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MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: 

www.institutomachadodeassis.com.br 
 

Telefone: (86) 3303-3146 

E-mail: 

ima.passagemfranca2016@outlook.com 

 

 

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 Informática Básica Conhecimentos 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):_________________________________________________ 

 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

 

 

 

GUARDA 

MUNICIPAL  

CARGO 

ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA  

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS  

  
  

A B  D 

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

 

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 11 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

 

TEXTO 
 

1. Tá na moda um tal i-meio  

2. Cruzando de norte a sul  

3. Que que é isso, minha gente!  

4. Por baixo do céu azul!  

5. Tem visagem no correio. 

6. Olho agora mais profundo  

7. Pela tela vejo letras  

8. Do outro lado do mundo. 

 

9. Pois um noviço internauta  

10. Tentou mandar u'a mensagem  

11. [Esta eu nunca entendi]  

12. O troço vira miragem  

13. Nem com lupa vejo o alvo.  

14. Olho agora mais profundo  

15. Pra saber que as letras foram  

16. Pro outro lado do mundo. 

 

17. Cheguei brabo na internet  

18. [Não me deram o manual]  

19. Pra mexer com um tal de saite  

20. Entrando por um Portal.  

21. Navegação cancelada  

22. Tomei a porta do fundo  

23. Notícia do meu i-meio  

24. Ninguém viu por este mundo. 

 

25. Clique aqui, clique acolá  

26. De olho no monitor  

27. Viagem conectada  

28. [Rede de computador]  

29. Assumo agora o controle  

30. Decolando em um segundo  

31. Com escala programada  

32. Em toda parte do mundo. 
 

SILVA FILHO, Almir Alves da. Intrnauta noviço.  
 

 
 



 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA-MA 

CARGO: GUARDA MUNICIPAL 

01) Marque a informação que NÃO pode ser 

comprovada no texto. 

 

(A) O uso da internet pressupõe algum 

conhecimento prévio para saber navegar.  

(B) A internet permite que os internautas viagem 

para qualquer parte do mundo com rapidez sem 

igual.  

(C) O correio eletrônico, além de facilitar o envio e a 

recepção de mensagens, é o mais 

descomplicado e rápido meio de comunicação 

para qualquer pessoa. 

(D) As imagens mostradas no monitor ou até o 

sumiço de uma mensagem despertam nos 

principiantes, sobretudo, as mais variadas e 

estranhas sensações. 

 

02) No texto, o comportamento do enunciador do 

discurso é revelador de: 

 

(A) mudança de um estado de resistência ao novo 

para um estágio de adesão. 

(B) indisponibilidade de meios para a realização de 

um desejo. 

(C) incapacidade de gerenciar um problema de 

difícil solução. 

(D) ausência de motivação para transpor obstáculos. 

 

03) Os versos que apresentam, respectivamente, as 

ideias de tempo, intensidade, modo e lugar 

estão transcritos na alternativa: 

 

(A) “Tá na moda um tal i-meio/Cruzando de norte a 

sul/Que que é isso, minha gente!" (v. 1-3). 

(B) "Olho agora mais profundo/Pra saber que as 

letras foram /Pro outro lado do mundo." (v. 14-

16). 

(C) "Cheguei brabo na internet / [Não me deram o 

manual] / Pra mexer com um tal de 

saite/Entrando por um Portal." (v. 17-20). 

(D) "Navegação cancelada /Tomei a porta do fundo 

/Notícia do meu i-meio/Ninguém viu por este 

mundo." (v. 21-24). 

 

 

04) Sobre os recursos linguísticos usados no 

texto, é correto afirmar: 

 

(A) "Pela tela" (v. 7) denota causa. 

(B) "noviço" (v. 9) conota inexperiência. 

(C) "Clique" (v. 25), nas duas ocorrências, 

expressa súplica. 

(D) “Viagem” (v.27) é um termo usado no sentido 

literal. 

 

05) Do ponto de vista da norma padrão, uma das 

frases NÃO está de acordo com a norma 

gramatical de uso correto da língua: 

 

(A) “Decolando em um segundo” (v.30). 

(B) “Ninguém viu por este mundo” (v.24). 

(C) “Assumo agora o controle” (v.29). 

(D) “Tem visagem no correio” (v.5). 

