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ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ DO MARANHÃO  

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

CARGO 

 

GUARDA 

MUNICIPAL 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ DO MARANHÃO-MA 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova. 

 

NOME DO CANDIDATO(A) 

TURNO: TARDE 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material: 
a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, 
conforme distribuição abaixo. Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições 
gráficas que causem dúvidas.  
 

Língua Portuguesa Matemática Elementar Conhec. Específicos 

15 05 20 
 

02- A prova terá duração de 3 (três horas). 
 

03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e 
preenchendo todo o espaço interno do quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou 
preta, de forma contínua e densa. 
Exemplo:   
 

 
05- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas 
com as letras (A, B, C, D), mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só 
deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo 
que uma das respostas esteja correta.  
 

06- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, pagers, 
walkmans, réguas, esquadros, transferidores, compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros 
recursos analógicos. 
 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 
Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 
(uma) hora a partir do início da prova. 

 

5.11.1. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saía da sala de aplicação 
de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

 
NOME DO (A) CANDIDATO (A):_________________________________________________ 

 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: 

www.institutomachadodeassis.com.br 
 

Telefone: (86) 3303-3146 

E-mail: 

ima.amapadomaranhao2016@outlook.com 

 

A B 

 

D 

 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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             LÍNGUA PORTUGUESA                                                                                          QUESTÕES DE 1 A 15 

 

INSTRUÇÃO: 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o 

número correspondente na Folha de Respostas. 
 

 

AS QUESTÕES 1 A 14 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

TEXTO 

Muitas vezes crianças são excessivamente malcriadas e adolescentes agressivos 

demais porque têm medo. Ser insolente, testar autoridade adulta, quebrar a cara e bater pé, tudo 

isso faz parte do crescimento, da busca saudável de um lugar no mundo! Mas não ter limites é 

assustador. Ser superprotegido fragiliza. [...] 

Teorias mal explicadas, mal digeridas e mais mal aplicadas geraram o medo de 

magoar, de afastar, de "perder" o filho. A fuga da responsabilidade, o receio de desagradar (todos 

temos de ser bonzinhos) aliam-se ao conformismo, o "hoje em dia é assim mesmo". Ninguém 

mais quer ser responsável: é cansativo, é tedioso, dá trabalho, causa insônia. Queremos ser 

amiguinhos, mas os filhos precisam de pais. E, intuindo nossa aflição, esperneiam, agridem, se 

agridem — talvez por não confiarem o suficiente em nós. 

 

LUFT, Lya. Sobre pais e filhos. Veja. 
 
 

01) De acordo com o texto, a agressividade e as malcriações de crianças e de adolescentes: 
 

A) fazem parte de modismos passageiros e, por isso, quase não são levadas a sério pela sociedade. 

B) resultam de diversas linhas teóricas divulgadas aleatoriamente e seguidas, sem contestação, pelos 

pais e responsáveis. 

C) decorrem da insegurança e da acomodação dos pais, que se deixam levar por psicologismos pouco 

assimilados e mal aplicados. 

D) são frutos da evolução do tempo, que instituiu novos valores sociais, inclusive o da liberdade de 

ação e de expressão até de menores de idade face à autoridade constituída. 

 

02)   A autora do texto, em relação à problemática enfocada, revela-se 
 

A) surpresa diante dos acontecimentos. 

B) favorável à conduta dos filhos em relação a seus pais. 

C) compreensiva em face do conformismo que permeia as relações familiares. 

D) crítica em relação à falta de atitude dos pais ante o comportamento repreensível dos filhos. 

01 
 

 

02 
 
 

03 
 
 

04 
 
 

05 
 

06 
 
 

07 
 

08 
 

09 
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03)  As palavras “ninguém” (L.7), e  “responsável” 
(L.8) são respectivamente: 
 

A) Paroxítona – oxítona  
B) Oxítona – paroxítona  
C) Paroxítona – paroxítona  
D) Oxítona – proparoxítona  

 
04)  Os grupos de  letras encontrados na palavra 

“crianças” (L.1) são classificados como:  
 

A) Apenas encontros consonantais 
B) Dígrafo e encontro consonantal, 

respectivamente. 
C) Apenas dígrafos 
D) Encontro consonantal e dígrafo, 

respectivamente. 
 

