Prefeitura do Município de Osasco
Concurso Público 2014
Prova escrita objetiva – Nível Médio completo

Guarda Civil Municipal 3ª Classe
(Masculino/Feminino)
TIPO 1 – BRANCA
Informações Gerais
1. Você receberá do fiscal de sala:
a) este caderno de prova contendo 50 questões objetivas,
cada qual com 5 (cinco) alternativas de respostas
(A, B, C, D e E);
b) uma folha de respostas destinada à marcação das respostas
das questões objetivas.
2. Verifique se seu caderno está completo, sem repetição de
questões ou falhas. Caso contrário, notifique imediatamente o
fiscal de sala para que sejam tomadas as devidas providências.
3. As questões objetivas são identificadas pelo número situado
acima do seu enunciado.
4. Ao receber a folha de respostas da prova objetiva você deve:

6. O preenchimento das respostas da prova objetiva, de inteira
responsabilidade do candidato, deverá ser feito com caneta
esferográfica de tinta indelével de cor preta ou azul. Não será
permitida a troca da folha de respostas por erro do candidato.
7. O tempo disponível para a realização da prova é de
4 (quatro) horas, já incluído o tempo para a marcação da folha
de respostas da prova objetiva.
8. Reserve tempo suficiente para o preenchimento de suas
respostas. Para fins de avaliação, serão levadas em
consideração apenas as marcações realizadas na folha de
respostas da prova objetiva, não sendo permitido anotar
informações relativas às suas respostas em qualquer outro
meio que não seja o próprio caderno de prova.

a) conferir seus dados pessoais, em especial seu nome,
número de inscrição e o número do documento de
identidade;

9. Somente após decorrida uma hora e trinta minutos do início da
prova você poderá retirar-se da sala de prova sem, contudo,
levar o caderno de prova.

b) ler atentamente as instruções para o preenchimento da
folha de respostas;

10. Somente no decorrer dos últimos sessenta minutos do período
da prova, você poderá retirar-se da sala levando o caderno de
prova.

c) marcar na folha de respostas da prova objetiva o campo
relativo à confirmação do tipo/cor de prova, conforme o
caderno que você recebeu;
d) assinar seu nome, apenas nos espaços reservados, com
caneta esferográfica de tinta azul ou preta.
5. Durante a aplicação da prova não será permitido:
a) qualquer tipo de comunicação entre os candidatos;
b) levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de
sala;
c) portar aparelhos eletrônicos, tais como bipe, telefone
celular, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor,
gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica digital,
controle de alarme de carro etc., bem como relógio de
qualquer modelo, óculos escuros ou quaisquer acessórios
de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc. e, ainda,
lápis, lapiseira (grafite), corretor líquido e/ou borracha. Tal
infração poderá acarretar a eliminação sumária do
candidato.

11. Ao terminar a prova, entregue a folha de respostas ao fiscal da
sala e deixe o local de prova. Caso você se negue a entregar,
será eliminado do concurso.
12. A FGV realizará a coleta da impressão digital dos candidatos na
folha de respostas.
13. Os candidatos poderão ser submetidos a sistema de detecção
de metais quando do ingresso e da saída de sanitários durante
a realização das provas. Ao sair da sala, ao término da prova, o
candidato não poderá usar o sanitário.
14. Os gabaritos preliminares das provas objetivas serão
divulgados no dia 16/09/2014, no endereço eletrônico
http://fgvprojetos.fgv.br/concursos/prefeituradeosasco.
15. O prazo para interposição de recursos contra os gabaritos
preliminares será das 0h do dia 17/09/2014 até as 23h59 do dia
18/09/2014, observado o horário oficial, no endereço
http://fgvprojetos.fgv.br/concursos/prefeituradeosasco, por meio
do Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso.
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Língua Portuguesa
SEGURANÇA PÚBLICA: PROBLEMA DE TODOS, SOLUÇÃO
TAMBÉM
Viva Rio, uol.com.br
Muitos países sofrem com os altos índices de
criminalidade e violência e com as dificuldades das instituições
públicas para lidar com a situação. Na América Latina, esta é a
realidade da maioria dos países que hoje vivem, em maior ou
menor grau, processos de reestruturação de seus sistemas de
segurança e justiça. A violência é a primeira entre as causas de
morte no Brasil, Colômbia, Venezuela, El Salvador e México.
Repressão à violência é importante, mas é uma
abordagem pontual que não incide sobre os fatores geradores de
insegurança. As instituições policiais não podem, sozinhas, dar
conta da segurança pública.
O fenômeno da violência e da criminalidade é
extremamente complexo, multifacetado e dinâmico, exigindo
uma abordagem integrada, multissetorial, que envolva a
sociedade como um todo na busca de soluções efetivas e
sustentáveis. Intervenções que acionem apenas as instituições
policiais ou de justiça criminal, desarticuladas, não oferecem
resultados duráveis, até porque o campo de ação destas
instâncias sobre as possíveis causas do fenômeno é limitado.
Os efeitos cotidianos da violência e da criminalidade
são sentidos, em primeiro lugar, pela comunidade e seus
membros, seja sob a forma de eventos concretos, seja através da
“sensação de insegurança”. Para uma atuação preventiva, é
preciso ouvir os atores locais. A participação comunitária é
fundamental para a consolidação de uma verdadeira política
pública.
Atuar preventivamente sobre fatores como a
degradação ambiental, o desemprego, problemas de
saneamento, iluminação pública e falta de opções de lazer, a
chamada “prevenção primária”, pode trazer benefícios efetivos
para a Segurança Pública.
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3
A solução dada pelo autor do texto, que está claramente indicada
no último parágrafo, é a de que se deve:
(A) atuar pontualmente contra os fatos de violência;
(B) afastar a possibilidade de ocorrência de fatos criminosos;
(C) agir sobre fatores que possam prevenir a ocorrência da
violência;
(D) reprimir a violência por meio dos agentes de segurança;
(E) encaminhar os fatos rapidamente para a decisão judicial.

4
A opção correta sobre a estruturação do texto é:
(A) o primeiro parágrafo indica o problema do texto e suas
possíveis soluções;
(B) o segundo parágrafo enumera os problemas da violência
urbana;
(C) o terceiro parágrafo antecipa a solução do problema;
(D) o quarto parágrafo afasta a possibilidade de intervenção da
comunidade;
(E) o último parágrafo corrige uma informação anteriormente
dada.

5
“Repressão à violência é importante, mas é uma abordagem
pontual que não incide sobre os fatores geradores de
insegurança. As instituições policiais não podem, sozinhas, dar
conta da segurança pública.”
Ao dizer que a abordagem é “pontual”, isso equivale a dizer que
tal abordagem é:
(A) ineficaz;
(B) ultrapassada;
(C) eficiente;
(D) imprevisível;
(E) específica.

1
Ao dizer, no título do texto, que a segurança pública é um
“problema de todos”, o autor do texto quer dizer que:
(A) todos são afetados pelos problemas de segurança;
(B) todos colaboram para que haja problemas de segurança;
(C) todos devem cooperar para a solução dos problemas de
segurança;
(D) todos que trabalham na segurança pública enfrentam
problemas;
(E) todos veem na segurança pública um problema sem solução.

2
No título do texto, há a presença da palavra “também”; nesse
caso, essa palavra diz ao leitor que:
(A) a solução para o problema é responsabilidade de todos;
(B) a solução é um problema para todos;
(C) a solução é um problema de segurança pública;
(D) a solução para a segurança depende das autoridades dessa
área;
(E) a solução para todos os problemas está na segurança pública.
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6
“Muitos países sofrem com os altos índices de criminalidade e
violência e com as dificuldades das instituições públicas para lidar
com a situação.”
Essa parte inicial do texto utiliza a forma verbal “sofrem”, do
presente do indicativo, para significar que os muitos países
citados:
(A) já sofreram mais do que atualmente com a violência;
(B) sofrem atualmente com os problemas citados;
(C) sofrem habitualmente pela falta de políticas públicas contra a
violência;
(D) vão continuar sofrendo pela violência reinante;
(E) começaram a sofrer pela violência há pouco tempo.
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11

“Atuar preventivamente sobre fatores como a degradação
ambiental, o desemprego, problemas de saneamento, iluminação
pública e falta de opções de lazer, a chamada “prevenção
primária”, pode trazer benefícios efetivos para a Segurança
Pública.”
A classe de palavra sublinhada corretamente identificada é:
(A) preventivamente = adjetivo;
(B) ambiental = substantivo;
(C) saneamento = verbo;
(D) falta = substantivo;
(E) para = verbo.

“O fenômeno da violência e da criminalidade é extremamente
complexo”; a forma de reescrever-se esse segmento do texto que
ALTERA o seu sentido original é:
(A) O fenômeno da violência é tão extremamente complexo
quanto o da criminalidade;
(B) O fenômeno da violência e da criminalidade é de extrema
complexidade;
(C) É extremamente complexo o fenômeno da violência e da
criminalidade;
(D) É de complexidade extrema o fenômeno da violência e da
criminalidade;
(E) O fenômeno da criminalidade e da violência é de
complexidade extrema.

8
“Atuar preventivamente sobre fatores como a degradação
ambiental, o desemprego, problemas de saneamento, iluminação
pública e falta de opções de lazer, a chamada “prevenção
primária”, pode trazer benefícios efetivos para a Segurança
Pública”.
A palavra retirada do trecho acima formada por um processo de
formação diferente das demais é:
(A) preventivamente;
(B) saneamento;
(C) iluminação;
(D) degradação;
(E) desemprego.

9
“A violência é a primeira entre as causas de morte no Brasil,
Colômbia, Venezuela, El Salvador e México.”
Pode-se inferir (=deduzir) desse segmento do texto que:
(A) não há outras causas de morte nos países citados;
(B) no Brasil ocorrem mais mortes que nos demais países citados;
(C) nos demais países a violência não é causadora de mortes;
(D) nesses países a violência causa mais mortes que as doenças;
(E) em todos esses países citados a justiça é bem aplicada.

10
Abaixo estão cinco substantivos presentes no texto lido; a opção
em que o verbo correspondente a um deles está corretamente
indicado é:
(A) repressão / represar;
(B) intervenção / interver;
(C) solução / resolver;
(D) sensação / ressentir;
(E) prevenção / prevenir.
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12
“O fenômeno da violência e da criminalidade é extremamente
complexo, multifacetado e dinâmico, exigindo uma abordagem
integrada, multissetorial, que envolva a sociedade como um todo
na busca de soluções efetivas e sustentáveis. Intervenções que
acionem apenas as instituições policiais ou de justiça criminal,
desarticuladas, não oferecem resultados duráveis, até porque o
campo de ação destas instâncias sobre as possíveis causas do
fenômeno é limitado.”
Sobre os componentes desse segmento do texto, a opção correta
é:
(A) os adjetivos “complexo, multifacetado e dinâmico” se
referem a um mesmo substantivo;
(B) os adjetivos “integrada, multissetorial” se referem a
substantivos diferentes;
(C) a primeira ocorrência do pronome relativo “que” tem por
antecedente o substantivo “fenômeno”;
(D) a segunda ocorrência do pronome relativo “que” tem por
antecedente o substantivo “soluções”;
(E) o adjetivo “limitado” se refere ao substantivo “fenômeno”.

13
“O fenômeno da violência e da criminalidade é extremamente
complexo, multifacetado e dinâmico, exigindo uma abordagem
integrada, multissetorial, que envolva a sociedade como um todo
na busca de soluções efetivas e sustentáveis.”
O emprego das vírgulas, nesse segmento, tem a função de:
(A) marcar o aposto;
(B) destacar o vocativo;
(C) indicar uma enumeração;
(D) separar orações;
(E) mostrar deslocamento de termos.
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“Atuar preventivamente sobre fatores como a degradação
ambiental, o desemprego, problemas de saneamento, iluminação
pública e falta de opções de lazer, a chamada “prevenção
primária”, pode trazer benefícios efetivos para a Segurança
Pública.”
Sobre o sentido do termo “prevenção primária” a opção correta
é:
(A) aparece entre aspas para indicar que se trata de uma
expressão irônica;
(B) refere-se a todos os fatores citados anteriormente;
(C) designa uma ação que já deveria ter sido realizada;
(D) define uma atitude de baixo nível intelectual;
(E) está entre aspas para indicar uma designação errada.

FGV – Projetos

Matemática Básica
16
Euclides resolveu plantar eucaliptos em todo o contorno de um
terreno retangular de sua propriedade, com 15 m de largura e

30 m de profundidade. Ele resolveu plantar um eucalipto em
cada canto do terreno e os demais espaçados de 5 em 5 metros a
partir dos cantos.
O número total de eucaliptos de que Euclides precisa é:
(A) 16
(B) 18
(C) 20
(D) 22
(E) 24

15
“Os efeitos cotidianos da violência e da criminalidade são
sentidos, em primeiro lugar, pela comunidade e seus membros,
seja sob a forma de eventos concretos, seja através da “sensação
de insegurança”. Para uma atuação preventiva, é preciso ouvir os
atores locais.”
Sobre os conectores desse segmento do texto é correto destacar
que:
(A) em “da violência e da criminalidade”, a utilização da
preposição “de” indica as consequências dos efeitos citados;
(B) em “pela comunidade”, o termo “pela” indica o local da
violência e da criminalidade”;
(C) em “seja... seja...” indica-se uma alternativa possível;
(D) em “sob a forma de eventos” o termo “sob” indica noção de
tempo;
(E) em “Para uma atuação preventiva”, a preposição “para”
indica direção.

17
Em uma noite de tempestade, Newton observou um relâmpago e
15 segundos após ouviu o barulho da trovoada.
A velocidade do som é, aproximadamente, 340 metros por
segundo.
A distância de Newton ao local do relâmpago era, em
quilômetros, aproximadamente:
(A) 10
(B) 8
(C) 6
(D) 5
(E) 3

18
Um semáforo funciona continuamente de tal modo que a cada
minuto ele fica verde por 30 segundos, fica amarelo por 10
segundos e vermelho por 20 segundos.
Em um instante de tempo escolhido aleatoriamente, a
probabilidade de o semáforo estar vermelho é:
1
(A)
5
1
(B)
4
1
(C)
3
1
(D)
2
2
(E)
3
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19

22

Em uma operação policial para combater o comércio ilegal de
ambulantes, do total de ambulantes abordados, a razão entre o
número de ambulantes irregulares para o número de ambulantes
3
regulares foi de .
2
Em relação ao total de ambulantes abordados, a porcentagem
daqueles que estavam irregulares é:
(A) 60%
(B) 50%
(C) 40%
(D) 30%
(E) 25%

Andreia e Beatriz tinham exatamente a mesma altura. De lá para
cá, Andreia cresceu 30% e Beatriz cresceu metade dos
centímetros que Andreia cresceu.
A altura de Andreia hoje é 1,82 m.

20

23

Arquimedes dividiu um círculo em nove setores circulares. As
medidas dos ângulos centrais correspondentes a esses setores
circulares, em graus, são números inteiros e formam uma
progressão aritmética.
A medida em graus de um desses nove ângulos é,
obrigatoriamente:
(A) 20
(B) 30
(C) 40
(D) 45
(E) 60

As placas de automóveis no Brasil são compostas por três das 26
letras do alfabeto seguidas de 4 algarismos.
O número de placas diferentes que começam pela letra K ou pela
letra L:
(A) é maior que 13.000.000;
(B) está entre 12.000.000 e 13.000.000;
(C) está entre 11.000.000 e 12.000.000;
(D) está entre 10.000.000 e 11.000.000;
(E) é menor do que 10.000.000.

A diferença entre as alturas de Andreia e de Beatriz, em
centímetros, é:
(A) 12
(B) 15
(C) 18
(D) 20
(E) 21

24
21
A figura a seguir foi construída a partir de três quadrados
aninhados, cujas medidas dos lados AB , CD e DE têm a
seguinte relação: AB  2CD  4DE.

E

D

C

A

O responsável por um grupo de 27 policiais, sendo 15 homens e
12 mulheres, deseja formar grupos de três policiais cada um para
fazer o patrulhamento de uma determinada região. Ele deseja
utilizar todos os policiais e quer que em cada grupo de três
policiais haja pelo menos um homem e uma mulher.
Assim, vai formar grupos de dois tipos:
tipo H: 2 homens e 1 mulher;
tipo M: 2 mulheres e 1 homem.
A diferença entre o número de grupos do tipo H e o número de
grupos do tipo M é:
(A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) 4
(E) 5

B
25

A fração da área do maior quadrado ocupada pela região
sombreada é:
3
(A)
4
7
(B)
8
9
(C)
16
21
(D)
32
27
(E)
64
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Imagine um tabuleiro de xadrez (ou de damas), mas com 13
quadradinhos em cada lado. Os quadradinhos nos quatro cantos
do tabuleiro são pretos e os demais quadradinhos do tabuleiro se
alternam em brancos e pretos.
O número de quadradinhos brancos nesse tabuleiro é:
(A) 81
(B) 82
(C) 83
(D) 84
(E) 85
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Legislação Específica
26
Em matéria de contratação de pessoal no Município de Osasco, a
LC Municipal nº 06/91 permite a admissão de pessoal sob o
regime jurídico da Consolidação das Leis de Trabalho nos
seguintes casos de:
(A) fundações públicas, autarquias e contratação por tempo
determinado para atender a necessidade temporária de
excepcional interesse público;
(B) cargos em comissão e cargos efetivos;
(C) autarquias, fundações públicas e cargos em comissão;
(D) empresas públicas, sociedades de economia mista e
contratação por tempo determinado para atender a
necessidade temporária de excepcional interesse público;
(E) fundações públicas, cargos em comissão e contratação por
tempo determinado para atender a necessidade temporária
de excepcional interesse público.

27
São exemplos de sanções disciplinares aplicáveis aos servidores
da Guarda Civil Municipal de Osasco, segundo a LC Municipal nº
129/05:
(A) suspensão e submissão obrigatória do infrator à participação
em programa reeducativo na Escola de Formação da Guarda
Civil Municipal de Osasco;
(B) submissão obrigatória do infrator à participação em
programa reeducativo na Corregedoria Geral da Guarda Civil
Municipal de Osasco e multa;
(C) repreensão e exoneração;
(D) demissão a bem do serviço público e censura;
(E) cassação de aposentadoria e exoneração.
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29
São recompensas da Guarda Civil Municipal de Osasco
estabelecidas pela Lei Complementar Municipal nº 129/05:
(A) gratificações especiais e promoção;
(B) abonos e gratificações especiais;
(C) elogios e condecorações por serviços prestados;
(D) promoção e acesso;
(E) funções gratificadas e moção honrosa.

30
Tarcísio transportava arma de fogo municiada, de uso permitido,
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar, quando foi abordado e preso em flagrante por
policiais militares. Tarcísio cometeu:
(A) dois crimes, quais sejam, posse irregular de arma de fogo de
uso permitido e posse ilegal de munição;
(B) crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido;
(C) crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido;
(D) crime de tráfico de arma de fogo;
(E) crime de deslocamento irregular de arma de fogo de uso
permitido e munição.

28
De acordo com a Lei Complementar Municipal nº 137/05, que
dispõe sobre a organização do quadro da Guarda Civil de Osasco:
(A) o Comandante Geral é escolhido, pelo Prefeito, podendo
recair a nomeação sobre profissional da área de segurança
pública, ainda que não seja funcionário municipal de carreira;
(B) o Regime Especial de Trabalho Policial – RETP é caracterizado
pelo cumprimento de horário e local de trabalho variável,
prestação de serviço em finais de semanas, feriados, plantões
noturnos, assim como trabalho perigoso, insalubre ou
penoso;
(C) o estágio probatório corresponde ao período de 02 (dois)
anos que se segue ao ingresso do servidor na carreira e leva
em consideração o aproveitamento do curso de formação de
ingresso;
(D) o Centro de Formação e Ensino do Departamento de
Segurança Urbana é destinado a promover o curso de
formação de ingresso na carreira;
(E) a corporação é destinada à proteção dos bens, serviços e
instalações do Município, bem como à realização do
policiamento repressivo, preventivo e investigatório, atuando
como órgão suplementar da segurança pública.
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Conhecimentos específicos
31
Gustavo, guarda civil municipal, estaciona, durante o serviço, a
viatura em local proibido. Gustavo, nesse caso:
(A) cometeu infração de trânsito, mesmo que o motivo por ter
estacionado em local proibido seja serviço de urgência;
(B) não cometeu infração de trânsito, uma vez que estava em
serviço de urgência;
(C) cometeu infração de trânsito, não havendo, porém, cobrança
de multa pelo fato de o veículo ser público;
(D) cometeu infração de trânsito, não havendo, porém, cômputo
de pontos em sua carteira nacional de habilitação;
(E) não cometeu infração de trânsito, porque veículos públicos
não estão sujeitos às regras do Código de Trânsito Brasileiro.

32
Alfredo dirige, nas proximidades de uma escola municipal, em
velocidade incompatível com a segurança no trânsito. Nesse caso,
Alfredo será:
(A) multado em dobro, caso a velocidade aferida seja superior
em até 20% (vinte por cento) à máxima permitida;
(B) multado em razão de ter incidido em infração leve, caso a
velocidade aferida seja superior em até 20% (vinte por cento)
à máxima permitida;
(C) multado em razão de ter incidido em infração gravíssima,
além de sua conduta ser passível de enquadramento como
crime de trânsito;
(D) multado em razão de ter incidido em infração grave, caso a
velocidade aferida seja superior a 50% (cinquenta por cento)
à máxima permitida;
(E) multado em razão de ter incidido em infração média, caso a
velocidade aferida seja superior a 20% (vinte por cento) à
máxima permitida.

33
Rodrigo, com três anos de idade, tem consulta médica agendada.
Seus pais, porém, têm compromisso e pediram a Rosana para
levá-lo. Rosana, vizinha que possui veículo com 5 (cinco) lugares,
aceitou prontamente a tarefa. Colocou Rodrigo no banco da
frente, imaginando que assim seria mais fácil ampará-lo. No
percurso, