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PROVA TIPO Cargo de Nível Médio: 

CÓD. 24 – GUARDA MUNICIPAL 

Provas de Português, Raciocínio Lógico e 
Conhecimentos Específicos. 

 

CADERNO DE QUESTÕES 

 

1. Este Caderno de Questões somente deverá ser aberto quando for autorizado pelo Fiscal. 

2. Antes de iniciar a prova, confira se o tipo da prova do Caderno de Questões é o mesmo da 

etiqueta da banca e da Folha de Respostas de questões objetivas. 

3. Ao ser autorizado o início da prova, verifique se a numeração das questões e a paginação 

estão corretas. Verifique, também, se contém 40 (quarenta) questões objetivas com 5 

(cinco) alternativas cada. Caso contrário, comunique imediatamente ao Fiscal. 

4. O tempo disponível para esta prova é de 4 horas. Faça-a com tranquilidade, mas controle 

seu tempo. Esse tempo inclui a marcação da Folha de Respostas de questões objetivas.  

5. Você somente poderá sair em definitivo do Local de Prova depois de decorridas 2 (duas) 

horas do início da aplicação. 

6. Na Folha de Respostas de questões objetivas, confira seu nome, número do seu 

documento de identificação, tipo de prova e cargo escolhido. 

7. Em hipótese alguma lhe será concedida outra Folha de Respostas de questões objetivas. 

8. Preencha a Folha de Respostas de questões objetivas utilizando caneta esferográfica de 

tinta preta. Na Folha de Respostas de questões objetivas, preencha completamente o 

círculo correspondente à alternativa escolhida, conforme o modelo: 

  
9. Será atribuído o valor ZERO à questão que contenha na Folha de Respostas de questões 

objetivas: dupla marcação, marcação rasurada, emendada ou com “X”, não preenchida 

totalmente ou que não tenha sido transcrita. 

10. A correção da prova objetiva será efetuada de forma eletrônica, considerando-se apenas o 

conteúdo da Folha de Respostas de questões objetivas. 

11. Caso a Comissão julgue uma questão como sendo nula, os pontos serão atribuídos a todos 

os candidatos. 

12. Não será permitida qualquer espécie de consulta. 

13. Ao terminar a prova, devolva ao Fiscal de Sala este Caderno de Questões, juntamente 

com a Folha de Respostas de questões objetivas, e assine a Lista de Presença. 

14. Na sala que apresentar apenas 1 (um) Fiscal, os 3 (três) últimos candidatos somente 

poderão ausentar-se da sala juntos, após a assinatura da Ata de Encerramento de provas. 

15. Assine este Caderno de Questões e coloque o número do seu documento de identificação 

(RG, CNH, outros). 

Boa Prova! 
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Nº do documento de identificação (RG, CNH, outros): Assinatura do(a) candidato(a): 
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PORTUGUÊS 

QUESTÃO 01_____________________________________ 

Assinale a alternativa na qual a crase está corretamente 
empregada ou não há necessidade dela: 

A) Essa sua conversa não levou à nada. A propósito, 
quando vai partir para as ações? 
B) Você pode estipular as prestações à partir de R$50,00. 
C) Trabalho isolado numa sala de segunda à sexta-feira, 
das 8 as 18 h. As vezes a solidão aperta. 
D) Estou a centenas de quilômetros de minha casa. Viajei à 
Bahia a trabalho para proceder a pesquisas no sertão 
baiano. 
E) Refiro-me aquele caso singular em que a crase é 
facultativa, com a utilização do pronome possessivo. 

QUESTÃO 02_____________________________________ 

As margens plácidas do Ipiranga ouviram o brado 
retumbante de um povo heroico. 

O artigo AS e o adjetivo PLÁCIDAS estão no feminino plural 

porque concordam em ____________ e ______________ 
com o substantivo MARGENS. 

A) Gênero e grau 
B) Gênero e número 
C) Número e ideologia 
D) Grau e pessoa 
E) Concordância e gênero 

QUESTÃO 03_____________________________________ 

Marque a alternativa em que o período está escrito 
integralmente na ortografia correta. 

A) Porque pretendo conquistar uma profissão digna? Porque 
faz parte de minhas pretenções de vida. 
B) A escola deve concerteza se dedicar mais aos alunos 
adolecentes. 
C) Sinto boa expectativa agora em relação ao meu futuro 
profissional. Posso dizer o porquê. 
D) Adoro me diverti com minha família. Eles mim dão 
alegria. 
E) Queremos que vocês estudem mas, mais parece que, 
quanto mais falamos, menos atenção prestam. 

QUESTÃO 04_____________________________________ 

Assinale a opção em que a concordância não está de acordo 
com as normas gramaticais. 