05)  Assinale a alternativa que apresenta, 
respectivamente, um ditongo decrescente, um 
hiato e um dígrafo. 
 

A) “precisam” (L.9), “dia” (L.7), “hoje” (L.7) 
B)  “insônia” (L.8), “tedioso” (L.8), “trabalho” 

(L.8) 
C)  “intuindo” (L.9), “mais” (L. 8), “crescimento” 

(L.3) 
D) “suficiente” (L.10), “saudável” (L.3), “filhos” 

(L.9) 
 

06)  Sobre a oração “Teorias mal explicadas, mal 
digeridas e mais mal aplicadas geraram o medo 
de magoar” (L.5/6), pode-se afirmar: 
 

A)  Possui sujeito indeterminado 
B) O núcleo do predicado é um nome. 
C) Há dois núcleos no predicado, um verbo e 

um nome. 
D) O núcleo do predicado é um verbo 

 
07)  A alternativa em que o termo transcrito em 

negrito constitui um caracterizador do 
substantivo é: 

 
A) “...Teorias mal explicadas” (L.5). 
B) “da busca saudável de um lugar no mundo!” 

(L.3) 
C) “...tudo isso faz parte do crescimento” 

(L.2/3). 
D) “Muitas vezes crianças são excessivamente 

malcriadas” (L.1) 
 

 

 

08) Marque a alternativa em que há um fragmento 

transcrito cuja pontuação justifica a omissão 

de termo de valor explicativo. 

 

A) “Ninguém mais quer ser responsável: é 

cansativo, é tedioso, dá trabalho, causa 

insônia.” (L.7/8). 

B) “Ser insolente, testar autoridade adulta, 

quebrar a cara e bater pé...” (L.2). 

C) “E, intuindo nossa aflição, esperneiam, 

agridem, se agridem — talvez por não 

confiarem o suficiente em nós.” (L.9/10). 

D) “A fuga da responsabilidade, o receio de 

desagradar...” (L.6). 

 

09)  Considerando a formação do predicado, o 

nome é o núcleo central da informação na 

alternativa: 

 

A) “talvez por não confiarem o suficiente em 

nós.” (L.10) 

B) “adolescentes agressivos demais porque têm 

medo.” (L.1/2) 

C) “Muitas vezes crianças são excessivamente 

malcriadas” (L.1) 

D) “tudo isso faz parte do crescimento,” (L.2/3) 

 

 

10)  O termo em negrito expressa intensidade na 

alternativa: 

 

A) “adolescentes agressivos demais” (L.1/2) 

B) “Muitas vezes crianças são excessivamente 

malcriadas,” (L.1) 

C) “Teorias mal explicadas” (L.5) 

D) “Ninguém mais quer ser responsável:” 

(L.7/8) 

 

11)  Marque a alternativa que apresenta dígrafo 

consonantal. 

 

A) “agressivos” (L.1) 

B) “aflição” (L.9) 

C) “cansativo” (L.8) 

D) “testar” (L.2) 
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12)  A alternativa que apresenta justificativa correta para a acentuação da palavra “insônia” (L.8) é: 

 

A) Por ser uma palavra proparoxítona. 

B) Por ser palavra paroxítona terminada em ditongo decrescente. 

C) Por ser palavra paroxítona terminada em ditongo crescente. 

D) Por ser palavra proparoxítona terminada em ditongo crescente. 

 

13)  Sobre o papel fonológico, é correto afirmar; 

 

A) Na palavra “são” (L.1),  o  /o/ é vogal, enquanto no vocábulo “porque” (L.2), o /u/ é semivogal. 

B) Na palavra “hoje” (L.7), o “-h” representa uma consoante brasileira. 

C) Na palavra “hoje” (L.7), o encontro “-ho” constitui exemplo de dígrafo. 

D) A palavra “têm” (L.2) recebe acento por ser oxítona. 

 

14)  A palavra “mal” em “Teorias mal explicadas” (L.5) tem o mesmo valor morfológico que a palavra da 

alternativa: 

 

A) “mais” (L.8) 

B) “bonzinhos” (L.7). 

C) “não” (L.10). 

D) “suficiente” (L.10).

