CONCURSO PÚBLICO N° 001/2022 – GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE FORTUNA – MA

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N° 001/2022
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COMISSÃO DE CONCURSOS E SELETIVOS - IASD

FRASE

CADERNO DE PROVAS

TRANSCREVA COM A SUA CALIGRAFIA
USUAL, EM ESPAÇO DETERMINADO NO
SEU CARTÃO-RESPOSTA, A FRASE ABAIXO
PARA O EXAME GRAFOTÉCNICO:

“A persistência é o
caminho do êxito”

Data: 06/11/2022
Início: 13h
Término: 17h

INSTRUÇÕES GERAIS
1. Este caderno de prova apresenta 40
questões objetivas de múltipla escolha.
2. Confira seu caderno de prova: comunique
imediatamente ao fiscal se houver qualquer
falha de impressão e/ou de numeração.

CARGO:
Guarda Civil Municipal
(Nível Médio)

3. Cada questão tem somente uma opção
correta de resposta.
4. O cartão-resposta é insubstituível. Será o
único documento válido para correção.
5. Após o término de sua prova, entregue
obrigatoriamente ao fiscal o caderno de prova
e o cartão-resposta devidamente assinados.
6. O candidato só poderá levar o seu caderno
de prova após o término do horário da prova
(17h).
7. Os 03 (três) últimos candidatos deverão
permanecer na sala de prova e somente
poderão sair juntos do recinto, após a
aposição em Ata de suas respectivas
assinaturas.

INSCRIÇÃO

DISCIPLINAS:
 Português;
 Raciocínio Lógico e
Matemática;
 Conhecimentos Socioculturais
e Geográficos;
 Conhecimentos Específicos.

NOME COMPLETO (ASSINATURA)
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(D) Prodígio.
(E) Jesso.

PORTUGUÊS
QUESTÃO 01

QUESTÃO 03

Orra, meu!

“(...)
Maranhão Maceió
Macapá Marajó
Paraná Paraíba
Pernambuco Piauí
Jundiaí Morumbi Curitiba Parati
É tudo tupi
Butantã Tremembé Tatuapé
Tatuapé Tatuapé
Quem sabe o que é o que é?
...caminho do Tatu...
(...)”

Não fique encanado, que a ideia é truta, pra
bróder nenhum ficar boiando nem bodeado,
seja na balada, seja no busão. A SP Turis lançou
a mó legal “Dicionário do Paulistanês”, com
mais de 150 palavras típicas da fala dos manos
e das minas. Demorô: acesse o site
paulistanes.spturis.com.br e não deixe a ideia
miar.
Texto publicado originalmente na edição impressa do
Estadão, coluna “Paulistices”, dia 14 de fevereiro de 2014.

Qual a temática abordada no texto acima?

(Tu tu tu tupi, música de Hélio Ziskind)

(A) O texto aborda expressões e gírias típicas
do paulistanês, tais como, busão, balada,
boiando e etc.
(B) O texto aborda o lançamento de expressões
e gírias típicas da fala do paulistano com
uma estratégia para estabelecer uma
relação entre o texto e os moradores da
cidade.
(C) O texto aborda expressões e gírias de uma
empresa de turismo da cidade de São
Paulo.
(D) O texto aborda o lançamento de uma
empresa de turismo e eventos na cidade de
São Paulo.
(E) O texto aborda o lançamento de um site
com um Dicionário do Paulistanês por uma
empresa de turismo e eventos da cidade de
São Paulo (SP Turismo).

No trecho da música de Hélio Ziskind, músico
e compositor brasileiro, o vocábulo
“Maranhão” é considerada uma palavra:
(A) Oxítona.
(B) Paroxítona.
(C) Proparoxítona.
(D) Monossílaba.
(E) Monossílaba tônica.
QUESTÃO 04
Na língua do dia a dia, o que se verifica, em
termos de concordância, é muito diferente do
que recomenda a gramática padrão. Desse
modo, assinale a opção em que a concordância
verbal está CORRETA.
(A) O valor dos aluguéis de casas e
apartamentos estão em queda em São
Paulo.
(B) As toalhas de algodão têm agora babados
de seda, como as de veludo tiveram franjas
de algodão.
(C) O nível dos rios subiram.
(D) Restou apenas aquelas duas hipóteses.
(E) Chegou os ônibus.

QUESTÃO 02
Sabe-se que a Ortografia é a parte da
Gramática que trata do emprego correto das
letras e dos sinais gráficos, na língua escrita.
Logo, para representar o fonema /j/ existem
duas letras: “g” e “j”.
Marque a opção em que a palavra está escrita
na forma CORRETA.
(A) Geito.
(B) Gipe.
(C) Massajista.
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(E) Quem tem boca vai à Roma.

QUESTÃO 05
Na oração “Ontem chegaram todas as
encomendas”, qual a função sintática dos
termos “todas as encomendas”?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 08
A cidade e as serras
(Eça de Queirós)

Sujeito.
Sujeito indeterminado.
Adjunto adverbial.
Predicado.
Aposto.

“Era um domingo silencioso, enevoado e
macio, convidando às voluptuosidades da
melancolia. E eu (no interesse da minha alma)
sugeri a Jacinto que subíssemos à basílica do
Sacré-Coeur, em construção nos altos de
Montmartre. (...) Mas a basílica em cima não
nos interessou, abafada em tapumes e
andaimes, toda branca e seca, de pedra muito
nova, ainda sem alma. E Jacinto, por um
impulso bem jacíntico, caminhou gulosamente
para a borda do terraço, a contemplar Paris. Sob
o céu cinzento, na planície cinzenta, a cidade
jazia, toda cinzenta, como uma vasta e grossa
camada de caliça e telha. E, na sua imobilidade
e na sua mudez, algum rolo de fumo, mais tênue
e ralo que o fumear de um escombro mal
apagado, era todo o vestígio visível de sua vida
magnífica.”

QUESTÃO 06
Classifique a função da linguagem presente no
texto abaixo:
“(...) Os crimes contra mulheres, no âmbito da
violência doméstica e familiar, passaram a
ocupar as manchetes nacionais com certa
regularidade há alguns anos. Os casos são
muitos – violência física (estupro, torturas,
espancamentos etc.) e psicológica, assassinatos
-, porém a visibilidade parece estar muitas
vezes ligada à classe social ou à fama das partes
envolvidas. Isso sem entrar no mérito dos
aspectos das desigualdades de gênero (...) e da
cultura machista ainda marcantes no Brasil,
mesmo depois de sancionada a Lei 11.340/06,
a Lei Maria da Penha, classificada como “um
dos exemplos mais avançados de legislação
sobre violência doméstica” pelo Fundo de
Desenvolvimento das Nações Unidas para a
Mulher, (...)”

O texto “A cidade e as serras”, segue uma linha
de um gênero. A esse tipo de texto, denominase:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

CIPRO NETO, Pasquele. Coleção Professor
Pasquele Explica. Barueri, SP: Gold Editora, 2011.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 09

Função emotiva.
Função conotativa.
Função fática.
Função referencial.
Função metalinguística.

Assinale a opção em que a palavra está escrita
CORRETAMENTE:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 07
A frase em que o sinal indicativo de crase está
de acordo com a norma-padrão é:
(A)
(B)
(C)
(D)

Texto descritivo.
Texto argumentativo.
Texto explicativo.
Texto didático.
Texto narrativo.

Bóia.
Feiúra.
Alcateia.
Superhomem.
Côa.

QUESTÃO 10

Pedro já foi à Paris?
Ministro altera à regra do câmbio.
Você já foi à Bahia?
Ela trabalha de segunda à sexta, das 9h às
18h.

