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A B C

A 

D 

Exemplo: 

 

TURNO: MANHÃ 

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

 

 

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.  
 

Português Atualidades Informática Conhecimentos Específicos 

10 05 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. 

04- 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.  

05- 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. 

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

07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.  

08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários. 

09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este processo seletivo. 

10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato 
consignado em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público. 

11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado. 
 

NOME DO (A) CANDIDATO (A): __________________________________________________________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO: ____________________________________________________________________________________________________ 

 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3303-3146 
E-mail: ima.anapurus2016@outlook.com 

 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA 

ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS-MA 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL ANAPURUS-MA 

GUARDA MUNICIPAL 

Exemplo: 

A D A B 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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AS QUESTÕES DE 01 A 05 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

 

FORA DO JOGO 

 

Alunos de bom desempenho escolar são o atalho mais rápido para a formação de gerações de espírito 1 
empreendedor e pendor criativo. Representam, enfim, a certeza de bom futuro para a economia de qualquer país. O 2 
Brasil parece fora desse jogo. Em um cruzamento inédito feito pelo Idados, instituto especializado em analisar 3 
números globais do ensino, os brasileiros que estão no topo da pirâmide escolar tiram notas semelhantes às dos 4 
alunos apenas medianos da OCDE (organização que reúne as nações mais ricas). Sim: nossa elite estudantil ombreia 5 
com a turma mais ou menos dos países desenvolvidos. Apenas 0,5% dos brasileiros briga de igual para igual com a 6 
nata de lá. 7 

O resultado foi garimpado nas planilhas do Pisa, exame aplicado pela OCDE desde 2000 para aferir o nível 8 
dos alunos de 15 anos em três áreas: leitura, matemática e ciências. A pesquisa do Idados se deteve na última prova 9 
de matemática, disciplina-mola para o avanço das várias ciências. É, portanto, uma medida contundente das 10 
possibilidades de o Brasil subir de patamar. O estudo não apenas pinta o retrato presente, como exibe o filmete do 11 
Brasil em sala de aula durante mais de uma década. Desde 2000, os bons estudantes até melhoraram nas notas, mas 12 
o avanço estancou em 2009, ao contrário do vigor revelado por países como China e Rússia, na curva do progresso. 13 

O grande mérito da pesquisa é expor, de maneira simples e didática, um gargalo normalmente escamoteado 14 
em meio a tantos outros. Em geral, no Brasil, olha-se para a média geral dos estudantes, e não para o pódio dos mais 15 
talentosos. [...] O levantamento do Idados mostra que, mantido o ritmo de hoje, os brasileiros só     alcançarão o atual 16 
patamar dos países mais bem-sucedidos na escola em 2060. Se   conseguirmos o feito de dobrar a velocidade do 17 
avanço, o prazo encurtará para 2036. Só que o jogo está sendo jogado por todos, e as demais nações também devem   18 
evoluir. Para não ficar de fora do tabuleiro, o Brasil precisará agir com muito mais velocidade e cuidado do que faz 19 
habitualmente. 20 

21 
   Adaptado de VIEIRA, Maria Clara. VEJA, n.21, ano 49, ed.2479, 25 maio, 2016, p.94.   

 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                                QUESTÕES DE 1 A 10 

01) Depreende-se corretamente do texto: 

 

A) Os estudantes, no Brasil, apresentam o mesmo nível 

de desempenho escolar dos alunos de países como 

China e Rússia, o que faz surgir a esperança de 

melhoras na situação socioeconômica do país. 

B) Vislumbra-se, nos próximos anos, um aumento 

considerável no nível de desempenho escolar dos 

brasileiros, visto que a pesquisa do Idados os iguala 

aos melhores alunos da OCDE. 

C) A pesquisa do Idados revelou que os brasileiros, 

desde 2000 até a presente data, vêm melhorando de 

desempenho escolar, o que os nivela aos melhores 

alunos dos países desenvolvidos. 

