PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ATALAIA (AL)

PORTUGUÊS
Fim de semana…
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Essa semana demorou uns 15 dias pra passar, mas
finalmente chegou o tão esperado fim de semana!
Dessa vez eu vou tentar resolver um problema
que me aflige há muito tempo, que é o de não conseguir
falar corretamente os nomes das pessoas (aliás palavra
nenhuma!) depois de tomar umas caixas e outras…
Usarei um método semelhante ao da psicologia
reversa.
É simples: Achei um companheiro cujo nome é
impossível pronunciar sem ter bebido nada. Logicamente, quando eu estiver pra lá de bagdá poderei pronunciar o nome dele sem nenhuma dificuldade.
Quer tentar também? Dá uma olhada no nome dele e depois conta pra gente qual foi o resultado:

04. O nome do sujeito na identidade é “Chalingtonglaevionheechernavare”. Quanto à classificação dos nomes das pessoas, eles são classificados em:
A)
B)
C)
D)
E)

substantivos comuns;
substantivos derivados;
substantivos abstratos;
substantivos próprios;
substantivos coletivos.

05. O verbo “poderei” que aparece na linha 11 do texto, se
colocássemos no pretérito imperfeito ficaria:
A)
B)
C)
D)
E)

podia;
poderia;
pudesse;
pude;
pudera.

Observe a charge abaixo e responda as questões 06 e 07.

http://loucurasedevaneios.com.br/category/textos-engracados/

Com base no texto acima responda as questões de 01 a 09.
01. O numeral “15” que aparece na linha 1 é classificado
como:
A)
B)
C)
D)
E)

cardinal;
ordinal;
fracionário;
coletivo;
multiplicativo.

02. Na frase “mas finalmente chegou o tão esperado final de
semana”. A palavra grifada pode ser trocada, sem que haja
alteração de sentido, por qualquer uma das palavras abaixo,
EXCETO:
A)
B)
C)
D)
E)

porém;
todavia;
contudo;
talvez;
entretanto.

03. A palavra “tentar” que aparece na linha 3 é uma verbo
que se encontra:
A)
B)
C)
D)
E)

na quinta conjugação;
na quarta conjugação;
na terceira conjugação;
na segunda conjugação;
na primeira conjugação.
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http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/category/cultura/charges/page/3/

06. As palavras CATÃO/ DÍVIDA são classificadas respectivamente como:
A)
B)
C)
D)
E)

paroxítona / paroxítona;
oxítona / proparoxítona;
oxítona / paroxítona;
paroxítona / oxítona;
paroxítona / proparoxítona.

07. A expressão facial do homem na charge acima é de:
A)
B)
C)
D)
E)

alegria;
desespero;
dor;
apaixonado;
raiva.

08. Considere a frase a seguir:
“Pra ser sincero, eu não acreditei na sua aquiescência.”
A palavra em destaque tem como sinônimo todas as alternativas abaixo, EXCETO:
A)
B)
C)
D)
E)

anuência;
atitude;
assentimento;
consentimento;
concordância.
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09. Marque a alternativa em que não aparece um adjetivo
uniforme.
A)
B)
C)
D)
E)

13. O teleférico é classificado como um transporte:

Português;
Gentil;
Árabe;
Vulgar;
Inferior.

10. Observando a imagem abaixo e utilizando expressões da
informática, conclui-se que o computador:
http://www.culturamix.com/fotos/fotos-de-telefericos

A)
B)
C)
D)
E)

terrestre;
aéreo;
aquático;
terrestre e aéreo;
aquático e terrestre.

14. O Dia de Finados, religiosamente, é comemorado no
período de:
A)
B)
C)
D)
E)

está doente;
está com vírus;
está danificado;
está desprotegido;
está desconfigurado.

CONHECIMENTOS GERAIS
11. No estado, o Poder Legislativo é exercido pelo:
A)
B)
C)
D)
E)

Governador
Desembargador
Procurador Geral
Deputado Estadual
Secretário Chefe de Gabinete

12. A revista se caracteriza por:
A) ser um meio de comunicação impresso, geralmente
um produto derivado do conjunto de atividades denominado jornalismo;
B) ser um recurso tecnológico das telecomunicações
utilizado para propiciar comunicação por intermédio
da transcepção de informações previamente codificadas em sinal eletromagnético que se propaga através do espaço;
C) ser uma publicação periódica de cunho informativo,
jornalístico ou de entretenimento, geralmente voltada para o público em geral;
D) ser um sistema eletrônico de reprodução de imagens
e som de forma instantânea;
E) um jogo eletrônico no qual o jogador interage com
imagens enviadas a um dispositivo que as exibe, geralmente uma televisão ou um monitor.
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A)
B)
C)
D)
E)

fevereiro
março
junho
agosto
novembro

15. Qual dos meios de comunicação abaixo as pessoas podem
ouvir e falar ao mesmo tempo?
A)
B)
C)
D)
E)

a televisão
o rádio
a internet
o jornal
o fax

16. Entre as localidades citadas abaixo, qual a que geralmente
pertence à zona urbana?
A)
B)
C)
D)
E)

conjunto
sítio
chácara
fazenda
granja

17. Segundo o Censo do IBGE de 2010, Atalaia apresentou
uma população estimada em:
A)
B)
C)
D)
E)

23.456 habitantes;
31.987 habitantes;
44.322 habitantes;
50.120 habitantes;
52.443 habitantes.

