ESTADO DO MARANHÃO
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR
CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR (EDITAL 01/2018)
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS EFETIVOS

CADERNO DE PROVA OBJETIVA

CARGO: AGENTE DA GUARDA MUNICIPAL (CÓD. 134)

Leia atentamente as instruções abaixo.
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este Caderno, com 50 (cinquenta) 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.
Exemplo:
Português
15

Informática
05

Conhecimentos Específicos
30

A

B

A

D

02- 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.
03- 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.
04- Será eliminado do Concurso Público o candidato que:
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares (ainda que desligados), papéis, apostilas, dentre outros.
b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas.
05. Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova. 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.
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. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este concurso Público.
10. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado.
NOME:____________________________________________________________________________Nº DE INSCRIÇÃO_____________

DURAÇÃO:
4 horas

HORÁRIO: (MANHÃ)
8h às 12h

DATA: (2ª ETAPA)
10 de março de 2019

MAIS INFORMAÇÕES:
Internet: www.institutomachadodeassis.com.br
Telefone: (86) 3025-1017
E-mail: ima.concursopacolumiar@outlook.com

CONCURSO PÚBLICO EDITAL 01/2018 – PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA
01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

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

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

QUESTÕES DE 1 A 15

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número
correspondente na Folha de Respostas.

TEXTO
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A rede mundial de computadores interligados – internet – é uma maneira muito eficiente
de se ter acesso a um grande número de informações de forma simultânea, dando oportunidade de
se interagir com outras pessoas e se debater sobre assuntos relevantes. A internet facilita a resolução
de problemas em comum sem que haja necessidade de sair de casa para reunir-se em um mesmo
lugar e hora, mas mesmo com essa vantagem ela não pode e não deve substituir o diálogo pessoal,
face a face.
A internet é uma ferramenta maravilhosa, porém nem sempre é usada corretamente e acaba
trazendo consequências desagradáveis quando usada por pessoas inescrupulosas ou mal
intencionadas que provocam grandes estragos em empresa e na vida de pessoas, por isso é preciso
que se tenha responsabilidade para manipular uma ferramenta tão importante nos dias de hoje.
A cada dia que passa, a informática vem adquirindo cada vez mais relevância na vida das
pessoas. Sua utilização já é vista como instrumento de aprendizagem e sua ação no meio social vem
aumentando de forma rápida entre as pessoas. Cresce o número de famílias que possuem em suas
residências um computador. Esta ferramenta está auxiliando pais e filhos mostrando-lhes um novo
jeito de aprender e ver o mundo.
Hoje é possível encontrar o computador nos mais variados contextos: empresarial,
acadêmico, domiciliar; o computador veio para inovar e facilitar a vida das pessoas. Não se pode
mais fugir desta realidade tecnológica. E a educação não pode ficar para trás, vislumbrando
aprendizagem significativa por meio de tecnologias obsoletas.
Quando se aprende a lidar com o computador novos horizontes se abrem na vida do
usuário.
Nas organizações não poderia ser diferente, toda empresa necessita ser informatizada para
se manter no mercado de trabalho e acompanhar as tecnologias, o computador veio para inovar e
facilitar a vida das empresas.
Atualmente nenhuma empresa pode ficar sem o auxílio da informática, é através dela, que
tudo é resolvido. O mundo está informatizado, a informática talvez seja a área que mais influenciou
o curso do século XX. Se hoje vivemos na Era da Informação, isto se deve ao avanço tecnológico
na transmissão de dados e às novas facilidades de comunicação, ambos impensáveis sem a evolução
dos computadores.
O fruto maior da informática em nossa sociedade é o de manter as pessoas devidamente
informadas, através de uma melhor comunicação, possibilitando assim, que elas decidam pelos seus
rumos e os de nossa civilização.
Existe informática em quase tudo que fazemos e em quase todos os produtos que
consumimos. É muito difícil pensar em mudanças, em transformações, inovações em uma empresa
sem que, em alguma parte do processo, a informática não esteja envolvida.
FONTE: http://simonecappellati.blogspot.com/

