
 

  
 

      Guarda Civil de Barra de São Francisco-ES  

 

 

       
G01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GCM 

Turno: TARDE 

 

Tipo de Prova 

A 
Sr. Candidato, para ter a sua prova corrigida é obrigatório a marcação do tipo de 
prova na folha de respostas. Caso não marque o tipo de prova, a folha de 
respostas não será lida e estará automaticamente eliminado do Concurso 
Público.  

 

 

TRANSCREVA, NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS, A FRASE ABAIXO PARA O EXAME GRAFOTÉCNICO: 

“A persistência é o caminho do êxito.”  

(Charles Chaplin) 

 

ATENÇÃO 
Este caderno contém quarenta questões de múltipla escolha, cada uma com cinco 

alternativas de resposta (A, B, C, D, E). 

 

Verifique se este material está em ordem, caso contrário, notifique imediatamente o fiscal. 
 

O tempo de duração da prova inclui o preenchimento da folha de respostas. 
 

Duração da prova: 3 Horas 

 

 
 
LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO 

 
Por motivo de segurança: 

 

 O candidato só poderá retirar-se definitivamente da sala após 1 (uma) hora do início efetivo da prova. 

 Somente faltando 1 (uma) hora para o término da prova, o candidato poderá retirar-se levando o seu caderno de questões. 

 O candidato que optar por se retirar sem levar o seu caderno de questões não poderá copiar suas respostas por qualquer meio.  

 Ao terminar a prova, o candidato deverá se retirar imediatamente do local, não sendo possível nem mesmo a utilização dos 

sanitários. 

 

Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal a folha de respostas assinada. Não se esqueça dos seus pertences. 

Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue a folha de respostas, devendo assinar a capa de 

sala. 

O fiscal de sala não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local. 

 

BOA PROVA! 
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Língua Portuguesa 

Leia o texto a seguir para responder às questões de 1 a 8. 

 

TEXTO  

Especialista comenta as principais tecnologias para a 
segurança pública. 

Anuário de Segurança Pública apresenta dados do setor 
em 2021; Especialista da Samsung SDS comenta  

as principais tecnologias já disponíveis no mercado. Em 
21/07/2022 

 

Além de ser um dever do Estado, "a segurança pública é 
um direito e uma responsabilidade de todos, a ser exercida 
para a preservação da ordem pública e da incolumidade 
das pessoas e do patrimônio". É o que afirma o Artigo 144 
da Constituição Federal, que, para garantir a proteção de 
todos os cidadãos, utiliza-se de seis órgãos: Polícia Federal, 
Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, 
Polícias Civis, Polícias Militares e Corpos de Bombeiros 
Militares. 

De acordo com dados do anuário de Segurança Pública, 
realizado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública 
referente a 2021 e divulgado no final de junho, o número 
de mortes violentas intencionais caiu 6,5% no Brasil. 
Quanto à força policial, a análise registrou a queda de 4,9% 
nas mortes em intervenções. Ao todo, 190 policiais foram 
assassinados no período analisado, uma baixa de 12% em 
comparação ao ano precedente.  

Henrique Tesoto, especialista em soluções para o setor 
público da Samsung SDS, chama a atenção para o fato de 
que, cada vez mais, têm sido criadas tecnologias que 
contribuem para a redução dos números mencionados 
acima. "Tecnologias como Body Cams (Câmeras Corporais, 
em português) têm sido usadas para oferecer mais 
segurança à força policial presente nas ruas brasileiras. 
Essas câmeras permitem gravação e transmissão de dados 
em tempo real ao centro de controle. Ao ser integrada 
com sistemas de reconhecimento facial e banco de dados 
governamentais, a ferramenta tem a capacidade de 
identificar cidadãos e consultar informações como 
mandados de prisão, foragidos, entre outros", exemplifica. 

"O uso de câmeras corporais também permite às 
Corporações Policiais se resguardar de acusações de abuso 
da força policial e outros ataques ao gravar todas as 
interações dos agentes com a população e suspeitos", 
complementa o especialista. "Além de proporcionar um 
controle maior das operações e a coleta e documentação 
mais eficiente de provas e evidências.” 

Tesoto ainda destaca outras tecnologias que apoiam as 
corporações policiais no controle das operações: "Uma 
delas contribui para o monitoramento de informações de 
saúde dos agentes, como batimentos cardíacos, pressão 
sanguínea, por exemplo, antecipando e identificando 
situações de stress. É possível também oferecer  um 
mapeamento de áreas de risco e controle dos agentes que 
passam por tais áreas", exemplifica.  