18. Todos os municípios citados abaixo fazem divisa com
Atalaia, EXCETO:
A)
B)
C)
D)
E)

Capela
Rio Largo
Messias
Pilar
Maribondo
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19. Em Atalaia, o prefeito, constitucionalmente, eleito para o
quadriênio 2001-2004 foi:
A)
B)
C)
D)
E)

Cícero Ferreira de Albuquerque
José Lopes de Albuquerque
Sebastião Pereira Acioli
Maria Regina de Fátima Cavalcante Melo
Francisco Luiz de Albuquerque

20. A principal economia do município de Atalaia, igualmente, desenvolvido à semelhança de outros municípios próximos, corresponde a:
A)
B)
C)
D)
E)

Indústria de móveis;
Artesanato;
Cana-de-açúcar;
Serviços públicos;
Indústria textil.

25. Conforme o Art. 1o da Lei de Nº 10.826/03, compete ao
Sistema Nacional de Armas todas as alternativas abaixo,
EXCETO:
A) cadastrar as armas de fogo produzidas, importadas e
vendidas no país;
B) cadastrar as autorizações de porte de arma de fogo e
as renovações expedidas pela Polícia Federal.
C) cadastrar as transferências de propriedade, extravio,
furto, roubo e outras ocorrências suscetíveis de alterar os dados cadastrais, inclusive as decorrentes de
fechamento de empresas de segurança privada e de
transporte de valores;
D) identificar as características e a propriedade de armas de fogo, mediante cadastro;
E) Vender armas que estejam regularizadas, após suas
apreensões.
26. O crime em si é um ato que viola:

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21. Considere os itens abaixo sobre a imputabilidade e marque a alternativa correta.
I.
II.
III.
IV.

desenvolvimento mental retardado;
sobre o efeito de drogas ilícitas;
doença mental;
embriaguez completa proveniente de caso fortuito ou
força maior.

A)
B)
C)
D)
E)

a norma moral;
a norma culta;
a norma vigente;
a norma doutrinar;
o sujeito, sendo assim um pecado.

27. A imagem abaixo faz alusão:

São excludentes da imputabilidade os itens:
A)
B)
C)
D)
E)

I, apenas;
II, apenas;
III, apenas;
I e III, apenas;
I, II, III e IV.

22. Constitui-se de abuso de autoridade qualquer atentado
relacionado para as alternativas abaixo, EXCETO:
A)
B)
C)
D)
E)

à inviolabilidade do domicílio;
ao sigilo da correspondência;
ao impedimento de assalto a banco;
à liberdade de consciência e de crença;
ao livre exercício do culto religioso.

23. Entende-se por ilicitude:
A)
B)
C)
D)
E)

ato de liceidade;
ato de legalidade;
ato de ilegalidade;
qualidade de ato lícito;
forma de atuação correta.

24. Um senhor de pouco mais de 35 anos, após tomar umas e
outras, em plena luz do dia, resolveu baixar as calças e expor
os órgãos genitais, gesticulando para qualquer pessoa que
presenciava aquele ato. Neste caso, ele está cometendo um
crime de:
A)
B)
C)
D)
E)

tortura;
lesão corporal;
injúria;
atentado violento ao pudor;
estupro
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http://renataaspra.blogspot.com.br

A)
B)
C)
D)
E)

a culpabilidade;
crime contra a pessoa;
crime contra a fé pública;
abuso de autoridade;
crime contra a família.

28. Marque V (verdadeiro) ou F (falso) Nos itens abaixo a
marque a alternativa correta sobre a prisão cautelar.
( ) As medidas cautelares se aplica sobre a necessidade
de não atrapalhar uma investigação;
( ) O juiz não poderá revogar a medida cautelar ou
substituí-la quando verificar a falta de motivo para
que subsista;
( ) Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito
ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade
judiciária competente.
A ordem correta dos itens é:
A)
B)
C)
D)
E)

VVV
VVF
VFV
FVF
FFV
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29. Complete a lacuna corretamente.
Art. 306. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente,
ao Ministério Público e à família do preso ou à pessoa por ele
indicada.

33. A imagem abaixo mostra a apreensão de produtos de um
crime contra:

§ 1º Em até _____________ após a realização da prisão, será
encaminhado ao juiz competente o auto de prisão em flagrante e, caso o autuado não informe o nome de seu advogado,
cópia integral para a Defensoria Pública.
A)
B)
C)
D)
E)

12 horas;
24 horas;
36 horas;
48 horas;
72 horas.

