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

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

 Solicite a presença do fiscal em caso de necessidade. 
 

ANTES DE COMEÇAR A FAZER AS PROVAS: 

 Verifique se este caderno contém uma prova, com total de 59 (cinquenta e nove) questões, sequencialmente 
numeradas de 01 a 59 e se o Caderno de Questões apresenta todas as folhas numeradas corretamente.  

 Caso haja algum problema, solicite ao fiscal a substituição deste caderno, impreterivelmente, até 15 minutos após o 
início da prova. 

 Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso, de acordo com o edital do 
processo seletivo. 
 

AO RECEBER A FOLHA DE RESPOSTA (GABARITO): 

 Confira seus dados e, havendo erro, solicite ao aplicador (a) a correção na Ata da sala. 

 Assine no espaço indicado.  

 Em nenhuma hipótese será distribuída cópia do Cartão-Resposta, que é identificado eletronicamente. 
 

AO TRANSFERIR A MARCAÇÃO DAS ALTERNATIVAS PARA A FOLHA DE RESPOSTAS (GABARITO): 

 Use caneta azul e aplique traços firmes dentro da área reservada à letra correspondente a cada resposta, conforme 
modelo: 

 
 

 Não serão consideradas as respostas que não forem transportadas para o Cartão-Resposta ou se houver marcação de 
mais de uma alternativa. 

 A folha de respostas não deve ser dobrada, amassada ou rasurada. 
 

AO TERMINAR A PROVA 

 Após duas horas do início da realização da prova, você deverá chamar a atenção do aplicador levantando o braço. Ele 
irá até você para recolher sua FOLHA DE RESPOSTAS (GABARITO) e este CADERNO DE PROVAS. A saída com o 
CADERNO DE PROVAS somente ocorrerá após quatro horas e quarenta e cinco minutos do início da prova. 

 Recolha seus objetos, deixe a sala e, em seguida, o prédio. A partir do momento em que você sair da sala, e até sua 
saída do prédio, não lhe será permitido o uso dos sanitários. 

 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. 

 Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do processo seletivo o candidato que, durante a sua 
realização, for surpreendido portando (mesmo que desligados) quaisquer aparelhos eletrônicos, tais como: bip, telefone 
celular e/ou smartphone, relógio de qualquer espécie, walkman, notebook, ipod, ipad, tablet, pendrive, gravador, máquina 
de calcular, máquina fotográfica, chaves integradas com dispositivos eletrônicos, controle de alarme de carro e moto, 
controle de portão eletrônico etc., bem como quaisquer acessórios de chapelaria e ainda lápis, lapiseira/grafite, borracha, 
caneta em material não transparente, óculos de sol (exceto com comprovação de prescrição médica), qualquer tipo de 
carteira ou bolsa e armas. 
 

Duração total desta prova, incluindo o preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS (GABARITO): CINCO HORAS 
Site: www.unirv.edu.br - @unirv - facebook.com/unirv 

Edital 001/2017 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Leia o texto abaixo e responda às questões  1 e 2. 
T E X T O - Língua Brasileira  
 

[...] O Brasil tem dessas coisas, é um país maravilhoso, com o português como língua oficial, mas cheio de 
dialetos diferentes. 

No Rio de Janeiro é “ e aí merrmão! CB, sangue bom!” Até eu entender que merrmão era “meu irmão” levou 
um tempo. Para conseguir se comunicar, além de arranhar a garganta com o erre, você precisa aprender a chiar 
que nem chaleira velha: “vai rolá umasch paradasch ispertasch”. 

Na cidade de São Paulo eles botam um “i” a mais na frente do “n”: “orra meu! Tô por deintro, mas não tô 
inteindeindo o que eu tô viendo”. 

E no interior falam um erre todo enrolado: “ a Ferrrnanda marrrcô a porrrteira”. Dá um nó na língua. A 
vantagem é que a pronúncia deles no inglês é ótima. 

Em Mins, quer dizer, em Minas, eles engolem letras e falam Belzonte, Nossenhora, Doidemais da conta,sô! 
Qualquer objeto é chamado de trem. Lembrei daquela história do mineirinho na plataforma da estação. Quando 
ouviu um apito, falou apontando as malas; “Muié pega os trem que o bicho tá vindo”. 

No Nordeste é tudo meu rei, bichinho, ó xente. Pai é painho, mãe é mainha, vó é voinha. E pra você 
conseguir falar com o acento típico da região, é só cantar a primeira sílaba de qualquer palavra numa nota mais 
aguda que as seguintes. As frases são sempre em escala descendente, ao contrário do sotaque gaúcho. 

Mas o lugar mais interessante de todos é Florianópolis, um paraíso sobre a terra, abençoado por Nossa 
Senhora do Desterro. Os nativos tradicionais, conhecidos como Manezinhos da Ilha, têm o linguajar mais 
simpático da nossa língua brasileira.  Chamam lagartixa de crocodilinho de parede. Helicóptero é avião de rosca 
(que deve ser lido rôschca). Carne moída é boi ralado. Se você quiser um pastel de carne precisa pedir um 
envelope de boi ralado. Telefone público, o popular orelhão, é conhecido como poste de prosa e a ficha de 
telefone é pastilha de prosa. O ovo eles chamam de semente de galinha e motel é lugar de instantinho, [...]  

(RAMIL, Kledir. Tipo assim. Porto Alegre). 
 
QUESTÃO 1 

A partir do texto, assinale a alternativa que não contempla as informações apontadas pelo autor. 
 
a) (    ) O autor vale do seu conhecimento sobre essas diferenças dos dialetos ou variedades regionais para 

produzir efeitos de humor ao caracterizar a variedade utilizada no Rio de Janeiro. 
b) (    ) As singularidades do sotaque paulistano mencionadas no texto podem ser explicadas, em parte, pela 

influência exercida pela pronúncia do português falado pelos imigrantes. 
c) (    ) No texto, o autor afirma que os nativos tradicionais de Florianópolis “ têm o melhor linguajar da nossa 

língua brasileira”. 
d) (    ) Entende-se do texto que a  diferença na forma de expressão ao falar dá-se, basicamente, pela  cultura 

regional por parte dos usuários da língua. 
e) (    ) O autor sugere  em seu texto que, mesmo sob as diferenças da linguagem regional, é possível 

estabelecer uma comunicação lógica em língua portuguesa. 
 
QUESTÃO 2 
 Considerando o texto acima, assinale a alternativa correta. 
 
a) (    ) Em se tratando da palavra “helicóptero”, há um erro de grafia, pois a mesma não deve receber acento 

gráfico. 
b) (    ) Na oração “Mas o lugar mais interessante de todos é Florianópolis”,  há um erro de concordância verbal 

com relação ao emprego do verbo “ser”. 
c) (    ) No que se refere à produção textual, está presente uma “certa pobreza” de estilo, pois de fato as 

expressões regionais registradas  não fazem parte da linguagem oral do usuário. 
d) (    ) Ao falar de variedades linguísticas, o autor menosprezou a língua padrão ao não  fazer registros da 

norma culta. 
e) (    ) O autor traça um painel linguístico que acentua a forma de falar em determinadas regiões, porém, a 

condenação desta ao se comunicar ,informalmente, pode sugerir o que chamamos de preconceito 
linguístico. 
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QUESTÃO 3 
Substituindo por pronome pessoal oblíquo o complemento de informariam, em uma frase, obtém-se: 
 

a) (    ) Informá-las-iam. 
b) (    ) Informariam-lhes. 
c) (    ) As informaria. 
d) (    ) Informariam elas. 
e) (    ) Informa-lhes-ia. 

 

QUESTÃO 4 
Considere o emprego das formas verbais nestes enunciados: 

1. Quando adolescentes, Paulo e Fabrício viviam em São Paulo. 
2. Quando adolescente, Paulo brigava com os amigos. 
3. Quando adolescente, Fabrício vivia brigando com os inimigos. 

