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LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES

1 - A duração das provas será de 4 (quatro) horas, já incluído o tempo de 
preenchimento do Cartão de Respostas. 

2 - O candidato que, na primeira hora de prova, se ausentar da sala e a ela não 
retornar, será eliminado. 

3 - Os 3 (três) últimos candidatos a terminar a prova deverão permanecer na sala 
até que todos tenham finalizado suas provas e somente poderão sair juntos 
do recinto, após aposição em ata de suas respectivas assinaturas. 

4 - O candidato NÃO poderá levar o seu Caderno de Questões (Provas Objetivas) e 
NÃO poderá copiar o gabarito (assinalamentos).  A imagem do seu Cartão de 
Respostas será disponibilizada na página do concurso em http://concursos.
biorio.org.br na data prevista no cronograma. 

INSTRUÇÕES - PROVA OBJETIVA

1 - Confira atentamente se este Caderno de Questões (Provas), que contém 40 
(quarenta) questões objetivas, está completo.

2 - Cada questão da Prova Objetiva conterá 5 (cinco) opções e somente uma 
correta.

3 - Confira se os seus dados pessoais, o cargo escolhido, indicados no cartão 
de respostas, estão corretos. Se notar qualquer divergência, notifique 
imediatamente ao Fiscal de Sala ou ao Chefe de Local. Terminada a conferência, 
você deve assinar o cartão de respostas no espaço apropriado.

4 - Confira atentamente se o cargo e o número do caderno que estão no caderno 
de questões é o mesmo do que consta em seu cartão de respostas e na 
etiqueta com seus dados colada na mesa/cadeira onde foi designado para 
sentar. Se notar qualquer divergência, notifique imediatamente ao Fiscal de 
Sala ou ao Chefe de Local.

5 - Cuide de seu cartão de respostas. Ele não pode ser rasurado, amassado, 
dobrado nem manchado.

6 - Se você marcar mais de uma alternativa, sua resposta será considerada errada 
mesmo que uma das alternativas indicadas seja a correta.

7 - No decorrer da prova objetiva o fiscal de sala irá colher a sua digital no selo que 
está no seu cartão de respostas.

8 - O fiscal de sala não poderá prestar qualquer esclarecimento sobre o conteúdo 
da prova.  Caso discorde de qualquer questão o candidato deverá entrar com 
recurso administrativo contra as questões na data prevista no cronograma.

AGENDA 
l 16/01 (tarde) e 17/01/2016 (Manhã 

e Tarde), Provas Objetivas. 
l 18/01/2016, Divulgação dos Exemplares 

dos Cadernos de Questões (Provas) das 
Provas Objetivas.

l 18/01/2016, Divulgação dos Gabaritos 
Preliminares das Provas Objetivas.

l 20/01/2016, Disponibilização das 
Imagens dos Cartões Respostas das 
Provas Objetivas.

l 21/01 e 22/01/2016, Interposição 
de Recursos contra as questões das 
Provas Objetivas.

l 29/01/2016, Divulgação dos Gabaritos 
Definitivos das Provas Objetivas.

l 02/02/2016, Relação Final de Notas 
das Provas Objetivas.

l 15/02/2016, Convocação para a 
Avaliação Física.

l 20/02 e/ou 21/02/2016, Avaliação 
Física.

l 23/02/2016, Divulgação do Resultado 
Preliminar da Avaliação Física.

l 24/02 e 25/02/2016, Interposição 
de Recursos contra o Resultado 
Preliminar da Avaliação Física.

l 29/02/2016, Relação Final da 
Avaliação Física.

l 29/02/2016, Convocação para a 
Avaliação Psicológica.

l 05/03 e/ou 06/03/2016, AVALIAÇÃO 
PSICOLÓGICA.

l 08/03/2016, Divulgação do Resultado 
Preliminar da Avaliação Psicológica.

l 09/03 e 10/03/2016, Solicitação de 
VISTAS DOS TESTES e/ou ENTREVISTA 
DEVOLUTIVA.

l 14/03 e 15/03/2016, Interposição 
de Recursos contra o Resultado 
Preliminar da Avaliação Psicológica.