A QUESTÃO 15 ESTÁ RELACIONADA AO TEXTO ABAIXO 

TEXTO 

 

O ASSASSINATO DA ORTOGRAFIA 

(Autor desconhecido) 

 

No meu café da manhã, tinha sobre a meza, quejo, prezunto, mortandela, matega, saucinha e 1 

iogute natural. 2 

Mas o café estava sem asúcar e eu presizo de uma colher para mecher o café. Era tanta coisa 3 

que não sobrava espaso na meza. 4 

Liguei a televisam e estava paçando o “Bom Dia São Paulo”, onde mostrou como se comstrói o 5 

espaso geográfico. Os home construimdo nos morros, as caza de simento e madera. 6 

Mostrou que o alco é um produto estraído da canha de asúcar e a gasolina do petrólho e... 7 

Desliguei a televisam, vesti uma calsa de lam, uma brusa e uma camiza por sima ( o tecido da 8 

minha camiza é muito bonito) e fui andar de bicicreta. 9 

Não intendo nada de matemática, mas em português eu sou “fera”. 10 

 

 

15)   Uma das palavras abaixo NÃO apresenta erro de ortografia: 

 

A) “camiza” (L.9). 

B) “estraído” (L.7). 

C) “prezunto” (L.1). 

D) “gasolina” (L.7). 
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16)  Lucas demora 6 horas para fazer certo serviço, 
enquanto Samuel leva 8 horas para fazê-lo. Que 
fração desse serviço os dois fariam em 3 horas? 
 

A)  ⅟14 
B)  ⅟7 
C) ⅔ 
D) ⅞ 

 
17) Certa quantidade de sacos precisam ser 

transportados e para isso dispõe-se de camelos. 
Se colocarmos dois sacos em cada camelo, 
sobram treze sacos. Se colocarmos três sacos 
em cada camelo, sobram três camelos. Quantos 
sacos precisam ser carregados? 
 

A) 44 
B) 45 
C) 57 
D) 22 

 
18) Júnior emprestou R$150,00, à juros simples 

comerciais, lucrando R$42,00 de juros. 
Sabendo-se que o prazo de aplicação foi de 120 
dias, a taxa de juros mensal aplicada foi de: 
 

A) 7% 
B) 8% 
C) 6% 
D) 5% 

 
19) Qual é a porcentagem de um todo a qual a 

fração  8/20 corresponde? 
 

A) 7%. 
B) 15%. 
C) 25%. 
D) 40%. 
 

20) Letícia gasta 1 3⁄  do seu salário no aluguel do 
apartamento onde mora e 2 5⁄  do que lhe sobra 
em alimentação, ficando com R$ 480,00 para as 
demais despesas. Portanto, o salário de Letícia é 
igual a: 
 

A) R$ 1.500,00 
B) R$ 1.200,00 
C) R$ 1.800,00 
D) R$ 2.100,00 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MATEMÁTICA                                                                                     QUESTÕES DE 16 A 20 

Cálculos 
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21) Constitui abuso de autoridade qualquer 

atentado: 

 

I. Aos direitos e garantias legais assegurados ao 

exercício profissional. 

II. À incolumidade física do indivíduo. 

III. À liberdade de associação. 

IV. Ao livre exercício do culto religioso. 

 

É certo o que se indica em: 

 

(A) II 

(B) II, III e IV 

(C) I, II, III e IV 

(D) I e III 

 

22) 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, SALVO: 

 

(A) A autonomia. 

(B) A dignidade da pessoa humana. 

(C) Os valores sociais do trabalho e da livre 

iniciativa. 

(D) A cidadania. 

 

23) Constituem objetivos fundamentais da 

República Federativa do Brasil: 

 

I. Promover o bem de todos, sem preconceitos 

de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer 

outras formas de discriminação. 

II. Construir uma sociedade livre, justa e 

solidária. 

III. Garantir o desenvolvimento nacional. 

IV. Erradicar a pobreza e a marginalização e 

reduzir as desigualdades sociais e regionais. 

 

A quantidade de assertivas corretas é: 

 

(A) 2 

(B) 1 

(C) 4 

(D) 3 

 

 

 

24) De acordo com a Constituição Federal de 

1988, cabe aos Estados explorar diretamente, 

ou mediante _____________________, os 

serviços locais de gás canalizado, na forma da 

lei, vedada a edição de medida provisória para 

a sua regulamentação. 

