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CAMPO ALEGRE (AL) :: NÍVEL MÉDIO
CADERNO DE QUESTÕES OBJETIVAS DO CONCURSO PÚBLICO
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NOME:

INSCRIÇÃO:

CPF:

Para mais informações, acesse nosso site www.admtec.org.br

Proibido folhear o
Caderno de Questões
antes da autorização

do fiscal.

ATENÇÃO!

Verifique se as informações descritas neste Caderno de Questões Objetivas coincidem com o registrado no topo
de cada página e com o seu Cartão de Respostas. Caso contrário, notifique o fiscal de sala para que sejam
tomadas as devidas providências.

Informações gerais:

Você receberá do fiscal de sala o material descrito a seguir:1.
este Caderno de Questões Objetivas, contendo 30 (trinta) questões de múltipla escolha;a.
um  Cartão  de  Respostas  destinado  ao  preenchimento  das  respostas  das  questões  objetivasb.
formuladas na prova.

Ao receber o Cartão de Respostas você deverá:2.
conferir seu nome e número de inscrição;a.
ler atentamente as instruções para a marcação das respostas das questões objetivas;b.
assinar o Cartão de Respostas, no espaço reservado, com caneta de cor azul ou preta.c.

As questões são identificadas pelo número que se situa antes do enunciado de cada questão.3.
Durante a aplicação da prova não será permitido:4.

qualquer tipo de comunicação entre os candidatos;a.
levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de sala;b.
portar aparelhos eletrônicos, tais como telefone celular, notebook, receptor, gravador ou máquinac.
fotográfica ou equivalente;
anotar o gabarito da prova em outros meios que não sejam o Cartão de Respostas e este Cadernod.
de Questões;
fazer consulta em material de apoio ou afins.e.

Não será permitida a troca do Cartão de Respostas por erro do candidato.5.
Reserve tempo suficiente para marcar seu Cartão de Respostas.6.
Para fins de correção do Cartão de Respostas, serão levadas em consideração apenas as marcações7.
realizadas no local indicado no Cartão de Respostas.
No Cartão de Respostas, para cada questão, assinale apenas uma opção, pois será anulada a questão com8.
mais de uma opção assinalada, ainda que dentre elas se encontre a correta.
O Cartão de Respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado nem pode conter nenhum9.
registro fora dos locais destinados às respostas.
Quando  terminar  sua  prova,  você  deverá,  OBRIGATORIAMENTE,  entregar  o  Cartão  de  Respostas10.
devidamente preenchido e assinado ao fiscal da sala. Aquele que descumprir esta regra será ELIMINADO do
concurso.
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CONHECIMENTOS GERAIS
Questões de 1 a 8

 1  Analise as afirmativas a seguir:
I. A variação de grau, concernente aos adjetivos, torna-se
materializada quando se deseja comparar ou intensificar
as características a que lhes são atribuídas.  Para tanto,
este se subdivide em duas modalidades: o grau absoluto e
o elementar.

II. Os artigos se perfazem de determinadas características
que  lhes  são  específicas,  dentre  elas  o  fato  de  serem
passíveis de flexões, tanto de número quanto de gênero.
Como visivelmente demarcadas em: o garoto, a garota e as
crianças.
III. Classificam-se como substantivos simples aqueles que,
em termos estruturais,  apresentam somente um radical.
Exemplos:  guarda-roupa  –  girassol  –  passatempo  –
pombo-correio.  Os  compostos  são  aqueles  que
apresentam mais de um radical. Exemplos: livro – caneta –
papel – casa – flor.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

 2  Analise as afirmativas a seguir:
I. Ao longo de 3 meses, um capital de R$ 10.077 foi investido
em uma aplicação financeira que rende juros compostos de
11% ao mês. Assim, considerando exclusivamente os valores
descritos,  é correto afirmar que,  ao término do 3º mês,  o
montante acumulado foi superior a R$ 13.844.

II.  Durante  5  meses,  um capital  de  R$ 2.780 permaneceu
investido em uma aplicação financeira que rendeu 1,30% ao
mês, em regime de juros compostos.  Assim, considerando
exclusivamente os valores descritos, é correto afirmar que, ao
término do 5º mês,  o  montante acumulado foi  igual  a  R$
3.022,71.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

 3  Analise as afirmativas a seguir:
I.  Os pronomes pessoais,  tomados em seu sentido literal,
representam as três pessoas do discurso, variando de acordo
com as funções exercidas mediante um contexto linguístico.
Assim sendo,  dividem-se em pronomes pessoais  do caso
reto e do caso oblíquo.

