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de Ananindeua    

INSTRUÇÕES ESPECIAIS
Você está recebendo o seu Caderno de Questões,
contendo 50 (cinquenta) questões objetivas de
múltipla escolha, numeradas de 01 a 50, em ordem
sequencial. Confira a sequência numérica de seu

Caderno de Questões antes de iniciar a resolução,

assim como o número de páginas, comunicando,
imediatamente, ao Fiscal de Sala, em caso de

repetição ou ausência de questão ou página.
 

Você deve conferir, na capa do Caderno de Questões
e no rodapé das páginasinternas, o nível, o cargo e o

tipo a que este Caderno de Questões se refere. Caso

você tenha recebido um Caderno de Questões que
não corresponda ao mesmo nível, cargo e tipo

descritos no seu Cartão Resposta, comunique

imediatamente ao Fiscal de Sala e exija o Caderno de
Questões correto.
 

03
As respostas das questões objetivas de múltipla

escolha do Caderno de Questões deverão ser
transcritas para o Cartão Resposta com caneta
esferográfica de tinta azul ou preta fabricada em
material transparente.

/NATENÇÃO

Escreva no espaço apropriado do Cartão Resposta, com
a sua caligrafia usual, a seguinte “frase mestra” de Francis Bacon:

“Escolher o seu tempo é ganhartempo.”

Atranscrição da “frase mestra” é obrigatória e servirá para identificar o
Cartão Resposta do candidato, bem comopossibilitar o Exame Pericial
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Us
Para cada questão da Prova Objetiva de Múltipla
Escolha existirão 04 (quatro) alternativas de resposta
(A, B, Ce D), das quais apenas uma será correta, de
acordo com o comando da questão. A marcação de
mais de uma no Cartão Resposta anula, automatica-
mente, a resposta da questão.

 

Otempo máximo disponível para realização da prova
é de 3h30 (três horas e trinta minutos), já incluído o

' tempo destinado à identificação e ao preenchimento
do Cartão Resposta.

 

Somente depois de decorridos 120 minutos doinício
da prova, o candidato poderá entregar o seu Caderno
de Questões e o seu Cartão Resposta,e retirar-se da
sala de prova.
 

Os 3 (três) últimos candidatos só poderão sairda sala
de provajuntos.

 

 

Grafotécnico, quando for o caso.Afalta da transcrição poderá ocasionar
a eliminação do candidato no presente concurso público.

Será permitido ao candidato levar consigo o Caderno
de Questões e o Gabarito desde que nos últimos 30

» (trinta) minutos antes do término da prova.
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Leia o texto e responda o que se pede no comando das
questões.

Álcool tipo exportação

Ao adotar nova legislação sobre a mistura do etanol à
gasolina, a China anima os produtores brasileiros a vender o
biocombustívellá fora.

A ambição de emplacar o etanol como base da matriz
energética brasileira é antiga e remonta ao primeiro governo de
Getúlio Vargas, quando foi criado o já extinto Instituto do Açúcar |
e Álcool. Desde então - e lá se vão 86 anos-, os discursos sem- .
pre se fizeram acompanhar de uma generosa dose de otimismo, |
mas nunca passaram disso. Emjunho de 2008, na esteira de um
programa do BNDES de subsídio ao setor, o presidente Luiz
Inácio Lula da Silva anunciou que o Brasil se tornaria a Arábia
Saudita verde.

O atual governo também marcou posição no assunto no
fim de setembro, quando o presidente Jair Bolsonaro, em uma de
suaslives no Facebook, deixou o diretor de biocombustíveis do
Ministério de Minas e Energia, Miguel Ivan Lacerda, bradar que o
país tem hoje o “maior programa de descarbonizaçãoe de transi-
ção energética do mundo”. Assertivo, o presidente corroborou:
“O Brasil está preocupado com a questão ambiental e faz a sua
parte”. Para além da retórica oficial, o etanol, que nunca passou
de um coadjuvante do petróleo, tem finalmente a chance de
alcançar um inédito papel entre as exportações do país. E tal
ascensão se deverá à China.

O gigante asiático aprovou recentemente uma legisla-
ção que determina que sejam misturados 10% de etanol na gaso-
lina consumida no país, a chamada E10,a partir de 2020, com o
intuito de reduzir as quantidades de gases poluentes no ar. Os
chineses são os maiores emissores de CO2 do mundo e signa-
tários do Acordo de Paris, firmado em 2015 com o intuito de con-
ter o aquecimento global. “Lá, a lei é para valer, tanto que a China
já está se organizando para distribuir o combustível. É aí que nós
entramos: os chineses precisarão importar todo esse etanol, diz
Gustavo Junqueira, secretário de Agricultura e Abastecimento
de São Paulo.