"Através de um smartwatch, por exemplo, um agente pode 
acionar o botão de emergência que envia uma notificação 
automática com a localização do mesmo para uma central 
de controle", informa. 

Segundo o especialista em soluções para o setor público da 
Samsung SDS, também ganham destaque tecnologias de 
Realidade Virtual e Aumentada para simulações e 
treinamentos imersivos dos agentes policiais. "A utilização 
desse tipo de tecnologia permite que projetos sejam 
desenvolvidos, a fim de que os formandos interajam com 
um cenário realista do que encontrarão em campo, 
visando o aprendizado na prática por meio de 
simulações".  

Ainda que os números referentes à pesquisa do Fórum 
Brasileiro sejam de quedas, Tesoto reforça a importância 
de investimento de empresas privadas no setor de 
segurança pública. "A sociedade como um todo, não só 
organizações públicas, deve estar atenta à segurança 
pública, uma vez que a falta dela pode impactar a todos 
enquanto sociedade", finaliza. 

(https://www.terra.com.br) 

 

 

Questão 1 

Os gêneros textuais são caracterizados, dentre outros 
fatores, por seus objetivos. Esse texto é um(a): 

 

(A) artigo, pois é elaborado a partir de um tema que causa 
controvérsias com a opinião do autor. 

(B) relato, pois narra uma vivência pessoal sobre 
tecnologias na segurança pública. 

(C) resenha, pois é um gênero científico de produção de 
conhecimento sobre segurança. 

(D) notícia, pois divulga fatos importantes sobre as 
tecnologias na segurança pública. 

(E) reportagem, pois extrapola os limites de uma notícia 
sobre tecnologias na segurança. 

 

Questão 2 

Conforme Henrique Tesoto, especialista em soluções para 
o setor público da Samsung SDS, algumas tecnologias de 
segurança já estão disponíveis no mercado, como por 
exemplo: 

 

(A) defesa contra acusações de abuso da força policial. 

(B) preservação da ordem pública e das pessoas. 

(C) realidade virtual e aumentada para simulações e 
treinamentos. 

(D) diminuição do número de mortes violentas 
intencionais. 

(E) queda no registro de força das corporações policiais. 
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Questão 3 

"[...] a segurança pública é um direito e uma 
responsabilidade de todos, a ser exercida para a 
preservação da ordem pública e da incolumidade das 
pessoas e do patrimônio". 1º§ 

A palavra destacada significa o estado de incólume, que 
tem o sentido de: 

 

(A) vulnerável. 

(B) moral. 

(C) ileso. 

(D) igual. 

(E) eventual. 

 

Questão 4 

“Ainda que os números referentes à pesquisa do Fórum 
Brasileiro sejam de quedas [...].” 8°§  
O termo em destaque expressa uma: 

 

(A) concessão. 

(B) finalidade. 

(C) adição. 

(D) conclusão. 

(E) explicação. 

 

Questão 5 

“Essas câmeras permitem gravação e transmissão de 
dados em tempo real ao centro de controle.” 3º§  

O pronome grifado refere-se: 

 

(A) ao que se encontra longe do falante e perto do ouvinte. 

(B) ao que se encontra perto do falante. 

(C) ao que está na outra pessoa. 

(D) ao que já se mencionou. 

(E) a tempo passado e próximo do presente. 

 

Questão 6 

Marque a alternativa cuja palavra do texto tenha sido 
formada pelo processo de derivação sufixal. 
 

(A) público. 

(B) sociedade. 

(C) controle. 

(D) ataques. 

(E) saúde. 

 

Questão 7 

"Ao ser integrada com sistemas de reconhecimento facial e 
banco de dados governamentais, a ferramenta tem a 
capacidade de identificar cidadãos e consultar informações 
[...].” 3º§ 

A vírgula empregada nessa frase separa: 

 

(A) orações coordenadas assindéticas. 

(B) oração coordenada sindética alternativa. 

(C) oração subordinada substantiva antecipada. 

(D) oração subordinada adverbial antecipada. 

(E) oração subordinada adjetiva restritiva. 

 

Questão 8 

"A utilização desse tipo de tecnologia permite que projetos 
sejam desenvolvidos, a fim de que os formandos interajam 
com um cenário realista [...].” 7º§ 

O modo dos verbos destacados confere à afirmação um 
sentido de: 

 

(A) certeza. 

(B) possibilidade. 