II. O advérbio de lugar ajuda a caracterizar o lugar ao qual o
verbo  refere-se  por  meio  da  noção  de  posição  e  direção.
Alguns exemplos de advérbios de lugar são “perto”, “longe”,
“dentro”, “fora”, “aqui”, “ali”, “lá” e “atrás”.

III.  As  preposições  são  palavras  usadas  para  marcar  as
relações  gramaticais  que  substantivos,  adjetivos,  verbos  e
advérbios desempenham no discurso. Em outras palavras, as
preposições são unidades linguísticas dependentes de outras,
ou seja, elas não aparecem sozinhas no discurso e servem
justamente para estabelecer a ligação entre dois termos.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

 4  Analise as afirmativas a seguir:
I. Uma loja comprou 739 novas camisas de um fornecedor e
pagou R$ 33,70 por peça. Essa empresa também adquiriu
431 calças de outro fornecedor, pagando R$ 41,30 por peça.
Assim,  considerando  apenas  os  dados  apresentados,  é
correto afirmar que o custo total das camisas corresponde a
mais de 52,5% e a menos de 63,7% do valor total gasto com a
compra de todas as peças mencionadas.

II. Dentre os clientes de um banco, 17% têm casa própria e
22%  têm  pelo  menos  um  automóvel.  O  número  total  de
clientes que têm, ao mesmo tempo, uma casa própria e um
automóvel  corresponde  a  8%.  Assim,  a  partir  dos  dados
apresentados, é correto afirmar que o percentual das clientes
que não têm casa própria nem automóvel é inferior a 58,4%.
III. Os gastos com uma obra foram de, respectivamente, R$
2.891  com  tinta;  R$  9.817  com  cerâmica;  R$  6.751  com
materiais  de  alvenaria;  e  R$  1.414  com  materiais  para
instalações elétricas.  Se,  sobre  as  despesas mencionadas,
fosse aplicado um desconto de 18%, então o valor total desse
desconto seria inferior a R$ 3.518.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

 5  Analise as afirmativas a seguir:
I .  Sobre  uma  parede,  foram  pintadas  três  f iguras
geométricas: um triângulo com base igual a 12 cm e altura
igual a 23 cm; um quadrado com aresta igual a 27 cm; e um
retângulo com base igual a 35 cm e altura igual a 49 cm.
Assim, considerando apenas as medidas descritas, é correto
afirmar que a área somada dessas três figuras é superior a
2.688 cm².

II.  Um depósito está ocupado com caixas. As caixas estão
dispostas em 16 filas com 20 caixas, cada. Cada caixa ocupa
um  espaço  de  50  centímetros  por  50  centímetros.  Se
nenhuma caixa foi empilhada sobre a outra e se não existe
espaço entre as caixas, é possível afirmar que a área, em m²,
do retângulo que delimita o espaço ocupado por todas as
cadeiras é superior a 74 m².

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.
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 6  Analise as afirmativas a seguir:
I.  Considere  que  1/5  do  salário  de  um  trabalhador  foi
guardado em uma conta bancária todos os meses, ao longo
de  4  anos.  Se,  ao  final  deste  período,  esse  indivíduo
conseguiu juntar a quantia de R$ 15.600, então, considerando
exclusivamente  os  dados  apresentados,  é  correto  afirmar
que o seu salário mensal é menor que R$ 1.590.

II.  Um trabalhador  gastou 3/10 do seu salário  para  pagar
dívidas, e 5/14 do restante do salário foram divididos em três
partes iguais, de valor X. Esse trabalhador gastou, então, 2X
para comprar roupas e ir  à feira,  e gastou X para pagar o
aluguel.  Assim,  considerando  apenas  as  informações
apresentadas, é correto afirmar que a fração correspondente
ao  aluguel  e  a  f ração  que  sobrou  do  salár io  são,
respectivamente, 1/12 e 9/20.
III. Um doceiro faz doces de 3 sabores distintos: de abóbora,
de coco e de morango. Os doces são vendidos em caixas e
cada caixa contém 1/3 dos doces do sabor coco e 5/9 dos
doces  no  sabor  abóbora.  Assim,  considerando  apenas  as
informações apresentadas, é correto afirmar que a fração dos
doces da caixa que corresponde aos doces de morango é
igual a 1/9.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

Texto para as questões de 7 a 8

Efeitos da poluição sonora sobre a saúde

P u b l i c a d o  e m  0 8 / 2 0 / 2 0 1 9  ( d i s p o n í v e l  e m
https ://b i t . l y/3pd6Sx5) .  Adaptado.