A) Tanto os garotos quanto as garotas estavam apreensivas 
em relação à presença dos pais. 
B) A maternidade e a paternidade responsáveis resultam em 
benefício dos filhos. 
C) Existem muitos alunos que não fazem as tarefas de casa. 
D) Ao meio-dia e meia vou sair para almoçar com meus 
companheiros. 
E) Faz duas horas que cheguei à escola e a prova ainda 
não foi aplicada. 

QUESTÃO 05_____________________________________ 

Marque a opção em que as palavras ou expressões podem 
substituir, com o mesmo sentido, e na mesma ordem, os 
vocábulos destacados em maiúsculo na frase a seguir: 

“Uma atitude pessoal precipitada, impensada, pode 
ACARRETAR problemas para aqueles que CONVIVEM 
conosco e até “DESENCADEAR conflitos em nossas 
relações INTERPESSOAIS”. 

A) trazer – não habitam – produzir – com eles 
B) resultar – moram – acarretar – egoístas 
C) caracterizar – se relacionam – superar – contra as 
pessoas 
D) causar – partilham – gerar – impessoais 
E) trazer – têm convívio – causar – com as pessoas 

QUESTÃO 06_____________________________________ 

Indique a opção na qual a concordância está incorreta. 

A) Temo que existam mais pessoas do que vagas. 
B) Desejo que não aconteçam outros acidentes tão tristes. 
C) Torço para que ainda tenham ingressos para esse show. 
D) Espero que não hajam mais erros desse tipo. 
E) Espero que não ocorram mais provas difíceis como esta. 

QUESTÃO 07_____________________________________ 

Onde se Aprende a Pensar? 

Uma fonte importante dessa aprendizagem são os estudos 
formais na escola. Através da educação escolar, se aprende 
o que é adequado pensar, o que se precisa conhecer de 
importante para interagir com o mundo social e profissional, 
se aprende muitas das perguntas que usa para entender o 
ambiente em que vive. Na escola, aprende onde buscar 
informações, a que tipo de ideias deve prestar atenção e 
como pensar sobre elas. 

Em suma, o treinamento educacional fornece muitos 
conceitos que se usam para ordenar e compreender o 
mundo. 
(adaptado de texto pedagógico escolar) 

Assinale a afirmativa que não está expressa pelas ideias 
apresentadas no texto: 

A) A escola é fundamental para ensinar a interação da 
pessoa com outras áreas em que está inserida. 
B) A boa compreensão do mundo tem como pressuposto o 
treinamento educacional. 
C) Além da escola, os ambientes familiar e profissional são 
importantes fontes de aprendizagem. 
D) A escola não é apenas fonte de informações, mas de 
questionamentos sobre o mundo onde se vive. 
E) Quanto mais questionamentos a escola suscita, mais o 
aluno aprende a pensar. 
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QUESTÃO 08_____________________________________ 

“Ipsis litteris” é uma expressão latina utilizada num texto e 
que não significa: 

A) Palavra por palavra 
B) Ao pé da letra 
C) Textual 
D) Literária 
E) Literal 

QUESTÃO 09_____________________________________ 

PASSAREDO 
(Chico Buarque) 

(...) 
Ei, quero-quero 
Oi, tico-tico 
Assum, pardal, chupim 
Xô, cotovia 
Xô, ave-fria 
Xô, pescador-martim 
Some, rolinha 
Anda, andorinha 
Te esconde, bem-te-vi 
Voa, bicudo 
Voa, sanhaço 
Vai, juriti 
Bico calado 
Muito cuidado 
Que o homem vem aí 
O homem vem aí. 

Com relação aos versos da canção acima, assinale a opção 
não verdadeira. 

A) A letra da canção se baseou apenas na flora brasileira 
B) O uso dos verbos no imperativo e de vírgula antes do 
nome de cada ave caracteriza uma construção oracional 
chamada vocativo 
C) Um estudioso de aves é chamado de ornitólogo 
D) Quero-quero, tico-tico, ave-fria, pescador-martim, bem-te-
vi são substantivos compostos com sentidos diferentes das 
palavras isoladas 
E) “O homem vem aí” denuncia a ameaça que o ser humano 
representa para a natureza 

QUESTÃO 10_____________________________________ 

Assinale a opção em que o texto não apresenta o tipo e/ou 

gênero indicado no início. 

A)  Texto Injuntivo 

“No sinal fechado 
Ele vende chiclete 
Capricha na flanela 
E se chama Pelé 
Pinta na janela 
Batalha algum trocado 
Aponta um canivete 
 “E até.” 
(Chico Buarque) 
 

B) Texto Dissertativo Argumentativo 

As queimadas que anualmente destroem a Amazônia e 
chamam a atenção mundial, especialmente neste ano, é 
apenas a face mais visível da exploração da maior floresta 
tropical da Terra. Por trás da derrubada da mata e sob o 
fogo, certamente estão poderosos interesses econômicos: a 
criação de gado, o comércio ilegal de madeira e a produção 
de soja. As autoridades se mostram lenientes na 
fiscalização, pois são representantes e defensores do grande 
capital, seguramente os maiores interessados e 
responsáveis pela catástrofe. 