 

06) No primeiro verso, ocorre a frase “Tá na moda 

um tal i-meio”. Sobre a expressão “Tá”, quanto 

às leis fonéticas, pode-se afirmar: 

 

(A) Ocorre variação fonética, ocasionada pela lei 

do menor esforço, tendência em que o falante 

promove a subtração de fonema em uma 

palavra. 

(B) Observa-se a lei da permanência da 

consoante inicial. A consoante inicial da 

palavra da língua em uso permanece igual a 

consoante inicial do vocábulo de origem. 

(C) Verifica-se a substituição de um fonema por 

outro, através de um fenômeno denominado 

sonorização. 

(D) Percebe-se que, no processo de variação, 

ocorreu a fusão de dois fonemas vocálicos 

iguais.   

 

07) A alternativa em que há correspondência 

entre o termo transcrito e o que denota é: 

 

(A) “Pois” (v.9) - conclusão. 

(B) “nem”  (v.13) - concessão 

(C) “Mais” (v.14) - oposição. 

(D) “Pela” (v.7) - modo 
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08) A palavra que, com a mudança de timbre da 

vogal, pode provocar a mudança de classe 

gramatical está na alternativa: 

 

(A) “moda” (v.1). 

(B) “troço” (v.12). 

(C) “Olho” (v.14). 

(D) “toda” (v.32). 

 

09) Na oração “O troço vira miragem” (v.12), a 

palavra “miragem”: 

 

(A) Completa o sentido do verbo. 

(B) É termo paciente da ação nominal. 

(C) Tem valor adverbial. 

(D) É modificador do nome. 

 

10) Marque a alternativa que apresenta ditongo 

decrescente, hiato e dígrafo, respectivamente: 

 

(A) “Visagem” (v.5) - “manual” (.18) - “segundo” 

(v.30). 

(B) “céu” (v.4) - “Cheguei” (v.17) - “Viagem” 

(v.27). 

(C) “que” (v.3) - “saite” (v.19) - “foram” (v.15). 

(D) “Tentou” (v.10) - “Ninguém” (v.24) - “mexer” 

(v.19).  

 

11) Do ponto de vista formal, o poema apresenta: 

 

(A) Valorização excessiva da gíria. 

(B) Uso de linguagem popular. 

(C) Sequência de imagens livres da lógica de 

causa e efeito. 

(D) Criação de neologismos. 
 

 

AS QUESTÕES 12 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

 

TEXTO 

 

Razão de ser 

 

1. Escrevo. E pronto. 

2. Escrevo porque preciso, 

3. preciso porque estou tonto. 

4. Ninguém tem nada com isso. 

5. escrevo porque amanhece, 

6. E as estrelas lá no céu 

7. lembram letras de papel, 

8. quando o poema me anoitece. 

9. A aranha tece teias. 

10. O peixe beija e morde o que vê. 

11. Eu escrevo apenas. 

12. Tem que ter por quê? 

 
LEMINSI, Paulo. In: Melhores poemas. Seleção de Fred Goes, 

Álvaro Martins. 4. Ed. São Paulo: Global, p.133. 
 

 

12) O poema enfoca 

 
(A) a responsabilidade social do artista. 
(B) o poeta como porta-voz do seu tempo. 
(C) as implicações estética da obra de arte. 
(D) a arte como uma forma de expressão 

desprovida de caráter utilitário. 

13) No penúltimo verso, o poeta usa a palavra 
“apenas”, que tem equivalência com a ideia 
antes declarada pelo termo: 

 

(A) “E pronto” (v.1). 
(B) “preciso” (v.2). 
(C) “isso” (V.4). 
(D) “céu” (v.6). 
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14) Sobre a linguagem do texto, é correto afirmar: 
 
(A) “tonto” (v.3) conota sensibilidade estimulada. 
(B) “estrelas” (v.6) expressam ânsia de 

espiritualidade. 
(C) “anoitece” (v.8) equivale à morte no plano 

material. 
(D) “teias” (v.9) sugere o labirinto do mundo. 
 
15) Na expressão “Tem que ter” (v.12), o vocábulo 

“que” tem equivalência morfológica com a 
palavra da alternativa: 

 
(A) “que” (v.10). 
(B) “E” (v.1). 
(C) “de” (v.7). 
(D) “porque” (v.2). 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

16) Com relação ao Microsoft Internet Explorer 
analise os itens abaixo: 

 
I- A opção Bloqueador de Pop-ups está localizado 

na guia Exibir. 
II- O comando Ctrl+K para o carregamento atual da 

página. 
III- A opção Tamanho do Texto está localizado na 

guia Editar. 
 
(A) Os itens I e II são verdadeiros. 
(B) Os itens II e III são verdadeiros. 
(C) Os itens I e III são verdadeiros. 
(D) Todos os itens são falsos. 
 
17) Observe a imagem do arquivo criado em uma 

pasta no Sistema Operacional Microsoft 
Windows 8 (Configuração padrão – idioma 
português Brasil). 
 
 

 
Considerando que este arquivo esteja selecionado, o 
procedimento para excluí-lo de forma não 
permanente, é pressionar a(s) tecla(s): 
 
(A) Ctrl+Delete. 
(B) Delete. 
(C) Shift+Delete. 
(D) Alt+Delete. 
 

18) Com relação à nomenclatura de arquivos no 

Windows, analise os itens abaixo: 

 

I- No Sistema Operacional Windows 8, os nomes 

podem conter até 286 caracteres. 

II- Ao nomear um arquivo no Windows 8, 

podemos utilizar os caracteres ( , - . 

 

(A) Apenas o item I está correto. 

(B) Apenas o item II está correto. 

(C) Os itens I e II estão corretos. 

(D) Os itens I e II são falsos. 

 

19) Com relação aos atalhos de teclado gerais no 

Windows 10 julgue os itens abaixo: 

 

I- Ao pressionar a tecla F4 o sistema irá 

procurar um arquivo ou uma pasta no 

Explorador de Arquivos.  

II- Ao pressionar a tecla F10 o sistema ativa a 

barra de menus no aplicativo ativo. 

III- Ao pressionar a tecla Alt+Enter irá exibir as 

propriedades do item selecionado. 

 

(A) Apenas o item I é falso. 

(B) Apenas o item II é falso. 

(C) Apenas o item III é falso. 

(D) Todos os itens são falsos. 

 

20) Com relação aos programas do ambiente 

Microsoft Office 2010 (formato padrão sem 

alterações) analise os itens abaixo: 

 

I- A extensão de nome padrão dos arquivos do 

Word é .DOC 

II- A extensão de nome padrão dos arquivos do 

Excel é .XLS 

III- A extensão de nome padrão dos arquivos do 

PowerPoint é .PPT 

 

(A) Todos os itens estão corretos. 

(B) Apenas os itens I e II são verdadeiros. 

(C) Apenas os itens II e III são verdadeiros. 

(D) Todos os itens são falsos. 

 

Informática BÁSICA 

QUESTÕES 16 A 20 
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21) Sobre os princípios fundamentais da 

Constituição Federal, assinale a alternativa 

CORRETA: 

 

(A) A República Federativa do Brasil, formada pela 

união indissolúvel da União, dos Estados e 

Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em 

Estado Democrático de Direito.  

(B) Todo o poder emana do povo, que o exerce por 

meio de representantes eleitos ou 

indiretamente, nos termos desta Constituição. 

(C) São Poderes da União, dependentes e 

harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e 

o Judiciário. 

(D) A República Federativa do Brasil buscará a 

integração econômica, política, social e cultural 

dos povos da América Latina, visando à formação 

de uma comunidade latino-americana de nações. 

 

22) A República Federativa do Brasil rege-se nas 

suas relações internacionais pelos seguintes 

princípios, EXCETO: 

 

(A) Independência nacional. 

(B) Desenvolvimento nacional. 

(C) Prevalência dos direitos humanos. 

(D) Autodeterminação dos povos. 

 

23) Em aos direitos e deveres individuais e coletivos, 

assinale a alternativa INCORRETA: 

 

(A) O registro civil de nascimento e a certidão de 

óbito são gratuitos, aos reconhecidamente 

pobres, na forma da lei, sem exceção. 

(B) As ações de habeas corpus e habeas data são 

gratuitas.  

(C) Os atos necessários ao exercício da cidadania são 

gratuitos, na forma da lei. 

(D) O Estado prestará assistência jurídica parcial e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de 

recursos. 