A audição é um sentido evolutivo fundamental,  em que a
percepção de sons e ruídos nos ajuda na comunicação e
identificação de fontes de perigo. Atualmente, a audição tem
sofrido cada dia mais com um efeito capaz de prejudicar a
saúde e diminuir a capacidade auditiva, a poluição sonora.

A poluição sonora é um dos maiores problemas ambientais
dos grandes centros urbanos, sendo menos frequente em
regiões mais afastadas. Ela representa todo e qualquer ruído
que  possa  causar  danos  à  saúde  e  inclui  situações  que
provocam desconforto acústico, desde uma pessoa falando
alto, até o ruído de um avião decolando.

A poluição sonora acontece quando o som altera a condição
normal da audição em um espaço. Diferente de outros tipos
de poluição, não se acumula no meio ambiente, entretanto,
ocasiona diversos dados à saúde, à qualidade de vida e à
fauna, sendo considerada um problema de saúde pública em
todo o mundo.

A poluição sonora foi reconhecida como um problema de
saúde pública pela Organização Mundial da Saúde por seus
efeitos sobre crianças e adolescentes. Nessas fases da vida,
os  ruídos  aumentam  os  efeitos  da  irritabilidade,  causam
dificuldade  de  concentração  e  frustração,  prejudicando
diretamente o desempenho escolar e cognitivo.

A poluição sonora pode causar a perda auditiva, provocar
alterações  no  sono,  irritação,  depressão,  zumbido,
agressividade,  perda  de  desempenho  cognitivo  e  outras
doenças.

A poluição sonora é a causa mais comum de perda auditiva.
A surdez causada pelos danos por meio da poluição sonora
pode  acontecer  a  longo  prazo,  como  em  exposição
prolongada a um ambiente de nível de ruído médio, como
indústrias e trânsito, ou imediato, como um tiro de revólver
próximo ao ouvido.

A irritação aparece quando o ruído interfere nas atividades
diárias, no convívio social sono e momentos de descanso,
provocando reações negativas como raiva, cansaço, e outros
sintomas de estresse.

A  poluição  sonora  também  pode  ser  relacionada  com
doenças,  como  infarto,  hipertensão  arterial  e  acidente
vascular  encefálico.  Devido à exposição constante,  ocorre
maior estímulo no sistema nervoso autônomo, elevando a
pressão,  e  contr ibuindo  para  processos  como  a
aterosclerose.

A  qualidade do sono interfere  de  forma direta  na  saúde.
Mesmo enquanto dormimos, percebemos e reagimos aos
ruídos,  que  impedem  o  efeito  restaurador  de  diversas
funções,  mantendo o nível  de estresse elevado de forma
inconsciente.

 7   Leia  o  texto  'Efeitos  da poluição sonora sobre  a
saúde' e, em seguida, analise as afirmativas abaixo:
I. O texto deixa claro que a poluição sonora pode causar a
perda auditiva,  a  alterações no sono,  irritação,  depressão,
zumbido, agressividade, melhora do desempenho cognitivo e
outras doenças.

II. É possível inferir a partir do texto que a surdez causada
pelos danos por meio da poluição sonora pode acontecer de
forma  imediata,  como  em  exposição  prolongada  a  um
ambiente de nível de ruído médio, como indústrias e trânsito,
ou  a  longo  prazo,  como  um  tiro  de  revólver  próximo  ao
ouvido.
III. O texto afirma que a poluição sonora foi reconhecida como
um problema de saúde pública pela Organização Mundial da
Saúde por seus efeitos sobre crianças e adultos. Nessa faixa
etária,  os  ruídos  amenizam  os  efeitos  da  irritabilidade,
prejudicando diretamente o desempenho escolar e cognitivo.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

 8   Leia  o  texto  'Efeitos  da poluição sonora sobre  a
saúde' e, em seguida, analise as afirmativas abaixo:
I. Após a leitura atenta do texto, é possível inferir que, quando
o ruído interfere nas atividades diárias, no convívio social, no
sono e nos momentos de descanso, a irritação aparece para
o indivíduo, provocando reações negativas, como a raiva, o
cansaço, e outros sintomas de estresse.
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II.  As  informações presentes no texto  deixam claro que a
poluição sonora também pode ser relacionada com doenças
como o infarto, a hipertensão arterial e o acidente vascular
encefálico.  Devido  à  exposição  constante,  ocorre  maior
estímulo no sistema nervoso autônomo, elevando a pressão,
e contribuindo para processos como a aterosclerose, afirma o
texto.
III.  De  acordo  com  o  texto,  a  poluição  sonora  acontece
quando o som altera a condição normal da audição em um
espaço,  por  se  acumular  no  meio  ambiente,  ocasionando
diversos dados à saúde e sendo considerada um problema de
saúde pública.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questões de 9 a 30

 9  Analise as afirmativas a seguir:
I.  O artigo 6º, incisos I e II,  do Estatuto da Pessoa com
Deficiência, determina que a deficiência de um indivíduo é
um  fator  impeditivo  em  relação  à  capacidade  civil  da
pessoa, inclusive para casar-se e constituir união estável,
ou para exercer direitos sexuais e reprodutivos.

