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DE ACORDO COM O EDITAL, O 
CANDIDATO QUE FIZER PROVA 

DE LETRA DIFERENTE SERÁ 
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A FRASE DO FÍSICO ALEMÃO ALBERT EINSTEIN PARA EXAME GRAFOTÉCNICO

"A m ente que se abre a uma nova ideia jam ais voltará ao seu tam anho original."

ATENÇÃO

•  DURAÇÃO DA PROVA: 3 horas e 30 minutos.

•  ESTE CADERNO CONTÉM 40 (QUARENTA) QUESTÕES 
DE MÚLTIPLA ESCOLHA, CADA UMA COM 5 ALTERNATIVAS DE 
RESPOSTA-A, B, C, D e E -  CONFORME DISPOSIÇÃO ABAIXO.

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO

•  Após identificado e instalado na sala, você não 
poderá consultar qualquer material, enquanto 
aguarda o horário de início da prova.

» Siga, atentamente, a forma correta de 
preenchimento do Cartão de Respostas, 
conforme estabelecido no próprio.

•  Não haverá substituição do Cartão de Respostas 
por erro do candidato.

D is c ip lin a s
Q u a n tid a d e  de  

q u e s tõ e s
V a lo r  d e  c ad a  

q u e s tã o

L ín g u a  P o rtu g u e s a 15 2

É tica  e  L e g is la ç ã o  na  A d m in is tra ç ã o  P ú b lica 0 5 1

In fo rm á tic a  B á s ica 0 5 1

C o n h e c im e n to s  E s p e c ífic o s 15 4

Por motivo de segurança:

■ O candida to só poderá re tira r-se  
definitivamente da sala após 1 (uma) hora 
do início efetivo da prova;

■ Somente faltando 1 (uma) hora para o 
término da prova, o candidato poderá 
retirar-se levando o seu Caderno de 
Questões;

9  VERIFIQUE SE ESTE MATERIAL ESTÁ EM ORDEM, CASO 
CONTRÁRIO, NOTIFIQUE IMEDIATAMENTE O FISCAL.

9 RESERVE OS 30 (TRINTA) MINUTOS FINAIS 
PARA MARCAR SEU CARTÃO DE RESPOSTAS.

■ O candidato que optar por se retirar sem 
levar o seu Caderno de Questões, não 
poderá copiar suas respostas por qualquer 
meio.  O d e s c u m p r i m e n t o  dessa 
determinação será registrado em ata e 
acarretará a eliminação do candidato; e

■ Ao terminar a prova, o candidato deverá 
retirar-se imediatamente do local, não sendo 
possível nem mesmo a utilização dos 
banheiros e/ou bebedouros.

•  Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade 
entregar ao fiscal o Cartão de Respostas 
assinado. Não se esqueça dos seus pertences.

BOA PROVA!
www.funcab.org

» Os três últimos candidatos deverão permanecer 
na sala até que o último candidato entregue o 
Cartão de Respostas.

» O fiscal de sala não está autorizado a alterar 
quaisquer destas instruções. Em caso de dúvida, 
solicite a presença do coordenador local.

http://www.funcab.org


( LÍNGUA PORTUGUESA )

Leia o texto abaixo e responda às questões 
propostas.

Texto 1:

Como o cartão amarelo mudou o mundo

Se houvesse cartão amarelo em 1966, o 
Brasil talvez fosse hexacampeão mundial. Os 
portugueses sentaram o sarrafo em Pelé no segundo 
jogo da Seleção, ninguém foi expulso e o craque saiu 
contundido. Não jogou mais naquela Copa, a única 
em que não foi campeão. A selvageria foi controlada 
em 70, no México, quando o cartão amarelo, uma 
invenção do árbitro britânico Ken Aston, entrou em 
campo. Ele estava esperando o semáforo abrir 
quando teve a ideia de criar uma comunicação não 
verbal para sinalizar os humores dos juizes. Até 
então, um jogador podia ser expulso, mas não se 
sabia bem os critérios do juiz. Com o cartão amarelo, 
ficou mais claro: na próxima infração grave, o jogador 
seria expulso, o que permitiu que torcedores, 
adversários e imprensa passassem a pressionar pela 
expulsão. Na estreia, em 70, foram 33 amarelos (o 
soviético Evgeny Lovchev foi o premiado com o 
primeiro cartão) e nenhum vermelho, que só deu as 
caras nas Copas em 74. Desde então, os juizes 
distribuíram 2193 amarelos nas Copas. Do futebol, o 
cartão foi copiado para o rúgbi, o vôlei e a esgrima.

Melissa Schroder, in Revista Superinteressante, jun/2014.

(Questão 01 )---------------------------------------------------------

Assinale a única opção coerente com as idéias 
veiculadas no texto 1.

A) O craque Pelé é reconhecidamente o responsável 
pelo fato de o Brasil ter sido hexacampeão 
m und ia l, ape sa r da a g re ss iv id a d e  dos 
portugueses.

B) O cartão amarelo tem a mesma conotação de 
alerta que a luz de mesma cor que integra o 
semáforo.

C) Desde que foi criado, na década de 70, o cartão 
amarelo passou a impedir a violência nos campos 
e limitou o uso do cartão vermelho.

D) O cartão amarelo, criado pelo árbitro britânico, 
permitiu que o juiz passasse a ter autonomia para 
expulsarde campo um jogador.

E) Na Copa de 1966, o uso do cartão amarelo 
motivou os adversários a atacarem o craque 
brasileiro, impedindo a sua vitória.

No trecho: “...quando o cartão amarelo, uma invenção 
do árbitro britânico Ken Aston, entrou em campo.” , as 
vírgulas foram empregadas para:

A) separar o vocativo.

B) separar o aposto.

C) separartermos de mesma função sintática.

D) separar o predicativo.

E) marcar o adjunto adverbial anteposto.

(Questão 03 )---------------------------------------------------------

Aoração destacada no trecho: “Ele estava esperando 
o semáforo abrir quando teve a ideia de criar uma 
comunicação não verbal PARA SINALIZAR OS 
HUMORES DOS JUÍZES.” classifica-se como 
subordinada:

A) adverbial concessiva.

B) adjetiva explicativa.

C) substantiva subjetiva.

D) adjetiva restritiva.

E) adverbial final.

(Questão 04 )---------------------------------------------------------

Que ideia expressa, no contexto, o trecho destacado: 
“SE HOUVESSE CARTÃO AMARELO EM 1966, o 
Brasil talvez fosse hexacampeão mundial.”?

A) Comparação

B) Consequência

C) Condição

D) Conformidade

E) Concessão

(Questão 05 )---------------------------------------------------------

Observe a frase: “Do futebol, o cartão foi copiado para 
o rúgbi, o vôlei e a esgrima.” e marque a opção correta 
com relação a seus termos.

A) “foi copiado” é forma de voz passiva sintética.

B) “o cartão” é sujeito paciente.

C) “para o rúgbi, o vôlei e a esgrima” é sujeito 
composto.

D) “Do futebol” funciona como sujeito agente.

E) “o cartão” é sujeito agente.

(Questão 02 )---------------------------------------------------------



Que conjunção poderia ter sido empregada no texto 
para unir coerentemente as duas orações em: “Os 
portugueses sentaram o sarrafo em Pelé no segundo 
jogo da Seleção, ninguém foi expulso...”?

A) Os portugueses sentaram o sarrafo em Pelé no 
segundo jogo da Seleção, contudo ninguém foi 
expulso...

B) Os portugueses sentaram o sarrafo em Pelé no 
segundo jogo da Seleção, conforme ninguém foi 
expulso...