CADERNO: 1CÓDIGO: GCM23

GUARDA MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Mangaratiba

INFORMAÇÕES: 

l Tel: (21) 3525-2480 das 09 às 18h
l Internet: http://concursos.biorio.org.br 
l E-mail: mangaratiba2015@biorio.org.br
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LÍNGUA PORTUGUESA 

TEXTO 

AUDIÊNCIA PÚBLICA

A audiência pública realizada esta semana no DF reuniu 
representantes dos Conselhos Comunitários de Segurança 
(Conseg) de diversas cidades do Distrito Federal e o comando 
da Polícia Militar do DF na manhã desta terça-feira, 1º de 
setembro, no plenário da Casa. O intuito foi debater questões 
de segurança pública. Da audiência pública saiu a cobrança 
ao GDF de mais eficiência do serviço 190. Conselheiros 
reclamaram que o serviço é inoperante: o número não 
atende diuturnamente, há demora durante o atendimento 
ao usuário e ineficiência no envio de viaturas.
Entre as sugestões de integrantes dos Conseg está a 
descentralização do serviço 190, localizado na Secretaria 
de Segurança Pública, para os comandos das PM, além 
da modernização e desburocratização do serviço. José 
Valmir dos Santos, de Samambaia, um dos conselheiros 
que se manifestaram em plenário, disse que o “190 
pode ser útil para alimentar bancos de dados, mas não 
como atendimento de emergência”, porque, segundo 
ele, “muitas perguntas são feitas à comunidade em um 
serviço que era para ser emergencial”.
Liliane destacou que “o 190 é um serviço para o qual as 
pessoas ligam quando estão em situação de desespero”. 
Segundo a parlamentar, há vários relatos de dificuldade 
de acesso do cidadão a esse serviço. “Precisamos 
encontrar soluções para que o cidadão não se sinta 
abandonado pelo Estado”, declarou. Ela prometeu levar 
as sugestões dos conselheiros ao governador.

QUESTÃO 1
O texto acima deve ser considerado:

(A) publicitário, pois tenta convencer o público da eficiência 
dos serviços.

(B) didático, pois tenta ensinar o público sobre o funcionamento 
da segurança.

(C) preditivo, pois tenta prever mudanças na segurança do DF.
(D) informativo, pois traz informações sobre fatos 

desconhecidos do público.
(E) normativo, pois estabelece regras para funcionamento do 

serviço 190.

QUESTÃO 2
O primeiro período do texto traz uma série de informações; a 
seguinte informação NÃO está incluída no texto:

(A) a cidade onde ocorreu a audiência.
(B) a indicação dos participantes da reunião.
(C) a data do encontro das autoridades.
(D) o local específico da reunião.
(E) a identificação pessoal dos participantes.

QUESTÃO 3
No primeiro período do texto aparece duas vezes o pronome 
demonstrativo ESTA – esta semana; desta terça-feira. A opção 
pela forma ESTA e não ESSA ou AQUELA se deve ao fato de que 
essa forma de demonstrativo:

(A) indica fatos do tempo presente do texto.
(B) marca fatos citados anteriormente.
(C) assinala acontecimentos ocorridos há muito tempo.
(D) mostra o local onde ocorrem os fatos.
(E) se refere ao elemento citado mais proximamente.

QUESTÃO 4
Nas opções abaixo há pares de substantivos e adjetivos; o 
par em que a posição do adjetivo em relação ao substantivo 
modifica o sentido é:

(A) diversas cidades.
(B) serviço inoperante.
(C) atuação eficiente.
(D) atendimento demorado.
(E) sugestões importantes.

QUESTÃO 5
“O intuito foi debater questões de segurança pública”; a forma de 
reescrever essa frase do texto que altera o seu sentido original é:

(A) o intuito foi o debate de questões de segurança pública.
(B) a finalidade foi a segurança pública debater questões.
(C) o objetivo foi que se debatessem questões de segurança 

pública.
(D) a intenção foi a de debate de questões de segurança pública.
(E) a finalidade foi que questões de segurança pública fossem 

debatidas.

QUESTÃO 6
“Da audiência pública saiu a cobrança ao GDF de mais eficiência 
do serviço 190. Conselheiros reclamaram que o serviço é 
inoperante: o número não atende diuturnamente, há demora 
durante o atendimento ao usuário e ineficiência no envio de 
viaturas”. Depreende-se desse segmento do texto que:

(A) o serviço 190 não apresentava nenhuma eficiência.
(B) as comunidades estavam satisfeitas com o serviço 190.
(C) o serviço 190 dispõe de viaturas para suas atividades.
(D) o serviço 190 não dispõe de atendentes.
(E) o serviço 190 vai ser substituído.