II. É determinado pelo artigo 47 do Estatuto da Pessoa com
Deficiência  que,  em  todas  as  áreas  de  estacionamento
aberto ao público, de uso público ou privado de uso coletivo
e em vias públicas, devem ser reservadas vagas próximas
aos  acessos  de  circulação  de  pedestres,  devidamente
sinalizadas,  para  veículos  que  transportem  pessoa  com
deficiência com comprometimento de mobilidade,  desde
que devidamente identificados.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

 10  Analise as afirmativas a seguir:
I.  À luz do artigo 9º,  inciso I,  do Estatuto da Pessoa com
Deficiência,  a  pessoa  com  deficiência  tem  o  direito  de
receber  atendimento  prioritário  com  a  finalidade  de  lhe
garantir proteção e socorro em quaisquer circunstâncias.

II. O artigo 4º, § 1º, do Estatuto da Pessoa com Deficiência,
considera  um  ato  discriminatório  promover,  em  razão  da
deficiência,  uma  distinção  ou  uma  exclusão  que  tenha  o
propósito  de  garantir  o  reconhecimento  dos  direitos
fundamentais de pessoa com deficiência, inclusive quando se
busca fornecer tecnologias assistivas.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

 11  Analise as afirmativas a seguir:
I. O artigo 177 do Código de Trânsito Brasileiro determina que
deixar o condutor de prestar socorro à vítima de acidente de
trânsito, quando solicitado pela autoridade e seus agentes,
constitui uma infração média.

II. O artigo 166 do Código de Trânsito Brasileiro determina que
entregar a direção de um veículo a uma pessoa que, mesmo
habilitada,  não  estiver  em  condições  de  dirigi-lo  com
segurança, devido ao seu estado físico ou psíquico, constitui
uma infração média, cuja penalidade é de multa.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

 12  Analise as afirmativas a seguir:
I. O artigo 171 do Código de Trânsito Brasileiro classifica o
ato de usar o veículo para arremessar água ou detritos sobre
os  pedestres  ou  sobre  os  veículos  como  uma  infração
gravíssima, sujeita à penalidade de multa.

II.  O artigo 167 do Código de Trânsito Brasileiro classifica
como  infração  leve  o  ato  de  deixar  um  condutor  ou  um
passageiro de usar o cinto de segurança, conforme previsto
no artigo 65 do mesmo Código.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

 13  Analise as afirmativas a seguir:
I. O artigo 17 do ECA, ao apresentar o conceito de direito ao
respeito, afirma que esse direito consiste na inviolabilidade
da  integridade  física,  psíquica  e  moral  da  criança  e  do
adolescente,  omitindo  a  preservação  da  imagem,  da
identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos
espaços e objetos pessoais.

II.  Conforme  disposto  no  artigo  56  do  ECA,  inciso  I,  os
dirigentes  de  estabelecimentos  de  Ensino  Fundamental
devem comunicar ao Conselho Tutelar os casos de maus-
tratos envolvendo seus alunos.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.
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 14  Analise as afirmativas a seguir:
I. O artigo 18 do ECA determina que a promoção da dignidade
da  criança  e  do  adolescente  inclui  garantir  que  esses
indivíduos estarão a salvo de qualquer tratamento desumano,
violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor.

II. O artigo 22 do ECA atribui aos pais o dever de promover o
sustento,  a  guarda  e  a  educação  dos  filhos  menores,
cabendo-lhes  ainda,  no  interesse  destes,  a  obrigação  de
cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

 15  Analise as afirmativas a seguir:
I. O artigo 28 da Lei nº 13.869/2019 determina uma pena de
detenção, de um a quatro anos, e multa, para quem divulgar
uma gravação sem relação com a prova que se pretenda
produzir,  expondo  a  intimidade  ou  a  vida  privada  do
investigado.

II.  O artigo 24 da Lei  nº  13.869/2019 prevê uma pena de
detenção, de um a quatro anos, e multa, em substituição à
pena correspondente à violência, para quem constranger, sob
violência ou grave ameaça, um funcionário de uma instituição
hospitalar pública a admitir para tratamento pessoa cujo óbito
já tenha ocorrido, com o fim de alterar o local ou o momento
de crime, prejudicando sua apuração.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

 16  Analise as afirmativas a seguir:
I.  O artigo 30 da Lei  nº  13.869/2019 prevê uma pena de
detenção, de um a quatro anos, e multa, para o indivíduo que
der  início  ou  proceder  à  persecução  penal,  civil  ou
administrativa  sem  justa  causa  fundamentada  ou  contra
quem sabe inocente.

II.  O artigo 25 da Lei  nº  13.869/2019 prevê uma pena de
detenção, de um a quatro anos, e multa, para quem proceder
à obtenção de prova, em procedimento de investigação ou
fiscalização, por meio manifestamente ilícito.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

 17  Analise as afirmativas a seguir:
I.  O artigo 313 do Código Penal determina a aplicação de
pena de prisão, de um a doze meses, ou multa, para quem
apropriar-se de dinheiro que, no exercício do cargo, recebeu
por erro de outrem.

II.  O artigo 312 do Código Penal prevê a reclusão,  de seis
meses a um ano, ou multa, ao funcionário público que, em
proveito próprio, apropriar-se de dinheiro público de que tem a
posse em razão do cargo.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

 18  Analise as afirmativas a seguir:
I. O artigo 313-A do Código Penal determina a aplicação de
multa  de  dez  a  vinte  salários  mínimos e  a  prestação  de
serviços  comunitários  para  o  funcionário  autorizado  que
facilitar  a  inserção  de  dados  falsos  em  um  sistema
informatizado da Administração Pública com o fim de obter
vantagem indevida para si.

II. O artigo 315 do Código Penal prevê uma pena de detenção,
de um a três meses, ou multa, para o indivíduo que der às
verbas ou rendas públicas aplicação diversa da estabelecida
em lei.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

 19  Analise as afirmativas a seguir:
I. À luz do artigo 316 do Código Penal, aplica-se a pena de
reclusão, de dois a doze anos, e multa, para quem exigir para
si diretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-
la, mas em razão dela, uma vantagem indevida.

II. O artigo 319 do Código Penal determina a prisão, de nove
meses a dois anos, para o indivíduo que deixar de praticar um
ato de ofício para satisfazer um interesse pessoal.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

 20  Analise as afirmativas a seguir:
I. O artigo 317 do Código Penal atribui a pena de reclusão, de
dois  a  doze  anos,  e  multa,  para  quem  receber  para  si,
diretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la,
mas em razão dela, uma vantagem indevida.

II. Conforme previsto no texto do artigo 314 do Código Penal,
a  pena  para  quem  extraviar  um  livro  oficial  ou  qualquer
documento, de que tem a guarda em razão do cargo, é de
reclusão, de um a quatro anos, se o fato não constitui crime
mais grave.
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Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

Texto para as questões de 21 a 24

A competência do município na segurança pública

Por Luiz Carlos da Cruz Iorio, em 09/01/16 (disponível em:
https://bit.ly/3lNKnN9). Adaptado.

No Brasil, a área de segurança pública já é compartilhada por
órgãos federais  (como a  Polícia  Federal)  e  estaduais  (as
Polícias  Militares,  por  exemplo)  e,  cada  vez  mais,  pelas
Guardas Municipais — que demonstram que os municípios
também se ocupam dessa atividade.

Aos  olhos  de  um  leigo,  a  participação  dos  governos
municipais  em ações de segurança pública  pode parecer
algo fora da competência dessas entidades. A competência,
nesse contexto, refere-se ao poder dever de agir do agente
público conferido pela lei para o exercício de sua função. A
palavra “competência” tem origem latina e significa estar em
gozo ou no uso de alguma coisa, ser capaz de algo.

Inicialmente, competência significa faculdade, aptidão para
exercer, manter ou proteger um direito ou poder de exercer
atribuição legal a respeito de certos atos jurídicos. O termo
“competência”  também é entendido como o poder  que é
conferido à pessoa, à instituição ou à autoridade jurisdicional
para  del iberação  e  decisão  acerca  de  assuntos
determinados, de acordo com as regras que a conferem este
mesmo poder.

Para  o  Direito  Público,  a  expressão  “competência
administrativa”  é  a  soma  de  poderes  outorgados  às
autoridades administrativas pelas leis  para o exercício de
gestão ou administração pública. É o poder dever de agir
conferido  pelo  ordenamento  legal  especificamente  para
cada autoridade.

