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Guarda Municipal

NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO

CARGO:

EXAME GRAFOTÉCNICO:
(Transcreva a frase abaixo no local indicado na sua Folha de Respostas)
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INSTRUÇÕES:

“Do progresso nasceu a riqueza em plena evolução, era Sousa florindo o Sertão.”

 
 
 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SOUSA - PB 
 

       Observe se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas. Caso existam, comunique imediatamente ao Fiscal de 
Sala.

      Verifique se os dados existentes na Folha de Respostas conferem com os dados do Cartão de Inscrição.

      Esta Prova tem duração de 4 (quatro) horas. Não é permitida a saída do candidato antes de esgotado o tempo mínimo de  
2 (duas) horas. Após esse prazo o candidato poderá destacar o gabarito rascunho da última folha da prova, e levá-lo para 
sua conferência.

      É vetado, durante a prova, o intercâmbio ou empréstimo de material de qualquer natureza entre os candidatos, bem como o 
uso de celulares, calculadoras e/ou qualquer outro tipo de equipamento eletrônico. A fraude, ou tentativa, a indisciplina e o 
desrespeito às autoridades encarregadas dos trabalhos são faltas que eliminam o candidato.

     Assine a Lista de Presença e entregue a Folha de Respostas devidamente assinada ao Fiscal de Sala.  O candidato 
poderá sair com seu caderno de provas após decorridas 3h30min (três horas e 30 minutos) do início da prova.

     Verifique se este caderno de provas contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha, sendo Português de 01 a 15, 
Informática de 16 a 25 e Conhecimentos Específicos de 26 a 40.
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No , de autoria do ilustrador Savron, podemos observar a caricatura de dois participantes da 22ª edição do programa Big Texto 1
Brother Brasil, em um recorte de um momento que chamou a atenção dos telespectadores, por conta do viés humorístico. O , Texto 2
por sua vez, traz a definição de Sérgio Roberto Costa para um determinado gênero textual. Sua leitura é necessária para responder as 
questões de 1 a 5:

TEXTO 1:

Fonte: https://www.instagram.com/savron/

TEXTO 2:

 “Segmento ou fragmento de HQs, geralmente com três ou quatro quadrinhos, apresenta um texto sincrético que alia o verbal e o visual 
no mesmo enunciado e sob a mesma enunciação. Circula em jornais ou revistas, numa só faixa horizontal de mais ou menos 14 cm x 4 
cm, em geral, na seção “Quadrinhos” do caderno de diversões, amenidades ou também conhecido como recreativo, onde se podem 
encontrar Cruzadas, Horóscopo, HQs, etc.”. 

Fonte: COSTA, Sérgio Roberto. Dicionário de gêneros textuais. Belo Horizonte: Autêntica, 2008.   

1ª QUESTÃO
A partir da definição apresentada no Texto 2, podemos inferir que o Texto 1, no tocante à sua função social enquanto gênero textual, 
trata-se de um(a):

a) d) Gibi.    Mangá.

b) e) Charge.    Tirinha.

c) Cartum.

2ª QUESTÃO
A palavra “soin”, utilizada pela personagem no segundo quadrinho para definir um primata da família Callitrichidae, permite-nos 
perceber uma variação linguística caracterizada por:

a) Regionalismo.    d) Empréstimo Linguístico.

b) e) Desvio Gramatical.   Anglicismo.

c) Gíria.

3ª QUESTÃO
Ainda sobre o Texto 1, podemos afirmar que:

a) as variações linguísticas, por apresentarem marcas linguísticas muito distintas, sempre irão provocar conflitos na comunicação, 

como as que se observam no texto em questão.

b) as marcas linguísticas utilizadas pelas personagens podem revelar que elas são oriundas de diferentes regiões do país.

c) “soin” é uma nomenclatura alternativa para uma variação de primata originalmente conhecida por “sagui”, que torna seu registro 

inadequado.

d) as marcas linguísticas utilizadas pelas personagens revelam que elas são oriundas de uma mesma localidade.

e) no terceiro quadrinho fica evidente que, ao enunciar a palavra “soin”, a personagem pretendia fazer uso do diminutivo da palavra 

“sonho”.