Empresários do setor calculam que a decisão da China,
dona da maior frota de veículos do planeta, demandará pelo
menos15 bilhões delitros de etanol por ano - metade da produ-
ção nacional. Diante do novo cenário, as movimentaçõesjá são
perceptíveis. No Brasil, o grupo São Martinho, o maior produtor
mundial de cana, anunciou a construção de uma nova unidade
em Goiás. Além disso, planeja produzir álcool a partir do milho
nos períodos de entressafra da cana. Haverá, contudo, concor-
rência para os brasileiros: as multinacionais Bunge, de origem
holandesa, e British Petroleum, da Inglaterra, informaram que
vão fundir suas subsidiárias dedicadas à fabricação e distribui-
ção de etanol para aumentar seu peso no mercadointernacional.

Há mais fatores que animam o mercado do biocombustí-
vel. Um deles é a animosidade comercial entre a China e os Esta-
dos Unidos, o maior produtor de etanol do planeta. Outro foi o
ataque de drones às principais refinarias sauditas, o que fez o
preço do petróleo disparar. Para aproveitar as circunstâncias,
um grupo de usineiros brasileiros esteve recentemente na Chi-
na, no Japão e nos Emirados Árabes - e planeja voar para a
Índia, país que, seguindo o exemplo chinês, debate umalei para
implementar a E10 em 2022. “No passado, o álcool era visto
como adversário dos combustíveis fósseis, mas isso mudou: |(
agora são produtos complementares, aliados importantes para
diminuir a poluição”, acredita Evandro Gussi, presidente da
União da Indústria de Cana de Açúcar. Depois de passar déca-
das como alternativa restrita ao mercado brasileiro, o etanol,
enfim, ganha fôlego para conquistar o mundo.

Eduardo Gonçalves

GUARDACIVIL MUNICIPAL DE ANANINDEUA
TIPO 1: BREGANÍVEL MEDIO COMPLETO

www.cetapnet.com.br

Sobre o título da reportagem: “Álcool tipo exportação”, pode-se
afirmar que:
A) todo álcool brasileiro tem a mesmaqualidade.
B) se exporta álcool de baixa qualidade para fortalecer o
mercado interno.
C) o produto se enquadra nas especificações do mercado
internacional.
D) o álcool brasileiro ainda é de baixa qualidade.
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' Excerto para as questões 2,3 e 4.

| “Assertivo, o presidente corroborou: “O Brasil está
| preocupado com a questão ambientale faz a sua parte'”.”
Ê
rureeraarroraspas me +

(Questão:

Sobre o uso das aspas, após os “dois-pontos”, é correto afirmar:
A) sinaliza o discurso direto.
B) sinaliza o discurso indireto.
C) serve para marcar a ironia da frase.
D) serve para retificar a posição ambientalbrasileira.

Questão)-(|

Ao analisaro vocábulo “sua”, é correto afirmar que:
A) é a terceira pessoa do verbo “suar”.
B) remete, anaforicamente, a Brasil.
C) é um pronome possessivo adjetivo.
D) funciona como complemento nominal

Questãe

O predicado da primeira oração é:
A) nominal, com “assertivo” como predicativo do sujeito.
B) verbal, com “assertivo” como objeto direto.
C) verbo-nominal com “assertivo” como predicativo.
D) verbal com um verbo transitivo como núcleo.

Não é possível inferir sobre o excerto seguinte: "(...) Jair
Bolsonaro, em uma de suas 'lives'no Facebook,(...)":
A) que o presidente costumafrequentar redes sociais.
B) que o presidente é conectado a maior rede social do mundo.
C) que o presidente usa a criação de Mark Zuckerberg para
interagir.
D) que o presidente, ao usar “lives”, evita expor sua imagem.

HU BSiZD W +

A questão do “Álcool”, no texto de Eduardo Gonçalves,é tratado
sob um enfoque predominantemente:
A) político.
B) social.
C) econômico.
D) reacionário ao biocombustível.

 

Leia a significação das palavras seguintes:
(1) matriz: lugar onde se cria.
(2) remonta: datar.
(3) corrobora: desdizer.
(4) subsídios: ajudas.
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É correto afirmarque:
A) em 1,2,3,4, há sinônimos.
B)somente em 1e3, hásinônimos.
C) somente em 1 e 4, há sinônimos.
D) somente em 1,2e4, hásinônimos.

nniu esaQuestBtão O6 od) id

Leia o excerto a seguir: “Para além da retórica oficial, o etanol,
que nunca passou de um coadjuvante do petróleo, tem
finalmente a chance de(...)”.

