consumo 
de álcool, estado menstrual, clima, exercício físico e humor). Os voluntários ainda descreveram os sintomas da enxaqueca 
que sofreram durante o período do estudo e de que forma trataram. Também foram coletados histórico médico e 
demográfico.  

Ao final do acompanhamento, a equipe analisou os dados, considerando os fatores de risco para enxaqueca. A 
análise mostrou que o consumo de três xícaras de café – ou outras bebidas cafeinadas – estava associado ao maior risco 
de dores de cabeça tanto no dia do consumo quanto no dia seguinte. Essa relação não foi encontrada para a ingestão de 
uma ou duas bebidas com cafeína. 

Apesar dos resultados, os cientistas esclarecem que o estudo foi observacional e, portanto, não foi possível 
estabelecer uma relação de causa e efeito. Eles aconselham, porém, que os indivíduos propensos a crises de enxaqueca 
fiquem atentos à ingestão de cafeína. 
 
Enxaqueca 
 

A enxaqueca é uma doença neurológica caracterizada por episódios recorrentes de dor de cabeça grave 
acompanhada de sintomas como náuseas e vômitos, sensibilidade à luz, cheiro e som, formigamento e dormências no 
corpo e alterações na visão, como pontos luminosos, escuros, linhas em ziguezague que antecedem ou acompanham as 
crises de dor. 

Segundo especialistas, as causas da enxaqueca são diversas, mas estão geralmente vinculadas a alterações nos 
neurotransmissores, na genética, nos hormônios ou no Peptídeo Relacionado com Gene da Calcitonina (CGRP, na sigla 
em inglês), uma molécula presente em todo mundo, mas que, em alguns indivíduos, pode ser uma das responsáveis por 
deflagrar as crises.  

A predisposição do indivíduo e fatores externos, como excesso de cafeína, por exemplo, também propiciam o 
aparecimento da enxaqueca, que pode se manifestar em duas formas: a crônica, caracterizada por quinze ou mais dias 
com dor durante o mês; e a episódica, em que as dores se manifestam menos de quinze vezes por mês. 
 A Organização Mundial da Saúde (OMS) considera a enxaqueca a sexta doença mais incapacitante do mundo; no 
Brasil, a versão crônica afeta cerca de 31 milhões de brasileiros, a maioria entre os 25 e 45 anos. Já o Ministério da Saúde 
revela que o índice de ocorrência no sexo feminino atinge os 25%, mais que o dobro da manifestação em homens. No 
entanto, depois dos 50 anos, a taxa costuma diminuir, especialmente nas mulheres. 
 

(Disponível em: <https://veja.abril.com.br/saude/cafe-pode-causar-enxaqueca-revela-estudo/>. Acesso em: 11 ago. 2019) 
 

QUESTÃO 01 
 

Atente para as seguintes informações: 
 

1. No 1º parágrafo, informa-se a posição da água e do café no ranking de bebidas mais consumidas pela população 
brasileira. 
 

2. No 2º parágrafo, o leitor é informado sobre as descobertas feitas por pesquisadores com relação às 
consequências da cafeína em pessoas que nunca tomaram café.  

 

3. O 3º parágrafo traz pontos de vista divergentes sobre os benefícios ou malefícios da cafeína em pessoas que 
sofrem de enxaqueca.  
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Em relação ao texto, está CORRETO o que se afirma em: 

  
(A) 1 e 3, apenas. 
(B) 1 e 2, apenas. 
(C) 2 e 3, apenas. 
(D) 3, apenas. 
(E) 2 e 3, apenas.  

 

QUESTÃO 02 
 
De acordo com o contexto, o segmento cujo sentido está adequadamente reescrito em outras palavras é: 

 
(A) Desencadear as terríveis dores de cabeça (1º parágrafo) = prevenir as atrozes cefaleias.  
(B) A crise pode ser deflagrada (2º parágrafo) = o colapso pode ser prevenido.  
(C) Colocar em dúvida a crença (3º parágrafo) = pôr em xeque a convicção.  
(D) Os indivíduos propensos a crises (7º parágrafo) = as pessoas contrárias a ataques. 
(E) Episódios recorrentes (8º parágrafo) = ocorrências isoladas.   