C) Texto Descritivo 

Penedo é uma cidade histórica às margens do Rio São 
Francisco, no sul alagoano. O povoado foi oficialmente 
reconhecido em 1560 pelos segundo donatário da Capitania 
de Pernambuco com o nome Penedo do São Francisco. 
Esteve por 10 anos sob o domínio holandês, como quase 
toda a Capitania. Foi importante entreposto comercial 
durante dois séculos, mas só foi elevado à categoria de 
cidade em 1842. 

Penedo, cidade dos sobrados, vitrine da história de Alagoas, 
berço da civilização alagoana, é Patrimônio Nacional. 

D) Texto Não Verbal (exceto título) 

 

E) Texto Dissertativo Expositivo 

“Na realidade, toda palavra comporta duas faces. Ela é 
determinada tanto pelo fato de que procede de alguém como 
pelo fato de que se dirige para alguém. Ela constitui 
justamente o produto da interação do locutor e do ouvinte. 
Toda palavra serve de expressão a um em relação ao outro”. 
(Mikhail Bakhtin) 

QUESTÃO 11_____________________________________ 

“Há escolas que são gaiolas e há escolas que são asas”. 
(Rubem Alves, educador e escritor) 

Escolha a opção que não corresponde à frase acima: 

A) O verbo “há” pode ser substituído por “existem” 
B) O segundo “há” pode ser eliminado sem prejuízo do 
sentido 
C) “gaiolas” expressa falta de liberdade e criatividade 
D) A palavra “Asas” está usada em sentido denotativo 
E)  “Que” é pronome relativo e se refere a “escolas” 
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QUESTÃO 12_____________________________________ 

Escolha a opção em que as palavras não apresentam os 
sinônimos corretos: 

A) Parcimônia = economia 
Percalço = contratempo 
Enólogo = especialista em vinho 

B) Rubicundo = triste 
Inócuo = ofensivo 
Pândego = grande 

C) Desassombrado = destemido 
Extenuado = exausto 
Abúlico = preguiçoso 

D) Retificar = corrigir 
Inferir = deduzir 
Procrastinar = adiar 

E) Obsoleto = ultrapassado 
Iminente = próximo 
Prodigioso = maravilhoso 

QUESTÃO 13_____________________________________ 

Em qual frase o verbo sublinhado está inadequadamente 
empregado? 

A) Os menores foram chamados à sala do Diretor por terem 
infringido normas internas. 
B) O Reitor chancelou a proposta dos professores e a 
encaminhou à secretaria. 
C) Ele está na prisão a espiar um crime. 
D) Comportamento ético deve presidir as decisões dos 
magistrados. 
E) Um bom texto não pode prescindir da correção 
gramatical. 

QUESTÃO 14_____________________________________ 

Assinale a opção em que a segunda frase não mantém o 
mesmo sentido, considerada a substituição da conjunção ou 
locução conjuntiva. 

A) 1. Apesar dos percalços, conseguimos atingir os 
objetivos. 
2. Não obstante os percalços, conseguimos atingir os 
objetivos. 

B) 1. Conforme já dissemos, não há condições de atender a 
todos os bolsistas. 
2. De modo que já dissemos, não há condições de atender a 
todos os bolsistas. 

C) 1. A dor e o prazer sempre caminham lado a lado em 
nossas vidas e, por conseguinte, sofremos conflitos internos 
e externos. 
2. A dor e o prazer sempre caminham lado a lado em nossas 
vidas e, portanto, sofremos conflitos internos e externos. 

D) 1. Uma mudança mais profunda no país é necessária, 
porquanto não podemos continuar sem diretrizes. 
2. Uma mudança mais profunda no país é necessária, visto 
que não podemos continuar sem diretrizes. 

E)  1. Temos convivido com a violência, e com ela 
continuaremos a viver, a não ser que ocorra mudança radical 
nas políticas de.educação e segurança. 
2. Temos convivido com a violência, e com ela 
continuaremos a viver, exceto se ocorrer mudança radical 
nas políticas de educação e segurança. 

QUESTÃO 15_____________________________________ 

Assinale a opção em que as duas frases não apresentam 
sentidos equivalentes. 

A) 1. O trabalho da Comissão foi profícuo na rápida análise 
de algumas contas consideradas nebulosas. 
2. O trabalho da Comissão foi produtivo na rápida análise de 
algumas contas consideradas obscuras. 

B) 1. A empresa está mergulhada em dívidas e não há mais 
como se manter com a economia em ruína. 
2. A empresa está imersa em dívidas e não há mais como se 
manter com a economia em bancarrota. 

C) 1. O Prefeito concordou com a demanda da entidade, 
porém exigiu pressa na apresentação da proposta. 
2. O Prefeito sancionou o pleito da entidade, porém exigiu 
parcimônia na apresentação da proposta. 

D) 1. Podemos assegurar que nosso intuito é atingir a meta 
até dezembro. 
2. Podemos asseverar que nosso escopo é atingir a meta até 
dezembro. 

E) 1. Minha aspiração sempre foi subir   a postos mais 
importantes na Prefeitura. 
2. Minha pretensão sempre foi ascender a postos mais 
importantes na Prefeitura. 

RACIOCÍNIO LÓGICO 

QUESTÃO 16_____________________________________ 

Duas torneiras enchem um certo tanque em três horas. Se a 
vazão de uma delas é a metade da vazão da segunda, em 
quantos minutos a torneira de menor vazão irá encher o 
mesmo tanque, se somente ela estiver aberta? 

A) 270. 
B) 900. 
C) 360. 
D) 180. 
E) 540. 

 

 

 



   
  
 

NM – GUARDA MUNICIPAL  
 

4
 

 

Prova Tipo 2 27.Outubro.2019 

Município de Pilar – Alagoas 

Concurso Público do Município de Pilar - 2019 

QUESTÃO 17_____________________________________ 

Em uma festa infantil, um mágico coloca em uma urna cinco 
bolas vermelhas, três brancas e duas azuis. Em seguida, 
escolhe um convidado e o desafia a retirar da urna duas 
bolas da mesma cor. Qual a probabilidade de o convidado 
ter sucesso na retirada das bolas? 

A) 14/45. 
B) 2/6075. 
C) 23/50. 
D) 3/1250. 
E) 1/10. 

QUESTÃO 18_____________________________________ 

Para comemorar seu aniversário, João convidou quatro 
amigos para jogar com ele um torneio de tênis. 
Considerando que, ao longo do torneio, cada participante 
jogará contra todos os outros jogadores uma única vez, 
quantas partidas serão realizadas? 

A) 20. 
B) 6. 
C) 10. 
D) 12. 
E) 25. 

QUESTÃO 19_____________________________________ 

Quando eu nasci, meu pai tinha dezenove anos e minha irmã 
um ano. Hoje a soma da minha idade com a de minha irmã 
supera a idade de meu pai em vinte e dois anos. Qual a 
idade de minha irmã, em anos? 

A) 40. 
B) 41. 
C) 4. 
D) 5. 
E) 20. 

QUESTÃO 20_____________________________________ 

Em uma turma da Escola Municipal Arco-Iris, os alunos 
foram entrevistados quanto aos esportes que praticavam. 
Entre as respostas foram citadas as seguintes modalidades: 
futebol, vôlei e basquete. Sabe-se que: 3 alunos não 
praticam nenhuma das três modalidades, 10 alunos praticam 
basquete; 15 jogam vôlei; 18 praticam futebol; 4 jogam 
futebol e basquete; 6 jogam basquete e vôlei; 8 jogam 
futebol e vôlei; e 2 praticam as três modalidades. Quantos 
alunos foram entrevistados? 

A) 32. 
B) 66. 
C) 30. 
D) 27. 
E) 63. 

 

 

 

QUESTÃO 21_____________________________________ 

João diz para Carlos a seguinte afirmação: Um  número n 

inteiro positivo é primo quando só possui apenas dois 

divisores os quais são 1 e n. Baseado nessa afirmação 

Carlos diz: 

I – Todo número primo é ímpar. 
II – O número 91 é primo. 
III – A soma de dois números primos é sempre um número 
primo. 

Ao analisar as afirmações de Carlos, a alternativa correta 
abaixo é: 

A) I e II são verdadeiras e III é falsa 
B) I e III são falsas e II é verdadeira 
C) II e III são verdadeiras e I é falsa 
D) I, II e III são falsas 
E) I e II são falsas e III é verdadeira 

QUESTÃO 22_____________________________________ 

Maria e Joana vão a uma sorveteria no shopping e ao chegar 
na sorveteria, Joana decide comprar 3 sorvetes onde é 
oferecido 6 sabores distintos.   

O número de maneiras que Joana pode escolher os sabores 
dos sorvetes é igual a: 

A) 56 

B) 47 

C) 38 

D) 29 

E) 20 

QUESTÃO 23_____________________________________ 

Arthur e Isaque brincam de desenhar retas  r e s distintas e 
paralelas entre si. Arthur pede ao Isaque para marcar 5 
pontos na reta r e 8 pontos na reta  s e pergunta quantos 
triângulos podem ser formados com vértices nesses pontos. 
A figura abaixo mostra o modelo do desenho. 

 

Nessas condições o número de triângulos que Isaque formou 
foi: 

A) 200 triângulos 

B) 180 triângulos 

C) 160 triângulos 

D) 140 triângulos 

E) 220 triângulos 
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QUESTÃO 24_____________________________________ 

O professor Cuca Legal brincando com seus alunos a 
respeito de números racionais e irracionais afirmou as 
seguintes sentenças: 

I – A soma de um número racional com um número irracional 
é igual a um número irracional.  
II – O produto de um número racional diferente de zero com 
um número irracional é igual a um número irracional. 
III – A soma de dois números irracionais é sempre igual a um 
número irracional. 

Baseado nas afirmações acima, a alternativa correta é: 

A) I, II e III são verdadeiras 

B) I e II são falsas e III é verdadeira 

C) Apenas a III é falsa 

D) I e III são falsas e II é verdadeira 

E) II e III são falsas e I é verdadeira 

QUESTÃO 25_____________________________________ 

Dois terrenos foram cercados em forma de triângulos como 
na figura abaixo. 

 

Sendo os terrenos triângulos semelhantes e que o Perímetro 

do terreno triangular A’B’C’ vale 30m e os lados do triângulo 

ABC são respectivamente 12m, 18m e 20m.  

O valor do menor lado do triângulo A’B’C’ é: 

A) 7,8 m 

B) 10,8 m 

C) 7,2 m 

D) 9,2 m 

E) 6,8 m 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO 26_____________________________________ 

A criança e o adolescente, que recebem especial guarida do 
Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, podem entrar 
e permanecer em determinados ambientes 
desacompanhados dos seus pais ou responsáveis, à 
exemplo de estádios e ginásios. Para tanto, eventual 
disciplina ou autorização compete: 

A) Ao Conselheiro Tutelar da região do menor 
B) À autoridade judiciária disciplinar 

C) À autoridade policial judiciária 
D) À autoridade policial militar 
E) À Guarda Municipal 

QUESTÃO 27_____________________________________ 

A Constituição da República Federativa do Brasil, ao tratar 
dos Direitos Sociais, concede especial atenção à associação 
profissional ou sindical. Neste sentido, é correto afirmar: 

A) O aposentado filiado tem direito a votar e ser votado nas 
organizações sindicais 
B) Ao servidor público, é obrigatória a filiação ao sindicato 
da categoria 
C) É dispensável a participação dos sindicatos nas 
negociações coletivas de trabalho 
D) O aposentado filiado tem direito a votar, mas não de ser 
votado nas organizações sindicais 
E) O aposentado filiado tem direito de ser votado, mas não 
de votar nas organizações sindicais 

QUESTÃO 28_____________________________________ 

Em conformidade com a Constituição da República 
Federativa do Brasil, compete aos Municípios: 

A) No que couber, suplementar a legislação estadual, mas 
não a federal 
B) No que couber, suplementar a legislação federal e a 
estadual 
C) No que couber, suplementar a legislação federal, mas 
não a estadual 
D) Em qualquer hipótese que julgue conveniente e oportuno, 
suplementar a legislação federal e a estadual 
E) Legislar no âmbito de sua municipalidade sem 
suplementar legislações estaduais ou federais 

QUESTÃO 29_____________________________________ 

Ainda que com a evolução de medidas e campanhas de 
trânsito, é comum que cidadãos e motoristas trafeguem em 
vias terrestres de modo imprudente. Neste sentido, o Código 
de Trânsito Brasileiro, Lei Federal nº 9.503/1997, estabelece 
que o ato de conduzir pessoas, animais ou carga nas partes 
externas do veículo (salvo nos casos devidamente 
autorizados) configura: 

A) Infração média, punível com multa 
B) Infração leve, punível com multa 
C) Infração leve, dispensando punição 
D) Infração gravíssima, punível com multa 
E) Infração grave, punível com multa 

QUESTÃO 30_____________________________________ 

Acerca da arrecadação de receitas proveniente de 
cobranças de multas de trânsito, conforme a Lei Federal nº 
9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), é correto afirmar 
que sua aplicação será: 

A) Exclusivamente na manutenção e melhoria de rodovias 
estaduais 
B) Exclusivamente em sinalização, engenharia de tráfego, 
de campo, policiamento, fiscalização e educação de trânsito 
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C) Exclusivamente na manutenção e melhoria de rodovias 
estaduais ou federais 
D) Exclusivamente para as despesas do Município, sem 
destinação específica 
E) Exclusivamente para a capacitação de servidores 
municipais 

QUESTÃO 31_____________________________________ 

De acordo com a Lei 4.898/1965, o Abuso de Autoridade 
sujeitará seu autor a sanções administrativas, aplicáveis de 
acordo com a gravidade do abuso cometido. Neste sentido, é 
certo afirmar que são exemplos previstos em Lei das 
referidas sanções: 