Aclassificação da oração “que nunca passou de um coadjuvante
do petróleo”está correta em:
A) Oração adjetiva explicativa.
B) Oração subordinada adverbial causal.
C) Oração coordenada explicativa.
D) Oração coordenada conclusiva.

Questão

Em: “O gigante asiático aprovou recentemente uma legislação
(...)”, o termo “gigante asiático” se refere à China. Logo, tem-se
com isso um/uma:
A) perífrase.
B) pleonasmo.
C)silepse.
D)antítese.

Excerto para as questões10, 11,12,13,14e15

“Lá, a lei é para valer, tanto que a China já está se
organizando para distribuir o combustível. É aí que nós
entramos: os chineses precisarão importar todo esse
etanol(...).”

men

Nãoé adequadoafirmar sobre “Lá” no excerto:
A) que “Lá” é advérbio.
B) que o termo referido é a China.
C) que se tem um monossílabo átono acentuado.
D) que se apresenta em hipérbato.

“(...)Jalei é para valer (...)” sugere que:
A) há países que descumprem asleis.
B) leis absurdas não devem ser cumpridas.
C)só as Repúblicas Socialistas obedecem àsleis.
D) na China não há corrupção.

Ao substituir o pronome “nós” (formal) pela expressão informal,
haveria acerto em:
A) É aí que a gente entramos.
B) É aí que a gente entra.
C) É aí que agente entraria.
D) É aí que agente entramos.

da necrZir[85120

Aexpressão "(...) está se organizando(...)' sugere:
A) o movimento migratório pelo uso do particípio.
B)a lentidão na tomada de decisão.

NIVEL MÉDIO COMPLETO quaeb]aeMUNICIPAL DE ANANINDEUA
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C) movimento assertivo pelo emprego do gerúndio.
D)“ode futuro em relação à ação.

(Questão)

Dianão está corretamente relacionada à ideia textual em:
A) para - finalidade.
B)nós-os brasileiros.
C)aí-lugar.
D) todo - quantidade.

a (ED
(QuestãoHQ is)
Os “:” (dois-pontos), na estrutura, poderiam ser substituídos sem
alteração semântica por:
A) por que.
B) por conseguinte.
C) porquê.
D) porque.

No) MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO

As placas de automóveis são formadaspor3 letras segui- |
| das de 4 algarismos. Com esta informação, responda as |
| Muaatias 1 6 eda

Quantas placasdiferentes podem ser constituídas com asletras
+» A,B,C, Qe os algarismos pares sem repetição das letras nem
dos algarismos?
A)576
B)2880
C)3200

| D)2420

Qual a probabilidade de uma dessas placas começarem com A
e terminarem com zero?

A) 50

B)

As multas aplicadas durante um fim de semana na estrada do
Atalaia foram contabilizadas e registradas no gráfico seguinte:

 

Quantidades
de multas 16 F--= ===. = —

2----=---- --=p-——

10 ia

A B Cc D Tipos de
infração

A= Farol apagado.
B = Excesso de velocidade.
C = Dirigir sob efeito do álcool.
D = Falta de documentação.
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As multas por excesso de velocidade representam do total de
multas aplicadas:
A)31,5%
B)32%
C)23,6%
D)24%

(QuestãoHW Kyj——————— iidi

Em certo percurso de 220Km, a velocidade permitida é de
80Km/h. Um carro fez esse percurso em 2 horas e foi multado.
Qual foi a velocidade média desenvolvida por esse carro?
A) 100Km/h
B) 90Km/h
C) 110Km/h
D) 120Km/h

Questão Uia dj)N

O departamento de Engenharia precisa locar 5 sinais entre o Km
5 e o Km 35 de uma estrada. Usando a Progressão Aritmética,
qual será a distância entre essessinais?
A)5kKm
B)3Km
C)4km
D)6Km

—

INFORMÁTICA

Usando-se o gerenciador de arquivos e pastas do sistema
Windows no Windows 7 (Windows Explorer), qual conjunto de
teclas de atalho deverão ser usadas para selecionar todas as
pastas e arquivos que estejam aparecendo no painel da direita?
A) Ctr+V.
B) Ctrl+X.
C) Ctrl+C.
D) Ctri+A.