CARGO: AGENTE DA GUARDA MUNICIPAL (CÓD. 134)
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QUESTÃO 01

Da leitura do texto, infere-se que:

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

QUESTÃO 05

Sobre os elementos linguísticos do texto, é CORRETO
afirmar:

A) há dificuldades de se estabelecer limites na internet.
B) na atualidade, torna-se impossível imaginar o mundo

A) Os conectores “que” e “que”, em “que provocam

sem Internet por sua abrangência em todos os

grandes estragos em empresa e na vida de pessoas, por

segmentos.

isso é preciso que se tenha responsabilidade” (L.9/10),

C) a importância do computador se sobrepõe à internet.
D) as informações cada vez mais transmitidas pela internet
exemplificam a segurança que ela representa.

são iguais do ponto de vista morfológico.
B) O predicado da oração “tudo é resolvido” (L.26) é
verbal.
C) A expressão “de computadores interligados” (L.1)

QUESTÃO 02

Entre as ideias que compõem o texto, existe uma relação
subjacente de causa e consequência no fragmento
transcrito em:
A) “a informática talvez seja a área que mais influenciou o
curso do século XX.” (L.26/27).
B) “Quando se aprende a lidar com o computador, novos
horizontes se abrem na vida do usuário.” (L.20/21).
C) “A cada dia que passa, a informática vem adquirindo
cada vez mais relevância na vida das pessoas.” (L.11/12).
D) “A internet é uma ferramenta maravilhosa, porém nem
sempre é usada corretamente” (L.7).
QUESTÃO 03

O termo “isto” (L.27) é referente a:
A) “a informática talvez seja a área que mais influenciou o
curso do século XX.” (L.26/27).
B) “O mundo está informatizado” (L.26).
C) “se deve ao avanço tecnológico” (L.27).
D) “Se hoje vivemos na Era da Informação” (L.27).
QUESTÃO 04

Sobre o termo transcrito, está CORRETO o que se afirma
em

funciona como complemento nominal.
D) A expressão conjuntiva “por isso” (L.9) tem valor
explicativo.
QUESTÃO 06

No que se refere aos recursos da língua usados no texto,
está CORRETO o que se afirma em:
A) A expressão “necessidade” (L.4) mudará de função
sintática caso haja a substituição do verbo “haver” pela
forma verbal correlata “existir”.
B) Os vocábulos “se”, em “Quando se aprende a lidar
com o computador, novos horizontes se abrem na vida
do usuário.” (L.20/21), são iguais do ponto de vista da
articulação argumentativa, quanto à intenção
comunicativa do articulista.
C) Na oração “...porém nem sempre é
corretamente” (L.7) tem predicado nominal.

usada

D) Na palavra “Hoje” (L.16) não há ocorrência de dígrafo.
QUESTÃO 07

O verbo é uma importante marca linguística do discurso,
que expressa diferentes ideias e, através de suas flexões,
informa voz, pessoa, modo, tempo e número em que está
sendo usado, além de outra categoria: aspecto.
A partir dessa informação, está CORRETO o que se afirma
sobre a forma verbal transcrita em:

A) “ou” (L.8) indica alternância excludente.

A) “poderia ser” (L.22) indica a incerteza de um fato
passado.

B) “como” (L.12) exprime ideia de conformidade.

B) “seja” (L.26) expressa um fato incerto no presente.

C) “quase” (L.33) indica aproximação.

C) “vem adquirindo”
momentânea.

D) “uma”, em “inovações em uma empresa” (L.34),
individualiza o termo “empresa”.
CARGO: AGENTE DA GUARDA MUNICIPAL (CÓD. 134)

(L.11)

expressa

uma

ação

D) “haja” (L.4) indica um fato certo no presente.
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QUESTÃO 08

Leia:

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

QUESTÃO 12

O termo “obsoletas” (L.19) significa:

I - “...A internet é uma ferramenta maravilhosa, (L. 7)
II - porém nem sempre é usada corretamente”. (L.7).

A) “Precisas.”
B) “modernas”.