 

Marque a alternativa que preenche corretamente a 

lacuna acima. 

 

(A) Ordenação. 

(B) Concessão. 

(C) Permissão. 

(D) Autorização. 

 

25) O abuso de autoridade sujeitará o seu autor à 

sanção administrativa civil e penal. A sanção 

administrativa será aplicada de acordo com a 

gravidade do abuso cometido e consistirá em, 

EXCETO: 

 

(A) Demissão, a bem do serviço público. 

(B) Repreensão. 

(C) Destituição de função. 

(D) Suspensão do cargo, função ou posto por 

prazo de cinco a cento e vinte dias, com perda 

de vencimentos e vantagens. 

 

26) A administração pública direta e indireta de 

qualquer dos Poderes da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá 

aos princípios de legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência e, 

também, ao seguinte: 

1. Ressalvados os casos especificados na 

legislação, as obras, serviços, compras e 

alienações serão contratados mediante 

processo de licitação pública que assegure 

igualdade de condições a todos os 

concorrentes, com cláusulas que estabeleçam 

obrigações de pagamento, mantidas as 

condições efetivas da proposta, nos termos da 

lei, o qual somente permitirá as exigências de 

qualificação técnica e econômica dispensáveis 

à garantia do cumprimento das obrigações. 

2. Os acréscimos pecuniários percebidos por 

servidor público serão computados nem 

acumulados para fins de concessão de 

acréscimos ulteriores. 

 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                                QUESTÕES DE 21 A 40 
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3. As funções de confiança, exercidas 

exclusivamente por servidores ocupantes de 

cargo efetivo, e os cargos em comissão, a 

serem preenchidos por servidores de carreira 

nos casos, condições e percentuais mínimos 

previstos em lei, destinam-se apenas às 

atribuições de direção, chefia e 

assessoramento. 

4. A remuneração e o subsídio dos ocupantes de 

cargos, funções e empregos públicos da 

administração direta, autárquica e 

fundacional, dos membros de qualquer dos 

Poderes da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios, dos detentores de 

mandato eletivo e dos demais agentes 

políticos e os proventos, pensões ou outra 

espécie remuneratória, percebidos 

cumulativamente ou não, incluídas as 

vantagens pessoais ou de qualquer outra 

natureza, não poderão exceder o subsídio 

mensal, em espécie, dos Ministros do 

Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como 

limite, nos Municípios, o subsídio do Prefeito, 

e nos Estados e no Distrito Federal, o subsídio 

mensal do Governador no âmbito do Poder 

Executivo, o subsídio dos Deputados Estaduais 

e Distritais no âmbito do Poder Legislativo e o 

subsidio dos Desembargadores do Tribunal de 

Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e 

cinco centésimos por cento do subsídio 

mensal, em espécie, dos Ministros do 

Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder 

Judiciário, aplicável este limite aos membros 

do Ministério Público, aos Procuradores e aos 

Defensores Públicos. 

5. A lei estabelecerá os casos de contratação por 

tempo determinado para atender a 

necessidade temporária de excepcional 

interesse público. 

 

A soma dos números corretos é: 

 

(A) 13 

(B) 15 

(C) 12 

(D) 10 

 

27) NÃO é atributo do ato administrativo: 

 

(A) Motivo. 

(B) Presunção de veracidade e legitimidade. 

(C) Tipicidade. 

(D) Imperatividade. 

28) De acordo com o Estatuto da Criança e do 

Adolescente, verificada a prática de ato 

infracional, a autoridade competente poderá 

aplicar ao adolescente as seguintes medidas, 

EXCETO: 

 

(A) Prisão domiciliar. 

(B) Prestação de serviços à comunidade. 

(C) Obrigação de reparar o dano. 

(D) Internação em estabelecimento educacional. 

 

29) As atividades de atenção e as de reinserção 

social do usuário e do dependente de drogas e 

respectivos familiares devem observar os 

seguintes princípios e diretrizes: 

 

I. Definição de projeto terapêutico individualizado, 

orientado para a inclusão social e para a 

redução de riscos e de danos sociais e à 

saúde. 