Para abrir o “gerenciador de tarefas” do Windows 7 BR, qual
conjunto de teclas deve ser usado?
A) Ctrl+SHIFT+ESC.
B)Ctrl+ESC.
C)WIN+D.
D)WIN+E.

Para navegação em sites da WEB, normalmente, utiliza-se
programas conhecidos como navegadores. Qual das
alternativas a seguir possui somente exemplos de navegadores
de Internet compatíveis com Microsoft Windows 10?
A) Microsoft Outlook e Microsoft Outlook Express.
B) Microsoft Outlook e Internet Explorer.
C) Internet Explorer e Microsoft Edge.
D) Internet Explorer e Power Point.

(Questão)7: |)

Qual dasalternativas representa o conceito explicitado a seguir:
“rede de computadores baseada na pilha de protocolos TCP/IP e
no paradigma cliente-servidor, restrita a uma organização, com
acesso somente para os colaboradores desta organização e
muitas vezesliberado somente no ambiente de trabalho e em
computadores registrados na rede"?

GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE ANANINDEUANÍVEL MÉDIO COMPLETO Ark ereTA
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A) Internet.
B) Intranet.
C) Extranet.
D) VPN

Questão|-0245)

Tendo-se numa célula do Excel a seguinte fórmula:
=SOMA(SE(F4>G4;1;2);SE(F5>G5;3;4)). Qual será o valor
desta célula, sabendo que as células F4, G4, F5 e G5 são
respectivamente 2,2,4€e 3?
Aj4.
B)5.
C)6.
D)0.

& | ATUALIDADES

 

[ Todas as reportagens utilizadas nas questões de
' Atualidades foram acessadasnodia 23.11.2019.
kum mm Fa Eso em

(Questão:

“Bitcoin afunda para menornível em 6 meses com anúncio de
fiscalização na China.”. (Fonte: https://www.oliberal.com/
economia/bitcoin-afunda-para-menor-nivel-em-6-meses-com-
anuncio-de-fiscalizacao-na-china-1.215180). Sobre a matéria
noticiada, analise as assertivas a seguir e marque a alternativa
correta:
|- O bitcoin despencou para o menornível em seis meses nesta
sexta-feira (22) depois que o banco central da China lançou uma
nova operação de fiscalização sobre operações com
criptomoedas, alertando sobre riscos ligados a emissão ou
negociação delas.
|l- O banco central da China em Xangai afirmou que vai combater
crescentes casos de ilegalidades envolvendo moedas digitais. A
autoridade monetária também alertou investidores a não
confundirem criptomoedas com tecnologia blockchain.
Hll- O banco central chinês se prepara para lançar sua própria
moeda digital. O presidente chinês, Xi Jinping, afirmou no mês
passado que a primeira maior economia do mundo deve acelerar
o desenvolvimento da tecnologia em criptomoedas.

A)As assertivas le Ilestão corretas.
B)As assertivas le Ill estão corretas.
C)As assertivas Ile Illestão corretas.
D)Apenas a assertiva | está correta.

(Questão:P

“Além do seguro-desemprego, programa Verde Amarelo taxa
benefício a pescador.”. (Fonte: https://www.oliberal.com/
economia/alem-do-seguro-desemprego-programa-verde-
amarelo-taxa-beneficio-a-pescador-1.214208). Sobre o
Programa VerdeAmarelo noticiado, apenas não se podeafirmar:
A) O programa Verde Amarelo foi anunciado pelo governo com o
intuito de estimular a contratação de jovens de 18 a 29 anos com
remuneraçãodeaté R$ 1.495,00 (1,5 salário mínimo).
B) As empresas que fizerem a adesão ao programa vãoter uma
redução de até 34% nos impostos que pagam sobre a folha de
salários, desde que ampliem o número defuncionários.
C) O programa Verde Amarelo tem data para acabar. O limite
para contratar nessa modalidade é 31/12/2022.
D) Como oscontratos podem ter prazo de dois anos, o programa
se extingue em 31/12/2024. A taxação sobre o seguro-
desemprego e o seguro-defeso também encerrará nessa data.
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“Amêndoa produzida no Pará está entre as 50 melhores do
mundo.”. (Fonte: https://www.oliberal.com/economia/amendoa-
produzida-no-para-esta-entre-as-50-melhores-do-mundo-
1.213945). A respeito dessa premiação e da produção do cacau
no Estado do Pará, analise as afirmativas em Verdadeira (V) ou
Falsa (F) e marque a alternativa correta:
|- A recente certificação foi conquistada no prêmio Internacional
Cocoa Award 2019, em Paris.
|l- O Pará já é considerado o maior produtor de cacau do país,
segundo dados da Comissão Executiva do Plano da Lavoura
Cacaueira (Ceplac). Ano passado, o Estado produziu 132 mil
toneladas e, até o fim deste ano, a expectativa é que se atinja a
marca de 140 mil toneladas.
AJI-V:IL-F.
B)I-V; II-V.
C)LF:II-V.
D)I-F;II- F.