Em relação ao item I, o segundo fragmento expressa uma

C) “defasadas”.

ideia de:

D) “Comuns”.

A) Adição.
B) Conclusão.
C) Explicação.
D) Ressalva.
QUESTÃO 09

Com referência ao texto, é CORRETO afirmar:
A) Os termos “lhes” (L.14) e “em um mesmo lugar”
(L.4/5) completam o sentido de um verbo.
B) O vocábulo “informática” (L.33) exerce função sintática
de objeto direto.
C) A expressão “que passa” (L.11) tem valor enfático,
podendo ser retirada da frase sem que ela sofra
alteração de natureza sintática.
D) O pronome “toda” (L.22) individualiza o substantivo
com o qual de relaciona.

QUESTÃO 13

Exerce a mesma função sintática que o termo “das pessoas”
(L.11/12) a expressão:
A) “de problemas” (L.4).
B) “de famílias” (L.13).
C) “de tecnologias obsoletas” (L.19).
D) “de dados” (L.28).
QUESTÃO 14

Os grupos de letras encontrados na palavra “grande” (L.2)
são classificados como:
A) Encontro consonantal e dígrafo, respectivamente.
B) Dígrafo e encontro consonantal, respectivamente.
C) Apenas encontros consonantais
D) Apenas dígrafos

QUESTÃO 10

De acordo com texto:
A) “devidamente” (L.30) possui valor superlativo.
B) “para” (L.18) expressa finalidade.
C) “sobre” (L.3) tem valor de causa.
D) “por” (L.19) indica lugar.

QUESTÃO 15

Há dígrafo e ditongo, respectivamente, na alternativa:
A) “cresce” (L.13) e “dia” (L.11).
B) “empresas” (L.24) e “sociedade” (L.30).
C) “nossa” (L.30) e “tecnologias” (L.23).

QUESTÃO 11

D)

“mundo” (L.26) e “decidam” (L.31).

Há correspondência modo-temporal entre a forma verbal
simples “influenciou” (L.26) e a composta:
A) tivesse influenciado.
B) tinha influenciado.
C) teria influenciado.
D) tem influenciado.
CARGO: AGENTE DA GUARDA MUNICIPAL (CÓD. 134)
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INFORMÁTICA

QUESTÕES DE 16 A 20
QUESTÃO 19

QUESTÃO 16

Sobre site de buscas na internet, utilizando a ferramenta de
pesquisa GOOGLE, julgue as afirmativas abaixo:

Considere o texto a seguir.

I.

“Programa similar ao worm e que possui mecanismos de

II.

III.

Para excluir palavras da pesquisa, coloque - antes de
uma palavra que você queira deixar de fora. Por
exemplo, Futebol –jogador.
Para pesquisar uma palavra ou frase exata, coloque o
trecho entre aspas. Por exemplo, “o maior time do
mundo”.
Para pesquisar em um site específico, coloque site:
antes
de
um
site
ou
domínio.
Por
exemplo, site:institutomachadodeassis.com.br

comunicação com o invasor que permitem que ele seja
remotamente controlado”
Trata-se de um:
A) Ransomware.
B) Rootkit.

Está CORRETO o que se afirma em:

C) Bot.

A) I e II, apenas.

D) Vírus.

B) II, apenas.
C) II e III, apenas.

QUESTÃO 20

D) I, II e III

A respeito das definições e características do hardware e do
QUESTÃO 17

software, analise as afirmações a seguir.

Em relação ao Word 2013 assinale o item INCORRETO:
A) A tecla F1 é usada para verificação de ortografia e
gramática.
B) No Word, você pode automatizar tarefas usadas com
frequência, criando e executando macros.
C) Para colocar bordas em uma página,
funcionalidade encontrada na guia DESIGN.

utilize

D) Você pode limpar facilmente toda a formatação
(como negrito, sublinhado, itálico, cores, sobrescrito,
subscrito e outros elementos) em seu texto e voltar
o texto para estilos de formatação padrão.
QUESTÃO 18

Em uma planilha elaborada no Microsoft Excel, na sua
configuração padrão, considere a seguinte fórmula, presente
na célula A1.
=MOD(7;3) + MÉDIA(1;2;3)^SOMA(2;3)

I.

O cache L1 é extremamente rápido, trabalhando
próximo à frequência nativa do processador.

II.

SETUP é um programa responsável pelo auto teste
feito sempre que ligamos o Micro.

III.

A RAM (Random Access Memory) é um tipo de
circuito eletrônico de memória que permite a leitura e
a escrita de dados.

Está CORRETO o que se afirma em:
A) I, apenas.
B) II e III, apenas.
C) I e III, apenas.
D) I, II e III

Qual será o resultado?
A) 243
B) 7777
C) 33
D) 0
CARGO: AGENTE DA GUARDA MUNICIPAL (CÓD. 134)
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÕES DE 21 A 50
QUESTÃO 24

QUESTÃO 21

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

São direitos e deveres individuais e coletivos descritos no
art. 5º da Constituição Federal de 1988:
I.

É inviolável o sigilo da correspondência e das
comunicações telegráficas, de dados e das
comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por
ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei
estabelecer para fins de investigação criminal ou
instrução processual penal.
É livre a manifestação do pensamento, sendo permitido
em casos expressos o anonimato.
Ninguém será privado de direitos por motivo de
crença religiosa ou de convicção filosófica ou política,
salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a
todos imposta e recusar-se a cumprir prestação
alternativa, fixada em lei.
As associações só poderão ser compulsoriamente
dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão
judicial, exigindo-se, em ambos os casos, o trânsito em
julgado.

fundamentos, EXCETO:
A) a soberania.
B) a dignidade da pessoa humana.
C) os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa.
D) a democracia.

II.
III.

QUESTÃO 22

De acordo com o art. 3º da Constituição Federal de 1988,
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.

Garantir o desenvolvimento regional.

III.

Construir uma sociedade livre, justa e solidária.

IV.

Reduzir a pobreza e a marginalização e erradicar as
desigualdades sociais e regionais.

É CORRETO o que se afirma em:
A) I, II, III e IV
B) I e III
C) II e IV
D) II, III e IV
QUESTÃO 23

NÃO é um princípio que rege a República Federativa do
Brasil nas suas relações internacionais:
A) concessão de asilo político.
B) autodeterminação dos povos.
C) não-intervenção.
D) solução desordenada dos conflitos.

CARGO: AGENTE DA GUARDA MUNICIPAL (CÓD. 134)
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IV.

É verdadeiro o que se afirma em:
A)
B)
C)
D)

I e III
III
I, II, III e IV
II e IV

QUESTÃO 25

Marque a opção INCORRETA sobre os direitos e deveres
individuais e coletivos previstos na Constituição Federal.
A) Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e
aos acusados em geral são assegurados o contraditório
e ampla defesa, com os meios e recursos a ela
inerentes.
B) Nenhuma pena passará da pessoa do condenado,
podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação
do perdimento de bens ser, nos termos da lei,
estendidas aos sucessores e contra eles executadas, até
o limite do valor do patrimônio transferido.
C) A pequena propriedade rural, assim definida em lei
complementar, desde que trabalhada pela família, não
será objeto de penhora para pagamento de débitos
decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei
sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento.
D) Às presidiárias serão asseguradas condições para que
possam permanecer com seus filhos durante o período
de amamentação.
Página | 7
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QUESTÃO 26

“Por tal princípio, temos que a Administração Pública tem
que manter uma posição de neutralidade em relação a seus
administrados, não podendo prejudicar nem mesmo
privilegiar quem quer que seja. Dessa forma, a
Administração Pública deve servir a todos, sem distinção ou
aversões pessoais ou partidárias, buscando sempre atender
o interesse público”.

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

QUESTÃO 29

“Direito Administrativo é o ramo do direito público que
tem por objeto órgãos, agentes e pessoas jurídicas
administrativas que integram a Administração Pública, a
atividade jurídica não contenciosa que exerce e os bens de
que utiliza para a consecução de seus fins, de natureza
pública”.