 

Relativamente a elas, só está incorreto o que se afirma na alternativa: 
 

a) (    ) Somente em uma das frases há locução verbal. 
b) (    ) Viver é verbo principal em 1 e auxiliar em 3. 
c) (    ) Viver é verbo auxiliar em 1, 2 e 3. 
d) (    ) Fabrício era mais briguento que Paulo. 
e) (    ) Nas três frases ocorrem formas verbais do pretérito imperfeito, que exprimem um processo verbal 

habitual. 
 

QUESTÃO 5 
Leia este trecho do poema “O Turista”, de  Lêdo Ivo, e assinale a alternativa incorreta. 

 

“Não  me adianta viajar. 
Todas as viagens são inúteis. 
Elas não nos levam a lugar nenhum. 
Nem nos revelam o outro lado do mundo”. 

 

a) (    ) Se, no terceiro verso, o indefinido “nenhum” fosse substituído pelo indefinido “algum”, o sentido da 
frase seria substancialmente diferente. 

b) (    ) “Elas” tem como referente o termo “ todas as viagens”. 
c) (    ) “me” tem como referente o próprio eu somático; “ nos” tem como referente o eu poemático  e o leitor. 
d) (    ) “Elas” classifica-se como pronome pessoal do caso reto  porque, no verso em que ocorre, funciona 

como sujeito. 
e) (    ) Os indefinidos “todas” e  “nenhum” evidenciam o sentido de frustração  e desesperança revelados pelo 

eu poemático. 
 

QUESTÃO 6 
Fragmento I “ Se beber, não dirija; se dirigir, não beba” (Placa à margem de uma rodovia). 
Fragmento II “Se o carro beber, não dirija” (Campanha publicitária de uma montadora de automóveis). 

 

A partir dos dois fragmentos, analise cada proposição abaixo, assinalando a que se apresenta como incorreta. 
 

a) (    ) O carro a que se refere o fragmento II é produzido pela montadora concorrente. 
b) (    ) Em I, o complemento de beber é “bebida alcoólica”. Em II, como o agente da ação é o “carro”, 

evidentemente, o complemento de beber não pode ser “bebida alcoólica”. Assim, em II, o leitor deve 
interpretar beber no sentido de “consumir/ gastar muito combustível”. 

c) (    ) O enunciado I explicita os complementos dos verbos beber e dirigir. 
d) (    ) Tanto em I como em II, os fragmentos sugerem que carro e condutor são sempre incompatíveis com 

bebida. 
e) (    ) O fragmento I traz a ideia de que evitando a bebida ao dirigir, o condutor permanece na linha de 

conforto e segurança no trânsito. 
  
QUESTÃO 7 
A concordância verbal, de acordo com o padrão culto da língua, está correta em: 
 

a) (    ) Existe muitos revoltados, que não conseguiram privilégios. 
b) (    ) A maioria dos moradores dependem do transporte urbano. 
c) (    ) Haviam dois alunos americanos na sala. 
d) (    ) Campinas possuem duas grandes universidades. 
e) (    ) Fomos nós quem redigimos o manifesto. 
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QUESTÃO 8  
“Vende-se 03 carros, bem equipados, pouco consumo de combustível para você andar pela cidade toda. 
Aproveite esta oportunidade!” 
 

Nesse anúncio, a expressão “vende-se 03 carros”: 
 

a) (    ) Apresenta problema de concordância verbal. Deveria ocorrer na forma “vendem-se”, porque se é 
índice de indeterminação do sujeito, e carros é o sujeito paciente. 

b) (    ) Apresenta problema de concordância verbal,  porque se é índice de indeterminação do sujeito e 
carros é objeto direto. 

c) (    ) Apresenta problema de concordância verbal. Deveria ocorrer na forma “vendem-se”, porque se é 
partícula apassivadora, e carros é o sujeito paciente. 

d) (    ) Não apresenta problema de concordância verbal, porque se é partícula apassivadora, e carros é o 
sujeito paciente. 

e) (    ) Apresenta problema de concordância verbal. Deveria ocorrer na forma “vendem-se”, porque o se é 
pronome reflexivo com função sintática de objeto indireto, e carros é objeto direto. 

 

QUESTÃO 9  
Observe as orações seguintes: 

 

I. Porque não identifica a vendedora que o enganou? 
II. A recepcionista não informa porque linha de trem chega-se ao aeroporto. 
III. Por que será que diretor não comenta o porquê da queda das vendas? 

                      
Há erro de grafia:  
 

a) (    ) Na I apenas. 
b) (    ) Em duas apenas. 
c) (    ) Na II apenas. 
d) (    ) Na III apenas. 
e) (    ) Em nenhuma. 

 
QUESTÃO 10 
CONSOADA (Manuel Bandeira) 
Quando a indesejada das gentes chegar 
(não sei se dura ou caroável), 
Talvez eu tenha medo. 
Talvez sorria, ou diga: 
- Alô, iniludível! 
O meu dia foi bom, pode a noite descer. 
(a noite com seus sortiléjios.) 
Encontrará lavrado o campo, a casa limpa, 
A mesa posta, 
Com cada coisa em seu lugar.  
 

Com base no poema acima, todas as alternativas estão corretas, EXCETO: 
 

a) (    ) O substantivo morte e o verbo morrer  não aparecem em nenhum momento do texto, no entanto 
podem ser reconhecidos em várias passagens. 

b) (    ) “O dia foi bom, pode a noite descer”. Uma interpretação possível desta passagem é que ou autor 
declara que ele ainda não está pronto para morrer. 

c) (    ) No 7º verso, há um erro de ortografia. 
d) (    ) Um sinônimo para “caroável”  poderia ser “amável”. 
e) (    ) A forma verbal flexionada do verbo “encontrar” apareceu no Futuro de Presente do modo indicativo. 
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MATEMÁTICA 
 
QUESTÃO 11  
Uma equipe composta de 8 guardas municipais patrulha uma área de 15000 m2 em 6 horas de trabalho. Para 
fazer a mesma tarefa e conseguir patrulhar uma área de 25000 m2 em 4 horas, quantos guardas municipais 
deverão ser acrescentados à equipe? 
 
a) (    ) 7. 
b) (    ) 12. 
c) (    ) 15. 
d) (    ) 20. 
e) (    ) 25. 

 
QUESTÃO 12  
Os conjuntos A e B representam, respectivamente, as notas de português das turmas A e B de uma 
determinada escola. 
 
A: 74, 65, 90, 80, 71, 95, 90, 77, 72, 80, 96, 90, 70, 88, 62 
B: 98, 66, 100, 96, 98, 77, 80, 75, 60, 95, 60, 70, 98, 95, 92 
 
Com base nessas informações, podemos afirmar que: 
 
a) (    ) A moda do conjunto A é 8 unidades superior à moda do conjunto B. 
b) (    ) A média do conjunto B é 5% superior à média do conjunto A. 
c) (    ) A mediana do conjunto B é menor que a mediana do conjunto A. 
d) (    ) As medianas dos dois conjuntos são iguais. 
e) (    ) A média do conjunto A é igual à mediana do conjunto B. 

 
QUESTÃO 13 

O gráfico da função modular    é representado graficamente por: 

 
a) (    ) 

 
 
 

b) (    ) 
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c) (    ) 

 
 

d) (    ) 

 
 

e) (    ) 

 
 
QUESTÃO 14  

Um canteiro de flores possui o formato e as dimensões descritas conforme figura a seguir. Considerando   

e sabendo-se que a área total do canteiro é 137,5 m2, o valor de seu perímetro será de: 

 
 

a) (    ) 39 m. 
b) (    ) 40 m. 
c) (    ) 60 m. 
d) (    ) 70 m. 
e) (    ) 90 m. 
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QUESTÃO 15  
O resultado final de um concurso é obtido utilizando-se a média ponderada das notas de Matemática (M), 
Português (P) e Conhecimentos Gerais (CG) com os seus respectivos pesos representados na tabela abaixo: 
 

 
M Peso  P Peso CG Peso Média Final 

Marina 55 y 70 4 80 3 70 

Joel 75 y 60 4 x 3 60 

 
Qual deverá ser a nota que Joel deve conseguir em Conhecimentos Gerais para que ele seja aprovado com a 
média mínima de 60 pontos? 
 
a) (    ) 40. 
b) (    ) 45. 
c) (    ) 50. 
d) (    ) 75. 
e) (    ) 80. 

 
 

INFORMÁTICA 
 
QUESTÃO 16 
Observe a tirinha a seguir, retratando um diálogo entre um cliente e um funcionário de um suporte técnico: 
 

 
Fonte: www.vidadesuporte.com.br 
 
Sobre a situação expressa na tirinha, assinale a alternativa CORRETA: 
 
a) (    ) As respostas do cliente para “Qual o seu sistema operacional” e “qual o seu navegador” estão 

invertidas. Daí a expressão do atendente no último quadro. 
b) (    ) O cliente se confundiu e trocou os nomes dos desenvolvedores do Microsoft Linux e do Chrome 

Explorer. 
c) (    ) O Chrome Explorer é desenvolvido pelo Google, não pela Mozilla, enquanto que o Sistema 

Operacional desenvolvido pela Apple se chama Safari. 
d) (    ) O cliente juntou o nome de vários softwares e desenvolvedores e criou tanto um sistema operacional 

quanto um navegador que não existem. 
e) (    ) Os Sistemas Operacionais e navegadores citados na tirinha são utilizados em dispositivos móveis, não 

em computadores de mesa. Daí o espanto do funcionário. 
 
QUESTÃO 17  
Dispositivos periféricos são equipamentos auxiliares ao funcionamento do computador, acrescentando ou 
melhorando o que ele pode fazer. Dentre as alternativas abaixo, assinale aquela que enumera somente 
dispositivos que NÃO são periféricos: 
 
a) (    ) Memória, processador, placa-mãe, barramento. 
b) (    ) Processador, HD, teclado, joystick. 
c) (    ) Placa-mãe, impressora, CD-ROM, gabinete. 
d) (    ) BIOS, mouse, modem, placa de som. 
e) (    ) Memória, gabinete, impressora, caixa de som. 
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QUESTÃO 18  
Na imagem a seguir é mostrado um trecho da aba “Página Inicial” do Microsoft Word: 

 
 
Sobre os comandos exibidos na imagem, assinale a alternativa CORRETA: 
 
a) (    ) O comando “subscrito” está selecionado, indicando que o texto inserido será exibido um pouco acima 

do texto normal. 
b) (    ) Está sendo editada uma lista com marcadores, o que é evidenciado pelo ícone logo acima do ícone de 

alinhamento à esquerda. 
c) (    ) O texto está sendo digitado utilizando a fonte Times New Roman tamanho 11 e faz parte de uma lista 

numerada. 
d) (    ) O parágrafo está centralizado, com espaçamento duplo e recuo de 11 pontos, classificado em ordem 

alfabética crescente. 
e) (    ) O comando “sobrescrito” está selecionado, indicando que o texto inserido será exibido um pouco 

abaixo do texto normal. 
 
QUESTÃO 19  
Um agente de segurança pública realiza o controle de ocorrências de um determinado bairro por meio de uma 
planilha em Excel. Para isso, ele classifica as ruas do bairro utilizando a fórmula abaixo: 

 
=SE(E5>=5;SE(E5<10;"atenção";"alto");"normal") 

 
Considerando que a quantidade de ocorrências se encontra na célula E5, assinale a alternativa CORRETA: 
 
a) (    ) Se forem registradas quatro ou mais ocorrências, a fórmula classificará a rua como “alto”. 
b) (    ) Se forem registradas seis ou menos ocorrências, a fórmula classificará a rua como “normal”. 
c) (    ) Se forem registradas a partir de onze ocorrências, a fórmula classificará a rua como “alto”. 
d) (    ) Se forem registradas nove ocorrências, a fórmula classificará a rua como “alto”. 
e) (    ) Se forem registradas cinco ocorrências, a fórmula classificará a rua como “atenção”. 

 
 

NOÇÕES DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA 
 
QUESTÃO 20  
Tendo como base a Declaração Universal dos Direitos Humanos, é CORRETO afirmar que: 
 
a) (    ) Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante, salvo 

como forma de punição em caso de crimes graves. 
b) (    ) Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e 

consciência e devem agir em relação uns aos outros com violência física somente nos casos previstos 
em lei. 

c) (    ) Todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos na Declaração, 
podendo haver distinções com relação a raça, cor, sexo, língua, religião ou opinião política. 

d) (    ) Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. 
e) (    ) Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado, salvo em caso de cometimento de crimes 

graves e violentos. 
 
QUESTÃO 21  
Conforme a Lei nº 4.898/65, não constitui abuso de autoridade qualquer atentado: 
a) (    ) À liberdade de locomoção. 
b) (    ) À inviolabilidade do domicílio. 
c) (    ) À liberdade de consciência e de crença. 
d) (    ) À incolumidade física do indivíduo. 
e) (    ) Ao direito de discordar de ordem estabelecida por lei. 
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QUESTÃO 22 
Conforme a Lei nº 9.455/97, constitui crime de tortura: 
 
a) (    ) Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal 

injusto e grave. 
b) (    ) Submeter alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, 

a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter 
preventivo. 

c) (    ) Privar alguém de sua liberdade, mediante sequestro ou cárcere privado. 
d) (    ) Entrar ou permanecer, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de 

quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências. 
e) (    ) Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido, por 

qualquer outro meio, a capacidade de resistência, a não fazer o que a lei permite, ou a fazer o que ela 
não manda. 

 
QUESTÃO 23  
Conforme a Lei nº 7.716/89, não é considerado crime resultante de preconceito de raça ou de cor: 
 

a) (    ) Impedir o acesso ou uso de transportes públicos, como aviões, navios barcas, barcos, ônibus, trens, 
metrô ou qualquer outro meio de transporte concedido, em razão de discriminação ou preconceito de 
raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. 

b) (    ) Impedir ou obstar o acesso de alguém, devidamente habilitado, a qualquer cargo da Administração 
Direta ou Indireta, bem como das concessionárias de serviços públicos, em razão de discriminação ou 
preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. 

c) (    ) Recusar ou impedir acesso a estabelecimento comercial, negando-se a servir, atender ou receber 
cliente ou comprador, em razão de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou 
procedência nacional. 

d) (    ) Impedir o acesso às entradas sociais em edifícios públicos ou residenciais e elevadores ou escada de 
acesso aos mesmos, em razão de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou 
procedência nacional. 

e) (    ) Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro utilizando de elementos referentes a raça, cor, 
etnia, religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência. 

 
QUESTÃO 24  
De acordo com o “Código De Conduta Para Os Funcionários Responsáveis Pela Aplicação Da Lei”, adotado 
pela Assembleia Geral das Nações Unidas, no ano de 1979, através da Resolução nº 34/169, estão corretas 
todas as assertivas, EXCETO: 
 

a) (    ) Os funcionários responsáveis pela aplicação da lei devem sempre cumprir o dever que a lei lhes 
impõe, servindo a comunidade e protegendo todas as pessoas contra atos ilegais, em conformidade 
com o elevado grau de responsabilidade que a sua profissão requer. 

b) (    ) No cumprimento do dever, os funcionários responsáveis pela aplicação da lei devem respeitar e 
proteger a dignidade humana, manter e apoiar os direitos humanos de todas as pessoas. 

c) (    ) Nenhum funcionário responsável pela aplicação da lei pode infligir, instigar ou tolerar qualquer ato de 
tortura ou qualquer outro tratamento ou pena cruel, desumano ou degradante. 

d) (    ) Os funcionários responsáveis pela aplicação da lei não devem cometer quaisquer atos de corrupção. 
Também devem opor-se vigorosamente e combater todos estes atos. 

e) (    ) Os funcionários responsáveis pela aplicação da lei devem sempre empregar a força física para o 
cumprimento do seu dever. 

 
 

NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO 
 

QUESTÃO 25  
No que diz respeito à Organização Administrativa, assinale a alternativa incorreta: 
 

a) (    ) Os entes federativos integram a Administração Pública Direta, enquanto as entidades públicas 
descentralizadas compõem a Administração Pública Indireta. 

b) (    ) A descentralização é a técnica de cumprimento de competências administrativas por meio da 
distribuição a diversas pessoas jurídicas autônomas, as quais são criadas pelo Estado para essa 
finalidade. 

c) (    ) Os órgãos públicos, tais como as Secretarias Municipais, são núcleos de competências estatais sem 
personalidade jurídica própria. 
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d) (    ) As autarquias e as sociedades de economia mista são exemplos de entidades que compõem a 
Administração Pública Indireta. 

e) (    ) Os entes federativos integram a Administração Pública Indireta, assim como as entidades públicas 
descentralizadas.  
 

QUESTÃO 26 
Analise as proposições abaixo acerca dos atos administrativos e das respectivas formas de extinção e assinale 
a alternativa correta: 
 

I – A revogação é forma vinculada de extinção do ato administrativo viciado. 
II – Somente a própria Administração Pública, no exercício da autotutela, possui competência para a 
anulação de ato administrativo. 
III – É possível a revogação de ato anulatório de demissão de um servidor público, por motivo de 
conveniência e oportunidade.  
IV – Os atos administrativos vinculados, assim como os atos administrativos discricionários, são passíveis 
de anulação. 

 

a) (    ) Somente as proposições I, II e IV estão corretas. 
b) (    ) Somente as proposições I, III e IV estão corretas. 
c) (    ) Somente as proposições III e IV estão corretas. 
d) (    ) Somente a proposição IV está correta. 
e) (    ) Todas as proposições estão incorretas. 

 

QUESTÃO 27  
De acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Rio Verde (conforme Lei Municipal 
3.968/2000 e suas alterações) não é transgressão disciplinar: 
 

a) (    ) Retirar, sem prévia autorização de autoridade competente, qualquer documento ou objeto da 
repartição. 

b) (    ) Coagir ou aliciar subordinado com o objetivo de natureza político-partidária. 
c) (    ) Pleitear, como procurador ou intermediário, junto às repartições públicas. 
d) (    ) Receber propina, comissões, presentes ou vantagens de qualquer espécie. 
e) (    ) Desistir, a qualquer tempo, da licença regularmente concedida pela Administração Pública Municipal 

para tratar de interesses particulares. 
 

QUESTÃO 28 
A Lei Federal 8.429/1992, denominada “Lei da Improbidade Administrativa”, dispõe sobre as sanções aplicáveis 
aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função 
na administração pública direta, indireta ou fundacional e dá outras providências. Acerca da referida Lei, 
assinale a alternativa correta: 
 

a) (    ) A aplicação de sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica não impede 
que o responsável pelo ato de improbidade administrativa sujeite-se às penas previstas na Lei Federal 
8.429/1992. 

b) (    ) Na fixação das penas previstas na Lei Federal 8.429/1992, o juiz levará em conta exclusivamente o 
proveito patrimonial obtido pelo agente. 

c) (    ) A Lei de Improbidade Administrativa aplica-se exclusivamente a atos praticados por agente público. 
d) (    ) Somente se caracteriza o ato de improbidade administrativa quando houver enriquecimento ilícito do 

agente público ou de terceiros por ele beneficiados.  
e) (    ) A prática de ato atentatório aos princípios da Administração Pública, ainda que viole os deveres de 

honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, não constituirá ato de improbidade 
administrativa. 
 
 

NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL 
 
QUESTÃO 29  
A Constituição Federal prevê expressamente como objetivo fundamental da República Federativa do Brasil: 
 
a) (    ) Construir uma sociedade livre, justa e igualitária. 
b) (    ) Erradicar a pobreza e a corrupção e reduzir as desigualdades sociais e regionais. 
c) (    ) Garantir o desenvolvimento nacional. 
d) (    ) Promover os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. 
e) (    ) Assegurar a igualdade entre os Estados. 
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QUESTÃO 30 
Nos termos do art. 37, caput, da Constituição Federal, a administração pública direta e indireta de qualquer dos 
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos seguintes princípios: 
 

a) (    ) Legalidade, proporcionalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 
b) (    ) Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 
c) (    ) Legalidade, impessoalidade, razoabilidade, publicidade e eficiência. 
d) (    ) Legalidade, impessoalidade, moralidade, objetividade e eficiência. 
e) (    ) Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e probidade administrativa. 

 

QUESTÃO 31 
Considerando o regramento constitucional dos Municípios, assinale a alternativa correta: 
 

a) (    ) Compete aos Municípios suplementar a legislação federal e a estadual no que couber. 
b) (    ) É permitida a criação de Tribunais, Conselhos ou órgãos de Contas Municipais. 
c) (    ) A posse do Prefeito e do Vice-Prefeito ocorrerá no dia 1º de fevereiro do ano subsequente ao da 

eleição. 
d) (    ) A eleição do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Vereadores, para mandato de cinco anos, ocorrerá 

mediante pleito direto e simultâneo realizado em todo o País. 
e) (    ) Compete privativamente aos Municípios legislar sobre trânsito e transporte. 

 

QUESTÃO 32 
São órgãos do Poder Judiciário: 
 
a) (    ) O Ministério Público e a Polícia Judiciária. 
b) (    ) O Superior Tribunal de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público. 
c) (    ) O Supremo Tribunal Federal e o Conselho Nacional de Justiça. 
d) (    ) As Guardas Municipais e as Polícias Militares. 
e) (    ) Os Juízes e os Promotores de Justiça. 

 
 

NOÇÕES DE DIREITO PENAL 
 
QUESTÃO 33  
Na hipótese de um sujeito que, contra a sua vontade, foi-lhe aplicada à força uma injeção contendo substância 
entorpecente extremamente forte, fazendo com que ele perdesse totalmente a capacidade de entendimento. 
Se, nesse caso, nos termos da redação legal, ele vier a praticar qualquer infração penal: 
 
a) (    ) Será isento de pena. 
b) (    ) Terá sua pena reduzida de um a dois terços. 
c) (    ) Será considerado semi-imputável. 
d) (    ) Somente será considerado inimputável se constatado que se trata de embriaguez patológica. 
e) (    ) Terá sua pena reduzida pela metade. 

 
QUESTÃO 34  
Os menores de 18 anos são: 
 
a) (    ) Penalmente inimputáveis se no momento da ação ou da omissão sejam inteiramente incapazes de 

entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. 
b) (    ) Penalmente inimputáveis. 
c) (    ) São relativamente incapazes, avaliados por meio de exame pericial. 
d) (    ) Até 16 anos são inimputáveis e entre 16 e 18 anos são semi-imputáveis. 
e) (    ) Penalmente imputáveis. 

 
QUESTÃO 35  
Astronaldo, oficial de justiça, solicitou a um advogado determinada quantia em dinheiro para deixar de realizar 
diligência de que estava incumbido. Cometeu, em tese, o crime de: 
 
a) (    ) Peculato. 
b) (    ) Prevaricação. 
c) (    ) Concussão. 
d) (    ) Corrupção Passiva. 
e) (    ) Corrupção Ativa. 
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QUESTÃO 36  
Marque a afirmativa incorreta: 
 
a) (    ) Peculato consiste em apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem 

móvel, público ou particular, de que tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio 
ou alheio. 

b) (    ) Concussão consiste em 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. 

c) (    ) Prevaricação consiste em retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo 
contra disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. 

d) (    ) Advocacia Administrativa consiste em 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. 

e) (    ) Considera-se funcionário público, para os efeitos penais, quem, embora transitoriamente ou sem 
remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. 