D) O levantamento do Idados alerta para uma urgente 

necessidade de adoção de medidas, no sentido de 

melhorar o desempenho dos estudantes brasileiros, 

para que eles possam igualar-se aos alunos dos 

países mais desenvolvidos.  

 

02) “Representam, enfim, a certeza de bom futuro para 
a economia de qualquer país.” (L. 2) 

 
Considerando-se o contexto, é CORRETO afirmar 
que o elemento destacado pode ser substituído por: 

 
A) Porém 
B) Por isso    
C) Todavia 
D) Entretanto 
 
03) “O resultado foi garimpado nas planilhas do Pisa” 

(L.8)   
 

A forma verbal resultante da transposição da oração 
acima para outra modalidade da voz passiva é: 

 
A) Garimpou-se    
B) Garimparam-se 
C) Garimpava-se 

D) Garimpara-se 

 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 
correspondente na Folha de Respostas.                                                                 
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04) No período “O levantamento do Idados mostra que, 

mantido o ritmo de hoje, os brasileiros só 

alcançarão o atual patamar dos países mais bem-

sucedidos na escola em 2060.” (L. 16/17), a oração 

destacada pode ser classificada como:  

 

A) Oração subordinada adjetiva restritiva 

B) Oração subordinada adjetiva explicativa 

C) Oração subordinada substantiva subjetiva  

D) Oração subordinada substantiva objetiva direta   

 

05)  Atente para as seguintes afirmações abaixo: 

 

I. No segmento “Para não ficar de fora do tabuleiro, o 

Brasil precisará agir com muito mais velocidade e 

cuidado do que faz habitualmente.” (L. 19/20), a 

preposição para introduz ideia de finalidade e pode 

ser substituída por a fim de.  

II. Mantém-se a correção gramatical da frase, se houver a 

substituição de de o por do em “É, portanto, uma 

medida contundente das possibilidades de o Brasil 

subir de patamar” (L.10/11). 

III. Em “Se conseguirmos o feito de dobrar a velocidade do 

avanço, o prazo encurtará para 2036.” (L.17/18), a 

substituição da forma verbal conseguirmos por 

conseguíssemos implica a substituição da forma 

verbal encurtará por encurtaria. 

IV. Os vocábulos “disciplina-mola” (L.10) e “bem-

sucedidos” (L.17) são formados pelo processo de 

composição por aglutinação. 

 

São verdadeiras APENAS: 

 

A) I e III   

B) II e III 

C) II e IV  

D) III e IV  

 

06) O emprego da vírgula na frase “explica o 

neurologista Norberto Frota, presidente da 

Academia Brasileira de Neurologia. ” Justifica-se por: 

 

A) Separar o vocativo 

B) Separar o aposto explicativo   

C) Marcar a supressão de um verbo 

D) Separar termos da mesma função 

AS QUESTÕES DE 07 A 10 ESTÃO RELACIONADAS AO 
TEXTO ABAIXO 
 

SOBRE O LER 

 

Ler rapidamente aquilo que o autor levou 

anos para pensar é um desrespeito. É certo que os 

pensamentos, por vezes, surgem rapidamente, 

como num relâmpago.  Mas a gravidez é sempre 

longa. Há frases que resumem uma vida. Por isso é 

preciso ler vagarosamente, prestando atenção nas 

ideias que se escondem nos silêncios que há entre 

as palavras. Eu gostaria que me lessem assim. Quer 

eu escreva como um poeta, no esforço para 

mostrar a beleza, ou como palhaço, no esforço para 

mostrar o ridículo, é sempre a minha carne que se 

encontra nas minhas palavras. 

 

ALVES, Rubem. Ostra feliz não faz pérola.2.ed. São Paulo: 

Planeta, 2014, p. 145. 