(C) sugestão. 

(D) condição. 

(E) conselho. 

 

Questão 9 

Assinale a alternativa que completa corretamente a 
seguinte frase: 

________________ alguns dias que foi publicado o Edital 
de Concurso Público daquela prefeitura. _______________ 
muitas candidatas para o cargo de guarda civil, mas 
________________ poucas vagas. 

 

(A) Fazem – haviam – existem. 

(B) Fazem – havia – existem. 

(C) Faz – haviam – existem. 

(D) Faz – havia – existe. 

(E) Faz – havia – existem.   

 

Questão 10 

Há incorreção ortográfica na seguinte frase: 
 

(A) Guardas municipais prendem indivíduo em fragrante. 

(B) Aquela prefeitura corrigiu um item do Edital, retificou 
uma informação. 

(C) Foram analisadas as práticas cotidianas da ronda 
ostensiva municipal. 

(D) Homem é preso após discriminar uma mulher por 
racismo. 

(E) Guarda municipal não aprovou adesão à paralisação. 
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Raciocínio Lógico Quantitativo 

Questão 11 

Alberto e Humberto disputaram uma corrida para saber 
quem é o mais rápido e quem possui maior resistência. 
Sabendo que Alberto venceu Humberto por uma diferença 
de 8 minutos e que Alberto fez todo o trajeto em 15 
minutos, qual foi o tempo gasto por Humberto para 
completar o trajeto? 

 

(A) 7 minutos. 

(B) 5 minutos. 

(C) 25 minutos. 

(D) 23 minutos. 

(E) 15 minutos. 

 

Questão 12 

Uma cidade pequena possui vinte bairros, cada bairro 
possui trinta ruas, cada rua possui vinte casas e cada casa 
possui, em média, quatro habitantes. Quantos habitantes 
há, em média, nessa cidade? 

 

(A) 40.000 habitantes. 

(B) 35.000 habitantes. 

(C) 48.000 habitantes. 

(D) 52.000 habitantes. 

(E) 26.000 habitantes. 

 

Questão 13 

Uma ciclista tem apenas três meses para se preparar 
para um campeonato de 12 km que disputará. Durante 
seu treino, ela registrou seu rendimento da seguinte 
forma: 

 

Distancia (km) Tempo (Horas) 

2 0.5 

4 1 

6 1.5 

 

Se o padrão proporcional entre a distância percorrida e 
o tempo gasto for mantido, em quanto tempo ela 
concluirá a prova no dia do campeonato? 

 

(A) 30 minutos. 

(B) 40 minutos. 

(C) 2 horas. 

(D) 5 horas. 

(E) 3 horas. 

 

Questão 14 

Em uma festa de comemoração pela aprovação em um 
concurso, concorrido Arnaldo, o aprovado, afirmou que, 
pela quantidade de pessoas na festa, certamente duas 
delas faziam aniversário no mesmo mês. Dessa forma, qual 
a quantidade mínima de pessoas na festa? 

 

(A) 12. 

(B) 13. 

(C) 14. 

(D) 15. 

(E) 16. 

 

Questão 15 

Marcio está indo visitar sua avó quando se depara com 
algumas obras na principal via de acesso à cidade. Então, 
decide alterar a rota para uma estrada alternativa que tem 
seu final na cidade A. Sabe-se que para chegar à casa de 
sua avó, por essa estrada alternativa, será necessário que 
ele passe pelas cidades A e B, chegando à cidade de sua 
avó, distante alguns quilômetros de B. Sabendo que há 7 
estradas que ligam as cidades A e B e 2 que ligam as 
cidades B a seu destino final, quantos trajetos   diferentes 
ele pode fazer passando necessariamente por A e B uma 
única vez?  

 

(A) 14. 

(B) 16. 

(C) 9. 

(D) 5. 

(E) 4. 
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Noções de Informática Básica 

Questão 16 

Os dados resultantes do processamento das informações 
pelo computador podem ser apresentados de inúmeras 
formas, e por meio de diversos dispositivos. Sendo assim, 
assinale a alternativa que represente um meio para a saída 
de dados. 

 

(A) Monitor de vídeo. 

(B) Mouse. 

(C) Mesa digitalizadora. 

(D) Teclado. 

(E) CD-Rom. 