 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

QUESTÃO 37  
A Guarda Municipal de Rio Verde é uma aspiração legítima da comunidade, criada pela Lei Complementar nº. 
88/2017, que apresenta alguns preceitos básicos, EXCETO: 
 

a) (    ) Carga horária mínima de 160 horas para os cursos de aperfeiçoamento técnico-profissionais para que 
o servidor possa pleitear progressão vertical. 

b) (    ) Vedação de lotação do servidor de carreira da  GCMRV fora dos órgãos da Guarda. 
c) (    ) Exercício de funções essencialmente repressivas, zelando pelo respeito às leis e pelo uso seletivo da 

força, priorizando a realização de policiamento de proximidade. 
d) (    ) O Quadro de Guarda Civil municipal será composto por cargos de provimento efetivo por concurso e 

de cargos em comissão. 
e) (    ) Porte de  arma de fogo e de armas não letais quando em serviço, nos limites do município de Rio 

Verde. 
 

QUESTÃO 38  
A Constituição Federal de 1988, em seu art. 144, elenca os órgãos integrantes do sistema nacional de 
segurança pública, determinando o âmbito de atuação de cada um. Dentro dessa premissa, assinale a 
alternativa ERRADA: 
 

a) (    ) A Polícia Federal exerce as funções de  Polícia Judiciária da União com exclusividade. 
b) (    ) Os Agentes de trânsito obtiveram recentemente o porte funcional de armas de fogo, com a sanção do 

Presidente da república. 
c) (    ) A Lei Federal 13.022/2014 criou o Estatuto Geral das Guardas Municipais, disciplinando o § 8º do Art. 

144 da Carta Magna. 
d) (    ) A Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Ferroviária Federal são órgãos organizados 

e mantidos pela União. 
e) (    ) As Polícias Militar e Civil e os Corpos de Bombeiros são organizados e mantidos pelos Estados e pelo 

Distrito Federal. 
 
QUESTÃO 39  
Nos termos da Lei 13.022/2014, Estatuto Geral das Guardas Municipais, analise as proposituras abaixo e 
responda ao que se pede: 

I – A estrutura hierárquica da Guarda Municipal será semelhante à das forças militares estaduais. 
II – Ao guarda civil será assegurado o recolhimento em cela isolada dos demais presos, quando tratar-se de 
prisão antes da condenação definitiva. 
III – A ANATEL destinará a linha telefônica de número 156 e faixa exclusiva de frequência de rádio aos 
Municípios que possuam guarda municipal.  
IV – O Município pode criar, por Decreto de iniciativa do chefe do poder Executivo, sua guarda municipal, 
com efetivo estabelecido percentualmente ao número de habitantes.   
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Marque a alternativa CORRETA: 
 
a) (    ) As alternativas I, II e IV estão corretas. 
b) (    ) Apenas a alternativa II está correta. 
c) (    ) Apenas a alternativa IV está incorreta. 
d) (    ) As alternativas I, III e IV estão corretas. 
e) (    ) Todas as alternativas estão incorretas. 

 
QUESTÃO 40 
Não faz parte das atribuições dos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Municípios, no âmbito de sua 
circunscrição: 
 
a) (    ) Cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito de suas atribuições. 
b) (    ) implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e os equipamentos de controle 

viário. 
c) (    ) Vistoriar, emplacar, selar a placa, e licenciar veículos, expedindo o Certificado de Registro e o 

Licenciamento Anual, mediante delegação do órgão federal competente. 
d) (    ) Implantar as medidas da Política Nacional de Trânsito e do Programa Nacional de Trânsito. 
e) (    ) Coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre os acidentes de trânsito e suas causas. 

 
QUESTÃO 41  
Não é competência específica da Guarda Municipal, nos termos da Lei 13.022/2014:  
 
a) (    ) Atuar mediante ações repressivas na segurança escolar, zelando pelo entorno e participando de 

ações educativas com o corpo discente e docente das unidades de ensino municipal.        
b) (    ) Atuar, preventiva e permanentemente, no território do Município, para a proteção sistêmica da 

população que utiliza os bens, serviços e instalações municipais. 
c) (    ) Cooperar com os demais órgãos de defesa civil em suas atividades. 
d) (    ) Auxiliar na segurança de grandes eventos e na proteção de autoridades e dignatários.  
e) (    ) Zelar pelos bens, equipamentos e prédios públicos do Município. 

 
QUESTÃO 42  
Sobre o Estatuto Geral das Guardas Municipais, nos termos da Lei 13.022/2104 assinale a alternativa 
INCORRETA: 
 
a) (    ) A guarda municipal é subordinada ao chefe do Poder Executivo municipal.  
b) (    ) As guardas municipais poderão ter efetivo superior a 0,4% (quatro décimos por cento) da população, 

em Municípios com até 500.000 (quinhentos mil) habitantes. 
c) (    ) Municípios limítrofes podem, mediante consórcio público, utilizar, reciprocamente, os serviços da 

guarda municipal de maneira compartilhada.   
d) (    ) A guarda municipal é formada por servidores públicos integrantes de carreira única e plano de cargos 

e salários, conforme disposto em lei municipal. 
e) (    ) Todas as alternativas estão corretas. 

 
QUESTÃO 43  
A Ouvidoria da Guarda Municipal de Rio Verde, criada pela Lei Complementar 88/2017, é órgão independente, 
com autonomia administrativa e funcional. Em relação a suas atribuições, marque a alternativa incorreta. 
 
a) (    ) Recomendar a adoção de providências que entender pertinentes, necessárias ao aperfeiçoamento 

dos serviços prestados à população pela Guarda Civil Municipal. 
b) (    ) Receber, de qualquer cidadão ou munícipe, sugestões sobre o funcionamento dos serviços da Guarda 

Civil Municipal. 
c) (    ) Propor ao Corregedor da Guarda Municipal a instauração de sindicâncias, inquéritos e outras medidas 

destinadas à apuração de responsabilidade nas esferas administrativa, civil e criminal. 
d) (    ) Manter a ordem e a disciplina, de acordo com a hierarquia da Instituição e em conformidade com a 

legislação em vigor. 
e) (    ) Realizar diligências nas unidades da Administração sempre que necessário para o desenvolvimento 

de seus trabalhos. 
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QUESTÃO 44  
No que disciplina a Lei nº 10.826/03 – Estatuto do Desarmamento, bem como tomando como base o 
entendimento dos Tribunais Superiores com relação a este assunto, marque a alternativa CORRETA:  
 
a) (    ) O funcionário ALFA de uma determinada empresa possui uma arma de fogo de uso permitido 

devidamente registrada nos órgãos legais pertinentes, no interior da referida empresa em que 
trabalha. Sabendo que ele não é o titular ou responsável legal do estabelecimento, tal conduta 
caracteriza o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. 

b) (    ) Disparar arma de fogo em lugar desabitado com a finalidade de lesionar determinada pessoa 
caracteriza o crime do art. 15 da Lei nº 10.826/03, visto que mesmo sendo o local desabitado, a 
intenção era de lesionar uma pessoa. 

c) (    ) Um Guarda Civil Municipal de determinada cidade, com porte de arma em serviço, pegou emprestada 
uma arma de fogo de uso permitido, devidamente registrada nos órgãos legais, de um amigo seu para 
trabalhar. Nesta situação hipotética, o referido servidor público não praticou crime previsto no Estatuto 
do Desarmamento, pois estava em serviço e a arma que utilizou durante sua jornada de trabalho era 
devidamente registrada no nome de seu amigo. 

d) (    ) É proibido o porte de arma de fogo em todo o território nacional, salvo para os casos previstos em 
legislação própria e para os integrantes das guardas municipais dos Municípios com mais de 50.000 
(cinquenta mil) e menos de 500.000 (quinhentos mil) habitantes, quando em serviço ou fora dele, 
sendo a arma da corporação ou de uso particular e qualquer que seja o calibre. 

e) (    ) Os integrantes do quadro efetivo de agentes e guardas prisionais poderão portar arma de fogo de 
propriedade particular ou fornecida pela respectiva corporação ou instituição, somente em serviço e 
desde que estejam submetidos a regime de dedicação exclusiva, sujeitos à formação funcional, nos 
termos do regulamento e subordinados a mecanismos de fiscalização e de controle interno. 