 
07) Em “Mas a gravidez é sempre longa.” (L.4/5), o autor 

refere-se: 
 
A) Ao surgimento dos pensamentos 
B) Ao ato de ler 
C) Ao silêncio das palavras 
D) Ao ato de criação literária   
 
08)  A figura de estilo presente em “É certo que os 

pensamentos, por vezes, surgem rapidamente, como 
num relâmpago.” (L.2/4) é: 

 
A) Metáfora 

B) Comparação   

C) Antítese 

D) Eufemismo 

 
09)  No segmento “Por isso é preciso ler 

vagarosamente” (L. 5 / 6), a locução destacada pode 
ser substituída, sem alterar o sentido, por: 

 
A) No entanto 

B) Porém 

C) Contudo 

D) Portanto   

 
10)  Com a substituição do verbo haver por existir em 

“Há frases que resumem uma vida” (L.5), obtém-se a 
forma verbal: 

 
A) Existe 

B) Existiu 

C) Existem   

D) Existiram 

1 
 

 

 

 

2 
 

 

 

 

3 
 

 

 

4 
 

 

 

5 
 

 

 

 

 

6 
 

 

 

 

7 
 

 

 

8 
 

 

 

 

9 
 

 

 

 

10 
 

 

 

 

11 
 

 

 

 

12 
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ÁREA LIVRE 

 
 

11) A operação Lava Jato é a maior investigação de 

corrupção e lavagem de dinheiro que o Brasil já 

teve. Seu nome se deve: 

 

A) Ao uso de uma rede de postos de combustíveis e lava 

a jatos de automóveis para movimentar recursos 

ilícitos pertencentes a uma das organizações 

criminosas inicialmente investigadas; 

B) A troca de combustíveis por apetrechos de lava a 

jatos num escambo ilícito que envolveu patrimônio 

público; 

C) Ao enriquecimento de um senador da República com 

a súbita aquisição de uma rede de postos de 

gasolinas e etanol brasileiros; 

D) À venda irregular de lava a jatos da Petrobrás para a 

Texaco e para a Esso. 

 

12) Não corresponde a um grande escritor da atualidade 

e uma de suas principais obras: 

 

A) Mário Vargas Llosa - A Casa Verde; 

B) Rubem Fonseca - Agosto; 

C) Paulo Coelho - O Alquimista; 

D) Luis Fernando Veríssimo - Monte Cinco. 

 

13) Um sangrento conflito deixou mais de 250 mil 

mortes e desencadeou uma série de problemas em 

âmbito mundial – o avanço do Estado Islâmico, o 

aumento do fluxo de refugiados e o acirramento das 

rivalidades no Oriente Médio. No final de janeiro, a 

ONU irá mediar as negociações para tentar encontrar 

uma saída política para o conflito. As conversas 

ocorrem em Genebra com a participação das grandes 

potências, do governo e da oposição. As negociações 

serão difíceis, principalmente devido à relutância do 

presidente Bashar al-Assad em deixar o poder. O 

palco do conflito é o seguinte país: 

 

A) Síria; 

B) Iraque; 

C) Irã; 

D) Afeganistão.  

 

14) O Presidente do Senado é: 

 

A) Renan Calheiros; 

B) Jader Barbalho; 

C) José Sarney; 

D) Eduardo Cunha. 

15) Brexit é uma expressão usada para identificar quem 

estava a favor da saída, da União Europeia, de: 

 

A) Alemanha; 

B) Itália; 

C) França; 

D) Reino Unido. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

     ATUALIDADES                                                                              QUESTÕES DE 11 A 15 
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16) Dentre as opções a seguir, assinale a alternativa 

verdadeira: 
 
A) Internet e a Intranet não são meios de 

compartilhamento de dados, no entanto, possuem 
acesso restrito. 

B) A Internet, diferente da Intranet não possui 
comunicação externa. 

C) A intranet não tem compartilhamento de dados, mas 
possui a rede local (LAN). 

D) Intranet tem acesso restrito a um determinado 
público, geralmente utilizado por empresas. 

 
17) Qual alternativa abaixo está correta em relação as 

diferenças entre Hardware e Software: 
 
A) Hardware são programas de segurança que fazem 

parte do computador. E software é o responsável 
pela memória principal. 