 

QUESTÃO 03 
 
No último parágrafo do texto, os verbos considera, afeta, revela e costuma estão conjugados em qual tempo e modo verbal? 

 
(A) Pretérito perfeito do indicativo. 
(B) Presente do subjuntivo. 
(C) Futuro do subjuntivo. 
(D) Futuro do indicativo. 
(E) Presente do indicativo. 

 

QUESTÃO 04 
 
Considere a seguinte oração (5º parágrafo) e assinale a alternativa que apresenta uma análise INCORRETA de um de seus 
termos: 
 
“Os pesquisadores analisaram dados de 98 pessoas.” 

 
(A) Os pesquisadores – sujeito simples. 
(B) analisaram – verbo transitivo direto.  
(C) analisaram dados de 98 pessoas – predicado do sujeito. 
(D) dados – objeto direto. 
(E) de 98 pessoas – predicativo do objeto. 

 

QUESTÃO 05 
 
Assinale a alternativa em que todas as palavras retiradas do texto obedecem CORRETAMENTE às regras da divisão 
silábica: 

 
(A) Blo-quear; es-pe-cia-lis-tas; ca-fe-í-na. 
(B) Neu-ro-trans-mis-so-res; cau-sas; mo-lé-cu-las. 
(C) Con-trá-rio; de-sen-ca-dear; pe-rió-di-co. 
(D) Bra-si-lei-ros; diá-rias; ná-u-se-as.  
(E) Zi-gue-za-gue; mens-trual; te-rrí-veis.  

 

QUESTÃO 06 
 
No trecho: “Eles aconselham, porém, que os indivíduos propensos a crises de enxaqueca fiquem atentos à ingestão de 
cafeína.”, a palavra destacada é uma conjunção classificada como: 

 
(A) Coordenativa adversativa. 
(B) Coordenativa aditiva. 
(C) Subordinativa conformativa. 
(D) Subordinativa conclusiva. 
(E) Coordenativa explicativa. 

 

QUESTÃO 07 
 
Assinale a alternativa INCORRETA acerca dos elementos do texto: 

 
(A) No 1º parágrafo, no trecho “a bebida pode representar um problema”, o termo A BEBIDA faz referência ao café. 
(B) No 7º parágrafo, no trecho “Eles aconselham”, o pronome pessoal ELES evita a repetição do termo “os cientistas”.  
(C) No 9º parágrafo, há elipse do termo MOLÉCULAS no trecho “pode ser uma das responsáveis por deflagrar as crises”. 
(D) No 4º parágrafo, o pronome demonstrativo ISSO refere-se ao consumo de cafeína. 
(E) No 2º parágrafo, no trecho “a crise pode ser deflagrada”, o termo A CRISE faz referência à enxaqueca.  
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QUESTÃO 08 
 
Assinale a alternativa em que a letra destacada tenha o som do fonema /z/: 

 
(A) Cabeça. 
(B) Brasileiros. 
(C) Enxaqueca. 
(D) Sensibilidade. 
(E) Pesquisadores. 

 

QUESTÃO 09 
 

Analise as assertivas sobre palavras retiradas do texto a seguir e marque (V) se for verdadeira, ou (F) se for falsa: 

 
(    ) Em “chegar”, “milhões” e “ocorrência” há dígrafo. 
(    ) Em “considerada”, “risco” e “resultados” há encontro consonantal. 
(    ) Em “mais”, “especialistas” e “outra” há hiato. 
(    ) Em “relacionado”, “causa” e “cientistas” há ditongo.  

 
A CORRETA sequência de preenchimento, de cima para baixo é: 

 
(A) V – V – V – V. 
(B) V – F – F – V. 
(C) F – F – V – F.  
(D) V – V – F – F.  
(E) F – V – V – F. 

 

QUESTÃO 10 
 
Assinale a alternativa em que todas as palavras sublinhadas tenham função de adjetivo: 

 
(A) Muitos medicamentos vendidos sem receita também têm cafeína na lista de ingredientes. 

 
(B) A predisposição do indivíduo e fatores externos, como excesso de cafeína, por exemplo, também propiciam o 

aparecimento da enxaqueca [...] 
 

(C) A complexidade da cafeína reside no fato de que às vezes ela é prejudicial e às vezes é benéfica. 
 

(D) Os pesquisadores ainda descobriram que para aqueles cujo consumo não é frequente, a crise pode ser deflagrada por 
quantidades ainda menores [...] 

 
(E) Já o Ministério da Saúde revela que o índice de ocorrência no sexo feminino atinge os 25%, mais que o dobro da 

manifestação em homens. 
 

RACIOCÍNIO LÓGICO 
 

QUESTÃO 11 
 
Considerando a seguinte sequência numérica (2,5,8,11,14, ...), qual é a soma dos dois próximos termos da sequência?  

 
(A) 37. 
(B) 38. 
(C) 39. 
(D) 40. 
(E) 41. 

 

QUESTÃO 12 
 

A respeito dos conjuntos numéricos, assinale a alternativa CORRETA: 
 

(A) O conjunto dos números inteiros contém o conjunto dos números racionais. 
(B) O conjunto dos números irracionais contém o conjunto dos números naturais.  
(C) O conjunto dos números racionais contém o conjunto dos números naturais. 
(D) O conjunto dos números naturais contém o conjunto dos números reais. 
(E) O conjunto dos números irracionais contém o conjunto dos números inteiros. 

 

QUESTÃO 13 
 

Considerando os conjuntos A={1,2,4,5,6,7,8}, B={1,3,4,5,6,9,10} e C={1,2,3,4,5,6,7,8}, assinale a alternativa CORRETA: 
 

(A) O conjunto A está contido no conjunto B. 
(B) O conjunto B está contido no conjunto A. 
(C) O conjunto C está contido no conjunto B. 
(D) O conjunto C está contido no conjunto A. 
(E) O conjunto A está contido no conjunto C. 



Cargo: GUARDA MUNICIPAL                                                      Página 
-6- 

 

QUESTÃO 14 
 
Uma escola tem 200 alunos. Sabendo-se que desses 200 alunos, 60 são meninos, qual é a porcentagem de meninas dessa 
escola? 

 
(A) 65%. 
(B) 70%. 
(C) 76%. 
(D) 78%. 
(E) 79%. 

 

QUESTÃO 15 
 
No lançamento de um dado, qual é a probabilidade de sair um número par? 
 

(A) 30%. 
(B) 33%. 
(C) 50%. 
(D) 52%. 
(E) 55%. 

 

QUESTÃO 16 
 
Qual é a área de um quadrado que possui 6 cm de comprimento? 
 

(A) 15 cm². 
(B) 18 cm². 
(C) 20 cm². 
(D) 25 cm². 
(E) 36 cm². 

 

QUESTÃO 17 
 
Considerando as sequências numéricas (1,3,5,7,9,11,....), (2,4,6,8,10,....) e (1,4,7,10,13,....), quais são os próximos termos 
das respectivas sequências? 

 
(A) 12,13 e 14. 
(B) 13,12 e 16. 
(C) 12,15 e 17. 
(D) 12,14 e 15. 
(E) 13,12 e 14. 

 

QUESTÃO 18 
 

Considerando os conjuntos A={2,3,5,6}, B={1,2,3,4,5,6} e C={1,3,4,5,6,7}, assinale a alternativa CORRETA: 
 

(A) A diferença entre o conjunto A e B é igual ao conjunto {1,4}. 
(B) A interseção entre o conjunto B e C é igual ao conjunto {1,3,4,5,6}. 
(C) O conjunto A está contido no conjunto C. 
(D) O conjunto C está contido no conjunto A. 
(E) A diferença entre o conjunto B e C é igual ao conjunto {2,3,7}. 

 

QUESTÃO 19 
 

Em uma pesquisa foram entrevistas 150 pessoas. Dessas 150 pessoas, temos que 50 gostam de banana, 40 gostam de 
banana e maça e 80 gostam de maça. Quantas pessoas não gostam nem de maça e nem de banana? 
 

(A) 30. 
(B) 40. 
(C) 50. 
(D) 60. 
(E) 70. 

 

QUESTÃO 20 
 

Um carro percorre 90 km em uma hora. Qual a distância percorrida por esse carro em 30 minutos? 
 

(A) 45 km. 
(B) 50 km. 
(C) 52 km. 
(D) 55 km. 
(E) 58 km. 
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INFORMÁTICA 
 

QUESTÃO 21 
 
No Microsoft Excel 2016 Pt-Br, a imagem abaixo tem como funcionalidade exata:  

 
(A) Centralizar os Dados. 
(B) Mesclar e Centralizar. 
(C) Centralizar apenas números. 
(D) Centralizar apenas as letras. 
(E) Alocar ao Centro cada coluna. 

  

QUESTÃO 22 
 
No Microsoft Excel 2016 Pt-Br, para o usuário realizar soma das seguintes células: A1, B20, C5, D33, ele quer somá-las na 
célula B1. Para isso, ele deve inserir na célula B1 a seguinte fórmula:   

 
(A) =SOMA(A1+B20,C5/D33,+) 
(B) =SOMA(A1,B20,C5,D33)) 
(C) =SOMA(A1;B20;C5;D33)  
(D) =SOMA(A1:D33) 
(E) =SOMA(A1:B20:C5:D33) 

 

QUESTÃO 23 
 
O Atalho utilizado para salvar alterações feitas em documentos durante sua utilização no Excel versão 2016 corresponde 
à seguinte combinação: 

 
(A) CTRL+J 
(B) CTRL+P 
(C) CTRL+Z 
(D) CTRL+B 
(E) CTRL+R 

 

QUESTÃO 24 
 
Compactadores de arquivos ou compactadores de ficheiros são softwares especializados em gerar uma representação 
mais eficiente de vários arquivos dentro de único arquivo, ocupando assim, menos espaço. Observe abaixo os exemplos 
citados de compactadores e assinale a alternativa que apresenta um exemplo INCORRETO de compactador de arquivo:  

 
(A) Winrar. 
(B) B1 Free Archiver. 
(C) Winzip. 
(D) 7zip. 
(E) Winamp. 

 

QUESTÃO 25 
 
Sobre o Navegador Mozilla Firefox, analise as assertivas: 
 

I. Pode ser definido como navegador padrão. 

II. Permite navegação restrita chamada Navegação privativa. 

III. Não é possível limpar histórico de navegação. 

IV. É o único navegador que não utiliza combinação de atalhos. 
       

Está CORRETO o que se afirma em: 

 
(A) Apenas I e IV. 
(B) Apenas II e III. 
(C) Apenas I e II. 
(D) Apenas III e IV. 
(E) Nenhuma correta. 
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CONHECIMENTOS GERAIS 
 

QUESTÃO 26 
 

O primeiro prefeito de Pinhais – PR foi: 

 
(A) João Batista Costa. 
(B) Siegfrield Böving. 
(C) Luis Cassiano de Castro Fernandes. 
(D) Mário Bonaldo. 
(E) Luiz Goularte Alves. 

 

QUESTÃO 27 
 
Considerando os aspectos históricos do município de Pinhais, na área educacional, a formação de uma vila de funcionários 
nos arredores da Estação exigia um local para o ensino das crianças. Assim, foi instalado o primeiro estabelecimento de 
ensino na região, por volta do ano de 1914, que consistia numa única sala de aula. Esse local tornou-se conhecido, na 
época, como: 
 

(A) “Sala de Instrução”. 
(B) “Escola de Instrução”. 
(C) “Colégio da Instrução”. 
(D) “Ginásio da Instrução”. 
(E) “Casa de Instrução”. 

 

QUESTÃO 28 
 
Com o crescimento do povoado de Pinhais, a comunidade começou a reivindicar a instalação de serviços públicos locais. 
Pinhais foi elevado à categoria de Distrito em: 

 
(A) Outubro de 1964. 
(B) Novembro de 1964. 
(C) Dezembro de 1964. 
(D) Janeiro de 1965. 
(E) Fevereiro de 1965. 

 

QUESTÃO 29 
 
No dia 20 de março do ano de 1992, o município de Pinhais foi oficial e solenemente instalado, sendo o seu território 
desmembrado de: 

 
(A) Curitiba. 
(B) Colombo. 
(C) Piraquara. 
(D) São José dos Pinhais. 
(E) Quatro Barras. 

 

QUESTÃO 30 
 
De acordo com este princípio, os serviços públicos devem ser acessíveis a todos os cidadãos, sem restrições de acesso e 
sem discriminações. Trata-se do princípio da: 

 
(A) Eficiência. 
(B) Generalidade. 
(C) Cortesia. 
(D) Continuidade. 
(E) Regularidade. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

QUESTÃO 31 
 
De acordo com a Constituição Federal, assinale a alternativa INCORRETA: 

 
(A) A liberdade de consciência e de crença é um direito violável, pois não é considerado um direito fundamental do ser 

humano. 
 

(B) A inviolabilidade do domicílio não é um direito absoluto, pois a própria Constituição estabelece exceções em que a casa 
do indivíduo pode ser adentrada, como no caso de consentimento do morador, flagrante delito ou desastre, para prestar 
socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. 
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(C) Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, 
desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso 
à autoridade competente. 

 
(D) É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. 

 
(E) É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, 

permanecer ou dele sair com seus bens. 
 

QUESTÃO 32 
 
De acordo com a Constituição Federal, assinale a alternativa INCORRETA: 

 
(A) A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos na Constituição 

Federal. 
 

(B) São brasileiros natos os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pai e mãe estrangeiros, desde que 
estes não estejam a serviço de seu país. 

 
(C) São brasileiros naturalizados os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer um 

deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. 
 

(D) São brasileiros naturalizados os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de 
países de língua portuguesa apenas residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral. 

 
(E) São brasileiros naturalizados os estrangeiros de qualquer nacionalidade residentes na República Federativa do Brasil há 

mais de quinze anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira. 
 

QUESTÃO 33 
  

De acordo com a Constituição Federal, não podem alistar-se como eleitores os: 

 
(A) Analfabetos. 
(B) Estrangeiros. 
(C) Maiores de 18 anos. 
(D) Maiores de setenta anos. 
(E) Maiores de dezesseis e menores de dezoito anos.  

 

QUESTÃO 34 
 
De acordo com a Constituição Federal, assinale a alternativa CORRETA: 

 
(A) Às polícias civis cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública. 

 
(B) Às polícias militares incubem as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais. 

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

conforme dispuser a lei. 
 

(D) A polícia rodoviária federal destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais e estaduais. 
 

(E) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 
 

QUESTÃO 35 
 
Segundo a Lei N.º 8.666/93, qual é a modalidade licitatória realizada entre quaisquer interessados para escolha de trabalho 
técnico, científico ou artístico, mediante a instituição de prêmios ou remuneração aos vencedores, conforme critérios 
constantes de edital publicado na imprensa oficial com antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) dias? 

 
(A) Concorrência. 
(B) Concurso. 
(C) Tomada de preços. 
(D) Convite. 
(E) Pregão. 

 

QUESTÃO 36 
 
Conforme a Lei N.º 8.666/93, julgue os itens a seguir: 

 
I. Considera-se obra toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para a Administração, tais 

como: demolição, conserto, instalação, montagem, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção, 
transporte, locação de bens, publicidade, seguro ou trabalhos técnico-profissionais. 
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II. Considera-se serviço toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação, realizada por execução 
direta ou indireta. 
 

III. Considera-se compra toda aquisição remunerada de bens para fornecimento de uma só vez ou parceladamente. 
 

IV. Considera-se alienação toda transferência de domínio de bens a terceiros. 
 

Assinale a alternativa CORRETA: 
 

(A) Somente os itens I e III estão corretos. 
(B) Somente os itens II e IV estão corretos. 
(C) Somente os itens III e IV estão corretos. 
(D) Somente os itens II, III e IV estão corretos. 
(E) Todos os itens estão corretos. 

 

QUESTÃO 37 
  

Segundo o Código Penal, não é causa excludente de ilicitude: 

 
(A) A desistência voluntária. 
(B) A legítima defesa. 
(C) O estado de necessidade. 
(D) O estrito cumprimento de dever legal. 
(E) O exercício regular de direito. 