C) Os portugueses sentaram o sarrafo em Pelé no 
segundo jogo da Seleção, por conseguinte 
ninguém foi expulso...

D) Os portugueses sentaram o sarrafo em Pelé no 
segundo jogo da Seleção, portanto ninguém foi 
expulso...

E) Os portugueses sentaram o sarrafo em Pelé no 
segundo jogo da Seleção, logo ninguém foi 
expulso...

(Questão 07 )---------------------------------------------------------

Assinale a alternativa que apresenta a função 
sintática exercida pelo termo destacado em: “...mas 
não se sabia bem OS CRITÉRIOS DO JUIZ.”

A) Adjunto adnominal

B) Objeto indireto

C) Objeto direto

D) Predicativo

E) Complemento nominal

(Questão 06 )--------------------------------------------------------- Leia o texto abaixo e responda às questões 
propostas.

Texto 2:

O inconsciente entra em campo

Existe muita falta marcada injustamente no 
futebol -  e elas decidem jogos. O culpado pode ser o 
inconsciente dos árbitros, que marcam mais faltas em 
jogadas que ocorrem da direita para a esquerda no 
seu campo de visão. No experimento feito por 
pesquisadores da Universidade de Dusquene, EUA, 
foram recrutados atletas do time da casa para 
examinar fotografias de um jogador em movimento 
tentando se livrar do adversário. A mesma imagem 
era reproduzida duas vezes: uma na orientação 
original e outra, invertida. Quando a ação ocorria da 
direita para a esquerda, eles marcaram três vezes 
mais faltas do que nas imagens invertidas. Para os 
pesquisadores, a explicação está no nosso padrão de 
leitura, orientado da esquerda para a direita (pelo 
menos no Ocidente -  árabes leem da direita para a 
esquerda). O cérebro do juiz tende a achar estranhos 
os movimentos originados da direita e ele apita faltas 
que não existem. Esse padrão é conhecido na 
indústria do cinema: repare como os mocinhos 
entram em cena pela esquerda, e os bandidos, pela 
direita.

Silvia Lisboa, in Revista Superinteressante, jun/2014.

(Questão 08 )---------------------------------------------------------

Assinale a opção que é coerente com as idéias 
veiculadas no texto 2, “O inconsciente entra em 
campo”.

A) No experim ento  fe ito  pela un ivers idade  
americana, as imagens em que os jogadores 
detectaram mais faltas foram as que apresentam 
o nosso padrão de leitura.

B) O ângulo de visão pode fazer com que os árbitros 
se enganem quanto à marcação de falta.

C) O experimento feito pelos pesquisadores da 
universidade americana não tem credibilidade 
porque foram atletas da casa que analisaram as 
fotos.

D) Quando marcam uma falta durante um jogo, 
normalmente, os árbitros estão agindo de má-fé.

E) De acordo com as fitas de cinema, os 
personagens que entram em cena pela esquerda 
são aqueles que apresentam desvios de caráter.



Assinale a opção em que, no texto 2, a vírgula foi 
empregada para marcar a omissão de um verbo.

A) "Para os pesquisadores, a explicação está no 
nosso padrão de leitura...”

B) "Quando a ação ocorria da direita para a 
esquerda, eles marcaram três vezes mais 
faltas...”

C) "O culpado pode ser o inconsciente dos árbitros, 
que marcam mais faltas em jogadas...”

D) “...e os bandidos, pela direita.”

E) "... uma na orientação original e outra, invertida.”

(Questão 10 )---------------------------------------------------------

Assinale a opção em que a classe gramatical das 
palavras destacadas em: “Para os pesquisadores, a 
EXPLICAÇÃO está no NOSSO padrão de leitura, 
orientado da esquerda PARA a direita...” foi correta e 
respectivamente indicada.