QUESTÃO 7
Ao dizer que o serviço 190 não atende diuturnamente, o texto 
quer dizer que esse serviço não atende durante:

(A) todos os dias do mês.
(B) feriados nacionais.
(C) as vinte e quatro horas do dia.
(D) todos os dias da semana.
(E) o horário noturno.
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QUESTÃO 8
O segundo parágrafo do texto indica uma série de sugestões 
para aumentar a eficiência do serviço 190; entre elas só NÃO 
está:

(A) a troca de postos de atendimento.
(B) a redução de questões na hora do atendimento.
(C) a modernização das atividades.
(D) a maior amplitude de um banco de dados.
(E) a desburocratização no serviço.

QUESTÃO 9
A frase “Liliane destacou que “o 190 é um serviço para o qual 
as pessoas ligam quando estão em situação de desespero” traz 
um problema textual, que é:

(A) a falta de sobrenome da pessoa citada.
(B) a não identificação prévia da pessoa nomeada.
(C) a não explicação de quem são as pessoas referidas.
(D) a falta de esclarecimento sobre o que é o serviço 190.
(E) a falta de informações sobre os motivos do desespero 

referido.

QUESTÃO 10
“Segundo a parlamentar, há vários relatos de dificuldade de 
acesso do cidadão a esse serviço”; nesse segmento, o termo 
“segundo” pode ser adequadamente substituído por:

(A) assim.
(B) portanto.
(C) embora.
(D) até.
(E) conforme.

RACIOCÍNIO LÓGICO

QUESTÃO 11
Em certo destacamento, nenhum flamenguista é destro. 
Lembrando que as pessoas podem ser destras, ambidestras 
ou canhotas, avalie se as seguintes afirmativas acerca desse 
destacamento são falsas (F) ou verdadeiras (V):

 Nenhum destro é flamenguista.
 Algum canhoto pode ser flamenguista.
 Todo flamenguista é canhoto.

As afirmativas são respectivamente:

(A) V, V e V.
(B) V, V e F.
(C) F, F e V.
(D) V, F e F.
(E) F, F e F.

QUESTÃO 12
Um torneio mundial de tênis de mesa será disputado por 
869 competidores. Em cada partida, dois competidores se 
enfrentam; o vencedor continua no torneio, o perdedor é 
eliminado. O número de partidas desse torneio será:

(A) 868.
(B) 1240.
(C) 1360.
(D) 4.258.
(E) 10.620.

QUESTÃO 13
Um anagrama de uma palavra é uma reordenação de suas 
letras. Por exemplo, ROMA e MARO são anagramas da palavra 
AMOR. O número de anagramas da palavra MANGA é igual a:

(A) 36.
(B) 42.
(C) 48.
(D) 60.
(E) 120.

QUESTÃO 14
Observe a sequência:  320, 311, 301, 290, ... O próximo termo 
é o:

(A) 276.
(B) 277.
(C) 278.
(D) 279.
(E) 280.

QUESTÃO 15
Se é verdade que se uma pessoa é valente então não mente 
nunca, então:

(A) se uma pessoa não mente nunca, então é valente.
(B) se uma pessoa mente, então não é valente.
(C) se uma pessoa não mente nunca, então não é valente.
(D) se uma pessoa não é valente, então não mente nunca.
(E) se uma pessoa não é valente, então mente.

QUESTÃO 16
Duas pessoas diferentes serão escolhidas de um grupo de dez 
pessoas, das quais cinco são mulheres e cinco são homens. A 
probabilidade de que as escolhidas sejam do mesmo sexo é 
aproximadamente igual a:

(A) 36%.
(B) 40%
(C) 44%.
(D) 50%.
(E) 64%.
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QUESTÃO 17
A negação de “Se hoje não chove, então vamos pescar” é:

(A) Hoje não chove e não vamos pescar
(B) Se hoje não chove, então não vamos pescar.
(C) Hoje chove e não vamos pescar.
(D) Se hoje chove, então vamos pescar.
(E) Chova ou não chova hoje, vamos pescar.