O princípio enunciado no texto acima é:

O conceito de Direito Administrativo descrito acima é de
autoria de:

A) Razoabilidade.

A) Maria Sylvia di Pietro.

B) Impessoalidade.

B) Hely Lopes Meirelles.

C) Legalidade.

C) Celso Antônio Bandeira de Melo.

D) Indisponibilidade do Interesse Público.

D) José Cretella Júnior.

QUESTÃO 27

São considerados atributos dos atos administrativos:
I.

Autoexecutoriedade.

II.

Presunção de legitimidade.

III.

Imperatividade.

IV.

Tipicidade.

QUESTÃO 30

“Com base nesse princípio, exige-se do administrador
público a indicação dos fundamentos de fato e de direito que
motivaram suas ações. A Administração Pública está
obrigada a agir na conformidade da lei, todos os seus atos
devem trazer consigo a demonstração de sua base legal bem
como das razões de fato que ensejaram a conduta
administrativa”.

A quantidade de itens CORRETOS é:

O princípio administrativo descrito acima é:

A) 1

A) Motivação.

B) 4
C) 2
D) 3

B) Legalidade.
C) Proporcionalidade.
D) Isonomia.
QUESTÃO 31

QUESTÃO 28

Sobre as noções gerais de Direito Administrativo, assinale a
opção INCORRETA.
A) O direito administrativo pátrio é considerado não
contencioso.
B) Tem como objeto o estudo da organização e estrutura
da Administração Pública.
C) É considerado como um direito não codificado, pois,
não é reunido em uma única lei, mas em várias leis
específicas, chamadas de legislações esparsas.
D) Pertence ao ramo do Direito Público, ou seja, está
submetido, principalmente, às regras de caráter público
(assim como o Direito Constitucional e o Direito
Civil).

CARGO: AGENTE DA GUARDA MUNICIPAL (CÓD. 134)

O Estado tem o dever de fiscalizar a emissão dos seus atos
administrativos. Para isso, conta com um mecanismo que
possui as seguintes espécies de controle:
I.
II.
III.

Anulação.
Revogação.
Convalidação.

É CORRETO o que se afirma em:
A) I
B) III
C) I, II e III
D) I e II
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QUESTÃO 32

NÃO é considerado um requisito do ato administrativo:
A)
B)
C)
D)

Forma.
Competência.
Discricionariedade.
Objeto.

QUESTÃO 33

De acordo com a Constituição Federal de 1988, concederse-á habeas corpus:
A) Sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de
sofrer violência ou coação em sua liberdade de
locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.
B) Para proteger direito líquido e certo, não amparado
por habeas
corpus ou habeas
data,
quando
o
responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for
autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no
exercício de atribuições do Poder Público.
C) Para assegurar o conhecimento de informações
relativas à pessoa do impetrante, constantes de
registros ou bancos de dados de entidades
governamentais ou de caráter público.
D) Para a retificação de dados, quando não se prefira fazêla por processo sigiloso, judicial ou administrativo.

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

QUESTÃO 36

Assinale a alternativa INCORRETA sobre o crime de
homicídio e suas variações.
A) Se o agente comete o crime impelido por motivo de
relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de
violenta emoção; logo em seguida a injusta provocação
da vítima, o juiz pode reduzir a pena de um terço até a
metade.
B) O homicídio simples tem pena de reclusão, de seis a
vinte anos.
C) O homicídio é qualificado quando é cometido para
assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou
vantagem de outro crime.
D) No homicídio culposo, a pena é aumentada de 1/3 (um
terço), se o crime resulta de inobservância de regra
técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o agente
deixa de prestar imediato socorro à vítima, não
procura diminuir as consequências do seu ato, ou foge
para evitar prisão em flagrante. Sendo doloso o
homicídio, a pena é aumentada de 1/3 (um terço) se o
crime é praticado contra pessoa menor de 14
(quatorze) ou maior de 60 (sessenta) anos.
QUESTÃO 37

QUESTÃO 34

O homicídio é qualificado quando é cometido:
NÃO é considerado um direito social elencando no art. 6º
da Constituição Federal de 1988:
A)
B)
C)
D)

a proteção à maternidade e à infância.
propriedade.
previdência social.
alimentação.