A) Advertência e exoneração 
B) Suspensão do cargo, função ou posto, por prazo 
indeterminado, com perda de vencimentos e vantagens 
C) Suspensão do cargo, função ou posto, por prazo 
indeterminado, sem perda de vencimentos e vantagens 
D) Repreensão e exoneração 
E) Repreensão e destituição de função 

QUESTÃO 32_____________________________________ 

A Lei Federal nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), disciplina 
acerca da possibilidade ou não de o Idoso gozar de 
descontos em eventos artísticos, culturais, esportivos e de 
lazer. Dessa forma, é correto afirmar: 

A) Os idosos fazem jus a descontos de pelo menos 40% 
(quarenta por cento) nos ingressos das referidas atividades 
B) Os idosos fazem jus a descontos de pelo menos 30% 
(trinta por cento) nos ingressos das referidas atividades 
C) Os idosos fazem jus a descontos de pelo menos 50% 
(cinquenta por cento) nos ingressos das referidas atividades 
D) Os idosos fazem jus a entrada franca nas referidas 
atividades 
E) Os estabelecimentos podem, ou não conceder descontos 
de pelo menos 50% (cinquenta por cento) nos ingressos das 
referidas atividades 

QUESTÃO 33_____________________________________ 

De acordo com a Lei Federal nº 10.741/2003 (Estatuto do 
Idoso), entidades de atendimento ao idoso, em seu Art. 54, 
será dada publicidade das prestações de contas: 

A) Dos recursos públicos e privados recebidos 
B) Dos recursos públicos recebidos, somente 
C) Dos recursos privados recebidos, somente 
D) Dos recursos próprios doados 
E) De recurso nenhum 

QUESTÃO 34_____________________________________ 

A Lei Federal nº 11.340/2006 (Estatuto da Mulher - Lei Maria 
da Penha) confere especial proteção à mulher, classificando 
em diferentes tipos possíveis atos sofridos de violência. 
Neste contexto, é correto afirmar que: 

A) Sofre violência psicológica a mulher vítima de calúnia, 
difamação ou injúria 
B) Sofre violência física a mulher que por chantagem é 
induzida a prostituição 

C) Sofre violência moral a mulher que tem seus recursos 
econômicos subtraídos pelo parceiro 
D) Sofre violência moral a mulher vítima de calúnia, 
difamação ou injúria 
E) Sofre violência psicológica a mulher que tem seus 
recursos econômicos subtraídos pelo parceiro 

QUESTÃO 35_____________________________________ 

A Constituição Cidadã apresenta uma série de regras 
voltadas aos direitos e deveres individuais e coletivos. 
Reunidos no artigo 5º, eles estão fundamentados pelo 
seguinte princípio: “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”. 

Acerca dos direitos e deveres individuais e coletivos, é 
correto afirmar: 

A) Presentes nos 78 incisos do artigo mais extenso da Carta 
Magna, as garantias individuais são consideradas cláusulas 
pétreas, ou seja, só podem ser abolidas por meio de 
proposta de emenda à Constituição (PEC). Apenas outros 
três aspectos da Constituição têm o mesmo tipo de proteção: 
a forma federativa de Estado; o voto direto, secreto, 
universal e periódico; e a separação dos Poderes 
B) Diferentemente dos direitos fundamentais da Constituição 
de 1988, que exercem uma função ordenadora, os princípios 
fundamentais são chamados de direitos humanos. Eles são 
os direitos de todos os homens e mulheres. Sua finalidade é 
proteger o ser humano, por isso são essenciais à vida em 
sociedade 
C) Entre as garantias expressas pelo artigo 5º estão a 
igualdade de direitos e obrigações para homens e mulheres, 
a livre manifestação do pensamento, a inviolabilidade da 
intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das 
pessoas, a liberdade de consciência e de crença, que a 
prática do racismo constitui crime inafiançável e 
imprescritível, entre diversos outros direitos fundamentais 
D) A tortura é prática absolutamente proibida pela legislação 
brasileira, sendo permitida apenas em situações de guerra 
ou para obter informação relevante ao Estado e é objeto de 
diversos tratados e convenções internacionais. Por ser 
considerada um direito fundamental, a proibição à tortura é 
uma cláusula pétrea de nossa Constituição    
E) Esses direitos são garantidos apenas aos brasileiros, não 
atingindo os estrangeiros residentes no País, ou seja, todos 
que estiverem no território nacional, independentemente de 
sua condição ou situação jurídica 

QUESTÃO 36_____________________________________ 

A federação repousa exatamente sobre o conceito de 
autonomia, pois que em nome da unidade do Estado, 
outorga-se, em nível interno, a especial prerrogativa de que 
os entes políticos venham a determinar suas ações, sempre 
segundo os limites constitucionalmente postos. A extensão 
dessa autonomia é que comporta graus, variáveis quase que 
de ordenamento para ordenamento, no ponto em que se 
albergue uma ou outra das formas federais acima 
delineadas. 