B) Hardware são antivírus instalados que fazem toda a 
limpeza do computador, e Software é a parte física 
do computador. 

C) Hardware é a parte física do computador, sendo 
assim monitor de vídeo, teclado, etc. E Software são 
os programas no qual fazem o computador ser útil ao 
executar qualquer que seja a tarefa.  

D) Hardware é a CPU do computador e Software é a 
memória principal.  

 
18) Sobre os atalhos no Excel, qual das opções está 

INCORRETA: 
 
A) CTRL+SHIFT+:  insere a hora atual. 
B) CTRL+5 aplica ou remove o tachado. 
C) CTRL+1 exibe a caixa de formatação de células. 
D) CTRL+3 aplica ou remove sublinhado. 
 
19) É importante que o usuário do computador faça 

sempre uma cópia de segurança de seus arquivos. 
Qual é o nome dado a essa operação? 

 
A) Renderização 
B) Decodificação 
C) Backup 
D) Salvar como 
 
20) Em um documento aberto no Word, Adalberto 

precisa editar seu texto. O mesmo pretende copiar 
uma parte do texto e colar em outro local. Qual 
procedimento Adalberto irá realizar? 

 
A) CTRL+C para copiar e CTRL+L para colar. 
B) CTRL+O para copiar e CTRL+V para colar. 
C) CTRL+C para copiar e CTRL+V para colar. 
D) CTRL+V para copiar e CTRL+C para colar. 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   INFORMÁTICA                                                                                QUESTÕES DE 16 A 20 
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21)  Em relação aos Poderes Administrativos, analise as 

afirmativas abaixo e assinale a alternativa CORRETA: 

 

I. A aplicação de sanções administrativas nem sempre 

está relacionada ao exercício do poder hierárquico. 

II. O Poder Regulamentar, privativo do Chefe do Poder 

Executivo, só poderá ser exercido sobre leis 

administrativas, ou seja, leis cuja execução envolva a 

atuação administrativa. 

III. Os atos praticados pela Administração Pública no 

exercício do Poder de Polícia estão sujeitos ao 

controle de legalidade pelo Poder Judiciário. 

 

A) Apenas I está correta. 

B) Apenas II está correta. 

C) Apenas I e III estão corretas. 

D) I, II e III estão corretas. 

 

22)  Em relação à ação popular, é incorreto afirmar que: 

 

A) A ação popular destina-se à concretização do 

princípio republicano, em que o administrador 

público deve prestar contas em relação à gestão 

pública. 

B) Apenas aquele que possui capacidade eleitoral ativa 

é parte legítima para propor ação popular. 

C) A ação popular é ação de interesse subjetivo 

individual destinada a anular ato lesivo ao 

patrimônio público, à moralidade administrativa, ao 

meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. 

D) O cabimento de ação popular não exige a 

comprovação de efetivo dano material ou pecuniário. 

 

23) Os princípios que regem a Administração Pública, 

conforme o art. 37 da CF são, EXCETO: 

 

A) Legalidade 

B) Impessoalidade 

C) Publicidade 

D) Igualdade 

 

24) A proibição da aplicação retroativa da nova 

interpretação da norma administrativa ampara-se no 

princípio da: 

 

A) Legalidade 

B) Publicidade 

C) Segurança jurídica 

D) Finalidade 

 

 

 

25) A noção de administração, a luz do princípio da 

Moralidade e da Legalidade, é originalmente: 

 

A) Descentralizada 

B) Gerencial 

C) Burocrática 

D) Imperativa 

 

26) A Administração Pública, no sentido subjetivo 

alcança: 

 

A) A atividade administrativa 

B) O poder de polícia administrativa. 

C) As entidades e órgãos que exercem as funções 

administrativas. 