 

QUESTÃO 38 
    

Conforme dispõe o Código Penal quanto à legítima defesa, assinale a alternativa CORRETA: 

 
(A) O agente pode utilizar de forma imoderada os meios necessários para repelir a agressão. 
(B) A agressão a ser repelida pode ser justa ou injusta. 
(C) A agressão a ser repelida pode ser atual, iminente ou pretérita. 
(D) O direito a ser protegido pode ser próprio ou de outrem. 
(E) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 

 

QUESTÃO 39 
 
O crime de dano, previsto no artigo 163 do Código Penal, passa a ser qualificado quando praticado: 

 
(A) Contra o patrimônio da União, de Estado, do Distrito Federal ou de Município. 
(B) Com violência a animal. 
(C) Com ameaça à pessoa, ainda que não seja grave. 
(D) Por duas ou mais pessoas. 
(E) Nenhuma das alternativas anteriores qualifica o crime de dano. 

 

QUESTÃO 40 
 

“Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de quem tem a 
posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio” constitui o crime de: 
 

(A) Concussão. 
(B) Prevaricação. 
(C) Corrupção ativa. 
(D) Apropriação indébita. 
(E) Peculato. 

 

QUESTÃO 41 
 

Segundo a Lei N.º 8.069/90, verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar ao adolescente 
as seguintes medidas, EXCETO: 
 

(A) Advertência. 
(B) Obrigação de reparar o dano. 
(C) Inserção em regime de semiliberdade. 
(D) Internação em estabelecimento educacional. 
(E) Prisão. 

 

QUESTÃO 42 
  

O Estatuto do Idoso se destina a regular os direitos assegurados: 
 

(A) Às pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos. 
(B) Às pessoas com idade igual ou superior a 65 (sessenta e cinco) anos.  
(C) Ao homem com idade igual a 65 (sessenta e cinco) anos e à mulher com idade igual ou superior à 60 (sessenta) anos. 
(D) Ao homem com idade igual a 70 (setenta) anos e à mulher com idade igual ou superior à 65 (sessenta e cinco) anos. 
(E) Ao homem com idade igual a 75 (setenta e cinco) anos e à mulher com idade igual ou superior à 70 (setenta) anos. 
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QUESTÃO 43 
 
O artigo 28 da Lei N.º 11.343/06 pune a conduta de quem adquire, guarda, tem em depósito, transporta ou traz consigo, para 
consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. No que se refere às 
penas previstas, assinale a alternativa INCORRETA: 

 
(A) O infrator será submetido à pena de advertência sobre os efeitos das drogas. 

 
(B) O infrator será submetido à pena de prestação de serviços à comunidade. 

 
(C) O infrator será submetido à medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. 

 
(D) O infrator será submetido à pena de detenção de 6 (seis) a 2 (dois) anos. 

 
(E) Às mesmas medidas submete-se quem, para seu consumo pessoal, semeia, cultiva ou colhe plantas destinadas à 

preparação de pequena quantidade de substância ou produto capaz de causar dependência física ou psíquica. 
 

QUESTÃO 44 
 
Conforme a Lei N.º 10.826/03, no que se refere aos requisitos para adquirir arma de fogo de uso permitido, assinale a 
alternativa INCORRETA: 

 
(A) Inquéritos e processos em andamento não impedem a aquisição pelo interessado. 

 
(B) É necessária a comprovação de idoneidade do interessado, com a apresentação de certidões negativas de antecedentes 

criminais fornecidas pela Justiça Federal, Estadual, Militar e Eleitoral. 
 

(C) O interessado deverá declarar a efetiva necessidade da aquisição. 
 

(D) O interessado deverá apresentar documento comprobatório de ocupação lícita e residência certa. 
 

(E) O interessado deverá comprovar capacidade técnica e aptidão psicológica para o manuseio de arma de fogo. 
 

QUESTÃO 45 
 
Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, a velocidade máxima permitida para a via será indicada por meio de sinalização, 
obedecidas suas características técnicas e as condições de trânsito. Nas vias urbanas, onde não existir sinalização 
regulamentadora, a velocidade máxima será de oitenta quilômetros por hora:  

 
(A) Nas vias arteriais.   
(B) Nas vias de trânsito rápido. 
(C) Nas vias locais. 
(D) Nas vias coletoras. 
(E) Nas rodovias. 