PORTUGUÊS
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4ª QUESTÃO
O texto em questão apresenta um discurso permeado pelo humor, utilizando-se de mecanismos linguísticos que desencadeiam, ao 
evocar falas feitas pelos participantes do programa, ideias que geram o riso e a quebra de expectativa no leitor. O trecho que provoca 
este efeito humorístico e a quebra de expectativa do leitor é:

a) “Pera, soin é o nome do macaco?”

b) “Não! É so-in.”

c) “Alí ó!”

d) “Não é sonho não, gente, eu tô vendo!” 

e) “BBB em quadrinho.”

5ª QUESTÃO

No trecho “Não é sonho não, gente, eu tô vendo!”, o termo em destaque funciona como:

a) Objeto Direto.

b) Aposto.

c) Vocativo.

d) Adjunto Adverbial.

e) Sujeito.

O Texto 3 apresenta a personagem Armandinho, criação do quadrinista e cartunista Alexandre Beck. Seus textos geralmente refletem 
sobre situações cotidianas que vivenciamos no mundo, a partir de uma crítica social. Faça a leitura do texto em questão para responder 
as questões de 6 a 10.

TEXTO 3:

Fonte: https://www.instagram.com/p/CUDfwrDFcSS/.

6ª QUESTÃO
No ano de 2020 o mundo foi surpreendido pela pandemia do Coronavírus, o que provocou impactos diretos em nossa vida social, 
política e econômica. O texto de Alexandre Beck, nesta perspectiva, questiona:

a) a quantidade de pessoas contaminadas pelo coronavírus no mundo, principalmente em países subdesenvolvidos.

b) a propagação de informações em desacordo com as normas sanitárias de combate ao coronavírus e de fake news que circulam em 

redes sociais, e outras mídias alternativas, que reforçam a desinformação acerca da pandemia. 

c) a negligência no tocante aos protocolos de prevenção da COVID-19 por parte de alguns grupos sociais no Brasil.

d) a divulgação excessiva e desnecessária, por parte das mídias mais populares, de informações sobre aumento de casos de mortes 

provocadas pelo coronavírus.

e) a escassez de informações sobre como prevenir a propagação do vírus.

7ª QUESTÃO

No segundo quadrinho, o termo “quando” expressa uma relação semântica de:

a) condição.

b) causa e efeito.

c) lugar.

d) consequência.

e) tempo.
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8ª QUESTÃO

Ainda sobre o termo “quando”, podemos afirmar que, no contexto em que foi aplicado, ele assume a função de:

a) adjunto adverbial.    

b) advérbio.     

c) conjunção coordenativa.

d) conjunção subordinativa.

e) preposição.

9ª QUESTÃO

No trecho “E eles promovem isso”, presente no terceiro quadrinho, o termo em destaque estabelece uma relação semântica de:

a) consequência.     

b) concessão.     

c) adição.

d) condição.

e) causa e efeito.

10ª QUESTÃO

Ainda sobre o termo em destaque na questão anterior, pode-se afirmar que ele assume a função de:

a) adjunto adverbial.    

b) conjunção subordinativa.   

c) advérbio.

d) conjunção coordenativa.

e) preposição.

O Texto 4 trata-se de um trecho da canção “A carne”, composta por Marcelo Yuka, Seu Jorge e Ulisses Cappelletti, presente no disco 

“Do cóccix até o pescoço”, de 2002, da cantora Elza Soares, um dos maiores nomes da Música Popular Brasileira. Leia o texto 

responda a questão 11 a 15.