De acordo com os tempos verbais. Assinale a
opção em que a frase NÃO está escrita
corretamente:
2
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(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Ele trancava a porta.
Se você trabalhasse não passaria fome.
Somos castigados pelos nossos erros.
O homem são afligidos pelas doenças.
O caçador abateu a ave.

QUESTÃO 13

Considere a seguinte proposição: “Se Maria
estudou para o concurso, então foi aprovada”.
Assinale a alternativa que apresenta a
proposição composta equivalente.

RACIOCÍNIO LÓGICO E
MATEMÁTICA

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 11

O quadro de pessoal do serviço de limpeza
urbana de determinada prefeitura é formado
por agentes e fiscais, apenas. A respeito desses
servidores, sabe-se que:
• Todos os fiscais gostam de natação;
• Alguns agentes gostam de natação;
• Todos os servidores que gostam de natação
também gostam de ciclismo.

QUESTÃO 14

O proprietário de um posto de gasolina compra
cada cinco litros de gasolina por R$ 17,50 e
vende cada litro por R$ 5,10. Admitindo-se
que ele não teve outras despesas, o seu lucro,
ao final de um dia em que vendeu 250 litros de
gasolina, foi de:

Com base nessas informações, sabendo-se que
João é servidor desse quadro e não gosta de
ciclismo, conclui-se que João é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A) R$ 320,00.
(B) R$ 400,00.
(C) R$ 650,00.
(D) R$ 985,00.
(E) R$ 1.275,00.

agente e não gosta de natação.
agente e gosta de natação.
fiscal e gosta de natação.
fiscal e não gosta de natação.
fiscal, mas não se sabe se ele gosta ou não
de natação.

QUESTÃO 15

José compra e vende terrenos em um
determinado condomínio. Certa semana ele
comprou dois terrenos, um por R$ 30.000 reais
e outro por R$ 40.000 reais, e, na semana
seguinte, Francisco vendeu o primeiro com
lucro de 40% e o segundo com lucro de 8%.

QUESTÃO 12

No início de determinado mês, uma despensa
tinha um estoque de 720 kg de alimentos. Nas
três primeiras semanas desse mês, foram
consumidos, respectivamente,

,

e

Maria não estudou e foi aprovada.
Maria não estudou e não foi aprovada.
Maria não estudou ou foi aprovada.
Maria estudou ou não foi aprovada.
Maria estudou se, e somente se, foi
aprovada.

,

Em toda a operação, o lucro de José em relação
ao capital investido foi de:

desse estoque de alimento.
Considerando essa situação hipotética, assinale
a opção que apresenta a quantidade de
alimentos restante nesse estoque logo após
essas três semanas.

A) 17,50%.
(B) 51,54%.
(C) 15,23%.
(D) 19,71%.
(E) 44,20%.

(A) 75 Kg.
(B) 150 Kg.
(C) 320 Kg.
(D) 200 Kg.
(E) 126 Kg.
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familiar.
(D) No setor terciário, o comércio representa
um vetor fundamental na economia
municipal possuindo como característica
principal os pequenos estabelecimentos
que comercializam confecções, alimentos
oriundos da agricultura familiar e
utensílios domésticos.
(E) O funcionalismo público municipal
também pode ser destacado como um dos
principais postos de trabalho que
movimenta a economia local.

CONHECIMENTOS
SOCIOCULTURAIS E GEOGRÁFICOS
QUESTÃO 16

Historicamente, a cidade de Fortuna surgiu
neste local, por meio de caçadores que
buscavam por água e se depararam no século
XIX com uma lagoa com riquíssima fauna e
flora. Consideravelmente exclamaram: “Que
Fortuna de lugar!” Daí veio a derivação
Fortuna (IBGE, 2017). A cidade foi
desmembrada
do
município
de
_______________ e elevada à categoria de
município e distrito com a denominação de
Fortuna, a partir da lei estadual ____________.

QUESTÃO 18

Qual o clima característico de Fortuna,
município brasileiro do estado do Maranhão?

Assinale a alternativa que, respectivamente,
completa CORRETAMENTE as lacunas
acima.

