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ATENÇÃO! 
    Este Caderno de Prova contém: 

 Língua Portuguesa – 10 questões; 

 Direito Administrativo – 08 questões; 

 Direito Constitucional – 08 questões; 

 Código de Processo Penal – 04 questões; 

 Direito Penal – 04 questões; 

 Direito Civil – 04 questões; 

 Código de Trânsito Brasileiro – 05 questões; 

 Direitos Humanos – 08 questões; 

 Legislação Municipal de Sobral – 07 questões; 

 Legislação Especial – 07 questões. 
    Ao sair definitivamente da sala, o candidato deverá assinar a folha de presença e entregar 
ao fiscal de mesa a FOLHA DE RESPOSTAS preenchida e assinada e o CADERNO DE PROVA. 

IMPORTANTE! 
SERÁ ATRIBUÍDA NOTA ZERO, NA PROVA, AO CANDIDATO QUE NÃO ENTREGAR SUA FOLHA DE RESPOSTAS. 

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA ENCONTRAM-SE NO VERSO DESTA PÁGINA. 

Após receber sua folha de respostas, copie, nos locais apropriados, uma vez com letra cursiva e outra, com 

letra de forma, a seguinte frase: 

Otimismo é força para a conquista. 

NÚMERO DO GABARITO 

 

Marque, no local indicado na folha 

de respostas, o número 1, que é 

o número do gabarito deste 

caderno de prova. Essa 

informação também se encontra 
no rodapé de cada página. 

 
Nome: _____________________________________________________  Data de Nascimento: _________________  
  
Nome de sua mãe: _______________________________________________________________________________ 
 

 Assinatura: __________________________________________________________________ Sala Nº_____ 
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LEIA COM ATENÇÃO! 

INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA 
1. O candidato deverá verificar se seu caderno de prova, com 65 (sessenta e cinco) questões, está completo ou se há falhas ou 

imperfeições gráficas que causem qualquer dúvida. A CEV poderá não aceitar reclamações após 30 minutos do início da prova.  
2. O candidato deverá preencher os campos em branco da capa da prova, com as devidas informações. 
3. A folha de respostas será o único documento válido para a correção da prova. Ao recebê-la, o candidato deverá verificar se seu 

nome e número de inscrição estão corretos. Se houver discrepância, deverá comunicar imediatamente ao fiscal de sala.  
4. A folha de respostas não deverá ser amassada nem dobrada, para que não seja rejeitada pela leitora óptica.  
5. Após receber a folha de respostas, o candidato deverá ler as instruções nela contidas e seguir as seguintes rotinas:  

a. copiar, no local indicado, duas vezes, uma vez com letra cursiva e outra, com letra de forma, a frase que consta na capa do 
caderno de prova;  

b. marcar, na folha de respostas, pintando, com caneta transparente de tinta azul ou preta, o interior do círculo 
correspondente ao número do gabarito que consta no caderno de prova;  

c. assinar a folha de respostas 2 (duas) vezes.  
6. As respostas deverão ser marcadas, na folha de respostas, seguindo as mesmas instruções da marcação do número do gabarito 

(item 5 b), indicando a letra da alternativa de sua opção. É vedado o uso de qualquer outro material para marcação das 
respostas. Será anulada a resposta que contiver emenda ou rasura, apresentar mais de uma alternativa assinalada por questão, 
ou, ainda, aquela que, devido à marcação, não for identificada pela leitura eletrônica, uma vez que a correção da prova se dá 
por meio eletrônico. 

7. O preenchimento de todos os campos da folha de respostas da Prova Objetiva será da inteira responsabilidade do candidato. 
Não haverá substituição da folha de respostas por erro do candidato.  

8. Será eliminado do Concurso Público da Guarda Civil Municipal da Prefeitura de Sobral o candidato que se enquadrar, dentre 
outras, em pelo menos uma das condições seguintes: 
a. não marcar, na folha de respostas, o número do gabarito de seu caderno de prova, desde que não seja possível a 

identificação de tal número; 
b. não assinar a folha de respostas; 
c. marcar, na folha de respostas, mais de um número de gabarito, desde que não seja possível a identificação do número 

correto do gabarito do caderno de prova; 
d. fizer, na folha de respostas, no espaço destinado à marcação do número do gabarito de seu caderno de prova, emendas, 

rasuras, marcação que impossibilite a leitura eletrônica, ou fizer sinais gráficos ou qualquer outra marcação que não seja a 
exclusiva indicação do número do gabarito de seu caderno de prova. 

9. Para garantia da segurança, é proibido ao candidato copiar o gabarito em papel, na sua roupa ou em qualquer parte de seu 
corpo. No entanto, o gabarito oficial preliminar e o enunciado das questões da prova estarão disponíveis na página da 
CEV/UECE (www.uece.br), a partir das 17 horas do dia 03 de abril de 2022 e a imagem completa de sua folha de respostas 
estará disponível a partir das 17 horas do dia 18 de abril de 2022. 