A) verbo - conjunção-verbo

B) substantivo - pronome - preposição

C) verbo - pronome - preposição

D) verbo - pronome - conjunção

E) substantivo-preposição-verbo

(Questão 11 )---------------------------------------------------------

Marque a preposição que completa corretamente a
frase: As dificuldades___que Pelé passou naquele
jogo prejudicaram seu desempenho.

A) em

B) para

C) a

D) de

E) por

(Questão 12 )---------------------------------------------------------

Apalavra INJUSTAMENTE foi formada pelo processo 
de:

A) composição por aglutinação.

B) derivação parassintética.

C) composição porjustaposição.

D) derivação prefixai.

E) derivação prefixai e sufixai.

(Questão 09 )---------------------------------------------------------

No trecho: “Quando a ação OCORRIA da direita para 
a esquerda, eles MARCARAM três vezes mais faltas 
do que nas imagens invertidas.” , se fosse substituído 
o verbo ocorria por OCORRESSE, para manter a 
coerência verbal, que forma deveria assumir o verbo 
MARCAR?

A) Marcariam

B) Marquem

C) Marcassem

D) Marcavam

E) Marcam

(Questão 14 )---------------------------------------------------------

Marque a única frase correta quanto à concordância 
nominal.

A) Agora eles estavam quite com a outra equipe.

B) É proibida a entrada de animais nos estádios de 
futebol.

C) Eles marcaram bastante gols durante aquela 
partida.

D) Eram meio-dia e meio quando o jogo começou.

E) A torcida estava meia decepcionada com a 
atuação dos jogadores.

(Questão 15 )---------------------------------------------------------

Assinale a opção em que o acento indicativo de crase 
foi corretamente colocado.

A) O time, há muito, aspirava à vitória.

B) Os jogadores ficaram frente à frente.

C) Ele se referia especificamente à essejogo.

D) Eu assisti à todos os jogos desse time.

E) Ele se dirigiu à alguns jogadores e se desculpou.

(Questão 13 )---------------------------------------------------------

r
ÉTICA E LEGISLAÇÃO

V
NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

y

(Questão 16 )---------------------------------------------------------

Dentre os tipos de licitação previstos pela 
Lei n° 8.666/1993, está o maior lance ou oferta, que 
poderá ser utilizado:

A) na modalidade licitatória denominada pregão.

B) para esco lha  de se rv iços  de na tu reza  
predominantemente intelectual.

C) na modalidade licitatória denominada leilão.

D) para aquisição de bens e serviços de alimentação.

E) na modalidade licitatória denominada concurso.

©



A entidade que suporta as consequências do ato de 
improbidade administrativa é denominada sujeito 
passivo. Nem sempre se caracterizará como sujeito 
passivo do ato de improbidade:

A) a associação pública.

B) a empresa pública.

C) o Município.

D) a entidade parafiscal.

E) a pessoajurídica privada.

(Questão 17 )---------------------------------------------------------

(Questão 18 )---------------------------------------------------------

NÃO caracteriza requisito à aquisição da estabilidade 
pelo servidor público:

A) pedido formal do estabilizando interessado.

B) nomeação em razão de concurso público.

C) três anos de efetivo exercício no cargo.

D) avaliação especial por comissão instituída para tal 
finalidade.

E) titularidade de cargo de provimento efetivo.

(Questão 19 )---------------------------------------------------------

Segundo a Lei Complementar n° 924/2006, que 
dispõe sobre o Plano Diretor estratégico do Município 
de Boa Vista -  RR, a área rural do município 
subdivide-se em diferentes zonas agrícolas. Assim, a 
área considerada Zona Agrícola de Uso Controlado 
(ZAUC)tem por objetivo:

A) conservar a natureza e promover a recuperação 
ambiental das áreas antropizadas.

B) desenvolver e incrementar as atividades de 
agricultura, silvicultura e pecuária, gerando renda 
e emprego para a população.

C) priorizar a implantação de equipamentos urbanos 
e o saneamento ambiental.