(A) Tropical de altitude.
(B) Equatorial úmido.
(C) Tropical com estação seca.
(D) Temperado úmido.
(E) Subtropical.

(A) Colinas – MA e n° 1992, de 31 de
dezembro de 1959.
(B) Buriti Bravo – MA e n° 1992, de 22 de
abril de 1931.
(C) São Domingos do Maranhão – MA e n°
1992, de 31 de dezembro de 1959.
(D) Colinas – MA e n° 1992, 24 de setembro
de 1952.
(E) São Domingos do Maranhão – MA e n°
1992, de 22 de abril de 1931.

QUESTÃO 19

A cidade de Fortuna – MA está inserida em
uma das principais bacias hidrográficas do
Maranhão, a bacia do________________ que
corresponde a 16% do estado, que apresenta
grande importância no regime fluvial tropical
para o município e principalmente pelo seu uso
para o abastecimento da cidade e
aproveitamento na irrigação.

QUESTÃO 17

Em relação às atividades econômicas no
município de Fortuna – MA, é INCORRETO
afirmar que:

Assinale a alternativa que completa
CORRETAMENTE a lacuna acima.
(A) Itapecuru.
(B) Parnaíba.
(C) Tocantins.
(D) Gurupi.
(E) Mearim.

(A) O setor primário é representado pelas
atividades que envolvem pecuária como a
pecuária leiteira, a agricultura de corte e
extrativismo vegetal, mais notadamente
na atividade extrativista do babaçu.
(B) A agricultura familiar tem baixo impacto
no desenvolvimento econômico do
município, sendo representada pelo
cultivo de trigo, café, soja e arroz.
(C) O cultivo de lavouras temporárias como a
mandioca, milho, arroz e feijão
representam a subsistência da agricultura

QUESTÃO 20

O município de Fortuna – MA tem uma área de
695 km2 e está situado a 211 metros de altura
ao nível do mar. Qual a vegetação típica
predominante neste município?
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(A) Cerrado sensu stricto, florestas (mata seca
semidecídua) e palmeiral (macaubal).
(B) Cerrado sensu lato, complexo pantanal e
mata atlântica (mata das araucárias).
(C) Cerrado sensu lato, mata atlântica (mata
das araucárias) e pampa (savanas).
(D) Cerrado sensu stricto, caatinga e pampa
(savanas).
(E) Caatinga,
florestas
(mata
seca
semidecídua) e complexo pantanal.

O ordenamento jurídico é composto por
normas que estão em planos variados, que
formam um escalonamento em diferentes
níveis.
Analise os itens abaixo e assinale a alternativa
CORRETA
acerca
da
supremacia
constitucional.
I.

O princípio da supremacia constitucional
sucede da verificação de que, dentro do
ordenamento jurídico, a Constituição é
soberana e devido a isso, as demais leis e
atos normativos devem se adequar a ela.
II. A supremacia constitucional é o liame de
condicionamento dos atos públicos e
privados à Constituição.
III. Levando em conta a sua supremacia, a
Constituição brasileira está vassala à atos
legislativos,
administrativos
e
jurisdicionais.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 21

As Constituições que se originam da
participação popular, também são chamadas de
populares, promulgadas e votadas. Nestas, a
Assembleia Constituinte é formada pelos
representantes que o povo, por meio do voto,
os escolheu.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Considerando a asseveração acima, assinale a
alternativa
que
corresponde
CORRETAMENTE à classificação da
Constituição quanto à sua origem.

Apenas I e II estão corretos.
Apenas I está correto.
Apenas III está correto.
I, II e III estão corretos.
Apenas II e III estão corretos.