30. O Artigo 313 da Lei n° 12.403, de 2011 afirma que “Nos
termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação
da prisão preventiva” em todos os casos abaixo, EXCETO:
A) nos crimes dolosos punidos com pena privativa de
liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;
B) se tiver sido condenado por outro crime doloso, em
sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no
2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;
C) se o crime envolver violência doméstica e familiar
contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;
D) conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.
E) Parágrafo único. Também será admitida a prisão
preventiva quando houver dúvida sobre a identidade
civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser
colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida.
31. Aponte a alternativa em que não aparece uma característica de armas de fogo.
A)
B)
C)
D)
E)

Marca;
Calibre;
Quantidade de cartuchos;
Tipo de coronha;
Tipo de garatujas.

32. O cadastro das armas de fogo compradas pode ser feito
em qualquer unidade da Policia Federal levando vários tipo
de documentos. Aponte a alternativa em que não se encontram nenhum dos documentos exigidos para tal ato.
A) Autorização de Compra (Expedida pela Policia Federal);
B) Certidão de casamento;
C) Nota Fiscal da arma;
D) Comprovante de Residência;
E) Carteira de Identidade.
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http://www.farmaciacentralbrasil.com.br/2010_07_01_archive.html

A)
B)
C)
D)
E)

Saúde publica;
O patrimônio;
Os direitos fundamentais;
Os servidores públicos;
A criança e ao adolescente.

34. Marque a alternativa em que não aparece uma medida
sócio-educacional.
A)
B)
C)
D)
E)

Prisão domiciliar;
Advertência;
Obrigação de reparar o dano;
Prestação de serviços à comunidade;
Liberdade assistida.

35. Ao SINARM compete: identificar as modificações que
alterem as características ou o funcionamento de arma de
fogo. Isso quer dizer que:
A) alguns indivíduos fazem alterações nas armas de fogo para que elas não possam ser identificadas, como
raspar o numero de identificação, substituem a coronha, etc. Cabe ao SINARM identificar e catalogar,
quando conveniente, estas alterações;
B) o SINARM receberá e distribuirá periodicamente informações recebidas pelas delegacias de polícia no
que se refere às armas de fogo apreendidas, autorizações de porte e compra, etc., para que se possa
montar um banco de dados nacional sobre armas de
fogo em circulação no país;
C) qualquer ocorrência de furto, roubo, extravio e transferência de propriedade de uma arma de fogo deve
imediatamente ser comunicada às autoridades policiais para que sejam tomadas as providencias cabíveis. Os proprietários de empresas de transporte de
valores e segurança privada, ao desativar uma empresa deverão comunicar às autoridades e enviar as
armas de seu uso para que sejam apreendidas, pois
não poderão manter as armas em seu poder com a
empresa desativada. Ao SINARM cabe catalogar todas estas informações, recolhidas junto às polícias
para que se possa manter um histórico atualizado das
transferências de armas de fogo em território nacional;
D) a emissão de portes de arma e o cadastro das armas
de fogo são feitos pela Policia Federal. O SINARM
é responsável por catalogar e manter em seu banco
de dados todas estas informações referentes aos proprietários de armas, tipos de armas e pessoas com
porte autorizado;
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E) as armas de fogo possuem algumas características
mais simples como: marca, calibre, quantidade de
cartuchos (balas), e outras mais complexas, como tipo da coronha, raias, etc. Existem ainda as armas
comuns como garruchas e revólveres, que se diferenciam das armas automáticas, como pistolas, metralhadoras e outras impróprias para o uso comum,
que são utilizadas pelas polícias em operações especiais. Cabe ao SINARM catalogar e registrar todas
as armas em circulação no Brasil.
36. A charge abaixo nos mostra:

38. Todos as alternativas abaixo são crimes hediondos, exceto:
A)
B)
C)
D)
E)

tortura;
terrorismo;
tráfico de drogas;
homicídio;
estupro.

39. Marque V (verdadeiro) ou F (falso) nas afirmativas abaixo sobre tortura.
( ) A tortura é um gesto venturoso de ofensa à dignidade da pessoa humana;
( ) A tortura constitui a negação arbitrária dos direitos
humanos;
( ) "O crime de tortura, desde que praticado contra criança ou adolescente, constitui entidade delituosa autônoma cuja previsão típica encontra fundamento jurídico no art. 233 da Lei nº 8.069/90.
A ordem correta dos itens é:
A)
B)
C)
D)
E)

FFF
FFV
FVV
VFV
VVF

40. O infanticídio se caracteriza por:

http://www.colnago.adv.br

A)
B)
C)
D)
E)

Diligências de investigação;
Os direitos individuais;
Os direitos coletivos;
Os direitos fundamentais;
Um crime contra a fé pública.

A) matar o próprio filho, durante o parto ou logo após,
sob influência do estado puerperal;
B) não haver intenção de matar, sendo a morte provocada por imperícia, negligência ou imprudência;
C) haver intenção de matar ou quando o agente assume
o risco de causar a morte;
D) matar alguém;
E) remoção ou expulsão prematura de um embrião ou
feto do útero, resultando na sua morte.

37. A imagem a seguir nos mostra:

http://blogdoedmilsonsousa.blogspot.com.br/2011/09/ibama-queima-300-armadilhaspara.html

A)
B)
C)
D)
E)

um crime contra a pessoa;
um crime contra o meio ambiente;
um crime à saúde humana;
um crime hediondo;
um crime a integridade física do ser humano.
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