24) A todos, no âmbito judicial e administrativo, 
são assegurados a razoável duração do 
processo e os meios que garantam a 
celeridade de sua tramitação. Em relação a 
isso, assinale a alternativa CORRETA: 

 
(A) As normas definidoras dos direitos e 

garantias fundamentais têm aplicação 
mediata. 

(B) Os direitos e garantias expressos nesta 
Constituição excluem outros decorrentes do 
regime e dos princípios por ela adotados, ou 
dos tratados internacionais em que a 
República Federativa do Brasil seja parte. 

(C) O Brasil se submete à jurisdição de Tribunal 
Penal Internacional a cuja criação tenha 
manifestado adesão. 

(D) Os tratados e convenções internacionais 
sobre direitos humanos que forem 
aprovados, em cada Casa do Congresso 
Nacional, em dois turnos, por dois quintos dos 
votos dos respectivos membros, serão 
equivalentes às emendas constitucionais. 

 
25) Conforme o Estatuto da Criança e do 

Adolescente, o que não se deve levar em conta 
em sua interpretação: 

 
(A) Os fins econômicos a que ela se dirige. 
(B) As exigências do bem comum. 
(C) Os direitos e deveres individuais e coletivos. 
(D) A condição peculiar da criança e do 

adolescente como pessoas em 
desenvolvimento. 

 
26) Em relação à Família Natural, assinale a 

alternativa CORRETA: 
 
(A) Entende-se família extensa ou ampliada 

àquela comunidade formada pelos pais ou 
qualquer deles e seus descendentes. 

(B) Entende-se por família natural aquela que se 
estende para além da unidade pais e filhos ou 
da unidade do casal, formada por parentes 
próximos com os quais a criança ou 
adolescente convive e mantém vínculos de 
afinidade e afetividade.  

(C) O reconhecimento pode preceder o 
nascimento do filho ou suceder-lhe ao 
falecimento, se deixar descendentes. 

(D) O reconhecimento do estado de filiação é 
direito personalíssimo, indisponível e 
prescritível, podendo ser exercitado contra os 
pais ou seus herdeiros, sem qualquer 
restrição, observado o segredo de Justiça. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÕES 21 A 40 
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27) No que diz respeito aos institutos da tutela e da 

adoção do Estatuto da Criança e do Adolescente, 

assinale a alternativa INCORRETA: 

 

(A) A tutela será deferida, nos termos da lei civil, a 

pessoa de até 18 (dezoito) anos incompletos.   

(B) O deferimento da tutela pressupõe a prévia 

decretação da perda ou suspensão do pátrio 

poder e implica necessariamente o dever de 

guarda.  

(C) A adoção é medida excepcional e irrevogável, à 

qual se deve recorrer apenas quando esgotados 

os recursos de manutenção da criança ou 

adolescente na família natural ou extensa, 

(D) É vedada a adoção por procuração. 

 

28) Acerca das disposições preliminares do Código 

Brasileiro de Trânsito, assinale a alternativa 

INCORRETA: 

 

(A) Considera-se trânsito a utilização das vias por 

pessoas, veículos e animais, isolados ou em 

grupos, conduzidos ou não, para fins de 

circulação, parada, estacionamento e operação 

de carga ou descarga. 

(B) O trânsito, em condições seguras, é um direito de 

todos e dever dos órgãos e entidades 

componentes do Sistema Nacional de Trânsito, a 

estes cabendo, no âmbito das respectivas 

competências, adotar as medidas destinadas a 

assegurar esse direito. 

(C) Os órgãos e entidades componentes do Sistema 

Nacional de Trânsito respondem, no âmbito das 

respectivas competências, subjetivamente, por 

danos causados aos cidadãos em virtude de ação, 

omissão ou erro na execução e manutenção de 

programas, projetos e serviços que garantam o 

exercício do direito do trânsito seguro. 

(D) Os órgãos e entidades de trânsito pertencentes 

ao Sistema Nacional de Trânsito darão 

prioridade em suas ações à defesa da vida, nela 

incluída a preservação da saúde e do meio- 

ambiente. 

 

29) Em relação às Câmaras Temáticas, assinale a 
alternativa CORRETA: 

 

(A) Compete ao CONTRAN criar Câmaras 
Temáticas. 

(B) As Câmaras Temáticas, órgãos técnicos 
vinculados ao CENTRAN, são integradas por 
especialistas e têm como objetivo estudar e 
oferecer sugestões e embasamento técnico 
sobre assuntos específicos para decisões 
daquele colegiado. 