10. Qualquer forma de comunicação entre candidatos implicará a sua eliminação do Concurso Público da Guarda Civil Municipal da 
Prefeitura de Sobral.  

11. Por medida de segurança, não será permitido ao candidato, durante a realização da prova, portar, dentro da sala de prova, nos 
corredores ou nos banheiros: armas, aparelhos eletrônicos, gravata, chaves, chaveiro, controle de alarme de veículos, óculos 
(excetuando-se os de grau), caneta (excetuando-se aquela fabricada em material transparente, de tinta de cor azul ou preta), 
lápis, lapiseira, borracha, corretivo e objetos de qualquer natureza (moedas, clips, grampos, cartões magnéticos, carteira de 
cédulas, lenços, papeis, anotações, panfletos, lanches, etc.) que estejam nos bolsos de suas vestimentas, pois  estes deverão 
estar vazios durante a prova. Todos esses itens serão acomodados em embalagem porta-objetos, disponibilizada pelo fiscal de 
sala, e colocados debaixo da carteira do candidato, somente podendo ser de lá retirados após a devolução da prova ao fiscal, 
quando o candidato sair da sala em definitivo. 

12. Bolsas, livros, jornais, impressos em geral ou qualquer outro tipo de publicação, bonés, chapéus, lenços de cabelo, bandanas 
ou outros objetos que não permitam a perfeita visualização da região auricular deverão ser apenas colocados debaixo da 
carteira do candidato.  

13. Na parte superior da carteira ficará somente a caneta transparente, o documento de identidade, o caderno de prova e a folha 
de respostas.  

14. Será permitido o uso de água para saciar a sede e de pequeno lanche, desde que acondicionados em vasilhame e embalagem 
transparentes, sem rótulo ou etiqueta, e fiquem acomodados debaixo da carteira do candidato, de onde somente poderão ser 
retirados com autorização do fiscal de sala. A inobservância de tais condições poderá acarretar a eliminação do candidato, de 
acordo com o subitem 7.18 do Edital que rege o Certame. 

15. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala de prova e somente poderão sair do recinto juntos, após a aposição em 
ata de suas respectivas assinaturas; estando nessa condição, o candidato que se recusar a permanecer na sala de prova, no 
aguardo dos demais candidatos, será eliminado do Concurso Público da Guarda Civil Municipal da Prefeitura de Sobral, de 
acordo com o subitem 7.18 do Edital que rege o Certame. 

16. O candidato, ao sair definitivamente da sala, deverá entregar a folha de respostas e o caderno de prova, assinar a lista de 
presença e receber seu documento de identidade, sendo sumariamente eliminado, caso não faça a entrega da folha de 
respostas. 

17. Os recursos relativos à Prova Objetiva deverão ser interpostos de acordo com as instruções disponibilizadas no endereço 
eletrônico www.uece.br/cev. 

http://www.uece.br/cev
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PROTOCOLOS DO PLANO DE CONTINGÊNCIA PARA O PERÍODO DE 
APLICAÇÃO DA PROVA 

Os protocolos sanitários a seguir baseiam-se no Plano de Contingência, referente 

à COVID-19, elaborado pela Secretaria de Saúde do Estado do Ceará: 

a) A máscara facial (descartável ou reutilizável) é de uso obrigatório e deve 

cobrir adequadamente o nariz e a boca do candidato. 

b) O candidato deverá, obrigatoriamente, permanecer de máscara durante todo 

o período de realização das provas, retirando-a apenas para ingestão de 

água, sucos e similares — único período em que poderá ficar sem esse 

equipamento. 

c) O candidato poderá portar seu próprio frasco de álcool em gel ou outros 

antissépticos para as mãos (desde que em embalagem transparente e sem 

rótulo). 

d) Caso esteja utilizando viseira (face shield) e óculos de proteção facial, o 

candidato deverá retirá-los apenas no momento da identificação, ao 

ingressar na sala de aplicação de prova, podendo voltar a utilizá-los após 

concluído o procedimento. 

e) Será vedado o compartilhamento de objetos de uso pessoal pelos candidatos 

e pelos aplicadores de provas. 

f) A saída do candidato da sala de aplicação de prova para a utilização do 

banheiro deve ser solicitada ao fiscal de sala, o qual chamará um fiscal 

volante para acompanhar o candidato no trajeto sala/banheiro/sala, 

observada a restrição de uso do banheiro de uma pessoa por vez. 

g) Quando do retorno do banheiro, ao adentrar a sala de prova, deverá ser 

mantido o protocolo de higienização das mãos com o álcool em gel 

disponibilizado em sala. 

h) Caso haja necessidade de descarte da máscara de proteção facial, o 

candidato deverá desprezá-la em recipiente de lixo contendo saco plástico no 

seu interior de uso exclusivo para este fim. 

i) A qualquer momento, caso considere necessário, o candidato poderá solicitar 

da equipe de fiscalização o álcool em gel para higienização das mãos. 