QUESTÃO 18
Uma eleição envolve 6 candidatos e 323 eleitores. Os três 
candidatos mais votados serão eleitos representantes do 
grupo. O número mínimo de votos que asseguram a eleição de 
um candidato é igual a:

(A) 56.
(B) 67.
(C) 72.
(D) 76.
(E) 81.

QUESTÃO 19
Se uma partida de futebol entre duas equipes A e B teve apenas 
1 gol, os resultados possíveis são dois: ou A ganhou de 1 a 0, ou 
B ganhou de 1 a 0. Se uma partida teve um total de 12 gols, o 
número de resultados possíveis é igual a:

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

QUESTÃO 20
Dois dados serão lançados e os números que aparecerem em 
suas faces superiores serão computados. A probabilidade de 
que os dois números sejam iguais é:

(A) 1/2.
(B) 1/3.
(C) 1/4.
(D) 1/5.
(E) 1/6.

LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO

QUESTÃO 21
De acordo com o Art. 31 do Estatuto do Servidor (Lei  05/91), 
ao entrar em exercício, o funcionário nomeado para o cargo 
de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório 
por período de 24 meses, durante o qual sua aptidão e 
capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do 
cargo, observados os seguintes fatores, EXCETO UM, que está 
ERRADO. Assinale-o.

(A) Assiduidade.
(B) Disciplina.
(C) Produtividade.
(D) Sociabilidade.
(E) Responsabilidade.

QUESTÃO 22
Avalie se, de acordo com o Art. 133 do Estatuto do Servidor, os 
deveres do funcionário incluem:

I. Exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo.
II. Cumprir as ordens superiores exceto quando 

manifestadamente ilegais.
III. Atender com presteza ao público em geral, prestando as 

informações requeridas, ressalvadas as protegidas por 
sigilo.

IV. Manter conduta compatível com a moralidade 
administrativa.

Estão corretos:

(A) I e II, apenas.
(B) III e IV, apenas.
(C) I, II e III, apenas.
(D) II, III e IV, apenas.
(E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 23
São objetivos fundamentais dos cidadãos do Município de 
Mangaratiba e de seus representantes, EXCETO: 

(A) assegurar a construção de uma sociedade livre, justa e 
solidária.

(B) garantir o desenvolvimento local e regional, mesmo com 
algum prejuízo à ecologia e ao meio ambiente.

(C) contribuir para o desenvolvimento estadual e nacional.
(D) erradicar a pobreza e marginalização e reduzir as 

desigualdades sociais na área urbana e na área rural.
(E)  promover o bem de todos, sem preconceito de origem, 

raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 
discriminação.

QUESTÃO 24
O Município de Mangaratiba está dividido administrativamente 
na seguinte quantidade de distritos:

(A) 4
(B) 5
(C) 6
(D) 7
(E) 8
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QUESTÃO 25
Avalie se, de acordo com a Lei Orgânica Municipal, em seu  
Art. 19, compete ao município, entre outras ações:

I. legislar sobre assuntos de interesse local.
II. suplementar a legislação federal e estadual, no que couber.
III. elaborar o orçamento anual, o plano plurianual de 

investimentos e a lei de diretrizes orçamentárias.
IV. instituir e arrecadar os tributos municipais, bem como aplicar 

suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar 
contas e publicar balancete nos prazos fixados em lei. 

Estão corretos:

(A) I, II, III e IV.
(B) I, II e III, apenas.
(C) II, III e IV, apenas.
(D) I, III e IV, apenas.
(E) II e III, apenas.

HISTÓRIA ECONÔMICA E 
SOCIAL DE MANGARATIBA

QUESTÃO 26
“Quando os portugueses chegaram ao litoral de Mangaratiba, no 
dia 06 de janeiro de ___, registrando a ilha de Marambaia e todo o 
território de Mangaratiba terras de Angra dos Reis, o povo tupinambá 
vivia na região litorânea (de Ubatuba até Cabo Frio), dividido em 
várias aldeias.” (Mangaratiba –Tupinambá por Edgard Bedê e Mirian 
Bondim, p. 6 do resumo publicado por Miriam Bondim).

A lacuna fica corretamente preenchida por:

(A) 1502.
(B) 1564.
(C) 1620.
(D) 1622.
(E) 1624.