QUESTÃO 23

(A) Constituições outorgadas, que provêm de
uma concessão do governante, como, por
exemplo, a Constituição de 1824.
(B) Constituições históricas, originadas das
tradições e costumes, em que o exercício
do poder constituinte ocorre de modo
difuso. O texto Constitucional é criado por
toda ou parte da comunidade.
(C) Constituições promulgadas, que se
originam através de um pacto entre o
soberano e a organização nacional.
(D) Constituições democráticas, em que o
colegiado representativo do povo está
destinado a elaborar e estabelecer as
normas constitucionais.
(E) Constituições outorgadas, que são
formadas por representantes do povo que
foram eleitos através do sufrágio universal,
como, por exemplo, a Constituição de
1988.

O poder constituinte tem por finalidade a
função de atuar nas etapas de criação, reforma
e modificação da carta magna. Se tratando do
poder constituinte originário, aponte a
alternativa CORRETA.
(A) Tem natureza normativa, pois tem como
referencial a norma jurídica que o precede.
(B) É um poder preexistente à ordem jurídica,
sendo necessário haver preceitos
normativos para a sua regulamentação.
(C) É de natureza fática, pois nasce das
relações político-sociais, da vida em
sociedade e não advém das normas
jurídicas.
(D) Resulta das relações sociais, sendo este,
um poder de direito que está alicerçado às
normas jurídicas como referencial.
(E) É um poder jurídico, que sua origem
advém das normas jurídicas que o
precedem.

QUESTÃO 22
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(A) II e III, apenas.
(B) I e II, apenas.
(C) III, apenas.
(D) I, II e III.
(E) I e III, apenas.

QUESTÃO 24

O ordenamento jurídico nasce a partir do
momento em que o poder constituinte
originário
estabelece
a
constituição,
organizando, assim, o Estado. Referente às
características do poder constituinte originário,
relacione as colunas e assinale a alternativa
com a sequência CORRETA, de cima para
baixo.
1234-

QUESTÃO 26

“São diretrizes imprescindíveis à configuração
do Estado, determinando-lhe o modo e a forma
de ser.
Refletem os valores abrigados pelo
ordenamento jurídico, espelhando a ideologia
do constituinte, os postulados básicos e os fins
da sociedade.”

Incondicionalidade.
Soberania.
Inicialidade.
Latência.

BULOS, Uadi Lammêgo. Curso de Direito
Constitucional. 14ª Ed. São Paulo. Saraiva, 2021.

(

) Antecedente às todas as criações legais,
não encontrando dependências ao seu
exercício, sendo juridicamente ilimitado
e livre de qualquer formalidade.
( ) Está de prontidão para ser acionado a
qualquer momento, por ser atemporal e
contínuo.
( ) Além de autônomo, é autossuficiente, pois
não está vinculado às prescrições
jurídico-positivas para se embasar.
( ) Antecede e origina a ordem jurídica do
Estado, que somente passa a existir com
o advento da Constituição que ele criou.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

A que o autor se refere no fragmento textual
supracitado?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Leis Orçamentárias.
Direitos Fundamentais.
Princípios Fundamentais.
Garantias.
Direitos e Leis Fundamentais.

QUESTÃO 27

No Brasil, a teoria do lugar do crime é a teoria
da ubiquidade, que se encontra expressa no art.
6º do CP.
“Art. 6º - Considera-se praticado o ________
no ________ em que ocorreu a ação ou
omissão, no todo ou em parte, bem como onde
se produziu ou deveria produzir-se o
________.”

1, 4, 2, 3.
3, 4, 1, 2.
3, 1, 2, 4.
2, 3, 4, 1.
1, 3, 2, 4.

QUESTÃO 25

Não há dúvidas de que o poder constituinte
derivado é um poder de direito, sendo sua
natureza, um fato jurídico. No que concerne ao
Poder Constituinte Derivado, analise as
asserções abaixo e, em seguida, assinale a
alternativa que contenha somente as afirmações
CORRETAS:
I. É a competência reformadora da
Constituição Federal.
II. É um poder originário que reformula a
Carta Magna.
III. Atualiza e completa a manifestação
constituinte originária.

Assinale a alternativa que, respectivamente,
completa as lacunas acima de forma
CORRETA.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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De acordo com as definições do art. 18 do
Código Penal Brasileiro, assinale a alternativa
CORRETA.

QUESTÃO 28

Referente à lei penal brasileira, se tratando da
territorialidade,
marque
a
alternativa
CORRETA.

(A) O crime é culposo, quando o agente quis o
resultado ou assumiu o risco de produzi-lo
(B) O crime é doloso, quando o agente quis o
resultado ou assumiu o risco de produzilo.
(C) O crime é doloso, quando o agente deu
causa ao resultado por imprudência,
negligência ou imperícia.
(D) O crime é culposo, quando o agente deu
causa ao resultado por assumir o risco do
produzi-lo.
(E) O crime é doloso, quando o agente deu
causa ao resultado, assumindo o risco de
produzi-lo, por imprudência, negligência
ou imperícia.

(A) Para os fins penais, não há como
considerar alcance do território nacional
as embarcações e aeronaves brasileiras, de
natureza pública ou a serviço do governo
brasileiro onde quer que se encontrem.
(B) Para os efeitos penais, não se consideram
como extensão do território nacional as
embarcações e aeronaves brasileiras, de
natureza pública ou a serviço do governo
brasileiro onde quer que se encontrem,
considerando os efeitos constitucionais.
(C) Para os efeitos penais, consideram-se
como parte do território nacional apenas
as embarcações e aeronaves brasileiras
que estejam exclusivamente em combate,
a serviço do governo brasileiro, onde quer
que se encontrem.
(D) Para os efeitos penais, consideram-se
como extensão do território nacional as
embarcações e aeronaves brasileiras, de
natureza pública ou a serviço do governo
brasileiro onde quer que se encontrem.
(E) Para os efeitos penais, levando em conta o
princípio do patriotismo nacional,
consideram-se como parte do território
nacional apenas as embarcações e
aeronaves brasileiras que estejam
exclusivamente em combate, a serviço do
governo brasileiro, onde quer que se
encontrem.

QUESTÃO 30

“O artigo 5º, inciso II da Constituição Federal
dispõe que “ninguém será ________ a fazer ou
deixar de fazer alguma coisa senão em virtude
de ________”. Reforçando essa garantia, o
artigo 5º, XXXIX da Carta Magna (com
idêntica redação do artigo 1º do CP) anuncia
que “não há ________ sem lei anterior que o
defina, nem ________ sem prévia cominação
legal”.”
Considerando o fragmento textual supracitado,
assinale a alternativa que, respectivamente,
completa as lacunas de forma CORRETA.
(A) Isento – Constituição – Contravenção –
Delito.
(B) Obrigado – Constituição – Crime –
Contravenção.
(C) Obrigado – Lei – Crime – Pena.
(D) Dispensado – Lei – Crime – Delito.
(E) Isento – Obrigação – Contravenção –
Pena.

QUESTÃO 29

A Lei de Introdução do Código Penal diz no
“Art. 1º Considera-se crime a infração penal
que a lei comina pena de reclusão ou de
detenção, quer isoladamente, quer alternativa
ou cumulativamente com a pena de multa;
contravenção, a infração penal a que a lei
comina, isoladamente, pena de prisão simples
ou de multa, ou ambas, alternativa ou
cumulativamente.”

QUESTÃO 31

“A ilicitude, também denominada de
antijuricidade, é o segundo substrato do
conceito analítico de crime. Deve ser entendida
como conduta típica não justificada,
7
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espelhando a relação de contrariedade entre o
fato típico e o ordenamento jurídico como um
todo.”
Assinale a alternativa que se refere às causas
excludentes da ilicitude, de acordo com o art.
23 do Código Penal Brasileiro.

artigo 37 da Constituição Federal informa que
a administração pública direta e indireta de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios
obedecerá à quais princípios?
(A) Devido processo legal, publicização,
legalidade e determinabilidade.
(B) Legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência.
(C) Boa-fé, objetividade, moralidade e
publicidade.
(D) Pessoalidade, eficiência, publicização e
objetividade.
(E) Impessoalidade, objetividade, boa-fé
administrativa e devido processo legal.