QUESTÃO 35

São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de
outros que visem à melhoria de sua condição social:
I.

Remuneração do serviço extraordinário superior, no
mínimo, em cinquenta por cento à do normal.
Licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do
salário, com a duração de cento e oitenta dias.
Aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo
no mínimo de trinta dias, nos termos da lei.
Proteção do salário na forma da lei, constituindo crime
sua retenção culposa.

II.
III.
IV.

A quantidade de assertivas CORRETAS é:
A)
B)
C)
D)

2
1
3
4

CARGO: AGENTE DA GUARDA MUNICIPAL (CÓD. 134)

I.

Mediante paga ou promessa de recompensa, ou por
outro motivo torpe.
Por motivo fútil.
À traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou
outro recurso que dificulte ou torne impossível a
defesa do ofendido.

II.
III.

É CORRETO o que se afirma em:
A)
B)
C)
D)

I e III
I, II e III
II
I

QUESTÃO 38

Expor alguém, por meio de relações sexuais ou qualquer ato
libidinoso, a contágio de moléstia venérea, de que sabe ou
deve saber que está contaminado, caracteriza o crime de:
A) Perigo para a vida ou saúde de outrem.
B) Perigo de contágio de moléstia grave.
C) Abandono de incapaz.
D) Perigo de contágio venéreo.
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QUESTÃO 39

A respeito do crime de furto e suas variações, assinale a
alternativa INCORRETA.
A) Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel
caracteriza o crime de furto simples.
B) A pena é de reclusão de dois a seis anos, e multa, se o
crime é cometido com emprego de chave falsa.
C) Subtrair o condômino, coerdeiro ou sócio, para si ou
para outrem, a quem legitimamente a detém, a coisa
comum, caracteriza o crime de furto de coisa comum.
D) O crime de furto realizado com abuso de confiança, ou
mediante fraude, escalada ou destreza, é considerado
qualificado.
QUESTÃO 40

De acordo com o art. 316 do Código Penal, 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, caracteriza o crime de:
A)
B)
C)
D)

Excesso de exação.
Peculato.
Concussão.
Corrupção passiva.

QUESTÃO 41

Deixar o funcionário, por indulgência, de responsabilizar
subordinado que cometeu infração no exercício do cargo
ou, quando lhe falte competência, não levar o fato ao
conhecimento da autoridade competente, caracteriza,
segundo dispõe o art. 320 do Código Penal, o crime de:
A)
B)
C)
D)

Prevaricação.
Condescendência criminosa.
Violência arbitrária.
Advocacia administrativa.

QUESTÃO 42

Constitui abuso de autoridade qualquer atentado:
I.

aos direitos e garantias legais assegurados ao exercício
do voto.
à inviolabilidade do domicílio.
à liberdade de associação.
ao livre exercício do culto religioso.

II.
III.
IV.

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

QUESTÃO 43

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)
B)
C)
D)

demissão.
advertência.
destituição de função.
suspensão do cargo, função ou posto por prazo de
cinco a noventa dias, com perda de vencimentos e
vantagens.

QUESTÃO 44

Sobre os direitos fundamentais garantidos no Estatuto da
Criança e do Adolescente, assinale a opção INCORRETA.
A) O poder público, as instituições e os empregadores
propiciarão condições adequadas ao aleitamento
materno, salvo aos filhos de mães submetidas a medida
privativa de liberdade.
B) É assegurado a todas as mulheres o acesso aos
programas e às políticas de saúde da mulher e de
planejamento reprodutivo e, às gestantes, nutrição
adequada, atenção humanizada à gravidez, ao parto e
ao puerpério e atendimento pré-natal, perinatal e pósnatal integral no âmbito do Sistema Único de Saúde.
C) O Sistema Único de Saúde promoverá programas de
assistência médica e odontológica para a prevenção das
enfermidades que ordinariamente afetam a população
infantil, e campanhas de educação sanitária para pais,
educadores e alunos.
D) A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao
respeito e à dignidade como pessoas humanas em
processo de desenvolvimento e como sujeitos de
direitos civis, humanos e sociais garantidos na
Constituição e nas leis.
QUESTÃO 45

Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, ao
adolescente empregado, aprendiz, em regime familiar de
trabalho, aluno de escola técnica, assistido em entidade
governamental ou não-governamental, é vedado trabalho:
I. Realizado em locais prejudiciais à sua formação e ao seu
desenvolvimento físico, psíquico, moral e social.
II. Realizado em horários e locais que não permitam a
frequência à escola.
III. Noturno, realizado entre as vinte e duas horas de um dia
e as cinco horas do dia seguinte.
IV. Perigoso, insalubre ou penoso.

É verdadeiro o que se afirma em:

A quantidade de itens CORRETOS é:

A)
B)
C)
D)

A)
B)
C)
D)

I, III e IV
I, II, III e IV
I, II e III
II e IV

CARGO: AGENTE DA GUARDA MUNICIPAL (CÓD. 134)

2
3
4
1
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QUESTÃO 46

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

QUESTÃO 49

De acordo com o art. 60 do Estatuto da Criança e do
Adolescente, é proibido qualquer trabalho a menores de
_________________de idade, salvo na condição de
aprendiz.

As atividades de prevenção do uso indevido de drogas
devem observar os seguintes princípios e diretrizes,
EXCETO:

Marque a alternativa que preenche corretamente a lacuna
acima.

A) O investimento em alternativas esportivas, culturais,
artísticas, profissionais, entre outras, como forma de
inclusão social e de melhoria da qualidade de vida.

A)
B)
C)
D)

quinze anos
quatorze anos
doze anos
dezesseis anos

QUESTÃO 47

De acordo com o art. 19 da Constituição Federal, é vedado
à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
I. Estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los,
embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou
seus representantes relações de dependência ou aliança,
ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse
público.
II. Recusar fé aos documentos públicos.
III. Criar distinções entre brasileiros ou preferências entre
si.
É CORRETO o que se afirma em:
A)
B)
C)
D)

II
I
I, II e III
III

QUESTÃO 48

Acerca do disposto no art. 144 da Constituição Federal de
1988, que trata sobre a segurança pública, assinale a opção
INCORRETA.

B) O alinhamento às diretrizes dos órgãos de controle
social de políticas setoriais específicas.
C) O fortalecimento da autonomia e da responsabilidade
individual em relação ao uso indevido de drogas.
D) O compartilhamento de responsabilidades e a
colaboração mútua com as instituições do setor
privado e com os diversos segmentos sociais, excluindo
usuários e dependentes de drogas e respectivos
familiares, por meio do estabelecimento de parcerias.
QUESTÃO 50

Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou
trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem
autorização ou em desacordo com determinação legal ou
regulamentar será submetido às seguintes penas:
I. Advertência sobre os efeitos das drogas.
II. Prestação de serviços à comunidade.
III. Medida educativa de comparecimento a programa ou
curso educativo.
É CORRETO o que se afirma em:
A) II e III
B) I e II
C) I, II e III
D) III

A) A lei disciplinará a organização e o funcionamento dos
órgãos responsáveis pela segurança pública, de maneira
a garantir a eficiência de suas atividades.
B) Os Municípios poderão constituir guardas municipais
destinadas à proteção de seus bens, serviços e
instalações, conforme dispuser a lei.
C) Às polícias civis cabem a polícia ostensiva e a
preservação da ordem pública; aos corpos de
bombeiros militares, além das atribuições definidas em
lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil.
D) A polícia ferroviária federal, órgão permanente,
organizado e mantido pela União e estruturado em
carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento
ostensivo das ferrovias federais.
CARGO: AGENTE DA GUARDA MUNICIPAL (CÓD. 134)
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