D) potencializar as atividades rurais de baixo impacto 
ao meio ambiente, em que devem ser priorizadas 
as culturas perenes em detrimento das culturas 
anuais.

E) delimitar os limites do perímetro urbano e 
promovera instalação de equipamentos urbanos.

A reversão é o retorno à atividade do servidor 
aposentado. Contudo, segundo a Lei Complementar 
n° 03/2012, que dispõe sobre o regime jurídico dos 
servidores públicos do Município de Boa Vista -  RR, 
NÃO será possível a reversão se:

A) ocorrer o retorno ao mesmo cargo anteriormente 
ocupado.

B) o serv ido r não gozou anterio rm ente de 
estabilidade.

C) for solicitada pelo servidor, havendo interesse da 
administração pública.

D) a a p o se n ta d o ria  se deu por in va lid e z  
insubsistente.

E) a aposentadoria foi voluntária.

( INFORMÁTICA BÁSICA )

(Questão 21 )---------------------------------------------------------

Os aplicativos do BrOffice correspondentes ao 
Microsoft Excel e ao Microsoft PowerPoint são:

A) BrOffice Writer, BrOffice Impress.

B) BrOffice Draw, BrOffice Writer.

C) BrOffice Cale, BrOffice Base.

D) BrOffice Cale, BrOffice Impress.

E) BrOffice Base, BrOffice Draw.

(Questão 22 )---------------------------------------------------------

Sobre BrOffice Writer, é correto afirmar que:

A) o recurso “Localizar” permite localizar um texto, 
caracteres, form atação de parágrafos ou 
caracteres especiais.

B) a combinação de teclas CTRL + E habilita o modo 
de edição em um documento.

o ícone M  efetua zoom no texto.

D) .
o icone s  permite aumentar o espaçamento 

entre parágrafos.

E) “Arial” representa um nome de um estilo.

(Questão 20 )---------------------------------------------------------



Sobre gravação de áudio no Windows 7, é correto
afirmarque:

A) é possível gravar arquivos de áudio, ainda que 
não haja placa de som instalada no computador.

B) o sistema Windows não suporta aplicativos para 
gravação de áudio, somente o Linux.

C) WAV, AIFF, RA e MP3 são exemplos de extensão 
de arquivos de áudio.

D) o Windows não fornece aplicativos para gravar 
som; é preciso instalar um aplicativo específico 
com tal funcionalidade.

E) é fundamental a entrada de portas USB no 
computador para instalação de microfones.

(Questão 23 )---------------------------------------------------------

(Questão 24 )---------------------------------------------

Observe a seguir o aplicativo NotePad.

Para minimizaressa janela, deve-se clicarem

A) Exibir.

B) j=y
C) Arquivo.

D)

É fundamental a instalação de placas de som no 
computador para utilização de:

A) aplicativos de vídeo.

B) softwares ligados à Medicina.

C) aplicativos de áudio.

D) softwares de negócios pela Internet.

E) processadores de textos.

(Questão 25 )---------------------------------------------------------

( CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS )

(Questão 26 )---------------------------------------------------------

Leia o texto abaixo e assinale a opção que especifica 
o artigo da Declaração dos Direitos Humanos que foi 
violado.

“O empresário José da Silva, 50 anos, pode ser 
condenado a até 20 anos de prisão, além de multa, 
pelos crimes de desmatamento ilegal, exploração de 
trabalho escravo e violação das leis trabalhistas. Ele 
foi preso no início da noite de ontem por agentes da 
Superintendência da Polícia Federal em Roraima que 
encontraram trabalhadores em condição análoga à 
escravidão, entre eles, um adolescente de 15 anos.”

A) Artigo 01 Todas as pessoas nascem livres e 
iguais em dignidade e direitos.

B) Artigo 09 -  Ninguém será arbitrariamente preso, 
detido ou exilado.

C) Artigo 13 -  Toda pessoa tem direito à liberdade de 
locomoção e residência dentro das fronteiras de 
cada Estado.

D) Artigo 03 -  Toda pessoa tem direito à vida, à 
liberdade e à segurança pessoal.

E) Artigo 04 -  Ninguém será mantido em escravidão 
ou servidão, a escravidão e o tráfico de escravos 
serão proibidos em todas as suas formas.



É exemplo de atribuição do profissional de segurança
pública:

A) avaliar as oportunidades e os riscos de mercado 
para redirecionar os negócios de uma empresa ou 
orientar aquisições e fusões.

B) implementar projetos e processos de licitação, 
estreitando os laços entre a instituição e os órgãos 
do governo.

C) planejar ações e implementar projetos para 
potencializar os resultados de um setor ou das 
políticas públicas.

D) desenvolver tecnologias e equipamentos para 
prevenir riscos de acidentes do trabalho.

E) elaborar planos de ação de acordo com a 
viabilidade social, econômica e política, avaliando 
os efeitos das políticas adotadas no que se refere 
a sistemas de saúde, educação, transporte, 
habitação e segurança, entre outros.

(Questão 27 )---------------------------------------------------------

(Questão 28 )---------------------------------------------------------

Quando dois indivíduos resolvem buscar sozinhos a 
resolução de um conflito, esse ato é considerado:

A) Resolução Judicial.

B) Arbitragem.

C) Mediação.

D) Conciliação.

E) Negociação.

(Questão 29 )-------------------------------------------

É classificado como Direito Público o Direito:

A) Penal.

B) da Criança.

C) Comercial.

D) da Informática.

E) Civil.

(Questão 30 )-------------------------------------

O Brasil tem como Sistema de Governo:

A) Presidencialismo.

B) República.

C) Parlamentarismo.

D) Monarquia.

E) Estado Unitário.

(Questão 31 )---------------------------------------------------------

Segundo a lei de contravenções penais, é
perturbação do sossego:

A) participar de associação de mais de cinco 
pessoas, que se reúnam periodicamente, sob 
compromisso de ocultar à autoridade a existência, 
objetivo, organização ou administração da 
associação.

B) provocar tum ulto ou portar-se de modo 
inconveniente ou desrespeitoso, em solenidade 
ou ato oficial, em assembléia ou espetáculo 
público, se o fato não constitui infração penal mais 
grave.

C) praticar qualquer ato capaz de produzir pânico 
ou tumulto.

D) provocar alarme, anunciando desastre ou perigo 
inexistente.

E) perturbar alguém, procurando impedir barulho 
produzido por animal de que tem guarda.

(Questão 32 )---------------------------------------------------------

João roubou um celular de uma senhora. Ao escutar a 
senhora gritar, o agente de segurança correu atrás de 
João, que foi preso a duas ruas do local do assalto. 
Ele foi preso em que condições?

A) Flagrante delito próprio.

B) Flagrante delito impróprio.

C) Flagrante presumido.

D) Não houve flagrante, pois o agente não viu o 
ocorrido.

E) Flagrante esperado.



Segundo a Lei n° 5.553, de 06 de dezembro de 1968, 
nenhuma pessoa física, bem como a nenhuma 
pessoa jurídica, de direito público ou de direito 
privado, é lícito reter qualquer documento de 
identificação pessoal, ainda que apresentado por 
fotocópia autenticada ou pública-forma. Caso seja 
necessária a apresentação de documento de 
identificação, qual o prazo máximo que a pessoa que 
fizer a exigência fará extrair os dados que 
interessarem, devolvendo em seguida o documento 
ao seu exibidor?
A) 24 horas

B) 1 hora

C) 5 dias

D) 12 horas

E) 2 dias

(Questão 34 )---------------------------------------------------------

Segundo o artigo 9o da Constituição do Estado de 
Roraima, qual a data magna de Roraima?