(C) Cada Câmara é constituída por especialistas 
representantes de órgãos e entidades 
executivos da União, dos Estados, ou do Distrito 
Federal e dos Municípios, em igual número, 
pertencentes às Juntas Administrativas de 
Recursos de Infrações - JARI. 

(D) Além de especialistas representantes dos 
diversos segmentos da sociedade relacionados 
com o trânsito, todos indicados segundo 
regimento específico definido pelo CONTRAN e 
designados pelo ministro ou dirigente 
coordenador máximo do Sistema Nacional de 
Trânsito. Esses segmentos da sociedade serão 
representados por pessoa jurídica e devem 
atender aos requisitos estabelecidos pelo 
DETRAN. 

 
30) Em relação às Normas Gerais de Circulação e 

Conduta, julgue os itens e assinale a 
alternativa CORRETA: 

 

I- Os usuários das vias terrestres devem: abster-se 
de todo ato que possa constituir perigo ou 
obstáculo para o trânsito de veículos, de 
pessoas ou de animais, ou ainda causar danos 
a propriedades públicas ou privadas; abster-
se de obstruir o trânsito ou torná-lo perigoso, 
atirando, depositando ou abandonando na via 
objetos ou substâncias, ou nela criando 
qualquer outro obstáculo. 

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

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

 

(A) V, V, V 
(B) V, V, F 
(C) V, F, F 
(D) F, F, F 
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31) Em relação ao Estatuto do Idoso, assinale a 

alternativa INCORRETA: 
 

(A) É instituído o Estatuto do Idoso, destinado a 

regular os direitos assegurados às pessoas com 

idade igual ou superior a 65 (sessenta e cinco) 

anos. 

(B) O idoso goza de todos os direitos fundamentais 

inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da 

proteção integral de que trata esta Lei, 

assegurando-se-lhe, por lei ou por outros meios, 

todas as oportunidades e facilidades, para 

preservação de sua saúde física e mental e seu 

aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e 

social, em condições de liberdade e dignidade. 

(C) É obrigação da família, da comunidade, da 

sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, 

com absoluta prioridade, a efetivação do direito 

à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à 

cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à 

cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e 

à convivência familiar e comunitária. 

(D) 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. 

 

32) Em relação à profissionalização e trabalho do 
idoso, julgue os itens e a alternativa CORRETA: 

 

I- Na admissão do idoso em qualquer trabalho ou 
emprego, é permitida a discriminação e a fixação 
de limite máximo de idade, inclusive para 
concursos, ressalvados os casos em que a 
natureza do cargo o exigir. 

II- O primeiro critério de desempate em concurso 
público será a idade, dando-se preferência ao de 
idade menos elevada. 

 III- O Poder Público criará e estimulará programas de 
profissionalização especializada para os idosos, 
aproveitando seus potenciais e habilidades para 
atividades regulares e remuneradas; preparação 
dos trabalhadores para a aposentadoria, com 
antecedência mínima de 3 (três) anos, por meio 
de estímulo a novos projetos sociais, conforme 
seus interesses, e de esclarecimento sobre os 
direitos sociais e de cidadania; estímulo às 
empresas privadas para admissão de idosos ao 
trabalho. 

 

(A) V, V, V 
(B) V, V, F 
(C) V, F, F 
(D) F, F, F 

33) Em relação ao porte de arma, assinale a 

alternativa CORRETA: 

 

(A) É permitido o porte de arma de fogo em todo 

o território nacional, salvo para os casos 

previstos em legislação própria e para os 

integrantes das Forças Armadas. 

(B) Aos integrantes das guardas municipais dos 

Municípios que integram regiões 

metropolitanas não será autorizado porte de 

arma de fogo, quando em serviço.  

(C) Aos residentes em áreas rurais, maiores de 18 

(dezoito) anos que comprovem depender do 

emprego de arma de fogo para prover sua 

subsistência alimentar familiar será 

concedido pela Polícia Federal o porte de 

arma de fogo, na categoria caçador para 

subsistência, de uma arma de uso permitido, 

de tiro simples, com 1 (um) ou 2 (dois) canos, 

de alma lisa e de calibre igual ou inferior a 16 

(dezesseis), desde que o interessado 

comprove a efetiva necessidade em 

requerimento ao qual deverão ser anexados 

os seguintes documentos: documento de 

identificação pessoal; comprovante de 

residência em área rural; e atestado de bons 

antecedentes.   

(D) A autorização para o porte de arma de fogo 

das guardas municipais está condicionada à 

formação funcional de seus integrantes em 

estabelecimentos de ensino de atividade 

policial, à existência de mecanismos de 

fiscalização e de controle interno, nas 

condições estabelecidas no regulamento 

desta Lei, observada a supervisão do 

Ministério da Justiça. 
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34) As armas de fogo apreendidas, após a elaboração 

do laudo pericial e sua juntada aos autos, quando 

não mais interessarem à persecução penal serão 

encaminhadas pelo juiz competente ao Comando 

do Exército, no prazo máximo de 48 (quarenta e 

oito) horas, para destruição ou doação aos 

órgãos de segurança pública ou às Forças 

Armadas, na forma do regulamento da Lei. Em 

relação a isso, assinale a alternativa INCORRETA: 

 

(A) As armas de fogo encaminhadas ao Comando do 
Exército que receberem parecer favorável à 
doação, obedecido o padrão e a dotação de cada 
Força Armada ou órgão de segurança pública, 
atendidos os critérios de prioridade 
estabelecidos pelo Ministério da Justiça e ouvido 
o Comando do Exército, serão arroladas em 
relatório reservado trimestral a ser 
encaminhado àquelas instituições, abrindo-se 
lhes prazo para manifestação de interesse. 

(B) O Comando do Exército encaminhará a relação 
das armas a serem doadas ao juiz competente, 
que determinará o seu perdimento em favor da 
instituição beneficiada. 

(C) O Poder Judiciário instituirá instrumentos para o 
encaminhamento ao Sinarm ou ao Sigma, 
conforme se trate de arma de uso permitido ou 
de uso restrito, anualmente, da relação de armas 
acauteladas em juízo, mencionando suas 
características e o local onde se encontram.  

(D) O transporte das armas de fogo doadas será de 
responsabilidade da instituição beneficiada, que 
procederá ao seu cadastramento no Sinarm ou 
no Sigma 

 

35) Entendida como qualquer conduta que a 
constranja a presenciar, a manter ou a participar 
de relação sexual não desejada, mediante 
intimidação, ameaça, coação ou uso da força; que 
a induza a comercializar ou a utilizar, de 
qualquer modo, a sua sexualidade, que a impeça 
de usar qualquer método contraceptivo ou que a 
force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à 
prostituição, mediante coação, chantagem, 
suborno ou manipulação; ou que limite ou anule 
o exercício de seus direitos sexuais e 
reprodutivos. Conforme o Estatuto da Mulher 
(Lei Maria da Penha), esse conceito se trata de: 

 
(A) Violência sexual 

(B) Violência moral 

(C) Violência psicológica 

(D) Violência física 

36) Em todos os casos de violência doméstica e 

familiar contra a mulher, feito o registro da 

ocorrência, deverá a autoridade policial 

adotar, de imediato, os seguintes 

procedimentos, sem prejuízo daqueles 

previstos no Código de Processo Penal. Em 

relação a isso, assinale a alternativa 

INCORRETA: 

 

(A) Ouvir a ofendida, lavrar o boletim de 
ocorrência e tomar a representação a termo, 
se apresentada. 

(B) Colher todas as provas que servirem para o 
esclarecimento do fato e de suas 
circunstâncias. 

(C) Remeter, no prazo de 72 (setenta e duas) 
horas, expediente apartado ao juiz com o 
pedido da ofendida, para a concessão de 
medidas protetivas de urgência. 

(D) Determinar que se proceda ao exame de 
corpo de delito da ofendida e requisitar 
outros exames periciais necessários e ouvir o 
agressor e as testemunhas. 

 

37) Em relação à Educação, conforme o Estatuto 

da Igualdade Racial, julgue os itens e assinale 

a alternativa CORRETA: 

 

I- Os conteúdos referentes à história da população 
negra no Brasil serão ministrados no âmbito 
de todo o currículo escolar, resgatando sua 
contribuição decisiva para o 
desenvolvimento social, econômico, político e 
cultural do País. 