 
QUESTÃO 45  
Com relação ao que dispõe a Lei nº 11.340/06, popularmente conhecida como Lei Maria da Penha, 
especialmente no que tange as medidas protetivas de urgência, marca a única alternativa que NÃO caracteriza 
medida protetiva:  
 
a) (    ) Suspensão da posse ou restrição do porte de armas, com comunicação ao órgão competente, nos 

termos da Lei no 10.826, de 22 de dezembro de 2003. 
b) (    ) A decretação de prisão preventiva. 
c) (    ) Encaminhamento da vítima e seus dependentes para programa oficial ou comunitário de proteção ou 

de atendimento. 
d) (    ) Prestação de alimentos provisionais ou provisórios. 
e) (    ) Afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida. 

 
QUESTÃO 46  
Mão de Macaco, como é conhecido um menor que um dia antes de completar 18 anos, juntamente com seu 
comparsa conhecido como Quiquito de 20 anos, foi flagrado por policiais militares que faziam ronda no centro 
da cidade de Rio Verde, logo após atirar contra uma pessoa que recusara a lhe entregar o seu aparelho celular. 
A vítima veio a falecer em virtude dos ferimentos provocados um dia após o ocorrido. 
Acerca do caso hipotético apresentado e levando em consideração o que estabelece a Lei nº 8.069/90 
(ECA)sobre o assunto, marque a alternativa que julgar correta: 
 
a) (    ) Mão de Macaco poderá ser punido com a medida socioeducativa de internação, mesmo que não se 

comprove um número mínimo de cometimento de outras infrações graves. 
b) (    ) Por ter a morte da vítima ocorrido no dia em que Mão de Macaco completara a maioridade penal, os 

efeitos do ECA não deve ser considerados, pois não leva-se em consideração a idade do adolescente 
na data do fato. 

c) (    ) Quiquito, provando na ação penal que Mão de Macaco era infrator contumaz e por isso já estava 
“corrompido” não poderá responder pelo crime do art. 244-B do ECA, pois para a caracterização desse 
delito é relevante a prova efetiva da corrupção do menor, por se tratar de delito material. 

d) (    ) Por se tratar de ato infracional grave, Mão de Macaco poderá prestar trabalho forçado, desde que 
assistido pelo Conselho Tutelar. 

e) (    ) Por ser considerado adolescente nos termos do ECA, Mão de Macaco não poderá ser beneficiado 
com nenhuma das medidas de proteção previstas no art. 101 do ECA, pois tais medidas são aplicadas 
exclusivamente às crianças. 
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QUESTÃO 47  
Considerando o que preceitua a Lei de Tóxico (Lei nº 11.343/06) e a partir do estudo dos princípios e objetivos 
do  Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas - Sisnad, marque na coluna correspondente o número 
abaixo que indique o princípio ou o objetivo do Sisnad. Ao final, assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta: 
 

(1) Princípios do Sisnad                                   (2) Objetivos do Sisnad  

(   ) respeito à diversidade e às especificidades populacionais existentes 

(   ) promover a construção e a socialização do conhecimento sobre drogas no país 

(   ) assegurar as condições para a coordenação, a integração e a articulação das 
atividades de que trata o art. 3o da Lei de Tóxico. 

(   ) promoção de consensos nacionais, de ampla participação social, para o 
estabelecimento dos fundamentos e estratégias do Sisnad. 

(   ) observância às orientações e normas emanadas do Conselho Nacional Antidrogas 
– Conad 

  
 

a) (    ) 1 – 2 – 1 – 1 – 2. 
b) (    ) 2 – 1 – 1 – 2 – 2. 
c) (    ) 1 – 2 – 2 – 1 – 1. 
d) (    ) 2 – 1 – 1 – 2 – 1. 
e) (    ) 2 – 1 – 2 – 1 – 2. 

 
QUESTÃO 48  
Tomando como base a Lei nº 13.260/16 (Lei Antiterrorismo) que regulamenta o disposto no inciso XLIII do art. 
5º da Constituição Federal, analise as alternativas a seguir e marque a única INCORRETA: 
 
a) (    ) A Lei Antiterrorismo não define apenas atos de terrorismo, mas também prevê em seu texto legal 

infrações penais. 
b) (    ) Atentar contra a vida ou a integridade física de uma pessoa, por razão de discriminação ou 

preconceito religioso, com a finalidade de provocar terror generalizado, caracteriza ato de terrorismo. 
c) (    ) A Lei Antiterrorismo prevê em seu texto majorantes no caso de haver lesão corporal grave e/ou morte, 

caso não seja elementar do crime. 
d) (    ) Fazer, publicamente, apologia de fato tipificado como crime na Lei Antiterrorismo ou de seu autor 

constitui crime de apologia ao terrorismo. 
e) (    ) Realizar atos preparatórios de terrorismo com o propósito inequívoco de consumar tal delito configura 

crime na Lei nº 13.260/16. 
 
QUESTÃO 49 
Tomando como base a Lei nº 13.260/16 (Lei Antiterrorismo) que regulamenta o disposto no inciso XLIII do art. 
5º da Constituição Federal, analise as alternativas a seguir e marque a única CORRETA: 
 

a) (    ) Aos crimes previstos na Lei de Terrorismo não cabe prisão temporária por falta de previsão legal. 
b) (    ) O condenado por crime de terrorismo terá direito a progressão de regime após cumprir 2/5 da pena se 

for primário e 3/5 da pena se reincidente. 
c) (    ) O agente que, sem o propósito de praticar atos de terrorismo, transportar ou municiar indivíduos que 

viajem para país distinto daquele de sua residência ou nacionalidade, pratica o crime de atos 
preparatórios de terrorismo. 

d) (    ) A atribuição para a investigação criminal e a competência para o julgamento dos crimes previstos na 
Lei nº 13.260/16 vão depender do local onde ocorreu o crime, podendo ser a atribuição tanto da 
Polícia Civil ou Polícia Federal e a competência poderá também ser tanto da Justiça Estadual como da 
Federal, a depender, neste último caso, se ferir interesse da União. 

e) (    ) Por falta de previsão legal, não poderão ser decretadas medidas assecuratórias sobre bens, direitos 
ou valores para reparação do dano decorrente da infração penal antecedente ou da prevista na Lei nº 
13.260/16 ou para pagamento de prestação pecuniária, multa e custas. 
 

QUESTÃO 50 
Nos termos da Lei nº 4.898/1965 que regula o direito de representação e o processo de responsabilidade 
administrativa civil e penal (Lei do Abuso de Autoridade), julgue as alternativas abaixo, marcando a única 
CORRETA: 
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a) (    ) O despacho por parte do magistrado, recebendo ou rejeitando a denúncia, nos crimes de Abuso de 
Autoridade, será exarado no prazo de 03 (três) dias após o recebimento dos autos.  

b) (    ) A sanção administrativa aplicada nos termos da Lei nº 4.898/65 será publicada em Boletim Interno do 
órgão, e não será anotada na ficha funcional da autoridade civil ou militar, tendo em vista tratar de 
decisão administrativa. 

c) (    ) A Lei de Abuso de Autoridade não prevê a ação penal privada, subsidiária da pública. 
d) (    ) O processo administrativo disciplinar não poderá ser sobrestado para fim de aguardar a decisão da 

ação penal ou civil, salvo em fundadas razões que justifiquem a medida. 
e) (    ) A autoridade policial que negar o direito ao advogado de ter acesso aos autos do Inquérito Policial 

poderá sofrer responsabilização criminal e funcional por abuso de autoridade, nos termos do art. 3º, 
"j", da Lei nº 4.898/65. 