TEXTO 4:

A carne

(...) A carne mais barata do mercado é a carne negra

Só-só cego não vê

Que vai de graça pro presídio

E para debaixo do plástico

E vai de graça pro subemprego

E pros hospitais psiquíatricos

A carne mais barata do mercado é a carne negra

Dizem por aí

A carne mais barata do mercado é a carne negra

A carne mais barata do mercado é a carne negra

A carne mais barata do mercado é a carne negra

Que fez e faz história

Segurando esse país no braço, meu irmão

O cabra que não se sente revoltado

Porque o revólver já está engatilhado

E o vingador eleito 

Mas muito bem intencionado (...)
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11ª QUESTÃO

Lançada inicialmente no disco “Moro no Brasil” (1998), álbum de estreia do grupo Farofa Carioca, a canção “A Carne” só veio a 

alcançar projeção nacional após a sua regravação no disco “Do cóccix até o pescoço” (2002), de Elza Soares, que, em sua releitura, dá 

voz a uma realidade estrutural do nosso país, denunciando-a. Nesta perspectiva, a canção discute, além outras questões:

a) o regime de trabalho escravo como uma possibilidade de trabalho para alguns grupos socais brasileiros.

b) a vulnerabilidade de pessoas que estão expostas a condições de subemprego ou regimes análogos à escravidão, atentando ao fato de 

que a população negra é a maior vítima desse processo, escancarando a herança colonial brasileira e seus reflexos.

c) os subempregos como uma garantia mínima para a população em condição de vulnerabilidade e, por isso, ainda existem trabalhos 

análogos à escravidão no país.

d) o impacto dos regimes análogos à escravidão na economia brasileira como consequência da exposição da comunidade negra a 

condições de subemprego.

e) a violência que está no escopo dos regimes de trabalho análogos à escravidão, provocada pelas condições de vulnerabilidade de 

determinados grupos socais brasileiros.

12ª QUESTÃO

No verso “A carne mais barata do mercado é a carne negra”, o termo em destaque estabelece uma relação semântica de:

a) oposição.

b) adição.

c) intensidade.

d) discordância.

e) analogia.

13ª QUESTÃO

Ainda sobre o termo em destaque na questão anterior, pode-se afirmar que ele assume a função de:

a) advérbio.

b) conjunção.

c) preposição.

d) pronome.

e) adjunto adnominal.

14ª QUESTÃO

No verso “Segurando esse país no braço, meu irmão”, a expressão em destaque exerce a função de:

a) complemento nominal.

b) aposto.

c) sujeito.

d) adjunto.

e) vocativo.

15ª QUESTÃO

Ainda sobre o verso “A carne mais barata do mercado é a carne negra”, a oração em destaque pode ser definida, do ponto de vista 

sintático, como:

a) Período Simples.

b) Período Composto por Coordenação.

c) Período Composto por Subordinação.

d) Oração Subordinada Substantiva Predicativa.

e) Oração Subordinada Substantiva Completiva Nominal.
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INFORMÁTICA
16ª QUESTÃO
Com a declaração de Pandemia anunciada pela OMS em março de 2020, o trabalho em home office passou a ser uma solução bastante 
utilizada pelas empresas. Dependendo do ambiente de trabalho do funcionário, foi essencial contar com equipamentos mais robustos 
para a distribuição do sinal da internet. O Wireless Access Point (WAP ou AP) é um dispositivo de rede que permite aos dispositivos 
sem fio se conectarem a uma rede cabeada. Assim, com relação ao AP, assinale a alternativa CORRETA: 

a) Consiste num dispositivo que recebe o sinal da rede (de forma cabeada ou sem fio) e disponibiliza o sinal Wi-Fi para outros 
dispositivos eletrônicos (tablet, smartphone, notebook, smart TV, etc).

b) Access PointTanto o  quanto o roteador residencial influenciam diretamente no aumento da velocidade da internet. Por isso, é 
necessário apenas investir em bons equipamentos como um AP.

c) Access Point O pode ser compreendido como um tipo de repetidor Wi-Fi que não utiliza cabos e pode ser usado um substituto 
roteador. 

d) Access PointO  (AP) pode ser instalado em casas, escritórios e locais públicos em geral e fornece conectividade via Wi-Fi para 
computadores e , mas não para impressoras.smartphones

e) Local Area NetworkSe mais de um AP estiver conectado à LAN ( ), os usuários não poderão se movimentar de uma área da casa para 
outra sem perder a conexão de rede.

