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INSTITUTO MACHADO DE ASSIS

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU-PA (EDITAL 001/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU-PA

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS EFETIVOS

CADERNO DE PROVA OBJETIVA

GUARDA MUNICIPAL

CARGO:

DATA:
18 de agosto de 2019

DURAÇÃO:
4 horas

HORÁRIO:
08 h às 12h

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 Exemplo
distribuição: abaixo. Examine se a prova
está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.
Português
10

Matemática
05

Legislação Municipal
05

Conhecimentos Específicos
20

A

B

Exemplo:

A

C

A

B

D

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.
Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova.
05. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos.
06. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.
07. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários.
08 Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este concurso público.
09. 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.
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 DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________
Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________

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

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS

QUESTÕES DE 1 A 10

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

AS QUESTÕES DE 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO
TEXTO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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

Os cuidados paliativos são um conjunto de práticas e discursos voltados para o período final da
vida de pacientes fora de possibilidades terapêuticas de cura. Essa nova especialidade de saúde reflete a
mudança de paradigma e de conceitos sobre o corpo humano, o adoecimento e a morte. Os cuidados
paliativos não têm objetivo curativo nem buscam prolongar ou adiantar a morte do enfermo, visto que seu
enfoque é o controle dos sinais e sintomas físicos e psicológicos próprios do estágio avançado da doença
incurável e a melhora da qualidade de vida.
De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), em conceito definido em 1990 e
atualizado em 2002, os cuidados paliativos consistem na assistência ativa e integral a pacientes cuja doença
não responde mais ao tratamento curativo. O principal objetivo é garantir melhor qualidade de vida tanto
ao paciente quanto aos seus familiares. Os cuidados paliativos destinam-se a controlar a dor e demais
sintomas, evitando assim o sofrimento do paciente.
A prática ainda é pouco discutida, sendo até negligenciada, em vários países. É necessária
determinação política e social, com a finalidade de criar políticas públicas e introduzir práticas voltadas
para oferecer bem-estar e qualidade de vida a esses pacientes, bem como para lhes proporcionar assistência
integral e digna, tanto quanto possível e até o fim da vida. Cuidar desses pacientes envolve atos de
responsabilidade, solidariedade e dedicação, além de competências e habilidades concernentes ao
relacionamento interpessoal. É importante que, em sua atuação, a equipe de saúde reconheça o indivíduo a
quem prestará assistência - quais são suas necessidades e limitações -, possibilitando, assim, adotar conduta
humanística e sensível para com ele.
Faz-se necessário, portanto, pensar a assistência e o cuidado a partir da construção de novo
significado para esses termos, mais abrangente e integral, que permita superar o predomínio da prática
mecanizada e resgatar o valor da existência humana. Em um mundo devotado ao cuidar, a atenção prestada
ao indivíduo considera o modo de agir, pensar, sentir e se expressar.
Na perspectiva da relação profissional-paciente-família, o foco do cuidado não deve ser direcionado
somente à pessoa em processo de terminalidade, mas a todo o grupo familiar, já que a família também
precisa ser cuidada, tendo em vista seu papel de auxiliar nas atividades de cuidados ao paciente. Por esse
motivo, podemos dizer que, nessa fase, o olhar da equipe de saúde deve se voltar também para a família
que se prepara para perder seu ente querido.
Considerando os problemas que surgem com os cuidados no fim da vida, expõe-se a necessidade
de aprofundar o debate sobre a proximidade da morte e a terminalidade humana, de modo a avaliar a
evolução das práticas da sociedade e das condutas éticas dos profissionais de saúde no que se refere aos
cuidados paliativos. Esse debate é motivado pela possibilidade de dar maior visibilidade ao tema, a fim de
fornecer embasamento teórico para a construção de argumentos que condigam com a incorporação de
referenciais bioéticos. [...].
Diferentemente da eutanásia e da distanásia, há a possibilidade da morte em seu ritmo e
circunstâncias próprias: a ortotanásia. Essa prática não acelera nem posterga a morte do indivíduo, mas lhe
oferece momento natural de partida. Definindo a morte como parte do ciclo da vida, assegurando ao
paciente o direito de morrer com dignidade. O termo "ortotanásia" também é formado por radicais gregos
(orthos, certo, correto + thanatos, morte), e significa o não prolongamento artificial do processo natural da
morte. Sendo, portanto, considerada como boa morte ou morte desejável [...].