 

Questão 17 

O teclado é um dispositivo que possui um conjunto de 
teclas alfabéticas, numéricas, de pontuação, de símbolos e 
de controles. Quando uma tecla é pressionada, o teclado 
envia um código eletrônico à CPU, que o interpreta, 
enviando um sinal para outro periférico que mostra na tela 
o caractere correspondente. Tem-se como exemplo de 
uma tecla de controle o “Esc”, que tem a função de: 

 

(A) ligar ou desligar a opção de maiúscula do teclado. 

(B) selecionar a opção numérica ou de movimento do 
cursor no teclado numérico. 

(C) abandonar uma tela, um programa ou um menu. 

(D) mover o cursor para o final de uma linha 

(E) movimentar-se entre as paradas de tabulação 
automaticamente. 

 

Questão 18 

Software é um conjunto de componentes lógicos de um 
computador, que controla o seu funcionamento. Existem 
alguns tipos de softwares, como os básicos, os utilitários, 
os de aplicativos e os livres. Sobre os softwares utilitários, 
assinale a alternativa correta. 

 

(A) São programas de computador escritos para ajudar um 
utilizador a fazer uma tarefa específica. 

(B) São os programas essenciais para o funcionamento de 
um computador. 

(C) É o software que pode ser usado, copiado, estudado, 
modificado e redistribuído sem restrição. 

(D) É aquele que o autor renuncia à propriedade do 
programa (e todos os direitos associados) e esse se 
torna bem comum. 

(E) São programas utilizados para suprir deficiências dos 
sistemas operacionais, melhorando seus recursos. Eles 
auxiliam nas diversas tarefas ligadas ao gerenciamento, 
monitoramento ou otimização e manutenção do 
computador ou da rede de computadores. 

 

Questão 19 

Analise e responda. 

I – É a rede mundial de computadores. Possui origens na 
ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network). 

II - É concebida para ficar restrita às instalações da 
empresa/órgão na qual foi desenvolvida, e deve ser 
restrita aos usuários autorizados.  

III - É uma rede utilizada por empresas ou outras 
organizações, que permite trocar informações com o 
público externo. 

As assertivas acima, se referem respectivamente a: 

 

(A) Internet, Extranet e Intranet. 

(B) Extranet, Internet e Intranet. 

(C) Intranet, Extranet e Internet. 

(D) Internet, Intranet e Extranet. 

(E) Extranet, Intranet e Internet. 

 

Questão 20 

Existem protocolos que auxiliam no recebimento de 
mensagens de e-mail. Um deles tem a função de permitir o 
acesso de mensagens diretamente no servidor, online, em 
tempo real, e no cliente de e-mail. Qual? 

 

(A) POP3. 

(B) IMAP. 

(C) SMTP. 

(D) TCP. 

(E) UDP. 

 

Questão 21 

“É o campo usado para enviar cópias da mensagem para 
outros destinatários.” 

Em uma mensagem de e-mail existem alguns campos a 
serem preenchidos, qual o campo responsável pela função 
citada no trecho acima? 

 

(A) Cc. 

(B) De. 

(C) Para. 

(D) Cco. 

(E) Mensagem. 
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Questão 22 

Quais grupos estão presentes na guia “Página Inicial” do 
MS-Word 2010? 

 

(A) Área de Transferência, Fonte, Parágrafo, Estilo e 
Edição. 

(B) Desfazer, Área de Transferência, Fonte, Parágrafo e 
Estilo. 

(C) Área de Transferência, Fonte, Parágrafo, Estilo, Voz e 
Edição. 

(D) Desfazer, Fonte, Parágrafo, Voz, Edição e Reutilizar 
Arquivos. 

(E) Área de Transferência, Fonte, Parágrafo, Edição e Voz. 

 

Questão 23 

O atalho “Ctrl +Shift + @”, quando utilizado no MS-Excel, 
permite que o usuário: 

 

(A) aplique o conversor de moedas com duas casas 
decimais. 

(B) abra a caixa de diálogo “Inserir hiperlink”. 

(C) aplique o formato Data com dia, mês e ano. 

(D) verifique a ortografia. 

(E) exiba a caixa de diálogo “Criar Tabela”. 

 

Questão 24 

“Na topologia _____________ todos os computadores 
trocam informações entre si através do mesmo cabo, 
sendo este utilizado para a transmissão de dados entre os 
computadores. Este tipo de topologia é utilizada na 
comunicação ponto-a-ponto.” 

A lacuna deve ser preenchida por: 

 

(A) em anel. 

(B) híbrida. 

(C) em barramento. 

(D) em árvore. 

(E) em estrela. 

 

Questão 25 

Analise e responda. 

I – Cavalo de Tróia. 