A) 10 de abril

B) 2dejaneiro

C) 5 de outubro

D) 15 de agosto

E) 8 de dezembro

(Questão 33 )---------------------------------------------------------

Leia as afirmativas abaixo sobre a Lei n° 4.898, de 09 
de dezembro de 1965.

I. Constitui abuso de autoridade ordenar ou 
executar medida privativa da liberdade individual, 
sem as formalidades legais ou com abuso de 
poder.

II. Submeter pessoa sob sua guarda ou custódia a 
vexame ou a constrangimento mesmo autorizado 
em lei pode constituir abuso de autoridade.

III. Comunicar, imediatamente, ao juiz competente a 
prisão ou detenção de qualquer pessoa.

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s):

A) somente I.

B) somente I e II.

C) somente II e III.

D) somente II.

E) I, II e III.

(Questão 36 )---------------------------------------------------------

Ajuizar ação penal pública e exigir dos gestores 
públicos e dos serviços o cumprimento dos direitos 
citados pela Constituição Federal, como a defesa do 
meio ambiente, do consumidor e do patrimônio 
público e exercer o controle externo da atividade 
policial são atribuições do(a):

A) Ministério Público.

B) Polícia Federal.

(Questão 35 )---------------------------------------------------------

C) Poder Legislativo.

D) Defensoria Pública.

E) Poder Executivo.



Segundo o Código Brasileiro de Trânsito, executar a 
fiscalização de trânsito, autuar e aplicar as medidas 
administrativas cabíveis, por infrações de circulação, 
estacionamento e parada previstas no Código, no 
exercício regular do Poder de Polícia de Trânsito é 
competência do(a):

A) União.

B) Contran.

C) Município.

D) Estado.

E) Jari.

(Questão 38 )---------------------------------------------------------

Qual das infrações abaixo tem a mesma gravidade de 
ter seu veículo imobilizado na via por falta de 
combustível?

A) Estacionar afastado da guia da calçada (meio-fio) 
a mais de um metro.

B) Ultrapassar pela direita veículo de transporte 
coletivo ou de escolares, parado para embarque 
ou desembarque de passageiros, salvo quando 
houver refúgio de segurança para o pedestre.

C) Transitar pela contramão de direção em vias com 
duplo sentido de circulação, exceto para 
ultrapassar outro veículo e apenas pelo tempo 
necessário, respeitada a preferência do veículo 
que transitar em sentido contrário.

D) Deixar de deslocar, com antecedência, o veículo 
para a faixa mais à esquerda ou mais à direita, 
dentro da respectiva mão de direção, quando for 
manobrar para um desses lados.

E) Deixar de dar passagem aos veículos precedidos 
de batedores, de socorro, de incêndio e 
salvamento, de polícia, de operação e fiscalização 
de trânsito e às ambulâncias, quando em serviço 
de urgência e devidamente identificados por 
dispositivos regulamentados de alarme sonoro e 
iluminação vermelha intermitentes.

(Questão 37 )---------------------------------------------------------

Segundo o artigo 18 da Constituição do Estado de
Roraima, o Estado pode intervir em um município
quando este:

A) deixar de pagar, sem motivo de força maior, por 
três anos consecutivos, a dívida fundada.

B) não tiver sido aplicado o mínimo exigido da receita 
municipal na manutenção e desenvolvimento do 
ensino.

C) não ter 50% das crianças matriculadas em 
escolas do município ou região próxima.

D) deixar de prestar as contas devidas a cada 
dois anos.

E) não possuir um posto de saúde em horário integral 
com pelo menos 1 (um) médico de plantão.

(Questão 39 )---------------------------------------------------------

(Questão 40 )---------------------------------------------------------

É característica de um Estado Federalista:

A) Centralização política.

B) Existência de direito de secessão.

C) Auto-organização dos estados-membros.

D) Constituição flexível.

E) Câmara dos Deputados é o órgão representativo 
dos estados-membros.