 
QUESTÃO 51  
No crime de abuso de autoridade definido na  Lei nº 4.898/65 (Lei de Abuso de Autoridade), a ação penal será: 
 
a) (    ) Privada. 
b) (    ) Pública condicionada à representação da vítima. 
c) (    ) Pública incondicionada. 
d) (    ) Pública condicionada à requisição do ministério público. 
e) (    ) Pública condicionada à requisição do ministro da justiça. 

 
QUESTÃO 52  
Sobre as garantias de prioridades de que dispõe a Lei nº 10.741/03 (Estatuto do Idoso), dentre as alternativas 
abaixo marque a única que NÃO caracteriza uma garantia prevista na referida lei: 
 
a) (    ) Atendimento preferencial imediato e individualizado junto aos órgãos públicos e privados prestadores 

de serviços à população. 
b) (    ) Preferência na formulação e na execução de políticas sociais públicas específicas. 
c) (    ) Destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção ao idoso. 
d) (    ) Estabelecimento de mecanismos que favoreçam a divulgação de informações de caráter educativo 

sobre os aspectos biopsicossociais de envelhecimento. 
e) (    ) Priorização do atendimento do idoso por sua própria família, em detrimento do atendimento asilar, 

inclusive dos que não a possuam ou careçam de condições de manutenção da própria sobrevivência. 
 
QUESTÃO 53  
Tomando como base o estudo da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), marque a única alternativa correta: 
 
a) (    ) Em todo atendimento de saúde, os maiores de oitenta anos terão preferência especial sobre os 

demais idosos, sem exceção. 
b) (    ) Para os efeitos da Lei nº 10.741/03, considera-se violência contra o idoso qualquer ação ou omissão 

praticada em local público ou privado que lhe cause morte, dano ou sofrimento físico ou psicológico. 
c) (    ) É assegurada prioridade na tramitação dos processos e procedimentos e na execução dos atos e 

diligências judiciais em que figure como parte ou interveniente pessoa com idade igual ou superior a 
60 (sessenta) anos, em qualquer instância, cessando-a com a morte do beneficiado. 

d) (    ) Considera-se idoso, nos termos da Lei nº 10.741/03, as pessoas com idade igual ou superior a 65 
(sessenta e cinco) anos. 

e) (    ) O Dia Mundial da Saúde, 7 de abril, é a data-base dos aposentados e pensionistas. 
 
 

QUESTÃO 54 
Em meados do século XIX chegam à região de Rio Verde os primeiros povoadores, vindos da cidade de Casa 
Branca, Província de São Paulo, que se instalam na Fazenda São Tomás. Esses povoadores eram a família... 
 
a) (    ) Leão Rodrigues. 
b) (    ) Rodrigues Carvalho. 
c) (    ) Rodrigues de Mendonça. 
d) (    ) Mendonça Rodrigues. 
e) (    ) Rodrigues de Mendonça Leão. 
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QUESTÃO 55  
O Vice-Presidente da Província de Goiás, Antônio de Pádua Fleury, sancionou a Resolução na qual onde é 
instalada a Freguesia de Nossa Senhora das Dores (hoje a cidade de Rio Verde). Essa resolução foi tomada 
em...   
 
a) (    ) 05 de agosto de 1948. 
b) (    ) 05 de agosto de 1838. 
c) (    ) 05 de agosto de 1830. 
d) (    ) 05 de agosto de 1848. 
e) (    ) 05 de agosto de 1858. 

 
QUESTÃO 56 
No final do ano de 1865, o Visconde de Taunay com uma tropa guarnecida de 3.000 (três mil) pessoas, que ia 
para combater na Guerra do Paraguai, aqui acamparam. Eles alcunharam a Vila de... 
 
a) (    ) Abóboras. 
b) (    ) Arraial das Abóboras. 
c) (    ) Abobreira. 
d) (    ) Arraial da Abobreira. 
e) (    ) Abobrinhas. 

 
QUESTÃO 57  
Em relação ao que dispõe a Lei Complementar 88/2017 (Criação da Guarda Municipal de Rio Verde), assinale a 
alternativa correta: 
 
a) (    ) A guarda civil é órgão da Administração Indireta Municipal. 
b) (    ) Nos primeiros 3 anos de funcionamento, a Guarda Civil Municipal poderá ser dirigida por profissional 

estranho a seu quadro de servidores. 
c) (    ) Para efeitos de progressão vertical (no que se refere à promoção funcional), somente serão aceitos os 

cursos de aperfeiçoamento técnico profissional na área de segurança pública, realizados após a data 
da posse, com duração mínima de 180 (cento e oitenta) horas. 

d) (    ) Em caso de conversão da suspensão disciplinar pela multa, como sanção administrativa ao Guarda 
Civil Municipal, o percentual aplicado será de 50% (cinquenta por cento) por dia de remuneração, 
ficando o servidor obrigado a permanecer no serviço. 

e) (    ) O quadro da Guarda Civil Municipal será composto apenas por cargos de provimento efetivo mediante 
concurso público. 
 

QUESTÃO 58 
Após processo administrativo disciplinar que observará o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Guarda 
Civil Municipal estará sujeito às seguintes sanções administrativas, EXCETO: 
 
a) (    ) Destituição do cargo. 
b) (    ) Advertência e demissão. 
c) (    ) Repreensão e suspensão disciplinar. 
d) (    ) Multa. 
e) (    ) Todas as alternativas anteriores estão corretas. 

 
QUESTÃO 59  
Sempre que um membro da Guarda Civil Municipal estiver envolvido em evento de disparo de arma de fogo ou 
de arma não letal, com ou sem vítima, deverá apresentar relatório circunstanciado ao: 
 
a) (    ) Corregedor e Ouvidor. 
b) (    ) Prefeito Municipal e Corregedor. 
c) (    ) Inspetor e Presidente da Guarda. 
d) (    ) Presidente da Guarda e Corregedor. 
e) (    ) Presidente da Guarda e Ouvidor. 
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REDAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA 
 

INSTRUÇÕES 
 
1. O texto deverá ter, no máximo, 35 (trinta e cinco) linhas, e no mínimo, 20 (vinte) linhas. 

Textos que não atingirem 20 linhas serão eliminados. 
 
2. As alternativas propostas apresentam coletâneas que mantêm uma linha temática. Consulte 

as coletâneas e utilize-as segundo as instruções específicas dadas para a alternativa. Não as 
copie. 

 
3. Ao elaborar sua redação, você poderá utilizar-se também de outras informações que julgar 

relevantes para o desenvolvimento da temática escolhida, desde que estejam, 
essencialmente, relacionadas. 

 
4.  Na redação final você deverá ater-se ao seguinte: 

a) indique a alternativa escolhida; 
b) dê um título à sua redação conforme a alternativa que você escolheu; 
c) use caneta de tinta azul. 

 
5. Qualquer redação, por mais bem feita que seja, terá nota zero se fugir das temáticas 

propostas; se for cópia dos trechos apresentados nas coletâneas; se for ilegível ou 
apresentar desconhecimento da norma padrão e manejo da modalidade escrita, acarretando 
total comprometimento do texto produzido. A redação também será penalizada se não 
corresponder ao tipo de texto escolhido. 

 
ORIENTAÇÃO GERAL 

 
Seguem-se três propostas/temas para, dentre elas, escolher uma para a sua redação. 