II – Worm. 

III – Hackers. 

IV – SPAM. 

V – Pharming. 

 

São considerados Malwares: 

 

(A) II, IV e V. 

(B) III e IV. 

(C) apenas a IV. 

(D) I e II. 

(E) I, III e V. 
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Conhecimentos Específicos 

Questão 26 

Podemos entender princípios, no direito administrativo, 
como mandamentos de otimização, que se caracterizam 
pelo fato de poderem ser cumpridos em diferentes graus. 
Nesse sentido, é CORRETO afirmar ser o princípio da 
administração pública introduzido por Emenda 
Constitucional em 1998, exigindo resultados positivos para 
o serviço público e satisfatório atendimento das 
necessidades públicas: 

 

(A) eficiência. 

(B) legalidade. 

(C) impessoalidade. 

(D) publicidade. 

(E) moralidade. 

 

Questão 27 

A declaração do Estado ou de quem o represente, que 
produza efeitos jurídicos imediatos, com observância da 
lei, sob o regime jurídico de direito público e sujeita ao 
controle pelo Poder Público, podemos afirmar ser 
definição de um ato administrativo. Nesse sentido, 
podemos afirmar se tratar de uma das características do 
ato administrativo: 

 

(A) finalidade. 

(B) competência. 

(C) imperatividade. 

(D) motivo. 

(E) objeto. 

 

Questão 28 

Em que pese o ato administrativo, trata-se de um de seus 
requisitos, definindo que deva respeitar os moldes exigidos 
para sua prática, sendo a materialização, ou seja, como ele 
se apresentará. É CORRETO afirmar que o período anterior 
faz alusão ao requisito do ato administrativo: 

 

(A) tipicidade. 

(B) forma. 

(C) imperatividade. 

(D) autoexecutoriedade. 

(E) legitimidade. 

 

Questão 29 

Analise as assertivas e responda. 

I – Imperatividade. 

II – Competência. 

III – Tipicidade. 

IV – Motivo. 

 

Tratando dos atos administrativos, à luz do direito 
brasileiro, é CORRETO afirmar, entre as assertivas 
dispostas, ser(em) elemento(s) do ato administrativo, 
apenas vinculado: 

 

(A) III. 

(B) II, III e IV. 

(C) I e III. 

(D) II. 

(E) I, II e IV. 

 

Questão 30 

Nos atos administrativos, os atos internos são aqueles 
praticados no âmbito interno da administração, incidindo 
sobre órgãos e agentes administrativos, sendo CORRETO 
afirmar que pertença, na classificação dos atos, quanto ao 
seu: 

 

(A) objeto. 

(B) formato. 

(C) regramento. 

(D) destinatário. 

(E) alcance. 

 

Questão 31 

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo quinto, 
define que todos são iguais perante a lei, sem distinção de 
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 
à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade. Nesse sentido, é INCORRETO afirmar que: 

 

(A) Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento 
desumano ou degradante. 

(B) É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o 
anonimato. 

(C) É inviolável a liberdade de consciência e de crença, 
sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos 
e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de 
culto e a suas liturgias. 

(D) É assegurada, nos termos da lei, a prestação de 
assistência religiosa nas entidades civis e militares de 
internação coletiva. 

(E) É assegurado o direito de resposta ou indenização 
proporcional ao agravo. 
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Questão 32 

Analise as assertivas e responda. 

I – obras coletivas. 

II – reproduções da imagem humana. 

III – reproduções da voz humana. 

 

Em consonância com o disposto pela Constituição Federal 
de 1988, em que pese os direitos e deveres individuais e 
coletivos, será assegurado, nos termos da lei, das 
assertivas dispostas, a proteção às participações 
individuais, inclusive nas atividades desportivas, nas: 

 

(A) I e II. 

(B) I, II e III. 

(C) II e III. 

(D) I e III. 

(E) II. 

 

Questão 33 

Analise as assertivas e responda. 

I – Convenção coletiva. 

II – Acordo coletivo. 

III – Comprovado estado de necessidade do empregador. 

 

Em que pese os direitos sociais dos trabalhadores urbanos 
e rurais, definidos pela Constituição Federal de 1988, das 
assertivas apresentadas, é CORRETO afirmar que será 
garantido a irredutibilidade do salário, salvo por: 

 

(A) I e II. 

(B) II e III. 

(C) I e III. 

(D) II. 

(E) I, II e III. 

 

Questão 34 

Analise os entes dispostos pelas assertivas e responda. 