CARGO: GUARDA MUNICIPAL
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A prática da ortotanásia respeita o tempo de sobrevida do paciente que se encontra em fase terminal,
de modo que são eliminados os métodos que mantêm artificialmente a vida, permitindo que ela siga seu
curso natural. Tal conduta é considerada atípica no ordenamento jurídico penal brasileiro, tendo em vista
que corresponde à promoção de atitude lícita, já que não tem como objetivo abreviar a vida do paciente,
mas formalizar situação irreversível de morte encefálica. Ademais, a ortotanásia encontrará campo de
atuação quando estiver diante de quadro de distanásia.
Para o Conselho Federal de Medicina (CFM), a ortotanásia é a abordagem apropriada diante de
paciente que está em fase final de vida. A Resolução CFM 1.805/2006 58 autoriza ao médico limitar ou
suspender procedimentos ou tratamentos que posterguem a vida de paciente em fase terminal de doença
incurável, respeitada a vontade da pessoa e de seu representante legal, podendo ser facultada aos médicos
a sua realização mediante o consentimento da família.
É importante destacar que, antes da criação da resolução que autoriza a prática da ortotanásia, o
médico assumia a função de garantidor da não ocorrência da morte, porque, se ele só optasse por usar o
tratamento paliativo e não o de manutenção da vida mesmo que o paciente fosse terminal, poderia responder
por homicídio doloso por omissão, ainda que o paciente em posse de suas faculdades mentais autorizasse a
interrupção do tratamento. Sendo assim, contando com o respaldo técnico do CFM, a Câmara dos
Deputados, por meio de sua Comissão de Seguridade Social e Família, aprovou no dia 8 de dezembro de
2010 uma proposta que regulamenta a prática da ortotanásia, assegurando ainda todos os cuidados básicos
e paliativos cabíveis. Tal proposta é um substitutivo ao Projeto de Lei do Senado 6.715 de 2009 60, que
previa apenas a discriminalização da conduta.
Com a finalidade de oferecer conforto e aliviar a angústia intolerável do paciente, medicações
sedativas também podem ser utilizadas. Na sedação paliativa, a finalidade é aliviar o sofrimento utilizando
fármacos sedativos recomendados apenas para controle dos sintomas 61. Não há evidência de que a sedação
paliativa, administrada de forma adequada, acelere a morte. Contudo, é importante que o nível de
consciência do paciente seja reduzido apenas o suficiente para o alívio dos sintomas.
A dor é uma das razões mais comuns de incapacidade e sofrimento nos pacientes terminais. Em
algum momento da evolução de sua doença, cerca de 80% dos pacientes experimentarão dor. Na
experiência dolorosa, os aspectos sensitivos, emocionais e sociais são indissociáveis e devem ser
igualmente investigados, e o preparo adequado da equipe é condição fundamental para o controle da dor e
sintomas prevalentes em pacientes sob cuidados paliativos [...].
Os cuidados paliativos têm conquistado seu espaço gradativamente. No panorama brasileiro, notase o processo de ampliação de sua importância para o bem-estar das pessoas que se encontram nos últimos
dias de vida. No entanto, a dor e o sofrimento ainda são vistos mais da perspectiva da aceitação do que do
questionamento e enfrentamento com dignidade, o que impede o paciente de participar ativamente dos
processos de tomada de decisão e de contar com a possibilidade de viver adequadamente o pouco de tempo
que ainda lhe resta. O apoio à família diante da iminência da perda, do sofrimento potencial e do período
do luto é questão comumente negligenciada.
O desempenho dos cuidados paliativos apresenta-se como desafio real aos serviços e equipes de
saúde. Sua importância revela-se na medida em que é capaz de responder às necessidades humanas, o que
indica a necessidade de novas investigações para o aprimoramento contínuo de sua prática. A despeito das
questões éticas, o desafio é considerar a dignidade humana perante a proximidade da morte para além da
dimensão físico-biológica e da perspectiva médico-hospitalar, implicando uma nova visão diante da
realidade social, em que a singularidade de cada indivíduo, seus aspectos biopsicossociais e sua autonomia
sejam valorizados. Em especial, quando a vida se encontra mais próxima da morte.