QUESTÃO 27
No processo de emancipação política de Mangaratiba, avalie 
se as afirmativas a seguir, relacionadas à Mangaratiba dos 
engenhos são falsas (F) ou verdadeiras (V):

 Somente o “Engenho de Itacuruçá” fez parte do chamado 
“Primeiro ciclo do açúcar da economia brasileira”, ocorrido 
entre os anos de 1534 a 1640. No segundo meado do século 
XVII, quando esse ciclo produtivo começou a entrar em 
decadência, logo após a expulsão dos holandeses do Brasil, 
Salvador Correia de Sá e Benevides trocou seu engenho 
e todas suas fazendas em Mangaratiba, com o Engenho 
Fumaça de Irajá de propriedade de D. José Rendom. 

 Durante o século XIX, o ouro substituiu o açúcar como 
principal produto brasileiro. Nesse período, que ficou 
denominado como “O século do ouro”, todas as atenções das 
autoridades governamentais da colônia estavam direcionadas 
a dar segurança e proteção à saída desse precioso metal e ao 
combate da pirataria que invadia todo o litoral da região. 

 Os engenhos do Rio de Janeiro diminuíram a produção 
de aguardente que servia para estabelecer o comércio 
de escravos entre os portos de desembarques e a áreas 
mineradoras, absorvedoras de mão de obra escrava por 
temer que o produto caísse em mãos dos piratas.

As afirmativas são respectivamente:

(A) F, F e F.
(B) F, V e V.
(C) V, F e F.
(D) V, V e F.
(E) V, V e V.

QUESTÃO 28
“A Independência do Brasil, em Sete de Setembro de 
1822, trouxe vida e calor a todo território brasileiro. 
Mangaratiba, apesar de ainda pequena, não podia ficar 
indiferente ao progresso. A localidade foi desenvolvendo o 
seu comércio a passos largos, alimentado pela exuberância 
do solo propício à agricultura e ao pequeno sistema 
portuário que se desenvolvia com o escoamento do café 
do Médio-Paraíba, principalmente em São João Marcos. 
Outra atividade econômica que vinha proporcionando 
o enriquecimento de fazendeiros e negociantes de 
Mangaratiba era o intenso comércio de escravos que vinha 
se desenvolvendo na região.”

(Resumo de Miriam Bondim, p.26)

Nesse cenário de produção e escoamento do café pelos portos 
de Mangaratiba, as seguintes afirmativas estão corretas, 
EXCETO:

(A) o grande personagem foi o comendador Joaquim José 
de Souza Breves, “O Rei do Café”, também o maior 
escravocrata do país. 

(B) esse grande produtor resolveu escoar toda sua produção 
por Mangaratiba; para tal, estabeleceu um trapiche no 
antigo porto da cidade, localizado na “Rua do Trapiche”. 

(C) com o aumento de sua produtividade e de seus 
companheiros produtores da região de São João Marcos, 
Piraí, Resende e demais áreas produtoras de serra acima, 
Breves resolveu construir outro porto na praia do Saco, na 
descida da Serra do Piloto. 

(D) o Parque das Ruínas do Saco é um registro documental de 
grande importância para compreender o período áureo da 
história de Mangaratiba. Suas ruínas guardam a memória 
do famoso entreposto comercial que funcionou por mais 
de  um século com muito esplendor com armazéns de 
café, trapiches, hotéis, lojas, agência de correio e até com 
um teatro onde João Caetano (um dos maiores artistas 
brasileiros da época) se apresentou. 

(E) todos esses estabelecimentos integravam o complexo 
do sistema portuário do Saco de Mangaratiba que, em 
meados do século XIX, chegou a ser o principal porto do 
Brasil, devido ao escoamento da produção cafeicultora de 
São João Marcos, Piraí, Resende e outras localidades da 
região do Médio-Paraíba.
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QUESTÃO 29
“A partir de ___, quando o Brasil assume a liderança mundial 
na produção e exportação do café e D. Pedro II foi coroado 
como o segundo imperador da nação brasileira, Mangaratiba 
começava a se destacar como um dos principais ___ do país, 
escoando mais de um terço de toda produção da cafeicultura 
brasileira.” 

(resumo, p.40)

As lacunas ficam corretamente preenchidas respectivamente 
por:

(A) 1800 / portos.
(B) 1760 / centros de abastecimento.
(C) 1888 / entrepostos.
(D) 1780 / entrepostos.
(E) 1840 / portos.

QUESTÃO 30
A chegada do trem, no início do século XX, movimentou a 
economia da Mangaratiba. Em relação ao tema, avalie se as 
afirmativas a seguir são falsas (F) ou verdadeiras (V):

 O trem chegou inicialmente em Itacuruçá, em 1911, 
e três anos depois chegou ao centro de Mangaratiba, 
movimentando a população local e toda a economia 
da região. Nesse período, o mundo começava a viver o 
conflito da Primeira Guerra Mundial e o consumo de lenha 
aumentou consideravelmente, já que a maior parte do 
carvão mineral consumido no Brasil vinha da Europa e 
durante a guerra foi totalmente cortada sua exportação. 

 Rio de Janeiro e São Paulo, como maiores centros 
industriais do país, consumiam muita energia movida 
a lenha e carvão. A própria Central do Brasil era uma 
grande consumidora desses produtos para tocar a famosa 
“Maria fumaça” como também, comprava madeira para a 
produção de seus dormentes. 

 Com a chegada do trem, a economia do município voltou 
a crescer agora baseada na produção de lenha, carvão e 
bananas. 

As afirmativas são respectivamente:

(A) F, V e V.
(B) V, V e V.
(C) V, F e F.
(D) F, V e F.
(E) V, V e F.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 31
Avalie se constituem objetivos fundamentais da República 
Federativa do Brasil:

I. construir uma sociedade livre, justa e solidária;
II. garantir o desenvolvimento nacional;
III. erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as 

desigualdades sociais e regionais;
IV. promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, 

sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.

Estão corretos:

(A) I e IV, apenas.
(B) II e III, apenas.
(C) I, II e III, apenas.
(D) II, III e IV, apenas.
(E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 32
Em relação à organização politico-administrativa do estado, 
NÃO é correto afirmar que:

(A) A organização político-administrativa da República Federativa 
do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição.

(B) Brasília é a Capital Federal.
(C) Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou 

desmembrar-se para se anexarem a outros, ou formarem 
novos Estados ou Territórios Federais, mediante aprovação 
da população diretamente interessada, através de 
plebiscito, e do Congresso Nacional, por lei complementar.

(D) É facultado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios estabelecer e subvencionar cultos religiosos ou 
igrejas.

(E) É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios recusar fé aos documentos públicos.

QUESTÃO 33
De acordo com a Constituição Federal (CF), a administração 
pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá 
aos seguintes princípios, EXCETO UM, que está ERRADO. 
Assinale-o.

(A) legalidade.
(B) subjetividade.
(C) moralidade.
(D) publicidade.
(E) eficiência.
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QUESTÃO 34
De acordo com a Constituição Federal, avalie se as afirmativas 
a seguir, relativas ao Senado Federal, são falsas (F) ou 
verdadeiras (V):

 O Senado Federal compõe-se de representantes dos 
Estados e do Distrito Federal, eleitos segundo o princípio 
majoritário.

 Cada Estado e o Distrito Federal elegem dois Senadores, 
com mandato de quatro anos.

 Cada Senador é eleito com dois suplentes.

As afirmativas são respectivamente:

(A) V, V e V.
(B) F, V e F.
(C) V, F e V.
(D) F, F e F.
(E) F, V e V.

QUESTÃO 35
Apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em 
detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas 
entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras 
infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou 
internacional e exija repressão uniforme, segundo se dispuser 
em lei, é atribuição:

(A) da polícia federal.
(B) da polícia rodoviária federal.
(C) das polícias civis.
(D) das polícias militares.
(E) dos corpos de bombeiros militares.

QUESTÃO 36
“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.”

(art 5, CF)

Esse preceito se materializa nos seguintes termos, entre 
outros, EXCETO UM, que está ERRADO. Assinale-o.

(A) homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, 
nos termos desta Constituição.

(B) ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma 
coisa senão em virtude de lei.

(C) ninguém será submetido a tortura nem a tratamento 
desumano ou degradante.

(D) é livre a manifestação do pensamento, não sendo vedado 
o anonimato.

(E) é assegurado o direito de resposta, proporcional ao 
agravo, além da indenização por dano material, moral ou à 
imagem.

QUESTÃO 37
Em relação às medidas de proteção à criança e ao adolescente 
previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 
avalie se os seguintes princípios que regem a aplicação de tais 
medidas são falsos (F) ou verdadeiros (V):

 condição da criança e do adolescente como sujeitos de 
direitos: crianças e adolescentes são os titulares dos 
direitos previstos nesta e em outras Leis, bem como na 
Constituição Federal.

 proteção integral e prioritária: a interpretação e aplicação 
de toda e qualquer norma contida nesta Lei deve ser 
voltada à proteção integral e prioritária dos direitos de que 
crianças e adolescentes são titulares.

 responsabilidade primária e solidária do poder público: 
a plena efetivação dos direitos assegurados a crianças e 
a adolescentes por esta Lei e pela Constituição Federal, 
salvo nos casos por esta expressamente ressalvados, 
é de responsabilidade primária e solidária das 3 (três) 
esferas de governo, sem prejuízo da municipalização do 
atendimento e da possibilidade da execução de programas 
por entidades não governamentais.

 interesse superior da criança e do adolescente: a 
intervenção deve atender prioritariamente aos interesses 
e direitos da criança e do adolescente, sem prejuízo da 
consideração que for devida a outros interesses legítimos 
no âmbito da pluralidade dos interesses presentes no caso 
concreto.

Os princípios elencados são respectivamente:

(A) V, V, V e V.
(B) V, F, F e V.
(C) F, V, V e F.
(D) F, F, F e F.
(E) V, F, V e F.

QUESTÃO 38
De acordo com o Código de Trânsito brasileiro, ultrapassar 
outro veículo pelo acostamento é infração ___ cuja penalidade 
é ____.

As lacunas ficam corretamente preenchidas respectivamente 
por:

(A) leve / nenhuma.
(B) média / multa.
(C) gravíssima / multa (cinco vezes)
(D) grave / multa.
(E) grave / multa (cinco vezes).
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QUESTÃO 39
De acordo com o Código de Posturas do Município de 
Mangaratiba (lei n0 03/77), as afirmativas seguintes, relativas à 
higiene das vias públicas, estão corretas, EXCETO:

(A) O serviço de limpeza das ruas, praças e logradouros 
públicos será executado diretamente pela Prefeitura ou 
por concessão. 

(B) A Prefeitura é responsável pela limpeza do passeio e da 
sarjeta fronteiriça às residências. 

(C) É absolutamente proibido, em qualquer caso, varrer lixo 
ou detritos sólidos de qualquer natureza para os ralos dos 
logradouros públicos. 

(D) É proibido fazer varredura do interior dos prédios, dos 
terrenos e dos veículos para a via pública, e bem assim 
despejar ou atirar papéis, anúncios, reclames, ou quaisquer 
detritos sobre o leito de logradouros públicos.

(E) A ninguém é lícito, sob qualquer pretexto, impedir ou 
dificultar o livre escoamento das águas pelos canos, 
valas, sarjetas ou canais das vias públicas, danificando ou 
obstruindo tais servidões.

QUESTÃO 40
De acordo com o Código de Posturas do Município 
de Mangaratiba, as seguintes afirmativas relativas ao 
empachamento da via pública estão corretas, EXCETO:

(A) Nenhuma obra, inclusive demolição, quando feita no 
alinhamento das vias públicas, poderá dispensar o tapume 
provisório, que deverá ocupar uma faixa de largura, no 
máximo, igual a metade do passeio.

(B) O ajardinamento e a arborização das praças e vias públicas 
serão atribuições exclusivas da Prefeitura.

(C) É proibido podar, cortar, derrubar ou sacrificar as árvores 
da arborização pública, sem consentimento expresso da 
Prefeitura.

(D) As colunas ou suporte de anúncios, as caixas de papéis 
usados, os bancos ou os abrigos de logradouros públicos, 
somente poderão ser instalados mediante licença prévia 
da Prefeitura.

(E) Os estabelecimentos comerciais poderão ocupar com 
mesas e cadeiras parte do passeio correspondente à 
testada do edifício, desde que fique livre para o trânsito 
público uma faixa do passeio de largura mínima de um 
metro.