 

QUESTÃO 46 
 
Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, é considerada infração média:  

 
(A) Dirigir veículo com Carteira Nacional de Habilitação ou Permissão para Dirigir ou Autorização para Conduzir Ciclomotor 

cassada ou com suspensão do direito de dirigir. 
 

(B) Transportar crianças em veículo automotor sem observância das normas de segurança especiais estabelecidas no 
Código de Trânsito Brasileiro. 

 
(C) Usar o veículo para arremessar, sobre os pedestres ou veículos, água ou detritos. 

 
(D) Dirigir sem atenção ou sem os cuidados indispensáveis à segurança. 

 
(E) Confiar ou entregar a direção de veículo a pessoa que, mesmo habilitada, por seu estado físico ou psíquico, não estiver 

em condições de dirigi-lo com segurança. 
 

QUESTÃO 47 
 
Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, “confiar ou entregar a direção de veículo a pessoa que, mesmo habilitada, por 
seu estado físico ou psíquico, não estiver em condições de dirigi-lo com segurança”: 

 
(A) Não caracteriza infração de trânsito. 
(B) Caracteriza infração de trânsito de natureza leve 
(C) Caracteriza infração de trânsito de natureza média. 
(D) Caracteriza infração de trânsito de natureza grave. 
(E) Caracteriza infração de trânsito de natureza gravíssima. 
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QUESTÃO 48 
 
Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, no homicídio culposo cometido na direção de veículo automotor, a pena é 
aumentada em 1/3 (um terço) à metade, se o agente: 

 
(A) Dirigir com Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação vencida. 
(B) Praticá-lo em faixa de pedestres ou na calçada. 
(C) Deixar de prestar socorro à vítima do acidente, ainda que haja risco pessoal. 
(D) Estiver conduzindo veículo de transporte de passageiros, ainda que não esteja no exercício de sua profissão ou atividade. 
(E) Nenhuma das alternativas anteriores configura causa de aumento de pena. 

 

QUESTÃO 49 
 
Com base na Resolução N.º 432/2013 do Conselho Nacional de Trânsito, julgue os itens a seguir: 

 
I. Os sinais de alteração da capacidade psicomotora poderão ser verificados por exame clínico com laudo 

conclusivo e firmado por médico perito. 
 

II. Os sinais de alteração da capacidade psicomotora poderão ser verificados por constatação, pelo agente da 
Autoridade de Trânsito, dos sinais de alteração da capacidade psicomotora, nos termos do Anexo II da Resolução 
N.º 432/2013. 

 
III. Para a confirmação da alteração da capacidade psicomotora pelo agente da Autoridade de Trânsito, deverá ser 

considerado não somente um sinal, mas um conjunto de sinais que comprovem a situação do condutor. 
 

(A) Os itens I e II estão corretos. 
(B) Os itens I e III estão corretos. 
(C) Os itens II e III estão corretos. 
(D) Todos os itens estão corretos. 
(E) Nenhum item está correto. 

 

QUESTÃO 50 
 
Com base na Resolução N.º 432/2013 do Conselho Nacional de Trânsito, assinale a alternativa INCORRETA:  

 
(A) Os sinais de alteração da capacidade psicomotora poderão ser verificados por exame clínico com laudo conclusivo e 

firmado por médico perito. 
 

(B) Para a confirmação da alteração da capacidade psicomotora pelo agente da autoridade de trânsito, deverá ser 
considerado não somente um sinal, mas um conjunto de sinais que comprovem a situação do condutor. 

 
(C) Também poderão ser utilizados prova testemunhal, imagem, vídeo ou qualquer outro meio de prova em direito admitido 

para a confirmação da alteração da capacidade psicomotora. 
 

(D) O etilômetro, aparelho destinado à medição do teor alcóolico no ar alveolar, deve ter seu modelo aprovado pelo 
INMETRO. 

 
(E) Não é obrigatória a realização do exame de alcoolemia para as vítimas fatais de acidentes de trânsito. 
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