A  competência  administrativa  se  fundamenta  na
Constituição Federal. Cada esfera de governo tem, assim, a
sua própria competência.

Nesse  contexto,  segundo  o  artigo  4º  da  Lei  Federal  nº
13.022, de 8 de agosto de 2014, que dispõe sobre o Estatuto
Geral das Guardas Municipais, as guardas municipais têm
competência geral  de proteger os bens,  os serviços e os
logradouros públicos municipais,  além das instalações do
município,  sendo esse,  portanto,  o principal  referencial  de
competência da atuação do Município na segurança pública.

 21   Leia  o  texto  'A  competência  do  município  na
segurança pública' e, em seguida, analise as afirmativas
abaixo:
I.  Após  ler  atentamente  ao  texto,  pode-se  inferir  que  a
participação  dos  governos  municipais  em  ações  de
segurança pública é determinada pela Constituição Federal e
fiscalizada pelos Tribunais de Contas estaduais.

II. O texto permite inferir que o termo “competência” também
é  entendido  como  o  poder  que  é  conferido  à  pessoa,  à
instituição ou à  autoridade jurisdicional  para deliberação e
decisão acerca de assuntos determinados, de acordo com as
regras que a conferem este mesmo poder.
I I I .  O  texto  defende  a  ideia  de  que  a  competência
administrativa se fundamenta na Constituição Federal. Cada
esfera de governo tem, assim, a sua própria competência.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

 22   Leia  o  texto  'A  competência  do  município  na
segurança pública' e, em seguida, analise as afirmativas
abaixo:
I. Fica claro, após a leitura do texto, que, inicialmente, o termo
“competência”  significa  faculdade,  aptidão  para  exercer,
manter ou proteger um direito ou poder de exercer atribuição
legal a respeito de certos atos jurídicos.

II.  O texto defende a ideia de que a competência sobre a
gestão  da  segurança  pública  cabe  aos  agentes  públicos
concursados  e  des ignados  para  ta is  funções ,
independentemente do cargo que ocupam ou da instituição a
que estão vinculados.
III. A partir do texto, pode-se afirmar que, no Brasil, a área de
segurança pública é administrada prioritariamente por órgãos
federais, como a Polícia Federal e o Ministério Público.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

 23   Leia  o  texto  'A  competência  do  município  na
segurança pública' e, em seguida, analise as afirmativas
abaixo:
I. O texto deixa claro que as Guardas Municipais demonstram
que os municípios exercem um papel de protagonismo na
área  de  segurança  pública  no  Brasil,  sendo  as  principais
responsáveis  pela  execução  de  políticas  públicas
abrangentes.

II.  O  texto  deixa  claro  que  as  guardas  municipais  têm
competência  geral  de  proteger  os  bens,  os  serviços  e  os
logradouros  públicos  municipais  além  das  instalações  do
município.
III.  De  acordo  com  o  texto,  a  palavra  “competência”  tem
origem latina e significa “estar em busca” ou “a procura de
alguma coisa”. Ainda conforme o texto, essa palavra pode ser
utilizada para qualificar um agente público que transgrediu a
lei.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.
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 24   Leia  o  texto  'A  competência  do  município  na
segurança pública' e, em seguida, analise as afirmativas
abaixo:
I. Conforme pode-se observar a partir da leitura do texto, a Lei
nº 13.022/2014 dispõe sobre o Estatuto Geral das Guardas
Municipais.

II. O texto deixa claro para o leitor a ideia de que, para o Direito
Público, a expressão “competência administrativa” é a soma
de poderes outorgados às autoridades administrativas pelas
leis para o exercício de gestão ou administração pública.
III. Na perspectiva do texto, a competência administrativa é o
poder  dever  de  agir  conferido  pelo  ordenamento  legal
especificamente para cada autoridade.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

Texto para as questões de 25 a 28

10 recomendações sobre primeiros socorros

Manual de Primeiros Socorros ©2003 – Ministério da Saúde.
Disponível em: http://bit.ly/2UNmnhC. Trecho adaptado.

Na prática dos primeiros socorros, é imprescindível:

1. Manter a calma, evitar o pânico e assumir a situação de
risco diante da vítima do acidente.

2. Antes de qualquer procedimento, procure avaliar a cena do
acidente e observar se ela pode oferecer riscos para você ou
para o acidentado. Em hipótese nenhuma ponha sua própria
vida em risco.

3. Os circunstantes devem ser afastados do acidentado, com
calma e educação. O acidentado deve ser mantido afastado
dos olhares de curiosos, preservando a sua integridade física
e moral.