SOUSA, Ercias Rodrigues de. A Federação brasileira: a repartição 
constitucional da competência tributária e o papel das normas 
gerais. Jus Navigandi, Teresina, a. 6, n. 59, out. 2002. 
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A) A autonomia, dos Estados-membros e do Distrito 
Federal, configura-se pela tríplice capacidade de auto-
organização e normatização própria, autogoverno e auto-
administração, enquanto que os Municípios não possuem 
capacidade de auto-organização 
B) O Estado federal, o todo, como pessoa reconhecida pelo 
Direito Internacional, não é o único titular da soberania, 
considerada poder supremo na capacidade de 
autodeterminação, os Estados Federados também são 
titulares da soberania dentro do círculo de competências 
traçadas pela Constituição Federal 
C) No contexto da CF/88, o estabelecimento da autonomia 
municipal como um princípio constitucional fundamental 
significa que é um princípio essencial da organização do 
Estado Federal brasileiro e que, por isso, admite a secessão, 
pois tem a finalidade de manter a unidade nacional e a 
necessidade descentralizadora. Não é uma autonomia 
remissiva, mas o máximo da autonomia 
D) A República Federativa do Brasil, formada pela união 
indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, 
constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como 
fundamentos: a soberania, a cidadania, a dignidade da 
pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre 
iniciativa e o pluralismo político 
E) Na atual Constituição o município brasileiro tem poderes 
para eleger seu Governo; decretar, arrecadar e aplicar seus 
próprios tributos; organizar e administrar seus serviços; 
questionar os assuntos que sejam de seu peculiar interesse, 
além de legislar sobre matérias de sua competência 
estabelecidas na Constituição e poderão ser reduzidos pela 
União ou pelos Estados 

QUESTÃO 37_____________________________________ 

O Estatuto da criança e do adolescente (ECA) é um 
documento que reúne as leis específicas que asseguram os 
direitos e deveres de crianças e adolescentes aqui no Brasil. 
Ele nasce da luta de diversos movimentos sociais que 
defendem os direitos de crianças e adolescentes, já que 
antes do estatuto existia apenas o “Código de Menores” que 
tratava de punir as crianças e adolescentes consideradas 
infratores. 

Sobre o ECA, pode afirmar: 

A) Os menores que descumprem a lei são chamados de 
infratores, pois existe diferença entre crime e ato infracional. 
Quando o ECA fala de ato infracional refere-se ao 
descumprimento da lei criminal e não de regras de 
comportamento, como infração ao regulamento da escola, 
aos bons costumes etc 
B) A lei considera criança a pessoa com até 12 anos 
incompletos, e adolescente o cidadão que tem entre 12 e 18 
anos. Quando o maior de 18 anos comete crime, é 
apreendido. Já o adolescente é preso 
C) Se os menores forem apreendidos por ordem judicial, 
devem ser imediatamente levados ao juiz. Se a prisão for em 
razão de flagrante de ato infracional, devem ser levados à 
delegacia especializada no atendimento a crianças e 
adolescentes (mesmo se cometeram infração associados a 
um adulto) ou a outra, se não existir uma especializada. 
Neste caso, o adolescente deve permanecer junto dos 
presos adultos 
D) Enquanto os adultos são processados segundo as regras 
dos códigos Penal e Processual Penal, para os adolescentes 
valem as normas previstas no ECA, que baseia-se na ideia 
de que o menor tem direito a proteção, especialmente se 

comete infração, para que possa tornar-se, mais tarde, um 
cidadão capaz de se fazer respeitar e de respeitar o direito 
dos outros. Por isso, para cada tipo de infração, o estatuto 
prevê uma medida de proteção que deve incluir, conforme 
cada caso, atendimento psicológico, pedagógico e social 
E) Em caso de constatar a presença de crianças ou 
adolescentes em locais e eventos que exijam maioridade, se 
o menor está desacompanhado, o agente público deve 
entregá-lo aos pais ou responsáveis. Se os pais não 
comparecerem, a criança é encaminhada a um programa de 
proteção especializado, e o adolescente à delegacia 
especializada. Não sendo necessário informar ao Conselho 
Tutelar 

QUESTÃO 38_____________________________________ 

A Lei Federal nº 11.340/2006 (Estatuto da Mulher - Lei Maria 

da Penha) trata da assistência dada a mulher em situação de 

violência doméstica e familiar, sendo correto afirmar: 