FONTE: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1983-80422014000300019
CARGO: GUARDA MUNICIPAL
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01) A alternativa correta a respeito do texto é a

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS

(C) “ortotanásia” (L.58) é acentuada pela mesma de

(A) O especialista em cuidados paliativos trata do doente e

não mais de sua doença, olhando suas necessidades e
sintomas não só do ponto de vista físico, mas também
do ponto de vista emocional, social e espiritual.
(B) A Medicina trata os doentes enquanto há possibilidade
de cura. Quando não há, os médicos aconselham a
família a levar o paciente para morrer em paz em casa,
mesmo que desassistido.
(C) A ênfase, no caso dos cuidados paliativos, está no
paciente terminal, prescindindo da atenção sobre a
família durante o tratamento do ente familiar e depois.
(D) Os cuidados paliativos somente se fazem necessários
quando o paciente está na fase terminal, uma vez que,
ainda que precocemente introduzido o cuidado
paliativo, chance não há de a pessoa viver bem, com
qualidade e ter sua vida prolongada.
02) No tocante aos aspectos discursivos em que o texto está

“saúde” (L.2).
(D) Ao usar a voz passiva, em “nota-se o processo de
ampliação de sua importância para o bem-estar das
pessoas” (L.71/72), o articulista ficou dispensado de
identificar o agente da ação destacada.
04) O uso do recurso linguístico na construção de sentido

do texto está corretamente explicado na alternativa
(A) Na forma verbal “podemos” (L.27), “-s” é marca de

indicação de plural.
(B) “os”, em “de modo que são eliminados os métodos que
mantêm artificialmente a vida” (L.42), pode ser
substituído por esses, sem sofrer prejuízo de qualquer
natureza.
(C) “métodos” (L.42) tem valor subjetivo.
(D) Na palavra “homicídio” (L.55), o “-h” representa uma
consoante brasileira.

baseado, é correto afirmar:
(A) Estrutura-se como uma reportagem por ter a finalidade

de proporcionar ao leitor uma gama maior de dados que
permitam vislumbrar a ortotanásia e os cuidados
paliativos com maior profundidade.
(B) Constitui-se um artigo de opinião, devido à defesa feita
de um ponto de vista pessoal, acerca dos princípios que
devem nortear os cuidados paliativos, fundamentandoo em argumentação consistente.
(C) Trata-se de uma crônica argumentativa, pois apresenta,
subjetivamente, uma opinião do autor sobre um assunto
do cotidiano médico: a morte digna.
(D) Configura-se como um artigo científico pelo fato de as
informações remeterem ao universo específico da
ciência médica e, também, ao predomínio do jargão
médico.
03) A análise dos elementos linguísticos do texto permite

afirmar.
(A) Em “Essa nova especialidade de saúde reflete a

mudança de paradigma” (L.2/3), as preposições “de” e
“de” são termos coesivos de palavras que funcionam
como completo nominal.
(B) Os termos “para” (L.14) e “para” (L.14) são marcas
linguísticas que introduzem uma ideia de direção no
contexto.

“...a dor e o sofrimento ainda são vistos mais da
perspectiva da aceitação do que do questionamento e
enfrentamento com dignidade, o que impede o paciente de
participar ativamente dos processos de tomada de decisão”
(L.73/74 e 75).
05) Nessa frase, os termos em destaque introduzem orações
(A) expressando a mesma ideia.
(B) diferenciando-se do ponto de vista morfológico.
(C) apresentando a mesma estrutura sintática.
(D) estabelecendo a mesma relação com a anterior.
06) No texto, o termo
(A) “quanto” (L.10) introduz uma oração com valor

comparativo cujo verbo está elíptico.
(B) “quanto” (L.10) e “quanto” (L.15) pertencem à mesma

classe morfológica.
(C) “mais” (L.21) modifica
“abrangente”
quantificando a ideia por ele expressa.
(D) “algum” (L.67) define “momento” (L.67).