“Organizações internacionais criticam 'uso desproporcional da
força' contra seguidores de Evo Morales.”. (Fonte:
https://epoca.globo.com/mundo/organizacoes-internacionais-
criticam-uso-desproporcional-da-forca-contra-seguidores-de-
evo-morales-24084733). É errado afirmar sobre os atuais
acontecimentos na Bolívia:
A) A Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a
Organização dos Estados Americanos condenaram a violência
nas ruas do país; confrontos em La Paz e Cochabamba,entre
outras cidades bolivianas, já provocaram mortes e deixaram
feridos.
B) A cidade de Sacaba, onde produtores de folha de coca
protestam contra a saída de Evo Morales da presidência, foi o
epicentro dos maiores enfrentamentos. A cidade fica no centro
da Bolívia e é capital da província de Chapare.
C)A CIDH (Comissão Interamericana de Direitos Humanos) da
OEA (Organização dos Estados Americanos) condenou o “uso
desproporcional da força militar e policial". "As armas de fogo
devem ser eliminada dos dispositivos utilizados para o controle
dos protestos sociais.".
D) Os produtores de folha de coca, como os grupos indígenas e
de camponeses de diferentes cidades da Bolívia, não
reconhecem seu mandato e pedem a prisão do ex-presidente,
que agora está nos Estados Unidos da América como asilado
político.

“Nove milhões de jovens devem se vacinar contra o sarampo.”.
(Fonte: https://oglobo.globo.com/sociedade/saude/nove-
milhoes-de-jovens-devem-se-vacinar-contra-sarampo-1-
24087947). No que tange à essa questão de saúde pública, é
incorreto afirmar:
A) Mais de 9 milhões de jovens com idade entre 40 e 59 anos são
o público-alvo da segunda etapa da Campanha Nacional de
Vacinação contra o sarampo.
B) De acordo com o Ministério da Saúde, estes adultos não
foram vacinados contra a doença ou apresentam o esquema
vacinal incompleto, que deve ser com duas doses da vacina.
C)A campanha faz parte das ações do Movimento Vacina Brasil
e o dia D acontecerá no dia 30 de novembro, mesmodia que a
campanha se encerra.
D) Afaixa etária atingida por essa campanha é a que acumula o
maior número de casosconfirmados de sarampo, de acordo com
o último boletim epidemiológico, divulgado em novembro.

NÍVEL MÉDIO COMPLETO GUARDAEMUNICIPAL DEANANINDEUA
TIPO 1:B
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e) LEGISLAÇÃO

“As questões 31 e 32 devem ser respondidas de acordo
| com o determinadona Lei n.º 13.022, de 08 de agosto de
| 2014 (EstatutoGeral das Guardas Municipais).

Cu rosto)RFO TA

O exercício das atribuições dos cargos da guarda municipal
requer capacitação específica, com matriz curricular compatível
com suas atividades. Sobre o assunto apenas é incorreto
afirmar:
A) É facultada ao Município a criação de órgão de formação,
treinamento e aperfeiçoamento dos integrantes da guarda
municipal.
B) Os Municípios também poderão firmar convênios ou
consorciar-se para realizar a capacitação dos integrantes da
guarda municipal.
C) Poderá ser adaptada a matriz curricular nacional para
formação em segurança pública, elaborada pela Secretaria
Nacional de Segurança Pública (Senasp) do Ministério da
Justiça.
D) O Estado poderá, mediante convênio com os Municípios
interessados, manter órgão de formação e aperfeiçoamento
descentralizado, em cujo conselho gestor não seja assegurada a
participação dos Municípios conveniados.

OuastãeLIVES Ttão

De acordo com o disposto no art. 13, o funcionamento das
guardas municipais será acompanhado por órgãos próprios,
permanentes, autônomos e com atribuições de fiscalização,
investigação e auditoria, mediante:
I- controle externo, exercido por corregedoria, naquelas com
efetivo superior a 50 (cinquenta) servidores da guarda e em
todas as que utilizam arma de fogo, para apurar as infrações
disciplinares atribuídas aos integrantes de seu quadro;
Hl- controle interno, exercido por ouvidoria, independente em
relação à direção da respectiva guarda, qualquer que seja o
número de servidores da guarda municipal, para receber,
examinar e encaminhar reclamações, sugestões, elogios e
denúncias acerca da conduta de seus dirigentese integrantes e
das atividades do órgão, propor soluções, oferecer
recomendações e informar os resultados aos interessados,
garantindo-lhes orientação,informação e resposta.

Julgue os itens em Verdadeiro (V) ou Falso (F) e marque a
alternativa com a sequência correta:
AJINVSIV.
B)I-V;II-F.
C)I-F; II-V
D) L-F; II-F.

[ Utilize a Lei n.º 2.706, de 03 de outubro de 2014 (Estatuto ||
| dos Servidores da Guarda Civil Municipal de Ananindeua)
| para responder as questões 33 e 34.
 

Questão

Os guardas municipais poderão, nos termos do art. 9º, ser
convocadospara atuarem em regime de plantão para atender às
seguintes necessidade,exceto:
A) de urgência do serviço.
B) de emergência do serviço.
C) daAdministração Pública.

' D) de preservação ambiental.
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É atribuição e dever de todo componente da Guarda Civil
Municipal, observada a respectiva área de atuação, o exercício
das competências estabelecidas em lei, no local e na forma
determinados pelo Comando. Nos termos do art. 20, é
assegurado ao Guarda Civil Municipal:
|- Uniforme especial, conforme padrão a ser aprovado
previamente pelo Chefe do Poder Executivo, que não poderá
apresentar semelhanças com os utilizados pelas Forças
Armadase Polícias Civil e Militar.
Il- Porte de arma de fogo, cassetete, colete a prova de bala e
apito, nos termos do Regulamento Nacional.
Ill- Carteira de identidade funcional, na qual especificará a
atividade do seu portador, obrigações e deveres.

Está(ão) correto(s) apenas o(s) item(ns):
A)lell.
B)lelll.
C)llelil.
D) |.
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Questão |

Nos termos do art. 144, 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 dos seguintes órgãos:
I- polícia federal.
|I- polícia rodoviária estadual.
Hll- polícia ferroviária estadual.
IV- polícias civis.
V- polícias militares e corpos de bombeiros militares.

Estão corretos apenasositens:
AI llelil.
BJ IleIV.
C)l IVev.
D)Il,IVeV.

O Código de Processo Penal deverá ser utilizado para
' resolveras questões 38 e 39.

A Lei n.º 2.177/2005 (Estatuto dos Servidores Públicos do
Município de Ananindeua) determina que o servidor responde
civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de
suasatribuições. Sobre o assunto, apenas não se pode afirmar:
A) Tratando-se de dano causado a terceiros responderá o
servidor perante a Fazenda Pública em ação regressiva.
B)Aresponsabilidade penal abrange os crimes e contravenções
imputadas ao servidor, nesta qualidade.
C) A obrigação de reparar o dano estende-se aos sucessores e
contra eles será executada, até o limite do valor da herança
recebida.
D) Aresponsabilidade civil resulta de ato omissivo ou comissivo
praticado no desempenho do cargo ou função.

(SB) ( connecimentosEspecíricos)
 

| “As questões 36 e 37 deverão ser solucionadas nos termos
|dosdispositivos constitucionais.
 

Pe neoer b ça LA é
CAUSADO! W

O art. 6º estabelece que são direitos sociais a educação, a
saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o
lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à
maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na
forma desta Constituição. Sobre esses direitos apenas não está
de acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil
de 1988:
A) É livre a associação profissional ou sindical, cabendo ao
sindicato a defesa dos direitos e interesses coletivos ou
individuais da categoria, com exceção de questões judiciais ou
administrativas.
B) Deve haver a proteção do mercado de trabalho da mulher,
mediante incentivos específicos, nos termosda lei.
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) É direito dos trabalhadores urbanose rurais, além de outros
que visem à melhoria de sua condição social, a redução dos
riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde,
higiene e segurança.