A) A mulher em situação de violência doméstica e familiar, 

para preservar sua integridade física e psicológica, possui 

direito a manutenção do vínculo trabalhista, quando 

necessário o afastamento do local de trabalho, por até três 

meses 

B) A mulher em situação de violência doméstica e familiar, 

para preservar sua integridade física e psicológica, possui 

direito a manutenção do vínculo trabalhista, quando 

necessário o afastamento do local de trabalho, por até seis 

meses 

C) A mulher em situação de violência doméstica e familiar, 

para preservar sua integridade física e psicológica, possui 

direito a manutenção do vínculo trabalhista, quando 

necessário o afastamento do local de trabalho, por até trinta 

dias 

D) A mulher em situação de violência doméstica e familiar, 

para preservar sua integridade física e psicológica, possui 

direito a manutenção do vínculo trabalhista, quando 

necessário o afastamento do local de trabalho, por até 

quinze dias 

E) A mulher em situação de violência doméstica e familiar, 

para preservar sua integridade física e psicológica, possui 

direito a manutenção do vínculo trabalhista, quando 

necessário o afastamento do local de trabalho, por até sete 

dias 
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QUESTÃO 39__________________________________________________________________________________________ 

 
Disponível em:<http://goo.gl/mWMov2>Acesso em:11 Set. 2019. 

O Estatuto foi aprovado em outubro de 2003, depois de seis anos de discussão no Senado Federal, e entrou em vigor 
oficialmente a partir de 01 de janeiro de 2004. Sobre o Estatuto do Idoso, pode-se afirmar: 

A) Nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão, e todo 
atentado aos seus direitos, por ação ou omissão, será punido na forma da lei, exceto nos casos em que o idoso estiver fora de 
controle 
B) Incumbe ao Poder Público fornecer aos idosos, gratuitamente, medicamentos, especialmente os de uso continuado, não 
incluindo as próteses, órteses e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação 
C) É obrigação do Estado e da sociedade, assegurar à pessoa idosa a liberdade, o respeito e a dignidade, como pessoa 
humana e sujeito de direitos civis, político, individuais e sociais, dos espaços e dos objetos pessoais 
D) Os casos de suspeita ou confirmação de maus-tratos contra idoso poderão ser comunicados pelos profissionais de saúde a 
quaisquer dos seguintes órgãos: autoridade policial, Ministério Público, Conselho Municipal do Idoso, Conselho Estadual do 
Idoso e Conselho Nacional do Idoso 
E) Nos transportes coletivos estaduais, a reserva de duas vagas gratuitas para idosos é garantida independente da renda ser 
igual ou inferior a dois salários mínimos 

QUESTÃO 40__________________________________________________________________________________________ 

 

Disponível em: <http://www.arionaurocartuns.com.br/2018/09/charge-transito-celular-internet.html>. Acesso em: 13 Set. 2019. 

Em relação ao Código de Trânsito Brasileiro é correto afirmar que: 

A) A apreensão visa a privar o proprietário da posse e uso do veículo por um período indeterminado, dependendo da 
gravidade da infração. O veículo apreendido será recolhido ao depósito e neste permanecerá sob custódia e responsabilidade 
do órgão ou entidade que o apreendeu 
B) Quando a infração for punida com a penalidade de apreensão do veículo, o agente poderá adotar imediatamente a medida 
administrativa de recolhimento do CRLV 
C) A retenção do veículo consiste na sua imobilização no local de abordagem, pelo tempo necessário à solução de 
determinada irregularidade. A retenção tem caráter de segurança e visa à correção de irregularidades. Quando a irregularidade 
puder ser sanada no local da infração, o veículo será liberado após a regularização. Não sendo possível sanar a falha no local 
da infração, o veículo não poderá ser retirado por condutor regularmente habilitado, mediante recolhimento do CRLV, contra 
recibo, assinalando-se ao condutor prazo para sua regularização 
D) Condutores que sofreram a suspensão do direito de dirigir e/ou cassação da Habilitação como punição por infrações de 
trânsito, querendo, poderão passar por curso de reciclagem, independente do tempo em que durar essa suspensão e/ou 
cassação. O objetivo do curso é buscar a atualização de conhecimentos relativos à segurança nas vias públicas, valorizando a 
cidadania e a conscientização do respeito à vida 
E) Além de multa, o Código de Trânsito Brasileiro prevê outras penalidades e medidas administrativas como punição. 
A apreensão do veículo é uma penalidade, a retenção e a remoção, medidas administrativas 
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ATENÇÃO! 
 

O candidato está proibido de destacar esta folha com o gabarito, sob pena de 

eliminação do processo. Somente o Fiscal de Sala está autorizado a fazer isso 

no momento da saída do candidato em definitivo do Local de Prova. 

EDITAL Nº 01/2019 – Município de Pilar 
 

8.1 - A FUNDEPES e a COPEVE/UFAL divulgarão o gabarito preliminar, 

juntamente com as Provas Objetivas, nos endereços eletrônicos www.fundepes.br 

e www.copeve.ufal.br, na data provável de 29/10/2019, a partir das 21h00. 
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