17ª QUESTÃO
Certo Instituto de Pesquisa em Tecnologia abriu um edital e está analisando quatro projetos potenciais, e os quais aceitará, se a análise 
do Plano de Negócios tiver como resultado 80% ou mais, como mostrado na célula E2 da planilha Excel apresentada na figura abaixo. 
Qual a fórmula usada na célula C2, que poderá ser copiada para as células C3 à C5, a fim de gerar os resultados mostrados na figura? 

a) =IF (B$2>=E$2,"Aceitar","Rejeitar").
b) =SE(B2>=E2,"Aceitar";"Rejeitar").
c) =SE(B2>=E2,"Aceitar","Rejeitar").
d) =IF (B2>=E$2,"Aceitar","Rejeitar").
e) =SE(B2>=$E$2;"Aceitar";"Rejeitar").
 
18ª QUESTÃO
O Software é a parte lógica do computador, representado pelos programas que possibilitam o uso da máquina (Hardware). Sua 
principal função é realizar a interface entre um computador e o usuário. Assim, assinale a alternativa que apresenta apenas afirmações 
CORRETAS sobre software:

I- Um sistema operacional é um exemplo de software aplicativo.
II- Um sistema operacional fornece uma interface que permite ao usuário usar o computador.
III- Um computador pode ter mais de um sistema operacional, mas apenas um está no controle do computador por vez.
IV- Sistemas Operacionais são programas que gerenciam recursos do computador e fornecem interfaces para outros programas.

É CORRETO o que se afirma em:

a) II, III e IV apenas.
b) I, II e III apenas.
c) II e III apenas.
d) I, II, III e IV.
e) I, III e IV apenas.
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19ª QUESTÃO

No que se refere ao hardware dos computadores, a memória corresponde aos dispositivos que armazenam os dados. Essa memória 

pode ser classificada como de armazenamento primário (memória primária) ou secundário (memória secundária). Diante do exposto, 

assinale a alternativa CORRETA:

a) A memória secundária é interna ao processador.

b) A memória secundária é volátil.

c) O disco rígido é um exemplo de memória primária.

d) A capacidade de armazenamento da memória primária é, necessariamente, superior à da memória secundária.

e) O acesso a dados da memória primária é mais rápido do que o acesso a dados da memória secundária.

 

20ª QUESTÃO

CRC é um método de detecção de erros normalmente utilizado em redes digitais e dispositivos de armazenamento para detectar 

mudanças em cadeias de dados. Assim, qual a alternativa CORRETA para a definição da sigla em inglês CRC ? 

a) Cyclic Repeat Check.

b) Code Redundancy Check.

c) Code Repeat Check.

d) Cyclic Redundancy Check.

e) Cyclic Report Check.

21ª QUESTÃO

Qual alternativa descreve CORRETAMENTE, em ordem decrescente, as unidades de memória de um sistema computacional?

a) MB > GB > TB > KB.

b) TB > MB > GB > KB.

c) TB > GB > MB > KB.

d) GB > MB > KB > TB.

e) KB > MB > TB > GB.

22ª QUESTÃO

Em relação aos conceitos básicos de hardware de um sistema computacional, assinale a alternativa CORRETA:

a) O binário é um sistema de numeração não posicional utilizado para representar as informações em um computador.

b) Na representação de um número inteiro sem sinal, com 8 bits, o maior número que pode ser representado é 255 (decimal) ou 

11111111 (em binário).

c) Se um barramento de endereços da memória possui 16 bits, este permite endereçar, no máximo, 64.000 posições da memória. 

d) Nenhum processador de 64 bits é capaz de executar instruções de 32 bits.

e) O barramento de endereços da memória é bidirecional, enquanto sai o barramento de dados é unidirecional.
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23ª QUESTÃO

O termo “Internet das Coisas” (Internet of Things - IoT) se tornou bastante popular nos últimos anos. Em relação à Internet das Coisas, 

considere as afirmações a seguir:

I- Um dispositivo que mede a temperatura de uma estufa de um laboratório e envia essa informação pela internet representa um 

exemplo de Internet das Coisas.

II- A Internet das Coisas é pouco utilizada em ambientes residenciais e o seu foco está voltado apenas aos ambientes industriais.

III- tabletsA Internet das Coisas consiste em uma rede de dispositivos conectados. São exemplos desses dispositivos, computadores, , 

smartphones smart tv, bem como outros equipamentos, como , carros, aparelhos de som, geladeiras e até cidades inteiras.