(A) Estado de necessidade, legítima defesa,
estrito cumprimento de dever legal ou no
exercício regular de direito.
(B) Estado de calamidade, legítima defesa,
estrito cumprimento de dever legal.
(C) Estado de calamidade, legítima defesa,
desincumbência de cumprimento de dever
legal.
(D) Estado de necessidade, legítima defesa,
desincumbência de cumprimento de dever
legal ou no exercício regular de direito.
(E) Estado de calamidade, legítima defesa,
desincumbência de cumprimento de dever
legal ou no exercício regular de direito.

QUESTÃO 34

Em relação à administração pública, a
Constituição Federal no artigo 37, dispõe que:

QUESTÃO 32

(A) O prazo de validade do concurso público
será de até três anos, prorrogável uma
vez, por igual período.
(B) Os cargos, empregos e funções públicas
são acessíveis aos brasileiros que
preencham os requisitos estabelecidos em
lei, assim como aos estrangeiros, na
forma da lei.
(C) A investidura em cargo ou emprego
privado depende de aprovação prévia em
concurso público.
(D) Durante o prazo prorrogável previsto no
edital de convocação, aquele aprovado
em concurso público de provas ou de
provas e títulos será convocado com
prioridade.
(E) Os vencimentos dos cargos do Poder
Legislativo e do Poder Judiciário somente
poderão ser superiores aos pagos pelo
Poder Executivo.

Analise as opções e marque a alternativa
CORRETA no que diz respeito às causas
excludentes de ilicitude, conforme os artigos
23, 24 e 25 do Código Penal Brasileiro.
(A) Legítima defesa dá-se, usando
abundantemente dos meios necessários,
repele injusta agressão a outrem.
(B) Pode alegar estado de necessidade quem
tinha o dever legal de enfrentar o perigo.
(C) O agente, em qualquer das hipóteses, não
responderá pelo excesso doloso ou
culposo.
(D) Observados os requisitos, considera-se
também em legítima defesa o agente de
segurança pública que repele agressão ou
risco de agressão a agente criminoso
durante a prática de crimes.
(E) Entende-se em legítima defesa quem,
usando moderadamente dos meios
necessários, repele injusta agressão, atual
ou iminente, a direito seu ou de outrem.

QUESTÃO 35

O servidor público titular de cargo efetivo
poderá ser readaptado para exercício de cargo
cujas atribuições e responsabilidades sejam
compatíveis com a limitação que tenha sofrido
em sua capacidade física ou mental. Nesse
sentido, assinale a alternativa CORRETA:

QUESTÃO 33

Princípios são alicerces de uma ciência e com
o direito administrativo não é diferente. O
8
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QUESTÃO 37

(A) Enquanto permanecer nesta condição,
desde que possua a habilitação e o nível
de escolaridade exigidos para o cargo de
destino, mantida a remuneração do cargo
de origem.
(B) Enquanto permanecer nesta condição,
contanto que possua capacidade para
receber novo treinamento e nível de
escolaridade exigidos para o cargo de
destino, sendo mantida a remuneração do
cargo de origem.
(C) Enquanto permanecer nesta condição,
desde que possua curso preparatório e o
nível de escolaridade exigidos para o
cargo de destino, sendo alterados os
vencimentos para o cargo de destino.
(D) Enquanto permanecer nesta condição,
contanto que possua capacidade para
receber novo treinamento e nível de
escolaridade exigidos para o cargo de
destino,
sendo
atualizados
os
vencimentos para o cargo de destino.
(E) Enquanto permanecer nesta condição,
desde que possua a habilitação e o nível
de escolaridade exigidos para o cargo de
destino, sendo atualizada a remuneração
para o cargo de destino.