07) Sobre os mecanismos linguísticos usados no texto, é

verdadeiro o que se afirma em
(A) O verbo “proporcionar” (L.14) apresenta-se com a

mesma regência que “expor” (L.29).
CARGO: GUARDA MUNICIPAL

(L.21)
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(B) A

expressão “possibilidade” (L.35) continuará
exercendo a mesma função sintática se o verbo haver,
presente no contexto em que se encontra, for
substituído por existir.
(C) “se” (L.31) tem o mesmo valor morfológico que “se”
(L.20).
(D) O termo “próprias” (L.36)
morfologicamente é
pronome demonstrativo e está empregado como
reforço de “circunstâncias” (L.36).
08) Há predicado verbal na oração da alternativa
(A) “Os cuidados paliativos são um conjunto de práticas e

discursos” (L.1).
(B) “seu enfoque é o controle dos sinais e sintomas físicos
e psicológicos” (L.4/5).
(C) “O termo "ortotanásia" também é formado por radicais
gregos” (L.38).
(D) “A dor é uma das razões mais comuns de incapacidade”
(L.66).

(

(

(A) VFVFV
(B) FVFVV
(C) VVFFF
(D) FVVFV

09) Nas comunicações oficiais, empregam-se formas de

tratamento específicas, como é o caso da que se deve
usar para reitores de universidades, que está indicada
em
(A) Vossa Eminência.
(B) Vossa Magnificência.
(C) Vossa Excelência.
(D) Vossa Senhoria.

10) Sobre os tipos mais comuns de correspondência oficial,

identifique com V as afirmativas verdadeiras e com F,
as falsas.

(

(

) O tipo de mensagem que mais se parece com o ofício
é o memorando e, por ser mais simples e mais prático,
visto ter menos requisitos, é preferido àquele.
) O requerimento dispensa o vocativo, embora tenha
sempre preservado um espaço para o despacho das
autoridades.
) Os fatos ocorridos em uma reunião devem ser
registrados em ata, através de um relato claro, direto e
preciso, a ser assinado por quem presidi-la e demais
presentes.
CARGO: GUARDA MUNICIPAL

) A redação oficial que não admite espaço em branco
em nenhum lugar e, por isso mesmo, não se faz
nenhum parágrafo no corpo do texto denomina-se
relatório.
) O atestado é um tipo de documento oficial que se
limita à caracterização de um fato, sem qualquer
apreciação sobre ele, sendo fornecido por autoridade
ou pessoa ao interessado.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para
baixo, é a

PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES 9 E 10,
ATENTE PARA SEUS ENUNCIADOS

(

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS
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MATEMÁTICA

QUESTÕES DE 11 A 15

11) Patrícia foi ao banco e realizou um empréstimo de R$

(B) 4,0 km e 0,4 horas.

40.000,00 com a taxa de juros de 0,99% ao mês, em 36
meses. Ao final do empréstimo ela irá pagar
aproximadamente quanto de juros?

(D) 4,4 km e 0,4 horas.

(C) 4,0 km e 4 horas.

CÁLCULOS
(A) R$ 5.789,90
(B) R$ 6.749,08
(C) R$ 7.458,09
(D) R$ 7.746,08
12) Dona Solange vendeu a casa por R$ 480.000,00 para

dividir entre os 3 filhos, ela determinou que Sergio
ficaria com 40% do valor, Flavia ficaria com 35% do
valor e Renato ficaria com 25% do valor. Qual o valor
de Sergio irá receber?
(A) R$ 192.000,00
(B) R$ 168.000,00
(C) R$ 120.000,00
(D) R$ 48.000,00
13) Vanessa construiu 8 metros de muro com 1.880 tijolos,

ela aumentando mais 12 metros de muro quantos tijolos
ela precisaria?
(A) 470 tijolos
(B) 2.350 tijolos
(C) 2.820 tijolos
(D) 4.700 tijolos
14) Em uma fábrica de calçados, 10 homens confeccionam

48 pares de calçado em 6 dias. Quantos pares serão
montados por 5 homens em 10 dias?
(A) 40 pares
(B) 50 pares
(C) 52 pares
(D) 46 pares
15) Ricardo em uma corrida percorreu uma distância de

4000 metros em um tempo de 24 minutos. Qual os
valores de distância e tempo em km e hora ele
percorreu, respectivamente?
(A) 40 km e 2,4 horas.