II- Nos estabelecimentos de ensino fundamental, 
de ensino médio e ensino superior, públicos e 
privados, é obrigatório o estudo da história 
geral da África e da história da população 
negra no Brasil. 

III- O Poder Executivo Estadual, por meio dos 
órgãos competentes, incentivará as 
instituições de ensino superior, públicas e 
privadas, sem prejuízo da legislação em vigor, 
a resguardar os princípios da ética em 
pesquisa e apoiar grupos, núcleos e centros 
de pesquisa, nos diversos programas de pós-
graduação que desenvolvam temáticas de 
interesse da população negra. 

(A) V, V, V 

(B) V, V, F 

(C) V, F, F 

(D) F, F, F 
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38) Em relação aos Poderes Administrativos, 

assinale a alternativa INCORRETA: 

 

(A) Poder normativo é poder de as entidades 
administrativas editarem normas gerais e 
abstratas. O grau de vinculação dessas normas 
para a sociedade dependerá da função de quem 
a edita. As normas de uma autarquia que assume 
a posição de agência reguladora não valerão, 
entretanto, para todos os agentes de mercado 
regulados. 

(B) Poder Hierárquico é aquele que o Executivo 
dispõe para distribuir e escalonar as funções de 
seus órgãos, ordenar e rever a atuação de seus 
agentes, estabelecendo a relação de 
subordinação entre os servidores do seu quadro 
de pessoal. 

(C) Poder disciplinar é o de organizar internamente 
as instituições, incluindo a estipulação de regras 
de comportamento e a condução de processos 
administrativos para apurar infrações cometidas 
por agentes públicos e cidadãos vinculados à 
instituição.  

(D) Poder de Polícia diferentemente do poder 
disciplinar, permite que certas entidades 
regulem a vida do particular de modo geral. Essa 
atividade tem caráter restritivo da liberdade ou 
da propriedade.  

 
39) Além de conferir poderes para que os 

administradores públicos atinjam as finalidades 
esperadas do Estado, o direito administrativo 
também cria restrições à gestão pública. Essas 
restrições ou sujeições se manifestam como 
deveres e servem para proteger os interesses da 
coletividade. Em relação a isso, julgue os itens e 
assinale a alternativa CORRETA: 

 

I- Dever de lealdade também denominado dever de 

fidelidade, exige de todo servidor a dedicação ao 

serviço e o integral respeito às leis e às 

instituições constitucionais, identificando-o com 

os interesses do Estado. Tal dever impede que o 

servidor atue contra os fins e os objetivos 

legítimos da Administração.  

II- Dever de Probidade é constitucionalmente exigido 

o respeito à moralidade na conduta do 

administrador público como elemento 

necessário à legitimação de seus atos. Existem 

normas que incidem sobre a conduta dos agentes 

públicos no trato dos bens que lhes são confiados 

para a gestão, sujeitando-se pelo mau emprego 

ou dilapidação à responsabilização 

administrativa, civil ou criminal.  

III- Dever de obediência impõe ao servidor o 

acatamento às ordens legais e sua fiel 

execução. Tal dever resulta da subordinação 

hierárquica e assenta no princípio disciplinar 

de toda organização administrativa. O agente 

público pode obedecer ordens claramente 

ilegais, mas, em havendo dúvidas sobre 

qualquer mandamento interno ou legal, é 

preciso consultar o órgão jurídico da 

instituição.  

 

(A) V, V, V 

(B) V, V, F 

(C) V, F, F 

(D) F, F, F 

 

40) Os atos que desrespeitam a lei são viciados e 

alguns vícios não podem ser corrigidos, o que 

exige a anulação do ato e, eventualmente, se 

houver má-fé ou falha, a responsabilização do 

Estado e do agente público. Na Administração 

Pública, não há real liberdade nem vontade 

pessoal, mas sim ações vinculadas às 

finalidades públicas de cada instituição. Em 

alguns casos, porém, a legislação cria espaços 

de discricionariedade, ou seja, dá margens de 

escolha para o administrador, mas mesmo 

nessas situações há que se observar os 

princípios gerais e as finalidades públicas. A 

que princípio se refere: 

 

(A) Princípio da legalidade. 

(B) Princípio da moralidade. 

(C) Princípio da impessoalidade e finalidade. 

(D) Princípio da Segurança Jurídica. 

 