GranDACIVIL MUNICIPAL DEANANINDEUA
TIPO 1: BREGANÍVEL MÉDIO COMPLETO

Avalie as afirmativas a seguir atinentes à Inquérito Policial, Ação
Penal e Competência em Verdadeira (V) ou Falsa (F) e marque a
alternativa com a sequência correta:
( )Oinquérito deverá terminar no prazo de 10 dias, se o indicia-
do tiver sido preso em flagrante, ou estiver preso preventivamen-
te, contado o prazo, nesta hipótese, a partir do dia em que se
executar a ordem de prisão, ou no prazo de 30 dias, quando esti-
versolto, mediante fiança ou sem ela.
( )JAação penal, nas contravenções, será iniciada com o inqué-
rito policial ou por meio de portaria expedida pela autoridade
legislativa.
(|) Adistribuição realizada para o efeito da concessão de fiança
ou da decretação de prisão preventiva ou de qualquerdiligência
anterior à denúncia ou queixa não prevenirá a da ação penal.

AJV,EV.
BJFV,V.
O)V,FF.
D)V,V,V.

(Questão-(f6 |)

Logo quetiver conhecimento da prática da infração penal, o art.
6º determina que a autoridade policial deverá, exceto:
A) apreender os objetos que tiverem relação com o fato, indepen-
dente de liberação pelos peritos criminais.
B) ordenara identificação do indiciado pelo processo datiloscópi-
co, se possível, e fazer juntar aos autos sua folha de anteceden-
tes.
C) colher informações sobre a existência de filhos, respectivas
idades e se possuem alguma deficiência e o nome e o contato de
eventual responsável pelos cuidados dos filhos, indicado pela
pessoa presa.
D) averiguar a vida pregressa do indiciado, sob o ponto de vista
individual, familiar e social, sua condição econômica, sua atitude
e estado de ânimo antes e depois do crime e durante ele, e quais-
quer outros elementos que contribuírem para a apreciação do
seu temperamento e caráter.

a : E =oem enremirmes 

 

|“Jãas questões 40, 41,42,43 e 44 foram elaboradas com
| base no Código Penal Brasileiro.
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O crime de Homicídio simples previsto no art. 121 fixa a pena de
reclusão,de seis a vinte anos. Se o agente comete o crime impe-
lido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domi- .
nio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da
vítima,ojuiz pode:
A) qualificar o crime para homicídio qualificado.
B) aumentar a pena de um terço à metade.
C) reduzir a pena de um sexto a um terço.
D) condenarem regime semi aberto.

Sobre o crime de furto previsto no art. 155, apenas não se pode
afirmar:
A)A pena aumenta-se de um terço, se o crime é praticado duran-
te orepouso noturno.
B) Equipara-se à coisa móvel a energia elétrica ou qualquer
outra que tenha valor econômico.
C) Quem subtrair, para si ou para outrem,coisa alheia móvel a
pena é de reclusão ou detenção, de um a seis anos, e multa.
D) Se o criminoso é primário, e é de pequenovalor a coisa furta-
da, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção,
diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de
multa.

+39

Qual o nome docrimetipificado pela seguinte conduta: “Retardar em
ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo
contra disposição expressa delei, para satisfazer interesse ou
sentimento pessoal."?
A) Condescendência criminosa.
B) Prevaricação.
C) Peculato.
D) CorrupçãoAtiva.

O crimede Violência arbitrária tipificado no art. 322 consiste em
praticar violência, no exercício de função ou a pretexto de
exercê-la. Qual a pena aplicada a esse crime?
A)reclusão, de um a três anos e multa.
B) detenção, de 3 (três) mesesa 1 (um) ano.
C) detenção,de quinze dias a um mês, ou multa.
D) detenção, de seis meses a três anos, além da pena
correspondente à violência.

Sobre o crime de Exploração de prestígio, analise as afirmativas
seguintes e marquea alternativa correta:
I- Apena é de reclusão, de um a cinco anos,e multa.
|l- As penas aumentam-se de um sexto, se o agente alega ou
insinua que o dinheiro ou utilidade também se destina a
instituições de caridade.
Hll- Solicitar ou receber dinheiro ou qualquer outra utilidade, a
pretexto de influir em juiz, jurado, órgão do Ministério Público,
funcionário de justiça, perito, tradutor, intérprete ou testemunha
é a conduta do crime em questão.

A)Apenas as afirmativas le Il estão corretas.
B)Apenasasafirmativas |e Ill estão corretas.
C)Apenas asafirmativas Ile Illestão corretas.
D) Todas as afirmativas estão corretas.