Está(ão) CORRETA(S) a(s) afirmação(ções)

a) II e III apenas.

b) I, II e III.

c) I e III apenas.

d) I e II apenas.

e) II apenas.

24ª QUESTÃO

O uso cada vez mais intenso dos computadores e da internet exige o aperfeiçoamento das ações voltadas à segurança da informação. 

Sobre esse assunto, assinale a alternativa CORRETA:

a) A segurança da informação baseia-se apenas nos princípios da Confidencialidade e Integridade.

b) Malware é um termo genérico utilizado para designar qualquer tipo de "malicious software" ("software malicioso") projetado para 

se infiltrar no dispositivo do usuário sem o seu conhecimento.

c) Para informar a autoria de um documento pode ser utilizada uma assinatura digital, que consiste em uma identidade eletrônica, ou 

seja, uma chave virtual, a qual pode ser utilizada apenas para identificação de pessoa jurídica.

d) WormO termo  é utilizado para caracterizar o envio de mensagens indesejadas em massa, sem autorização do usuário.

e) Spyware é uma forma de fraude eletrônica, uma técnica usada para enganar usuários e obter informações confidenciais como o seu 

nome de usuário, a sua senha e dados do seu cartão de crédito.

25ª QUESTÃO

Com relação aos dispositivos de entrada e saída e suas conexões a um sistema computacional, assinale a alternativa CORRETA. 

a) Os barramentos USB e PCI Express utilizam transmissão paralela e serial, respectivamente.

b) São exemplos de dispositivos que se conectam ao computador via barramento USB: teclado, mouse, impressora e placa de vídeo.

c) O barramento PCI Express x1 possui uma taxa de transferência inferior ao USB.

d) USB (Universal Serial Bus) é um tipo de barramento que dá suporte à instalação Plug and Play, ou seja, permite a conexão de 

periféricos sem a necessidade de desligar ou reiniciar o computador.

e) A interface de conexão USB 3.0 não é compatível com dispositivos com USB 2.0, ou seja, uma porta USB 3.0 não pode funcionar 

na velocidade de uma porta USB 2.0.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
26ª QUESTÃO

Tomando por base a Lei nº 13.022, de 08 de agosto de 2014, que dispõe sobre o estatuto geral das Guardas Municipais, podemos 
afirmar que são princípios mínimos de sua atuação: 

a) cooperar com os demais órgãos de defesa civil em suas atividades.

b) zelar pelos bens, equipamentos e prédios públicos do Município.

c) patrulhamento ostensivo.

d) proteção dos direitos humanos fundamentais, do exercício da cidadania e das liberdades públicas.

e) uso constante da força.

27ª QUESTÃO

Considerando as exigências para investidura em cargo público da Guarda municipal, são determinados requisitos básicos:

I. qualquer nacionalidade.

II. quitação com as obrigações militares, eleitorais e negociais.

III. nível médio completo de escolaridade.

IV. aptidão física, mental e psicológica.

V. idoneidade moral comprovada por investigação social e certidões expedidas perante o Poder Executivo estadual, federal e 
distrital.

Estão CORRETAS as assertivas:

a) I, II, III, IV e V.

b) II, III, IV e V apenas.

c) II, III e IV apenas

d) I, II, III e IV apenas.

e) III e IV apenas.

28ª QUESTÃO

Qual das alternativas abaixo corresponde à competência das guardas municipais?

a) zelar pelos bens, equipamentos e prédios públicos do Município e do Estado.

b) exercer, com exclusividade, as funções de polícia judiciária da União.

c) segurança dos estabelecimentos penais.

d) as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares.

e) auxiliar na segurança de grandes eventos e na proteção de autoridades e dignatários.

29ª QUESTÃO

Considerando o CapÍtulo IV da Lei Geral das Guardas Municipais, observamos que o Município poderá criá-la através de:

a) Regimento Interno.

b) Decreto legislativo.

c) Lei municipal.

d) Lei Estadual.

e) Estatuto municipal.