No âmbito do direito constitucional, os
Princípios Fundamentais refletem os valores
abrigados pelo ordenamento jurídico,
espelhando a ideologia do constituinte, os
postulados básicos e os fins da sociedade.
Tendo em vista a significativa contribuição da
teoria dos Princípios Fundamentais para o
universo jurídico, assinale a alternativa
CORRETA.
(A) Os Princípios Fundamentais são
diretrizes imprescindíveis à configuração
do Estado, determinando-lhe o modo e a
forma de ser.
(B) Os Princípios Fundamentais são
instrumentos utilizados exclusivamente
na caracterização da cidadania.
(C) Os Princípios Fundamentais são
utensílios que alcançam apenas os
direitos de 1ª geração.
(D) Os Princípios Fundamentais representam
a possibilidade do afastamento prático
das doutrinas constitucionais.
(E) Os Princípios Fundamentais consideram
a tridimensionalidade jurídica como o
único viés do direito positivo.

QUESTÃO 36

QUESTÃO 38

No que concerne à prisão em flagrante, analise
as asserções abaixo e, em seguida, assinale a
alternativa que aponte somente as afirmações
CORRETAS:

No que se refere ao inquérito policial, de
acordo com o art. 13 do código de processo
penal, incumbirá à autoridade policial:

I.

I.

Fornecer às autoridades judiciárias as
informações necessárias à instrução e
julgamento dos processos.
II. Cumprir os mandados de prisão
expedidos pelas autoridades judiciárias.
III. Realizar as audiências requisitadas pelo
juiz ou pela defensoria pública.

Qualquer do povo poderá e as autoridades
policiais e seus agentes deverão prender
quem quer que seja encontrado em
flagrante delito.
II. Considera-se em flagrante delito quem é
apontado pela suposta vítima a qualquer
momento após a consumação da conduta
não dolosa, conforme art. 305 da CF/88.
III. Considera-se em flagrante delito quem
está cometendo a infração penal.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Analise os itens acima e aponte a alternativa
CORRETA:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

II e III, apenas
I, apenas.
II, apenas.
I, II e III.
I e III, apenas.
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II e III, apenas.
III, apenas.
I e III, apenas.
I, II e III.
I e II, apenas.
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predominantes nos tribunais brasileiros, a
busca domiciliar é instrumento particular
do Ministério Público.

QUESTÃO 39

Pela relevantíssima responsabilidade que
ostentam, os juízes gozam de garantias (...).
Sem elas, o Poder Judiciário cederia a
pressões de todo tipo.
Para esse jurista, a Constituição brasileira de
1988 previu quais garantias para a
magistratura?
(A) Garantias constitucionais institucionais e
garantias constitucionais territoriais.
(B) Garantias constitucionais institucionais e
garantias constitucionais funcionais.
(C) Garantias constitucionais regionais e
garantias constitucionais territoriais.
(D) Garantias
constitucionais
consuetudinárias
e
garantias
constitucionais funcionais.
(E) Garantias
constitucionais
consuetudinárias
e
garantias
constitucionais difusas.
QUESTÃO 40

No âmbito dos conhecimentos pertinentes à
Busca e Apreensão inserida no Código de
Processo Penal Brasileiro, afirma-se que a
busca será domiciliar ou pessoal.
Analise os itens abaixo e assinale a alternativa
CORRETA acerca da Busca e Apreensão no
domínio do Código de Processo Penal
Brasileiro.
(A) Conforme entendimento constitucional, a
busca domiciliar poderá ser realizada
exclusivamente através do habeas data.
(B) A busca domiciliar efetiva acontece
quando presentes os pressupostos
característicos do mandado de injunção.
(C) A obrigação de fazer proveniente da
natureza jurídica difusa é o único viés
para a concretização eficaz da busca
domiciliar.
(D) Quando a própria autoridade policial ou
judiciária não a realizar pessoalmente, a
busca domiciliar deverá ser precedida da
expedição de mandado.
(E) De acordo com as jurisprudências
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