NIVEL MEDIO COMPLETO erarDasaMUNICIPAL DEANANINDEUA
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| Questão

Sobre a Apuração de Ato Infracional Atribuído a Adolescente
' previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, pode-se afir-
mar, exceto:

' A) O adolescente apreendido por força de ordem judicial será,
desde logo, encaminhado à autoridade judiciária.
B) Sendo impossível a apresentação imediata, a autoridade
policial encaminhará o adolescente à entidade prisional, que fará
a apresentação ao representante da Delegacia de Polícia no
prazo devinte e quatro horas.
C) O adolescente a quem se atribua autoria de ato infracional não
poderá ser conduzido ou transportado em compartimento fecha-
do de veículo policial, em condições atentatórias à sua dignida-
de, ou que impliquem risco à sua integridade física ou mental,
sob pena de responsabilidade.
D) Comparecendo qualquer dos pais ou responsável, o adoles-
cente será prontamente liberado pela autoridade policial, sob
termo de compromisso e responsabilidade de sua apresentação
ao representante do Ministério Público, no mesmodia ou, sendo
impossível, no primeiro dia útil imediato, exceto quando, pela
gravidade do ato infracional e sua repercussão social, deva o
adolescente permanecer sob internação para garantia de sua
segurança pessoal ou manutenção da ordem pública.

axar pmesêc optam podas cc su: demore se: popereemena ane

|“Em obsavância:sao Estatuto do Desarmamento; FasoNa
Í as questões 46647:
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Conforme preceituado no art. 10, a autorização para o porte de
arma de fogo de uso permitido, em todo o território nacional, é de
competência da Polícia Federal e somente será concedida após
autorização do Sinarm. A autorização prevista neste artigo pode-
rá ser concedida com eficácia temporária e territorial limitada,
nos termos de atos regulamentares, e dependerá de o requeren-
te:
I- demonstrar a sua efetiva necessidade por exercício de ativida-
de profissional de risco ou de ameaça à sua integridade física;
Il- apresentar documentação de propriedade de arma de fogo,
bem como seu devido registro no órgão competente;
Ill- comprovação de capacidade técnica e de aptidão física para
o manuseio de arma de fogo, atestadas na forma disposta no
regulamento desta Lei.

Estão corretos:
A)apenasositenslell.
B)apenas ositens le Ill.
C)apenasositens e III.
D) todos os itens.

É proibido, nos temosdo art. 6º, o porte de arma de fogo em todo
o território nacional, salvo para os casos previstos em legislação
própria e para, salvo:
A) os integrantes das ForçasArmadas.
B) os integrantes do quadro efetivo dos agentes e guardasprisio-
nais, os integrantes das escoltas de presos e as guardas portuá-
rias.
C) os integrantes das guardas municipais das capitais dos Esta-
dos e dos Municípios com mais de 1.000.000 (um milhão) de
habitantes, nas condições estabelecidas no regulamento desta
Lei.
D) os integrantes das guardas municipais dos Municípios com
mais de 50.000 (cinquenta mil) e menos de 500.000 (quinhentos
mil) habitantes, quando em serviço.
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O Estatuto do Idoso é destinado a regular os direitos assegura-
dos às pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta)
anos. É crime deixar de prestar assistência ao idoso, quando
possível fazê-lo sem risco pessoal, em situação de iminente
perigo, ou recusar, retardar ou dificultar sua assistência à saúde,
sem justa causa, ou não pedir, nesses casos, o socorro de autori-
dade pública. Se da omissão resulta lesão corporal de natureza
grave, a pena é aumentada de:
A) umterço.
B) metade.
C) um sexto.
D) um quinto.

DRrr
as rpm mm açomea1

(As questões 49 e50a seguir foram elaboradas com base ]
na Lei de CrimesEna |

jaqua oe?

Às penasrestritivas de direito, de acordo com o fixado no art. 8º
são, exceto:
A) prestação de serviços à comunidade.
B) interdição temporária de direitos.
C) prestação pecuniária.
D) recolhimento carcerário.

Considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou
omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção,
proteção e recuperação do meio ambiente. Analise as assertivas
em Verdadeira (V) ou Falsa (F) e marque a alternativa com a
sequência correta:
I- Qualquer pessoa, constatando infração ambiental, poderá
dirigir representação às autoridades relacionadas no parágrafo
anterior, para efeito do exercício do seu poderde polícia.
Il- As infrações ambientais são apuradas em processo adminis-
trativo próprio, assegurado o direito de ampla defesa e o contra-
ditório, observadas as disposições desta Lei.

AJI-V:II-F.
B)I-F;II-V.
C) IV: IV.
D) LF; II-F.

COENTEISNIMaAS GUARDACIVILMUNICIPAL DEANANINDEUA

www.cetapnet.com.br

GPUUAU Página 07/07