D) O serviço público 

 

27)  A respeito dos Remédios Constitucionais: 

 

I. O sujeito ativo impetrante do Habeas Corpus é tão 

somente, toda pessoa física brasileira 

II. Habeas Datas é um remédio constitucional que tem 

por finalidade proteger a esfera íntima dos 

indivíduos, possibilitando a obtenção e a retificação 

de dados e informações constantes de entidades 

governamentais ou de caráter público 

III. Somente o próprio titular do direito violado tem 

legitimidade para impetrar o mandado de segurança 

individual 

IV. Na ação popular não se faz necessário a presença de 

advogado. 
 

Assinale a alternativa correta: 

 

A) Estão corretas as alternativas II e III 

B) Estão corretas as alternativas I, III e IV 

C) Está correta apenas a alternativa III 

D) Todas as alternativas estão corretas 

 

  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                             QUESTÕES DE 21 A 40 
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28)  Sobre os Princípios da Administração indireta: 

 

I. Da Reserva Legal- este princípio tem por objetivo a 

indicação de que todas as pessoas integrantes da 

Administração Indireta de qualquer dos Poderes, 

seja qual for a esfera federativa a que estejam 

vinculadas, só podem ser instituídas por lei. 

II. O princípio do controle, também denominado de 

tutela administrativa se distribui sobre quatro 

aspectos: controle político, institucional, 

administrativo e financeiro. 

III. O princípio da Especialidade aponta para a absoluta 

necessidade de ser expressamente consignada na lei 

a atividade a ser exercida, descentralizadamente, 

pela entidade da Administração Indireta. 
 

Assinale as alternativa CORRETA: 

 

A) Estão corretas as alternativas I e III 

B) Todas as alternativas estão corretas 

C) Estão corretas apenas as alternativas II e III 

D) Somente a alternativa II está correta 

 

29)  Pode-se conceituar _____________ como a pessoa 

jurídica de direito público, integrante da 

Administração Indireta, criada por lei para 

desempenhar funções que, despidas de caráter 

econômico, sejam próprias e típicas do Estado.  
 

O conceito acima refere-se: 

 

A) Autarquia 

B) Entidade Política 

C) Entidade Paraestatal 

D) Entidade Administrativa 

 

30)  A respeito dos órgãos públicos, assinale a 

alternativa CORRETA: 

 

A) Órgãos são centros de competência instituídos para 

o desempenho de funções estatais, através de seus 

agentes, cuja atuação é imputada à pessoa jurídica a 

que pertencem. 

B) O órgão pode ter capacidade processual, isto é, 

possui idoneidade para figurar em todos os pólos de 

uma relação processual. 

C) São exemplos de órgãos compostos o Congresso 

Nacional e os tribunais. 

D) Quanto à posição estatal, os órgãos podem ser: 

compostos e singulares e colegiados. 

31)  É a atividade da Administração Pública que 

limitando ou disciplinando direito, interesse ou 

liberdade, regula a prática de ato ou a abstenção de 

fato, em razão de interesse público concernente à 

segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à 

disciplina da produção e do mercado, ao exercício de 

atividades econômicas dependentes de concessão ou 

autorização do Poder Público, à tranquilidade 

pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos 

individuais ou coletivos. 

 

O conceito acima refere-se: 

 

A) Polícia Militar 

B) Polícia Civil 

C) Poder Hierárquico  

D) Poder de Polícia 

 

32)  Constitui abuso de autoridade de acordo com a Lei 

nº 4.898, de 9 de dezembro de 1965. 

 

A) Ordenar ou executar medida privativa da liberdade 

individual, sem as formalidades legais ou com abuso 

de poder; 

B) Submeter pessoa sob sua guarda ou custódia a 

vexame ou a constrangimento não autorizado em lei; 

C) Deixar de comunicar, imediatamente, ao juiz 

competente a prisão ou detenção de qualquer 

pessoa; 

D) O ato lesivo da honra ou do patrimônio de pessoa 

natural ou física, quando praticado com abuso ou 

desvio de poder ou sem competência ilegal. 

 

33)  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 soberania; 

B) A dignidade da pessoa humana; 

C) Os valores morais, a solidariedade e o respeito 

mútuo; 

D) O pluralismo político. 

 

34) Sobre as noções de Direito Administrativo, podemos 

afirmar que a República Federativa do Brasil adota 

como forma de governo a seguinte: 

 

A) Forma Federativa. 

B) Forma Republicana. 

C) Forma Presidencialista. 

D) Forma Monarquista. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%204.898-1965?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%204.898-1965?OpenDocument
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CARGO: GUARDA MUNICIPAL 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL ANAPURUS-MA 
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA 

35) Segundo o Código Penal, a descrição a seguir: 

 

“Exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, 

ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em 

razão dela, vantagem indevida” constitui crime de: 

 

A) Peculato 

B) Corrupção Ativa 

C) Corrupção Passiva 

D) Concussão 

 

36)  De acordo com a Lei n 4.898/65, constitui abuso de 

autoridade, EXCETO: 

 

A) Ordenar ou executar medida privativa da liberdade 

individual, sem as formalidades legais ou com abuso 

de poder. 

B) Deixar de comunicar, em até 72 horas, ao juiz 

competente a prisão ou detenção de qualquer 

pessoa. 

C) Deixar o Juiz de ordenar o relaxamento de prisão ou 

detenção ilegal que lhe seja comunicada. 

D) Prolongar a execução de prisão temporária, de pena 

ou de medida de segurança, deixando de expedir em 

tempo oportuno ou de cumprir imediatamente 

ordem de liberdade. 

 

37) De acordo com a Lei n 11.343/2006, as atividades de 

prevenção do uso indevido de drogas devem 

observar os seguintes princípios e diretrizes, 

EXCETO: 

 

A) Reconhecimento do uso indevido de drogas como 

fator de interferência na qualidade de vida do 

indivíduo e na sua relação com a comunidade à qual 

pertence. 

B) Fortalecimento da autonomia e da responsabilidade 

coletiva em relação ao uso indevido de drogas. 

C) Adoção de estratégias preventivas diferenciadas e 

adequadas às especificidades socioculturais das 

diversas populações, bem como das diferentes 

drogas utilizadas. 

D) Tratamento especial dirigido às parcelas mais 

vulneráveis da população, levando em consideração 

as suas necessidades específicas. 

38)  Tiago ofereceu cocaína, de forma eventual e sem 

objetivo de lucro, a Daniel, seu irmão mais novo, para 

juntos a consumirem. Nesse caso: 

 

A) Tiago não cometeu crime algum. 

B) Tiago cometeu crime previsto na Lei Antidrogas e 

pode sofrer pena de detenção de seis meses a um 

ano e pagamento de multa. 

C) Tiago cometeu crime previsto na Lei Antidrogas e 

pode sofrer pena de reclusão de seis meses a um ano 

e pagamento de multa. 

D) Tiago cometeu crime previsto na Lei Antidrogas e 

pode sofrer pena de detenção de um a três anos e 

pagamento de multa. 

 

39)  Para os fins de definição do ECA, considera-se 

castigo físico: 

 

A) Ação de natureza disciplinar ou punitiva aplicada 

com o uso da força física sobre a criança ou o 

adolescente que resulte em sofrimento físico ou 

lesão. 

B) Conduta ou forma cruel de tratamento em relação à 

criança ou ao adolescente que humilhe ou ameace 

gravemente ou ridicularize.  

C) Ação de natureza disciplinar ou punitiva aplicada 

com o uso da força física sobre a criança ou o 

adolescente que resulte necessariamente em lesão. 

D) Ação de natureza disciplinar ou punitiva aplicada 

com o uso da força física, ou não, sobre a criança ou o 

adolescente que resulte necessariamente em lesão.    

 

40)  Não é proibida a venda à criança ou ao adolescente 

de: 

 

A) Bebidas Alcoólicas. 

B) Cigarros. 

C) Fogos de artifício de reduzido potencial, incapaz de 

provocar qualquer dano físico em caso de utilização 

indevida. 

D) Bilhetes lotéricos e equivalentes. 

 