                                       

**************** 



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL – FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – COMISSÃO EXECUTIVA DO VESTIBULAR 
CONCURSO PÚBLICO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SOBRAL – PROVA OBJETIVA REALIZADA EM 03 DE ABRIL DE 2022 
 

O número do gabarito deste caderno de prova é 1.                                                                           Página 4 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Guarda civil faz sucesso na web com posts 
sobre rotina e espaço da mulher na segurança 

pública: 'Figura representativa' 

Por Ana Paula Yabiku, g1 Sorocaba e Jundiaí 
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Dos 35 agentes que compõem o efetivo 
da Guarda Civil Municipal (GCM) de 
Votorantim (SP), 12 são mulheres. Uma delas 
é a jovem Renata Moraes, de 27 anos, que 

coleciona mais de 80 mil seguidores nas 
redes sociais com posts sobre a rotina da 
corporação e a presença feminina na 
segurança pública. (...) 

Para ela, as redes sociais funcionam 
como um instrumento de inspiração e 
encorajamento de outras pessoas que 

também sonham em trabalhar nesta área. 

Inicialmente, Renata postava apenas fotos 
fardada e compartilhando algum momento do 
dia de serviço, mas, com o tempo, começou a 
mostrar um pouco da rotina fora da GCM 
também. 

“Desde então, o número de seguidores 

não parou de subir, até fiquei surpresa com 
toda essa visibilidade. Comecei a receber 
mensagens, elogios, convites de parcerias e, 
até mesmo, agradecimentos. Isso é muito 
bom, porque consigo perceber que, com 
apenas uma postagem, faço a diferença na 

vida de alguém”, explica. 
Ao g1, Renata conta que se sente 

valorizada ao saber que inspira outras 
mulheres a ingressarem nesta carreira. Na 
opinião dela, a mulher é uma figura essencial 

e guerreira por natureza. 
“É importante esse incentivo, porque 

muitas vezes, ocupadas com as tarefas da 
rotina, elas acham que não podem conciliar 
sua vida pessoal com uma vida policial. Mas, 
pelo contrário, realizam seu trabalho de 
polícia com eficiência e presteza, ocupando 
hoje cargos de chefia e de comando. Ser 
figura representativa significa que muitas não 

vão desistir do sonho de usar uma farda. Elas 
conseguem ver que não é uma realidade tão 
distante.”     
 
Presença feminina 

Embora ainda se depare com situações 

de machismo no dia a dia, a guarda acredita 
que o público feminino esteja ganhando 

espaço e respeito na área de segurança 
pública aos poucos. 

“As mulheres estão mostrando que não 
são inferiores, que possuem autoridade, 
firmeza e força, e que podem fazer o que 

quiserem e estar onde quiserem.” 
“Nós percebemos o quão necessária é a 

figura feminina na segurança pública. No 
atendimento às ocorrências de violência 
doméstica contra a mulher, por exemplo, 
muitas vezes, a vítima não se sente segura 
quando é auxiliada por um homem.                 

58 
59 

60 
 

61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 

68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 

75 

76 
77 
78 
79 
80 
81 

82 
83 
84 
85 
86 
87 

88 
89 
90 
91 
92 

93 
94 

95 
96 

A presença feminina, nesse momento, 
estabelece um vínculo de empatia e 

confiança”, continua. 
  

Preconceito nas ruas  
Nas ruas, Renata diz que vive duas 

situações diferentes: ao mesmo tempo em 
que é admirada pelo cargo que ocupa, 
também acaba sofrendo preconceito por ser 
mulher. 

“Ao atender uma ocorrência, a vítima 

sendo homem não lhe dá credibilidade por ser 
mulher, sempre busca na figura masculina 
uma solução. Dentro da corporação, de modo 
indireto, você percebe que, muitas vezes, 
quando as tarefas lhe são dadas, um guarda 
não quer ser seu parceiro de viatura por 
acreditar que você é vulnerável ou incapaz de 

agir, caso se depare com alguma ocorrência”, 

relata. 
Além disso, a jovem diz que, no geral, 

muitas pessoas não enxergam as horas 
dedicadas ao treino e ao estudo e acreditam 
que as conquistas dela não foram por mérito, 
mas por ser mulher e bonita. 

“Eu sempre busquei uma profissão na 
qual pudesse ser útil. Não queria apenas 
produzir ou ser resultado em uma empresa. 
Eu queria fazer, auxiliar, informar, servir e 
fazer a diferença na vida de alguém. 
Atualmente, estou fazendo o curso de 

tecnólogo em segurança pública, pois 
pretendo me aperfeiçoar cada vez mais”, 
conta. 

Fora do trabalho, Renata se dedica à 
musculação e ocupa o tempo com a família. 

“Se não estou no trabalho, estou na 
academia. Lá é o lugar onde eu recarrego as 

minhas energias tanto para o trabalho quanto 
para mim enquanto mulher.” 

  
Disponível em: https://g1.globo.com/sp/sorocaba-

jundiai/noticia/2021/11/07/guarda-civil-faz-sucesso-na-
web-com-posts-sobre-rotina-e-espaco-da-mulher-na-

seguranca-publica-figura-representativa.ghtml.                    
Acesso em 21/02/2022. Texto adaptado. 

 

01. Analisando o título do texto “Guarda civil faz 

sucesso na web com posts sobre rotina e espaço da 
mulher na segurança pública: ‘Figura 
representativa’”, é correto afirmar que ele 

I. responde às perguntas “o quê, quem, 
quando, onde, como e por quê”. 

II. anuncia o empoderamento da guarda civil. 

III. indica a causa do sucesso da guarda civil na 
web. 

Estão corretas as complementações contidas em  

A) I, II e III. 

B) I e II apenas. 

C) II e III apenas. 

D) I e III apenas. 
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02. O gênero textual notícia, tal como o texto em 

estudo, se caracteriza por indicar 

A) descritividade, singularidade, efeito estético. 

B) confiabilidade, objetividade, informatividade. 

C) proximidade, tolerância, narratividade. 

D) clareza, persuasão, apelatividade. 

 

03. Em “Isso é muito bom, porque consigo 
perceber que…” (linhas 22-23), o termo em  

destaque refere-se a 

A) algo que já foi mencionado. 

B) algo que ainda vai ser mencionado. 

C) informações extratextuais. 

D) uma postagem que faz a diferença. 

 

04. São acentuadas pela mesma razão as palavras 

A) além, útil e alguém. 

B) vínculo, mérito e vulnerável. 

C) necessária, você e pública. 

D) contrário, violência e área. 

 

05. Assinale a opção cujos termos destacados têm 

a função sintática de complemento nominal. 

A) “Ao g1, Renata conta que se sente valorizada ao 
saber que Inspira outras mulheres a 

ingressarem nesta carreira.” (linhas 26-28) 

B) “No atendimento às ocorrências de violência  
doméstica contra a mulher, por exemplo,  

muitas vezes a vítima não se sente segura  
quando é auxiliada por um homem.” (linhas 53-
57) 

C) “Ao atender uma ocorrência, a vítima sendo  
homem não lhe dá credibilidade por ser mulher, 
sempre busca na figura masculina uma solução.” 

(linhas 67-70) 

D) “Fora do trabalho, Renata se dedica à  
musculação e ocupa o tempo com a família.”  
(linhas 91-92) 

 

06. Na passagem “Nas ruas, Renata diz que vive  

duas situações diferentes: ao mesmo tempo em  
que é admirada pelo cargo que ocupa, também  
acaba sofrendo preconceito por ser mulher.”  
(linhas 62-66), o uso dos dois-pontos sinaliza uma 

A) numeração. 

B) transcrição. 

C) oposição. 

D) citação. 

07. Considerando a subordinação da oração 

destacada em “Embora ainda se depare com 
situações de machismo no dia a dia, a guarda 
acredita que o público feminino esteja ganhando 

espaço e respeito na área de segurança pública aos 
poucos.” (linhas 43-47), é correto afirmar que se 
trata de uma oração subordinada adverbial 

A) conformativa. 

B) condicional. 

C) concessiva. 

D) consecutiva. 

 

08. Em “A presença feminina, nesse momento, 
estabelece um vínculo de empatia e confiança” 
(linhas 58-60), a palavra destacada significa 

A) identidade. 

B) aversão. 

C) indiferença. 

D) fraqueza. 
  

09. Em “Não queria apenas produzir ou ser 
resultado em uma empresa.” (linhas 83-84), o  verbo 

grifado está flexionado na primeira pessoa do 
singular do 

A) pretérito mais-que-perfeito do indicativo. 

B) futuro do pretérito do indicativo. 

C) pretérito imperfeito do indicativo. 

D) futuro do subjuntivo. 

  

10. Morfologicamente, o vocábulo “onde”, no 
período “Lá é o lugar onde eu recarrego as minhas 
energias” (linhas 94-95), é um pronome 

A) indefinido. 

B) interrogativo. 

C) demonstrativo. 

D) relativo. 

 

DIREITO ADMINISTRATIVO 

11. Os elementos fundamentais do Estado são 

A) as administrações direta e indireta. 

B) povo, território e governo. 

C) os poderes independentes e harmônicos.   

D) soberania, autonomia e independência. 
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12. “A prerrogativa conferida à Administração 

Pública para editar atos gerais para complementar as 
leis e permitir a sua efetiva aplicação” denomina-se 
poder 

A) disciplinar. 

B) discricionário. 

C) hierárquico. 

D) regulamentar. 

 

13. O princípio da Administração Pública, previsto 

na Constituição Federal, segundo o qual o servidor 
público, no exercício da função administrativa, deve 
agir com imparcialidade, impedindo discriminações e 
privilégios indevidamente dispensados a particulares 
denomina-se princípio da 

A) finalidade. 

B) igualdade. 

C) impessoalidade. 

D) legalidade. 

 

14. São fontes primárias do Direito Administrativo 
as 

A) analogias. 

B) doutrinas. 

C) jurisprudências. 

D) leis. 

 

15. Se determinada pessoa vai abrir uma empresa, 

precisa estar perfeitamente enquadrada em todos os 
requisitos exigidos por lei. Uma vez preenchidos os 
requisitos, a Prefeitura é obrigada a liberar o alvará 
porque, nesse caso, a licença para funcionamento é 
um ato administrativo 

A) declaratório. 

B) discricionário. 

C) ordinatório. 

D) vinculado. 

 

16. O atributo segundo o qual o ato administrativo 

pode ser imposto a terceiros independentemente de 

sua concordância denomina-se 

A) executoriedade. 

B) imperatividade. 

C) legitimidade. 

D) veracidade. 

 

17. O desfazimento de ato administrativo ilegal 

ocorre por meio do instituto jurídico denominado  

A) anulação. 

B) caducidade. 

C) cassação. 

D) revogação. 

 

18. A perda do direito pela Administração Pública 
de revisão dos seus atos pelo decurso do tempo 

denomina-se 

A) caducidade. 

B) exoneração. 

C) preclusão. 

D) prescrição. 

 

DIREITO CONSTITUCIONAL 

19. Segundo a Constituição Federal, um dos 
fundamentos da República Federativa do Brasil é a 

A) autodeterminação dos povos. 

B) dignidade da pessoa humana.  

C) prevalência dos direitos humanos. 

D) solução pacífica dos conflitos. 

 

20. Sobre os direitos e deveres individuais e 

coletivos, assinale a afirmação FALSA. 

A) A prisão ilegal será imediatamente relaxada pela 

autoridade policial. 

B) Não será concedida extradição de estrangeiro 
por crime político ou de opinião. 

C) Ninguém será processado nem sentenciado 
senão pela autoridade competente. 

D) São inadmissíveis, no processo, as provas 
obtidas por meios ilícitos. 

 

21. No âmbito da União, o servidor público 
abrangido por regime próprio de previdência social 
será aposentado aos  

A) 62 (sessenta e dois) anos de idade, se homem. 

B) 58 (cinquenta e oito) anos de idade, se mulher. 

C) 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem. 

D) 60 (sessenta) anos de idade, se mulher. 
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22. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja 

perda ou suspensão dar-se-á nos casos de 

A) condenação cível transitada em julgado. 

B) improbidade administrativa. 

C) relativa incapacidade civil. 

D) suspensão da naturalização por ordem judicial. 

 

23. O cargo que pode ser ocupado por brasileiro 
naturalizado é o de 

A) ministro de Estado da Defesa. 

B) ministro do Superior Tribunal de Justiça. 

C) oficial das Forças Armadas. 

D) presidente da Câmara dos Deputados. 

 

24. O regime jurídico único, previsto no texto 

constitucional, para servidores públicos, NÃO 
abrange os trabalhadores das 

A) administrações diretas. 

B) entidades autárquicas. 

C) fundações públicas. 

D) empresas públicas.  

 

25. Os servidores nomeados para cargo de 
provimento efetivo em virtude de concurso público 
são estáveis após três anos, contados da data 

A) da nomeação. 

B) da posse. 

C) de efetivo exercício. 

D) de registro da matrícula funcional.    

 

26. A polícia ostensiva e a preservação da ordem 
pública são atribuições das 

A) forças armadas. 

B) guardas municipais. 

C) polícias civis. 

D) polícias militares. 

 

CÓDIGO DE PROCESSO PENAL 

27. Do despacho que indeferir o requerimento de 
abertura de inquérito policial caberá recurso para o  

A) chefe de Polícia. 

B) juiz da Comarca. 

C) Ministério Público. 

D) Tribunal de Justiça. 

28. Se o indiciado tiver sido preso em flagrante, ou 

estiver preso preventivamente, o inquérito deverá 
terminar no prazo de 

A) 10 dias. 

B) 90 dias. 

C) 30 dias. 

D) 60 dias. 

 

29. Considera-se em flagrante delito quem 

A) acaba de cometer infração penal, sendo 
perseguido pela autoridade policial ou judiciária 
pelo prazo ininterrupto de 60 (sessenta) dias. 

B) é encontrado, no prazo de 30 (trinta) dias, com 
instrumentos, armas ou objetos que façam 

presumir ser ele autor da infração. 

C) é perseguido pelo ofendido ou por qualquer 

pessoa, logo após a infração penal, em situação 
que faça presumir ser ele autor da infração. 

D) é perseguido, por 90 (noventa) dias corridos, 
pela autoridade policial, em situação que faça 
presumir ser ele autor da infração. 

 

30. Serão recolhidos a prisão especial os 

A) cidadãos brasileiros com graduação superior por 
qualquer faculdade no Brasil ou exterior. 

B) ministros de confissão religiosa, quando sujeitos 
a prisão antes de condenação definitiva. 

C) prefeitos e secretários municipais, quando 

sujeitos a prisão após condenação definitiva. 

D) vereadores e servidores efetivos, quando 
sujeitos a prisão antes de condenação definitiva. 

 

DIREITO PENAL 

31. São crimes contra a pessoa: 

A) furto, lesões corporais e corrupção de menores. 

B) violabilidade do domicílio e de correspondência. 

C) roubo, extorsão, estelionato, estupro e rapto. 

D) usurpação, receptação, assédio sexual e 
sedução. 

 

32. A pessoa que adquire, recebe, transporta, 

conduz ou oculta, em proveito próprio ou alheio, 
coisa que sabe ser produto de ato ilícito comete o 
crime de 

A) apropriação indébita. 

B) furto qualificado. 

C) estelionato. 

D) receptação. 
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33. O funcionário público que, por indulgência, 

deixar de responsabilizar subordinado que cometeu 
infração no exercício do cargo ou, quando lhe falte 
competência, não levar o fato ao conhecimento da 

autoridade competente comete o crime de 

A) advocacia administrativa. 

B) concussão. 

C) condescendência criminosa. 

D) prevaricação. 

 

34. A sabotagem descrita no Código Penal 
brasileiro caracteriza crime contra 

A) a República Federativa. 

B) a soberania nacional. 

C) o democrático processo eleitoral.  

D) o Estado Democrático de Direito. 

 

DIREITO CIVIL 

35. Os bens que constituem o patrimônio das 
pessoas jurídicas de direito público, como objeto de 

direito pessoal, ou real, de cada uma dessas 
entidades, são classificados como públicos 

A) dominicais. 

B) de uso comum do povo. 

C) de uso especial. 

D) inalienáveis. 

 

36. Constituem atos ilícitos 

A) a deterioração ou destruição da coisa alheia, ou 
a lesão a pessoa, a fim de remover perigo 
iminente. 

B) aqueles que, por negligência ou imprudência, 
violarem direito e causarem dano a outrem. 

C) os praticados em desacordo com a legislação 
civil, ainda que em legítima defesa. 

D) os praticados em desacordo com a lei, mesmo 
no exercício regular de um direito reconhecido. 

 

37. Em se tratando de responsabilidade civil, é 

correto dizer que NÃO deve ser considerado(a) 
ofensivo(a) da liberdade pessoal 

A) a denúncia de boa-fé. 

B) a prisão por queixa. 

C) o cárcere privado. 

D) o encarceramento ilegal. 

38. Sobre a personalidade civil da pessoa natural, 

é correto afirmar que 

A) ninguém pode ser constrangido a submeter-se, 
com risco de vida, a tratamento médico ou a 

intervenção cirúrgica. 

B) o nome da pessoa só pode ser empregado por 
outrem em publicações que a exponham ao 
desprezo público se não houver intenção 
difamatória. 

C) o pseudônimo adotado no exercício de quaisquer 

atividades econômicas goza da proteção que se 
dá ao nome. 

D) os direitos da personalidade são intransmissíveis 
e irrenunciáveis, podendo o seu exercício sofrer 
limitação voluntária. 

 

CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO 

39. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, as 
vias abertas à circulação, de acordo com sua 
utilização, classificam-se em 

A) de trânsito lento e de trânsito rápido. 

B) ruas e avenidas. 

C) vias arteriais e coletoras. 

D) vias urbanas e rurais. 

 

40. Aos veículos reprovados na inspeção de 
segurança e na de emissão de gases poluentes e 

ruído será  

A) liberada a circulação, se o fabricante apresentar 
certificado de segurança aprovado pelo 
CONTRAN. 

B) aplicada penalidade de multa de natureza grave. 

C) aplicada a medida administrativa de retenção. 

D) permitida sua circulação, se houver expressa 
autorização do CONTRAN.    

 

41. Promover, na via, competição, eventos 
organizados, exibição e demonstração de perícia em 
manobra de veículo, ou deles participar, como 

condutor, sem permissão da autoridade de trânsito 
com circunscrição sobre a via sujeita o infrator às 

seguintes medidas administrativas: 

A) multa e apreensão do veículo. 

B) multa e suspensão do direito de dirigir. 

C) perda do direito de dirigir e cancelamento do 
documento de habilitação. 

D) recolhimento do documento de habilitação e 
remoção do veículo. 
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42. Corresponde a uma penalidade prevista no 

Código de Trânsito Brasileiro 

A) a advertência por escrito. 

B) o recolhimento do certificado de registro. 

C) a retenção e remoção do veículo. 

D) o transbordo do excesso de carga. 

 

43. NÃO caracteriza circunstância agravante das 
penalidades dos crimes de trânsito ter o condutor do 

veículo cometido a infração 

A) portando carteira de habilitação de categoria 
diferente da do veículo. 

B) quando a sua atividade não exigir cuidados 
especiais com o transporte de carga. 

C) sobre faixa de trânsito temporária ou 
permanentemente destinada a pedestres. 

D) utilizando o veículo sem placas, com placas 
falsas ou adulteradas. 

 

DIREITOS HUMANOS 

44. Assinale a opção que completa corretamente a 

lacuna contida no seguinte texto: 

    “A ____________ é um órgão autônomo da 
Organização dos Estados Americanos (OEA), 
integrado por sete membros independentes, 
encarregado da promoção e proteção dos direitos 
humanos no continente americano”. 

A) Comissão Interamericana de Direitos Humanos 

B) Conferência Internacional Americana 

C) Convenção Americana sobre Direitos Humanos 

D) Corte Interamericana de Direitos Humanos 

 

45. Segundo as regras das Nações Unidas para a 

proteção dos menores privados de liberdade, 

A) as informações relativas à admissão, lugar e 
detenção, transferência e libertação devem ser 
fornecidas sem demora aos pais e tutores ou a 
parente mais próximo do menor. 

B) os diplomas ou certificados de educação 

concedidos aos jovens durante a detenção 

indicarão que o jovem detido foi ressocializado. 

C) o menor só pode ser admitido em um 
estabelecimento se houver uma ordem de 
detenção válida emanada de uma autoridade 
judicial. 

D) todo menor, quando aprovado em processo de 

ressocialização, deve ter direito a receber 
formação profissional suscetível de prepará-lo 
para a vida ativa. 

46. A criação de um corpo abrangente de leis 

sobre direitos humanos, visto como um código 
universal e protegido internacionalmente, no qual 
todas as nações podem se inscrever e ao qual todas 

as pessoas aspiram é uma das grandes conquistas  

A) da Organização do Tratado do Atlântico Norte. 

B) da Organização dos Estados Americanos. 

C) das Nações Unidas. 

D) dos Estados Nacionais.   

 

47. A instituição judicial autônoma cujo objetivo é 
aplicar e interpretar a Convenção Americana 
denomina-se 

A) Assembleia Geral da OEA. 

B) Corte Interamericana de Direitos Humanos. 

C) Pacto de San José da Costa Rica. 

D) Suprema Corte dos Estados Americanos. 

 

48. Atente para o seguinte excerto: 

“Artigo 1 - Todos os seres humanos nascem livres e 
iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão 
e consciência e devem agir em relação uns aos outros 

com espírito de fraternidade”. 

O texto acima foi extraído do documento denominado 

A) Declaração Americana de Direitos Humanos. 

B) Declaração dos Direitos do Homem e Cidadão. 

C) Declaração Universal das Nações Unidas. 

D) Declaração Universal dos Direitos Humanos. 

 

49. A Convenção sobre os Direitos da Criança diz 
que 

A) a criança será registrada imediatamente após o 
seu nascimento e terá, desde o seu nascimento, 
direito a um nome, a uma nacionalidade e, na 

medida do possível, direito de conhecer seus 
pais e ser cuidada por eles. 

B) cabe somente aos pais a responsabilidade 
primordial de proporcionar, de acordo com suas 
possibilidades e meios financeiros, as condições 
de vida necessárias ao desenvolvimento da 

criança. 

C) criança é todo ser humano menor de doze anos 
de idade, salvo se, em conformidade com a lei 
aplicável à criança, a maioridade seja alcançada 
antes. 

D) os Estados-partes que reconhecem ou permitem 
o sistema de adoção atentarão para o fato de 
que a consideração primordial seja o interesse 

de preservar a instituição familiar. 
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50. Sobre as Regras de Beijing, é INCORRETO 

afirmar que 

A) jovem é toda criança ou adolescente que, de 
acordo com o sistema jurídico respectivo, pode 

responder por uma infração de forma diferente 
do adulto. 

B) jovem infrator é aquele a quem se tenha 
imputado o cometimento de uma infração ou 
que seja considerado culpado do cometimento 
de uma infração. 

C) os Estados membros da ONU procurarão, em 
conformidade com os seus interesses gerais, 
promover o bem-estar do menor e da sua 
família. 

D) será dada publicidade a toda e qualquer 
informação que possa dar lugar à identificação 

de um jovem infrator. 

 

51. A evolução histórica dos Direitos Humanos 
mostra que seu marco documental foi a 

A) Conferência Americana dos Direitos do Homem. 

B) Conferência de São José da Costa Rica.  