4.  Saiba  que  qualquer  ferimento  ou  doença  súbita  dará
origem  a  uma  grande  mudança  no  ritmo  da  vida  do
acidentado, pois o coloca repentinamente em uma situação
para a qual não está preparado e que foge a seu controle.
Suas reações e comportamentos são diferentes do normal,
não permitindo que ele possa avaliar as próprias condições
de  saúde  e  as  consequências  do  acidente.  Necessita  de
alguém que o ajude.  Atue de maneira tranquila e hábil,  o
acidentado  sentirá  que  está  sendo  bem  cuidado  e  não
entrará  em  pânico.  Isto  é  muito  importante,  pois  a
intranquilidade pode piorar muito o seu estado.

5.  Em  caso  de  óbito  da  vít ima,  serão  necessárias
testemunhas  do  ocorrido.  Assim,  deve-se  obter  a
colaboração  de  outras  pessoas  dando  ordens  claras  e
concisas.  É  importante  identificar  pessoas  que  se
encarreguem  de  desviar  o  trânsito  ou  construir  uma
proteção provisória. Uma ótima dica é dar tarefas como, por
exemplo:  contatar  o  atendimento  de  emergência,  buscar
material  para auxiliar  no atendimento,  como talas e gaze,
avisar a polícia, se necessário etc.

6.  Você  jamais  deve  se  expor  a  riscos.  Utilizar  luvas
descartáveis  e  evitar  o  contato  direto  com  sangue,
secreções,  excreções  ou  outros  líquidos.  Existem  várias
doenças que são transmitidas através deste contato.

7. Procure tranquilizar o acidentado. Em todo atendimento
ao acidentado consciente,  deve-se  comunicar  o  que será
feito  antes  da  execução,  para  transmitir-lhe  confiança,
evitando o medo e a ansiedade.

8. Quando a causa de lesão for um choque violento, deve-se
pressupor  a  existência  de  lesão  interna.  As  vítimas  de
trauma requerem técnicas específicas de manipulação, pois
qualquer  movimento  errado  pode  piorar  o  seu  estado.  É
recomendável  que  as  vítimas  de  traumas  não  sejam
manuseadas até  a  chegada do atendimento emergencial.
Acidentados presos em ferragens só devem ser retirados
pela equipe de atendimento emergencial.

9. No caso de o acidentado ter sede, não ofereça líquidos
para beber, apenas molhe sua boca com gaze ou algodão
umedecido.

10.  Cobrir  o acidentado para conservar o corpo quente e
protegê-lo do frio, chuva etc.

 25  Leia o texto '10 recomendações sobre primeiros
socorros' e, em seguida, analise as afirmativas abaixo:
I.  O texto sugere que,  ao prestar os primeiros socorros,  o
indivíduo atue de maneira tranquila e hábil. Assim, afirma o
texto, o acidentado sentirá que está sendo bem cuidado e
não  entrará  em  pânico.  Isto  é  muito  importante,  pois  a
intranquilidade pode piorar muito o estado da vítima.

II.  O texto sugere que,  antes de qualquer procedimento de
primeiros  socorros,  deve-se  avaliar  a  cena  do  acidente  e
observar  se  ela  pode  oferecer  riscos  para  quem  está
oferecendo  socorro  ou  para  o  acidentado.  Em  hipótese
alguma,  ressalta o texto,  o  indivíduo que presta o socorro
deve pôr sua própria vida em risco.
III.  O texto apresenta ao leitor a ideia de que as reações e
comportamentos da vítima de um acidente são diferentes do
normal,  não  permitindo  que  ela  possa  avaliar  as  próprias
condições de saúde e as consequências do acidente.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

 26  Leia o texto '10 recomendações sobre primeiros
socorros' e, em seguida, analise as afirmativas abaixo:
I. O texto deixa claro para o leitor que é recomendável que as
vítimas de traumas não sejam manuseadas até a chegada do
atendimento  emergencial.  Os  acidentados  presos  em
ferragens, por exemplo, só devem ser retirados pela equipe
de atendimento emergencial.

II. O texto apresenta ao leitor a ideia de que, no caso de o
acidentado ter sede, não se deve oferecer líquidos para ele
beber, devendo, apenas, molhar a boca da vítima com gaze ou
com um algodão umedecido. Deve-se, ainda, de acordo com o
texto, cobrir o acidentado para conservar o seu corpo quente
e protegê-lo do frio ou da chuva.
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III. Fica claro, na leitura do texto, que qualquer ferimento ou
doença súbita dará origem a uma grande mudança no ritmo
da vida do acidentado, pois o coloca repentinamente em uma
situação para a qual não está preparado e que foge a seu
controle.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

 27  Leia o texto '10 recomendações sobre primeiros
socorros' e, em seguida, analise as afirmativas abaixo:
I. É possível inferir, a partir da leitura do texto, que, ao prestar
primeiros  socorros,  deve-se  procurar  tranquilizar  o
acidentado, evitando comunicar-lhe o que será feito antes de
executar  qualquer  ação,  para  que  não  se  tenha  algum
estímulo aos sentimentos de medo e de ansiedade.