CARGO: GUARDA MUNICIPAL
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LEGISLAÇÃO MUNICIPAL

Q

16) Segundo a lei municipal nº 1045, no art. 36, diz que:

“além dos requisitos previstos no art. 31 deverão ser
apresentados em qualquer caso pela pessoa a ser
investida no cargo”. Marque a alternativa correta (V)
Verdadeiro e (F) Falso?
( ) Declaração de Bens;
( ) Habilitação em exame de sanidade física e vista;
( ) Atestado de bons antecedentes;
( ) Declaração sobre se detém outros cargos, ou se percebe
proventos de inatividade

D 16 20

(
) Educar, orientar, fiscalizar, controlar e policiar o
E
A visando
transito nas vias UESTÕES
e logradouros municipais,
segurança da população e a fluidez do tráfego;
(
) Vigiar e proteger o patrimônio ecológico, cultural
e arquitetônico e ambiental no município, adotando
medidas educativas e preventivas;
(
) Exercer o poder da polícia com o objetivo de
proteger a tranquilidade e segurança dos cidadãos
(A) V, V, V, F;
(B) V, F, V, F;
(C) V, F, V, V;
(D) F, V, V, V;
20) Segundo a lei nº 2.140 em seu Art. 15º diz que: “O

candidato será eliminado do curso desde que”, Exceto:

(A) V, V, V, F;
(B) V, F, V, F;

(A) Atinja o mínimo de frequência estabelecida;

(C) V, F, V, V;
(D) F, V, F, V;

(B) Não revele aproveitamento satisfatório;

17) Segundo a lei municipal nº 1045, no art. 48, diz que:

(D) Não tenha conduta irrepreensível na vida pública ou

(C) Não atinja capacitação física necessária para o cargo

“Transferência é o ato de provimento mediante o qual
se processa a movimentação do funcionário de um para
outro cargo. PARÁGRAFO ÚNICO – A transferência
poderá ser feita”. Exceto:
(A) A pedido, atendida a conveniência do serviço;
(B) De oficio, no interesse da administração;
(C) De um cargo para outro cargo de igual vencimento, no

mesmo quadro;
(D) Após dificuldade de interação;
18) Segundo a lei municipal nº 1045, no art. 121, diz que:

“O funcionário, além do vencimento, terá direito as
seguintes vantagens: quando for o caso”, Exceto?
(A) Auxílio Moradia;
(B) Diárias;
(C) Gratificação;
(D) Auxilio Doença;
19) Marque (V) Verdadeiro e (F) Falso. Na lei nº 2.140 em

seu Art. 3º diz que: “A Guarda Municipal, além das
atribuições definidas no artigo 2º desta lei, compete:”
(
) Permitir, exibir e selecionar ações para pessoas
que atentem contra bens e serviços municipais;

CARGO: GUARDA MUNICIPAL
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÕES DE 21 A 40

(D) É plena a liberdade de associação para fins lícitos,

permitido a de caráter paramilitar.

21) Em conformidade com a Constituição Federal de 1988,

24) O tribunal do júri, reconhecida sua instituição pela

Constituição Federal, com a organização que lhe der a
Lei, assegurados, exceto.

é assegurado o direito de resposta, proporcional ao
agravo, além da indenização por.

(A) A plenitude de defesa.

(A) Dano material, moral ou à imagem.

(B) O sigilo das votações.

(B) Dano material e moral, apenas.

(C) A soberania dos veredictos.

(C) Dano moral e a imagem, apenas.

(D) A competência para o julgamento dos crimes culposos

(D) Dano moral, apenas.

contra a vida.

22) Observado o disposto pela Constituição Federal de

1988, sobre os direitos e deveres individuais e
coletivos, assinale a alternativa incorreta.
(A) É assegurada, nos termos da lei, a prestação de

assistência religiosa nas entidades civis e militares de
internação coletiva.
(B) Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento
desumano ou degradante, salvo em tempo de guerra
declarada.
(C) É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o
anonimato.
(D) É inviolável a liberdade de consciência e de crença,
sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos
e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de
culto e a suas liturgias.

25) São considerados crimes inafiançáveis e insuscetíveis

de graça ou anistia.
I. A prática de tortura.
II. O tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins.
III. O terrorismo e os definidos como crimes hediondos.
Está em conformidade com o enunciado o indicado na
alternativa.
(A) I, II e III.
(B) I, apenas.
(C) II, apenas.
(D) III, apenas.
26) Dispõe a Constituição Federal que conceder-se-á

mandado de segurança 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.
Nesse sentido, o mandado de segurança coletivo pode
ser impetrado, exceto, por.

23) Um guarda municipal de Tomé Açu, de serviço, feliz

por ter ingressado recentemente no órgão municipal
após uma árdua prova, se recorda de um dos direitos e
garantias fundamentais que o fez acertar uma das
questões do certame. Em consonância com a carta
magna, o guarda municipal se recordou do correto
disposto pela Constituição Federal indicado na
alternativa:
(A) É assegurado a todos o acesso à informação e vedado

o sigilo da fonte, em qualquer hipótese.
(B) É livre a locomoção no território nacional em tempo

de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei,
nele entrar, permanecer, exceto dele sair com seus
bens.
(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.
CARGO: GUARDA MUNICIPAL
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(A) Partido político com representação no Congresso

Nacional.
(B) Associação
legalmente
constituída
e
em
funcionamento há pelo menos 2 anos, em defesa dos
interesses de seus membros ou associados.
(C) Organização sindical.
(D) Entidade de classe.
27) Sempre que a falta de norma regulamentadora torne
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(D) Criar, organizar e suprimir distritos, observada a

(A) Habeas corpus.

legislação estadual.

(B) Habeas data.

32) A Câmara Municipal de determinado município

(C) Mandado de injunção.

brasileiro não gastará mais de.

(D) Mandado de segurança.
28) Estabelece a Constituição Federal que são direitos dos

trabalhadores urbanos e rurais, exceto.
(A) Irredutibilidade do salário, salvo o disposto em

convenção ou acordo coletivo.
(B) Remuneração do trabalho noturno superior à do

diurno.
(C) Garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para os
que percebem remuneração variável.
(D) Salário-família pago em razão do trabalhador de baixa
renda nos termos da lei.
29) Sobre o direito dos trabalhadores, estabelece a

legislação brasileira que o aviso prévio proporcional ao
tempo de serviço, sendo o tempo mínimo de.
(A) 30 dias.

(A) Quarenta por cento de sua receita com folha de

pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus
Vereadores.
(B) Cinquenta por cento de sua receita com folha de
pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus
Vereadores.
(C) Sessenta por cento de sua receita com folha de
pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus
Vereadores.
(D) Setenta por cento de sua receita com folha de
pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus
Vereadores.
33) A administração pública direta e indireta de qualquer

dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios obedecerá aos princípios, exceto:
(A) Motivo e Forma.

(B) 20 dias.

(B) Legalidade e Impessoalidade.

(C) 15 dias.

(C) Moralidade e Publicidade.

(D) 10 dias.

(D) Eficiência e Legalidade.

30) Dispõe a Constituição Federal, dos direitos dos

trabalhadores urbanos e rurais, é assegurado assistência
gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento
até.
(A) 2 (dois) anos de idade em creches e pré-escolas.