II. Respeito ao usuário e ao dependente de drogas, 

independentemente de quaisquer condições, 

observados os direitos fundamentais da 

pessoa humana, os princípios e diretrizes do 

Sistema Único de Saúde e da Política Nacional 

de Assistência Social. 

III. O alinhamento às diretrizes dos órgãos de 

controle social de políticas setoriais 

específicas. 

IV. A adoção de estratégias diferenciadas de 

atenção e reinserção social do usuário e do 

dependente de drogas e respectivos familiares 

que considerem as suas peculiaridades 

socioculturais. 

 

É certo o que se afirma em: 

 

(A) I, II e III 

(B) I e IV 

(C) I, II, III e IV 

(D) III 

 

30) A República Federativa do Brasil rege-se nas 

suas relações internacionais pelos seguintes 

princípios, SALVO: 

 

(A) Concessão de asilo político. 

(B) Cooperação entre os povos para o progresso 

da humanidade. 

(C) Prevalência dos direitos humanos. 

(D) Intervenção. 
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31) Sobre o disposto na Constituição Federal de 

1988 acerca dos direitos e garantias 

individuais e coletivos, indique a opção 

ERRADA. 

 

(A) A sucessão de bens de estrangeiros situados 

no País será regulada pela lei brasileira em 

benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, 

sempre que não lhes seja mais favorável a lei 

pessoal do "de cujus". 

(B) As entidades associativas, quando 

expressamente autorizadas, têm legitimidade 

para representar seus filiados judicial ou 

extrajudicialmente. 

(C) Todos podem reunir-se pacificamente, sem 

armas, em locais abertos ao público, 

independentemente de autorização, desde que 

não frustrem outra reunião anteriormente 

convocada para o mesmo local, sendo apenas 

exigido prévio aviso à autoridade competente. 

(D) As associações só poderão ser 

compulsoriamente dissolvidas ou ter suas 

atividades suspensas por decisão judicial, 

exigindo-se, no segundo caso, o trânsito em 

julgado. 

 

32) De acordo com o art. 21 da Constituição 

Federal de 1988, compete à União: 

 

I. Impedir a evasão, a destruição e a 

descaracterização de obras de arte e de 

outros bens de valor histórico, artístico ou 

cultural. 

II. Manter o serviço postal e o correio aéreo 

nacional. 

III. Permitir, nos casos previstos em lei 

complementar, que forças estrangeiras 

transitem pelo território nacional ou nele 

permaneçam temporariamente. 

IV. Autorizar e fiscalizar a produção e o comércio 

de material bélico. 

 

A quantidade de itens corretos é: 

 

(A) 4 

(B) 3 

(C) 1 

(D) 2 

 

33) As medidas de proteção à criança e ao 

adolescente são aplicáveis sempre que os 

direitos reconhecidos no Estatuto da Criança e 

do Adolescente forem ameaçados ou violados:  

 

I. Por ação ou omissão da sociedade ou do Estado. 

II. Em razão de sua conduta. 

III. Por falta, omissão ou abuso dos pais ou 

responsável. 

 

É certo o que se afirma em: 

 

(A) II 

(B) I e III 

(C) I, II e III 

(D) III 

 

34) NÃO é princípio do Sistema Nacional de 

Políticas Públicas sobre Drogas - Sisnad: 

 

(A) A adoção de abordagem multidisciplinar que 

reconheça a interdependência e a natureza 

complementar das atividades de prevenção do 

uso indevido, atenção e reinserção social de 

usuários e dependentes de drogas, repressão 

da produção não autorizada e do tráfico ilícito 

de drogas. 

(B) O respeito à diversidade e às especificidades 

populacionais existentes. 

(C) A desintegração das estratégias nacionais e 

internacionais de prevenção do uso indevido, 

atenção e reinserção social de usuários e 

dependentes de drogas e de repressão à sua 

produção não autorizada e ao seu tráfico 

ilícito. 

(D) O respeito aos direitos fundamentais da 

pessoa humana, especialmente quanto à sua 

autonomia e à sua liberdade. 
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35) De acordo com a lei de abuso de autoridade, 

simultaneamente com a representação 

dirigida à autoridade administrativa ou 

independentemente dela, poderá ser 

promovida pela vítima do abuso, a 

responsabilidade civil ou penal ou ambas, da 

autoridade culpada. A ação penal será 

iniciada, independentemente de inquérito 

policial ou justificação por denúncia do 

Ministério Público, instruída com a 

representação da vítima do abuso. A respeito 

da ação penal, assinale a alternativa FALSA. 

 

(A) Recebidos os autos, o Juiz, dentro do prazo de 

quarenta e oito horas, proferirá despacho, 

recebendo ou rejeitando a denúncia. 

(B) No despacho em que receber a denúncia, o 

Juiz designará, desde logo, dia e hora para a 

audiência de instrução e julgamento, que 

deverá ser realizada, improrrogavelmente. 

dentro de dez dias. 

(C) Se o órgão do Ministério Público, ao invés de 

apresentar a denúncia requerer o 

arquivamento da representação, o Juiz, no 

caso de considerar improcedentes as razões 

invocadas, fará remessa da representação ao 

Procurador-Geral e este oferecerá a denúncia, 

ou designará outro órgão do Ministério Público 

para oferecê-la ou insistirá no arquivamento, 

ao qual só então deverá o Juiz atender. 

(D) Apresentada ao Ministério Público a 

representação da vítima, aquele, no prazo de 

quarenta e oito horas, denunciará o réu, 

desde que o fato narrado constitua abuso de 

autoridade, e requererá ao Juiz a sua citação, 

e, bem assim, a designação de audiência de 

instrução e julgamento. 

36) Compete à União, aos Estados e ao Distrito 

Federal legislar concorrentemente sobre: 

 

I. Educação, cultura, ensino, desporto, ciência, 

tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e 

inovação. 

II. Procedimentos em matéria processual. 

III. Florestas, caça, pesca, fauna, conservação da 

natureza, defesa do solo e dos recursos 

naturais, proteção do meio ambiente e 

controle da poluição. 

IV. Proteção ao patrimônio histórico, cultural, 

artístico, turístico e paisagístico. 
 

É certo o que se afirma em: 

 
(A) I, III e IV 

(B) IV 

(C) I, II, III e IV 

(D) I e III 

37) Marque a única alternativa que NÃO contém 

um elemento do ato administrativo. 

 

(A) Autoexecutoriedade. 

(B) Competência. 

(C) Forma. 

(D) Objeto. 

 

38) O Art. 133 do Código Penal Brasileiro afirma 

que é crime abandonar pessoa que está sob 

seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade, 
e, por qualquer motivo, incapaz de defender-

se dos riscos resultantes do abandono, com 

pena de detenção, de seis meses a três anos. 

As penas cominadas neste artigo aumentam-
se de um terço: 

 

I. Se a vítima é maior de 40 (quarenta) anos. 
II. Se o abandono ocorre em lugar ermo. 

III. Se o agente é ascendente ou descendente, 

cônjuge, irmão, tutor ou curador da vítima. 
 

É certo o que se afirma em: 

 
(A) I 

(B) II e III 

(C) I e III 

(D) I, II e III 
 

39) De acordo com o Código Penal Brasileiro, não 

constituem injúria ou difamação punível: 
 

(A) O conceito desfavorável emitido por 

funcionário público, em apreciação ou 
informação que preste no cumprimento de 

dever do ofício. 

(B) A opinião desfavorável da crítica literária, 
artística ou científica, salvo quando inequívoca 

a intenção de injuriar ou difamar. 

(C) A ofensa irrogada em juízo, na discussão da 
causa, pela parte ou por seu procurador. 

(D) Todas as alternativas anteriores estão 

corretas. 

 
40) A segurança pública, dever do Estado, direito 

e responsabilidade de todos, é exercida para a 

preservação da ordem pública e da 
incolumidade das pessoas e do patrimônio, 

através dos seguintes órgãos: 

 
I. Polícia rodoviária federal. 

II. Polícia federal. 

III. Polícias civis. 
IV. Polícia ferroviária federal. 

V. Polícias militares e corpos de bombeiros 

militares. 

 
A quantidade de itens corretos é: 

 

(A) 3 
(B) 5 

(C) 4 

(D) 2 