30ª QUESTÃO

Considerando que o IBGE estima que a população da cidade de Sousa seja de 69.997 pessoas no ano de 2021, e tomando por base a 
Constituição Federal de 1988, que trata em seu Capítulo IV sobre os municípios, podemos afirmar que, para a composição da Câmara 
Municipal, será observado o limite máximo de:

a) 14 (quatorze) vereadores.

b) 15 (quinze) vereadores.

c) 13 (treze) vereadores.

d) 16 (dezesseis) vereadores.

e) 12 (doze) vereadores.
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31ª QUESTÃO
No que tange aos servidores públicos da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo, qual das 
seguintes disposições está CORRETA?

a) Investido no mandato de Prefeito, poderá permanecer no cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua 
remuneração.

b) Na hipótese de ser segurado de regime próprio de previdência social, permanecerá filiado a esse regime, no ente federativo de 
origem.

c) Investido no mandato de Vereador, independentemente de compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, 
emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, e, não havendo compatibilidade, será aplicada a norma do 
inciso anterior.

d) Em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os 
efeitos legais, inclusive para promoção por merecimento.

e) Em se tratando de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, poderá permanecer no cargo, emprego ou função.

  
32ª QUESTÃO

Em relação aos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, previstos no Artigo 5º da Constituição Federal, assinale a alternativa 
CORRETA:

a) a prática do racismo constitui crime afiançável e imprescritível, sujeito à pena de detenção, nos termos da lei.

b) é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, desde que sujeita a censura ou licença.

c) é livre a locomoção no território nacional a qualquer tempo, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou 
dele sair com seus bens.

d) é garantido o direito de propriedade.

e) a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade policial competente.

33ª QUESTÃO

Para que a Administração Pública tenha um bom desempenho em suas atividades, é incondicional que o gestor público esteja alerta a 
alguns princípios fundamentais básicos que estão presentes no artigo 37 da Constituição Federal de 1988. Desta forma, quando 
afirmamos que: “Este princípio exige que a atividade administrativa seja exercida de maneira perfeita, com rendimento 
funcional.”, estamos nos referindo a qual dos princípios?

a) Eficiência.

b) Moralidade.

c) Legalidade.

d) Impessoalidade.

e) Publicidade.

34ª QUESTÃO

O Código Penal trata, em sua parte geral, especificamente em seu título I, sobre a aplicabilidade da lei penal. Desta forma, marque 
abaixo a alternativa INCORRETA:

a) Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal. Esta afirmativa refere-se ao princípio da 
legalidade ou reserva legal, o qual permite a condenação do indivíduo pela prática de um fato que não era, no tempo do ocorrido, 
previsto em lei como crime.

b) Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos 
penais da sentença condenatória.

c) Quando tratamos de lugar de crime, devemos considerar praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou 
em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado.

d) Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Portanto, no Brasil, 
adota-se a teoria da atividade.

e) Em relação à contagem do prazo para cumprimento da pena, o dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. Contam-se os dias, os 
meses e os anos pelo calendário comum.
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35ª QUESTÃO

Tomando por base o título III do Código Penal Brasileiro, que trata da Imputabilidade Penal, analise as alternativas abaixo: 

I. É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou 
da omissão,  incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.parcialmente

II. Os menores de 18 (dezoito) anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeitos às normas estabelecidas na legislação especial. 

III. São fatores que excluem a imputabilidade penal a emoção ou a paixão.

IV. É isento de pena o agente que, por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, era, ao tempo da ação ou da 
omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

 

Estão CORRETAS as alternativas:

a) I, II e III apenas.

b) II e IV apenas. 

c) III e IV apenas.

d) II, III e IV apenas.

e) I, II, III, IV.

36ª QUESTÃO

Para todos que têm a pretensão de ingressar no serviço público é de suma importância ter conhecimento dos crimes praticados por 
funcionário público contra a administração pública, os quais estão tipificados no Código Penal em seu título XI, no capítulo I. Dito isto, 
marque a alternativa CORRETA em relação às referidas condutas delituosas:

a) O crime de prevaricação consiste no ato de retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra 
disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento de terceiros.

b) O crime de corrupção passiva consiste em solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, durante o exercício 
da função, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem.

c) O crime de peculato configura-se quando o funcionário público apropria-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, 
público ou particular, de que tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio.

d) O crime de violência arbitrária caracteriza-se quando o funcionário público praticar violência, no exercício de função ou fora dela, a 
pretexto de exercê-la.

e) O crime de violação de sigilo funcional consiste em resguardar fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em 
segredo, ou facilitar-lhe a revelação.