34) Em consonância com a Constituição Federal de 1988,

ao servidor público da administração direta, no
exercício de mandato eletivo, serão aplicadas as
seguintes disposições, exceto.
(A) Investido no mandato de Prefeito, será afastado do

(B) 5 (cinco) anos de idade em creches e pré-escolas.
(C) 3 (três) anos de idade em creches e pré-escolas.
(D) 6 (seis) anos de idade em creches e pré-escolas.
31) Todas as alternativas abaixo são de competência dos

municípios, exceto o indicado na alternativa.
(A) Suplementar a legislação federal e a estadual no que

couber.
(B) Promover a proteção do patrimônio histórico-cultural

local, observada a demais legislação e a ações
fiscalizadoras.
(C) Legislar sobre jazidas, minas, outros recursos minerais
e metalurgia.

CARGO: GUARDA MUNICIPAL

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS

cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar
pela sua remuneração.
(B) Tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou
distrital, será exonerado de seu cargo, emprego ou
função.
(C) Em qualquer caso que exija o afastamento para o
exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será
contado para todos os efeitos legais, exceto para
promoção por merecimento.
(D) Para efeito de benefício previdenciário, no caso de
afastamento, os valores serão determinados como se no
exercício estivesse.
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35) A luz da Constituição Federal, sobre os servidores

públicos, assinale a alternativa incorreta.
(A) São estáveis após três anos de efetivo exercício os

servidores nomeados para cargo de provimento efetivo
em virtude de concurso público.
(B) O servidor público estável só perderá o cargo em
virtude de sentença judicial transitada em julgado.
(C) Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o
servidor estável ficará em disponibilidade, com
remuneração integral ao tempo de serviço, até seu
adequado aproveitamento em outro cargo.
(D) O servidor público estável só perderá o cargo mediante
procedimento de avaliação periódica de desempenho,
na forma de lei complementar, assegurada ampla
defesa.
36) Observado o Código de Trânsito Brasileiro, é de

competência do CONTRAN.
(A) Cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de

trânsito, no âmbito das respectivas atribuições.
(B) Elaborar normas no âmbito das respectivas
competências.
(C) Responder a consultas relativas à aplicação da
legislação e dos procedimentos normativos de
trânsito.
(D) Estabelecer as normas regulamentares referidas neste
Código e as diretrizes da Política Nacional de
Trânsito.

(A) 30.000 (trinta mil) e menos de 300.000 (trezentos mil)

habitantes, quando em serviço.
(B) 50.000 (cinquenta mil) e menos de 500.000
(quinhentos mil) habitantes, quando em serviço.
(C) 45.000 (quarente e cinco mil) e menos de 500.000
(quinhentos mil) habitantes, quando em serviço.
(D) 10.000 (dez mil) e menos de 300.000 (trezentos mil)
habitantes, quando em serviço.
39) Das vagas no estacionamento públicos e privados, as

quais deverão ser posicionadas de forma a garantir a
melhor comodidade ao idoso, é assegurada a reserva,
para os idosos, nos moldes da lei local de:
(A) 5% (cinco por cento) das vagas.
(B) 10% (dez por cento) das vagas.
(C) 15% (quinze por cento) das vagas.
(D) 3% (três por cento) das vagas.
40) As infrações previstas pela lei nº 9.605 de 1998, que

dispõe sobre as sanções penais e administrativas
derivadas de condutas e atividade lesivas ao meio
ambiente, são ações penais:
(A) Públicas condicionadas.
(B) Públicas incondicionadas.
(C) Privadas.
(D) Privadas condicionadas.

37) Estabelece o Estatuto da Criança e do Adolescente, que

podem adotar os maiores de 18 (dezoito) anos,
independentemente do estado civil. Contudo, o
adotante há de ser, pelo menos.
(A) Dezesseis anos mais velho do que o adotando.
(B) Quinze anos mais velho do que o adotando.
(C) Doze anos mais velho do que o adotando.
(D) Dez anos mais velho do que o adotando.
38) Em consonância com a lei nº10.826, que dispõe sobre

registro, posse e comercialização de armas de fogo e
munições, sobre o Sistema Nacional de Armas
(Sinarm), é proibido o porte de arma de fogo em todo o
território nacional, salvo para os integrantes das
guardas municipais dos Municípios com mais de:
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