I – à União. 

II – aos Estados. 

III – ao Distrito Federal. 

IV – aos Municípios. 

 

À luz da Constituição Federal de 1988, em que pese a 
organização político-administrativa, entre outras, é 
CORRETO afirmar que, das assertivas dispostas, a criação 
de distinções entre brasileiros ou preferências entre si, 
será vedado: 

 

(A) I e II. 

(B) II, III e IV. 

(C) I, II, III e IV. 

(D) IV. 

(E) III. 

 

Questão 35 

Sobre a defesa do estado e das instituições democráticas, 
expressos pela Constituição Federal de 1988, é INCORRETO 
afirmar que na vigência do estado de defesa: 

 

(A) a comunicação será acompanhada de declaração, pela 
autoridade, do estado físico e mental do detido no 
momento de sua autuação. 

(B) a prisão de qualquer pessoa não poderá ser superior a 
dez dias, salvo quando autorizada pelo Poder Judiciário. 

(C) é vedada a incomunicabilidade do preso. 

(D) a prisão por crime contra o Estado, determinada pelo 
executor da medida, será por este comunicada 
imediatamente ao juiz competente, que a relaxará, se 
não for legal, com exame, indispensável, de corpo de 
delito a requisitado a autoridade policial. 

(E) a detenção de qualquer pessoa não poderá ser superior 
a dez dias, salvo quando autorizada pelo Poder 
Judiciário. 

 

Questão 36 

Em consonância com o Código Penal brasileiro, em que 
pese os crimes contra a vida, é INCORRETO afirmar que no 
crime doloso contra a vida, será considerado qualificado, 
se o homicídio é cometido: 

 

(A) por motivo fútil. 

(B) com emprego de fogo. 

(C) para assegurar a execução de outro crime. 

(D) para assegurar a impunidade de outro crime. 

(E) contra pessoa menor de quatorze anos. 
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Questão 37 

Em conformidade com a Lei nº 13.869 de 2019, que dispõe 
sobre os crimes de abuso de autoridade, é CORRETO 
afirmar se tratar de crime de violência institucional. 

 

(A) Constranger a depor, sob ameaça de prisão, pessoa 
que, em razão de função, ministério, ofício ou 
profissão, deva guardar segredo ou resguardar sigilo. 

(B) Constranger o preso ou o detento, mediante violência, 
grave ameaça ou redução de sua capacidade de 
resistência, a exibir-se ou ter seu corpo ou parte dele 
exibido à curiosidade pública. 

(C) Deixar injustificadamente de comunicar prisão em 
flagrante à autoridade judiciária no prazo legal. 

(D) Submeter a vítima de infração penal ou a testemunha 
de crimes violentos a procedimentos desnecessários, 
repetitivos ou invasivos, que a leve a reviver, sem 
estrita necessidade a situação de violência. 

(E) Decretar a condução coercitiva de testemunha ou 
investigado manifestamente descabida ou sem prévia 
intimação de comparecimento ao juízo. 

 

Questão 38 

Em consonância com o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, é INCORRETO afirmar que a garantia de 
prioridade compreende: 

 

(A) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer 
circunstâncias. 

(B) precedência de atendimento nos serviços de relevância 
pública. 

(C) preferência na formulação das políticas sociais 
públicas, salvo em sua execução. 

(D) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas 
relacionadas com a proteção à infância e à juventude. 

(E) precedência de atendimento nos serviços públicos. 

 

Questão 39 

Analise as assertivas e responda. 

I – Ministério Público. 

II – Tribunal de Contas. 

III – Conselho de Contas. 

 

Sob à luz da Lei nº 8.429 de 1992, que dispõe sobre as 
sanções aplicáveis em virtude da prática de atos de 
improbidade administrativa, é CORRETO afirmar que, das 
assertivas dispostas, a comissão processante dará 
conhecimento da existência de procedimento 
administrativo para apurar a prática de ato de 
improbidade, ao: 

 

(A) I, II e III. 

(B) I e II. 

(C) II e III. 

(D) I e III. 

(E) II. 

 

Questão 40 

Em face do que preconiza o Estatuto do Idoso, instituído 
pela Lei nº 10.741 de 2003, é INCORRETO afirmar ser um 
dos aspectos compreendidos no direito à liberdade: 

 

(A) opinião e expressão. 

(B) atendimento preferencial imediato. 

(C) crença e culto religioso. 

(D) prática de esportes e de diversões. 

(E) participação na vida política, na forma da lei. 

 