37ª QUESTÃO

A lei 13.869, de 05 de setembro de 2019, dispõe sobre os crimes de abuso de autoridade, cometidos por agente público, servidor ou não, 
que, no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, abuse do poder que lhe tenha sido atribuído. Uma vez feita a introdução 
do referido texto legal, marque a alternativa INCORRETA no que se refere ao tipo penal da lei de abuso.

a) Constranger, sob violência ou grave ameaça, funcionário ou empregado de instituição hospitalar pública ou privada a admitir para 
tratamento pessoa cujo óbito já tenha ocorrido, com o fim de alterar local ou momento de crime, prejudicando sua apuração.

b) Impedir, sem justa causa, a entrevista pessoal e reservada do preso com seu advogado.

c) Manter presos de ambos os sexos na mesma cela ou espaço de confinamento.

d) Proceder à obtenção de prova, em procedimento de investigação ou fiscalização, por meio manifestamente ilícito.

e) Impedir ou retardar, de forma justificada, o envio de pleito de preso à autoridade judiciária competente para a apreciação da 
legalidade de sua prisão ou das circunstâncias de sua custódia.

38ª QUESTÃO

Sobre o crime de tortura, é CORRETO afirmar:

a) O crime de tortura é afiançável e insuscetível de graça ou anistia.

b) Apesar da condenação no crime de tortura, isso não acarretará a perda do cargo, função ou emprego público.

c) Ocorre aumento da pena de um sexto até um terço se o crime é cometido por agente público.

d) Constitui crime de tortura constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, desde que lhe cause sofrimento apenas 
físico. 

e) submeter alguém que não esteja, sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso 
sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo.
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39ª QUESTÃO

O Código de Trânsito Brasileiro – CTB trata, em seu capítulo III, sobre as regras gerais de circulação e conduta, as quais são 
imprescindíveis para todo condutor de veículo. Desta forma, analise as afirmativas abaixo e marque a INCORRETA.

a) Após colocar o veículo em circulação nas vias públicas, o condutor deverá verificar a existência e as boas condições de 
funcionamento dos equipamentos de uso obrigatório, bem como assegurar-se da existência de combustível suficiente para chegar 
ao local de destino.

b) O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do 
trânsito.

c) Quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem: no 
caso de rotatório, aquele que estiver circulando por ela.

d) Os veículos precedidos de batedores terão prioridade de passagem, respeitadas as demais normas de circulação.

e) Todo condutor, ao perceber que outro que o segue tem o propósito de ultrapassá-lo, deverá: se estiver circulando pela faixa da 
esquerda, deslocar-se para a faixa da direita, sem acelerar a marcha.

40ª QUESTÃO

Em se tratando de medidas administrativas que podem ser aplicadas pelas Autoridades de trânsito ou ainda por seus agentes, na esfera 
das competências estabelecidas no CTB e ainda dentro de sua circunscrição, das alternativas abaixo, qual contém apenas medidas 
administrativas?

a) Cassação da Carteira Nacional de Habilitação, multa, suspensão do direito de dirigir, frequência obrigatória em curso de 
reciclagem.

b) Recolhimento da Permissão para Dirigir, transbordo do excesso de carga, realização de teste de dosagem de alcoolemia ou perícia 
de substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica, suspensão do direito de dirigir.

c) Recolhimento do Certificado de Registro, cassação da Permissão para Dirigir, advertência por escrito, frequência obrigatória em 
curso de reciclagem.

d) Recolhimento do Certificado de Registro, remoção do veículo, retenção do veículo, transbordo do excesso de carga.

e) Recolhimento do Certificado de Licenciamento Anual, recolhimento do Certificado de Registro, recolhimento da Permissão para 
Dirigir, advertência por escrito.