II.  O texto afirma que, ao prestar atendimento de primeiros
socorros,  jamais  deve-se  expor  a  riscos,  utilizar  luvas
descartáveis ou ter  contato direto com sangue,  secreções,
excreções  ou  outros  líquidos  do  acidentado,  pois  existem
várias doenças que são transmitidas através deste contato.
III.  O texto recomenda que o acidentado deve ser mantido
afastado  dos  olhares  de  curiosos,  preservando  a  sua
integridade física e moral.  É importante identificar pessoas
que se encarreguem de desviar o trânsito ou construir uma
proteção provisória.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

 28  Leia o texto '10 recomendações sobre primeiros
socorros' e, em seguida, analise as afirmativas abaixo:
I.  Em  caso  de  óbito  da  vítima  de  um  acidente,  serão
necessárias testemunhas do ocorrido. Assim, deve-se obter a
colaboração  de  outras  pessoas  dando  ordens  claras  e
concisas, como é possível concluir a partir da leitura do texto.

II. O texto defende a ideia de que, quando a causa de lesão for
um choque violento, deve-se pressupor a existência de lesão
interna.  O trato com as vítimas de trauma requer técnicas
específicas de manipulação, pois qualquer movimento errado
pode piorar o seu estado.
III.  De  acordo  com  o  texto,  durante  o  atendimento  de
primeiros  socorros,  apenas  um  profissional  de  saúde
qualificado deve realizar ações como contatar o atendimento
de  emergência  ou  buscar  material  para  auxil iar  no
atendimento,  como  talas  e  gaze.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

Texto para as questões de 29 a 30

Violência psicológica contra a mulher

LEI Nº 11.340, DE 7 DE AGOSTO DE 2006

DAS  FORMAS  DE  VIOLÊNCIA  DOMÉSTICA  E  FAMILIAR
CONTRA A MULHER

Art. 7º São formas de violência doméstica e familiar contra a
mulher, entre outras:

II - a violência psicológica, entendida como qualquer conduta
que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima
ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou
q u e  v i s e  d e g r a d a r  o u  c o n t r o l a r  s u a s  a ç õ e s ,
comportamentos,  crenças  e  decisões,  mediante  ameaça,
constrangimento,  humilhação,  manipulação,  isolamento,
vigilância  constante,  perseguição  contumaz,  insulto,
chantagem,  violação  de  sua  intimidade,  ridicularização,
exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro
meio  que  lhe  cause  prejuízo  à  saúde  psicológica  e  à
autodeterminação;

(Redação dada pela Lei nº 13.772, de 2018)

Fonte: www.planalto.gov.br (acesso em 18/10/2021).

 29  Leia o texto 'Violência psicológica contra a mulher' e,
em seguida, analise as afirmativas abaixo:
I.  À  luz  do  texto  da  Lei  nº  11.340,  de  2006,  promover  a
retenção,  a  subtração,  a  destruição  parcial  ou  total  dos
objetos,  dos  instrumentos  de  trabalho,  dos  documentos
pessoais, dos bens ou dos valores de uma mulher constitui
um exemplo de violência psicológica contra a mulher.

II. Controlar as ações, os comportamentos, as crenças e as
decisões de uma mulher, mediante ameaça, constrangimento,
humilhação ou manipulação, é um exemplo de prática que
caracteriza a violência psicológica contra a mulher, conforme
pode ser entendido a partir do texto da Lei nº 11.340, de 2006.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

 30  Leia o texto 'Violência psicológica contra a mulher' e,
em seguida, analise as afirmativas abaixo:
I. A violência psicológica contra a mulher pode incluir ações
como a submissão da vítima ao isolamento, à perseguição
contumaz, ao insulto, à chantagem, à vigilância constante ou
à violação de sua intimidade, por exemplo,  como se pode
inferir do texto da Lei nº 11.340, de 2006.

II. De acordo com o texto da Lei nº 11.340, de 2006, causar
algum dano emocional  e diminuição da autoestima é uma
forma de violência psicológica contra a mulher.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.
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RASCUNHO