C) Declaração dos Direitos do Homem e do 

Cidadão. 

D) Declaração Universal de Direitos Humanos. 

 

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DE SOBRAL 

52. O Estatuto Geral das Guardas Municipais diz 

que 

A) aos guardas municipais é autorizado o porte de 
arma de fogo, suspendendo-se esse direito 
somente por meio de decisão judicial. 

B) as guardas municipais, nos termos da legislação 

específica, estão sujeitas a regulamentos 
disciplinares de natureza militar. 

C) é competência específica das guardas municipais 
a proteção de bens, serviços e logradouros 
públicos municipais.  

D) os corregedores e ouvidores terão mandato cuja 
perda será decidida pela maioria absoluta da 

Câmara Municipal, fundada em razão relevante e 
específica prevista em lei municipal. 

 

53. A elaboração do plano de trabalho da Guarda 
Civil do Município de Sobral compete ao 

A) Comandante da Guarda Municipal. 

B) Inspetor da Guarda Municipal. 

C) Secretário de Segurança e Cidadania. 

D) Subcomandante da Guarda Municipal. 

54. A investidura do funcionário em cargo de 

atribuições e responsabilidades compatíveis com a 
limitação que tenha sofrido em sua capacidade física 
ou mental, verificada em inspeção médica, 

denomina-se 

A) aproveitamento. 

B) disponibilidade. 

C) readaptação. 

D) reintegração. 

 

55. Segundo o Regimento Disciplinar, aprovado 
pelo Decreto nº 850/2006, a Guarda Civil do 

Município de Sobral obedecerá aos seguintes 

princípios: 

A) autonomia e independência. 

B) hierarquia e disciplina. 

C) segurança e proteção.  

D) urbanidade e dignidade. 

 

56. O servidor da guarda municipal que faltar ao 

serviço por mais de trinta dias consecutivos, sem 
motivo justificável, estará sujeito à pena de 

A) admoestação. 

B) demissão. 

C) repreensão. 

D) suspensão. 

 

57. Considerando os atributos indispensáveis ao 
exercício do cargo de Guarda Municipal, é correto 
afirmar que a “capacidade de proceder dentro dos 
padrões exigidos pela moral” denomina-se 

A) probidade. 

B) disciplina. 

C) responsabilização.  

D) sociabilidade. 

 

58. A Guarda Civil Municipal será chefiada por um 

Comandante que  

A) poderá ser qualquer pessoa escolhida pelo 
Prefeito. 

B) poderá ser qualquer servidor ocupante de cargo 
efetivo. 

C) será escolhido no círculo Inspetor. 

D) será escolhido no círculo Subcomandante. 
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LEGISLAÇÃO ESPECIAL 

59. Os crimes de abuso de autoridade são, 

primordialmente, de ação penal 

A) privada condicionada. 

B) privada subsidiária. 

C) pública condicionada. 

D) pública incondicionada. 

 

60. O Estatuto da Criança e do Adolescente 

A) aplica-se excepcionalmente às pessoas entre 
dezoito e vinte e um anos de idade, nos casos 
expressos em lei. 

B) considera adolescente a pessoa com idade até 

dezoito anos completos, podendo essa fase se 

estender até os vinte e um anos, quando ficar 
comprovado retardado desenvolvimento mental. 

C) considera criança a pessoa que tiver de zero a 
doze anos completos e adolescente a que tiver 
de treze a dezoito anos completos. 

D) só pode ser aplicado a criança ou adolescente 
que não tiver completado dezoito anos de idade. 

 

61. O deferimento da tutela pressupõe a prévia 
decretação da perda ou suspensão do 

A) dever de guarda. 

B) direito à adoção. 

C) pátrio poder. 

D) poder familiar. 

 

62. O crime de tortura 

A) é inafiançável sempre. 

B) é, em regra, afiançável. 

C) pode ser anistiado. 

D) pode ser suscetível de graça. 

 

63. É possível autorização para o plantio, a 
colheita e a exploração de vegetais e substratos dos 
quais possam ser extraídas ou produzidas drogas, 

exclusivamente para fins medicinais ou científicos, 
em local e prazo predeterminados, mediante 
fiscalização. Essa autorização compete  

A) ao Ministério Público. 

B) à União. 

C) ao Poder Judiciário. 

D) à Polícia Federal. 

 

64. A imposição e a execução das penas previstas 

no Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre 
Drogas prescrevem em 

A) 3 (três) anos. 

B) 4 (quatro) anos. 

C) 1 (um) ano. 

D) 2 (dois) anos. 

 

65. Aquele que induzir, instigar ou auxiliar alguém 

ao uso indevido de droga estará sujeito à pena de 

A) advertência sobre os efeitos das drogas. 

B) detenção e pagamento de multa. 

C) prestação de serviços à comunidade. 

D) reclusão e pagamento de multa. 

 

 
 
 