Preste atenção ao assunto que é solicitado. A valorização do seu texto dependerá de sua 
relação direta com o tema, com a montagem do texto, com a coerência, com a coesão e, 
principalmente, com os argumentos que você utilizar para convencer o seu leitor de que o seu 
ponto de vista é o melhor. Observe atentamente as orientações que acompanham cada 
alternativa. 
 Leia atentamente os tópicos abaixo a fim de verificar qual deles se enquadra melhor aos 
seus conhecimentos, pois sua redação não deverá fugir e nem transgredir o tema proposto. 
Feito isso, escolha o tópico que deverá ser desenvolvido de forma clara e objetiva. 
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ALTERNATIVA A 
 

Texto 1 
Abalados pela barbárie da Segunda Guerra 
Mundial e desejosos de construir um mundo 
sob novos alicerces ideológicos, os 
dirigentes das nações que emergiram como 
potências, lideradas pela União Soviética e 
EUA, estabeleceram na Conferência de 
Yalta, em 1945, as bases de uma futura 
paz, definindo áreas de influência das 
potências e acertam a criação de uma 
organização multilateral que promovesse 
negociações sobre conflitos internacionais, 
objetivando evitar guerras, promover a paz e 
a democracia e fortalecer os direitos 
humanos. (...) A Carta das Nações Unidas 
"reafirmou a fé nos direitos humanos, na 
dignidade, e nos valores humanos das 
pessoas" e convocou a todos os seus 
estados-membros a promover "respeito 
universal, e observância dos direitos 
humanos e liberdades fundamentais para 
todos sem distinção de raça, sexo, língua, 
ou religião" (http://operamundi.uol.com.br). 
 
Texto 2 
 

 
 

Texto 3 
O Brasil tem números (de mortes) 
maiores até do que países em guerra. 
A taxa no Brasil subiu entre 2015 e o ano 
passado. Era de cerca de 26 para 100 mil 
habitantes e passou para cerca de 30. Além 
de estar acima do índice mundial, de 7,5, o 
aumento dos números brasileiros contraria a 
tendência de queda no mundo. “Em cidades 
como o Rio, a violência de gangues, o uso 
excessivo da força pelo Estado, um sistema 
de Justiça criminal corrupto, a militarização 
de certas áreas e o acúmulo social de 
violência - em que a violência gera mais 
violência - é o que marca as taxas 
extremamente elevadas”, diz o estudo. 
Outra constatação do levantamento é a de 
que o Brasil tem o terceiro maior número de 
mortes de mulheres no mundo. Foram 5,7 
mil em 2016 - o País só fica atrás de Índia e 
Nigéria. Se essa realidade não mudar, a 
entidade estima que, até 2030, 610 mil 
pessoas serão mortas de forma violenta no 
mundo a cada ano. O estudo calcula que 
1,35 milhão de vidas poderiam ser salvas 
até 2030, se os governos reconhecessem a 
dimensão do problema. 
 
Texto 4 

 
 
 

A partir da leitura dos textos motivadores  e com base nos conhecimentos construídos ao longo 
de sua formação, redija texto dissertativo-argumentativo na modalidade escrita formal da língua 
portuguesa sobre o tema: A defesa dos direitos humanos é dever do estado e da 
sociedade. 
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ALTERNATIVA B 
 
Texto 1 
Que País é este? As pessoas não sabem 
mais o que fazer! Colocam grades, 
cachorros, cercas elétricas, constroem 
condomínios fechados, isolam-se, não saem 
à noite, vivem enclausuradas. Estamos 
produzindo uma “cultura do medo”. Todavia 
engana-se quem acredita que o fenômeno da 
violência urbana está restrito aos grandes 
centros. Esse problema pode ser observado 
também em pequenos centros urbanos, em 
todo o país, onde recentemente as 
manchetes dos jornais mostram um aumento 
no número de assaltos, homicídios e outros 
atos de violência, o que deixa as populações 
locais apreensivas. Isso comprova que a 
violência tem tomado proporções 
gigantescas e atualmente é configurada 
como um “doença  social” que carece de uma 
solução urgente (http://correio.rac.com.br) 
 
Texto 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Texto 3 
"A violência sempre esteve presente na 
sociedade, desde os primórdios da 
civilização. Este comportamento irracional é 
parte do ser humano, pois somente ele é 
capaz de iludir-se com sua inteligência e 
ofuscar-se com seu ego. Penso que para 
combater a violência são necessárias várias 
gerações de boas ações das famílias e dos 
governos, uma economia forte e consolidada 
para ser geradora de oportunidades, escolas 
para a formação de seres humanos dignos, 
mas acima de tudo uma boa formação 
familiar."  
(Rodrigo Ventura de Freitas, Mesquita (RJ)). 
 
Texto 4 

 
A partir da leitura dos textos motivadores  e com base nos conhecimentos construídos ao longo 
de sua formação, redija texto dissertativo-argumentativo na modalidade escrita formal da língua 
portuguesa sobre o tema :  A violência urbana é um problema só da  sociedade brasileira?
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ALTERNATIVA C 

 
Texto 1 
Guardas municipais e o poder de polícia 

A função das Guardas Municipais não se 
restringe ao caráter meramente patrimonial, 
como se apregoa pela maioria da população, 
em virtude da amplitude interpretativa das 
suas atribuições no texto normativo. Por outro 
lado, percebeu-se que as Guardas Municipais 
enfrentam dificuldades, seja pela falta de 
padronização no território nacional, ou 
ausência de uma regulamentação que garanta 
uniformidade de procedimentos, recursos e 
procedimentos a serem adotados pelos 
profissionais dessas corporações. Assim 
como em alguns países do primeiro mundo, a 
segurança parte para uma tendência 
municipalista, porque nas localidades onde o 
crime e a desordem urbana acontecem é que 
se torna possível uma solução aos conflitos, 
encabeçada pelas Guardas Municipais e a 
função constitucional não apenas na proteção 
de Bens, Serviços, Instalações, como 
principalmente protegendo pessoas e os 
Direitos e Garantias Fundamentais, através do 
Poder de Polícia conferido aos entes estatais, 
inclusive os Municípios, para o cumprimento 
da Lei, no que tange aos delitos posturais, 
mediação de conflitos e até mesmo na esfera 
criminal quando se tratar de flagrante delito, 
auxiliando as demais forças de segurança 
(http://www.ambitoridico.com.br/).  
 
Texto 2 

 

 
 
 

 

Texto 3 
 
 ”O trabalho de um policial torna-se 
estressante à medida que deve combater o 
crime com rigor e ficar em constante alerta a 
iminentes riscos, pois o mesmo ver-se no 
papel de "herói/agressor" quando, por 
exemplo, deve vigiar e punir os atores da 
sociedade. Além disso, a própria natureza das 
atividades profissionais desses policiais 
interfere de forma significativa na saúde 
mental dos mesmos, causando um 
desequilíbrio na situação de "herói/agressor" 
em que constantemente os policias se 
deparam. É preciso que os policias tenham 
não apenas um apoio psicológico, mas 
também um acompanhamento especializado 
em várias frentes que garanta a redução 
desse estresse e consequentemente a 
depressão (http://www.ibrapp.com/).  
 
Texto 4 
O policial e o bandido 
 
O uso de tecnologia é o caminho para garantir 
ações mais eficazes e sem vítimas. O dano 
colateral não é um mero número numa 
estatística. Estamos falando de vidas 
perdidas, histórias interrompidas e sofrimento 
para quem perde um filho, um pai ou mãe de 
família. É sintomático que a polícia que mais 
mata também é a que mais morre. É preciso 
rever os padrões de atuação. O árduo 
trabalho policial só tem respaldo na lei e nela 
deve conformar-se. Os agentes da lei devem 
sempre refletir, antes de pressionar o gatilho. 
(https://oglobo.globo.com). 
  

 
A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo 
de sua formação, redija texto dissertativo-argumentativo na modalidade escrita formal da língua 
portuguesa sobre o tema: Apesar dos pesares, vale a pena ser policial. 
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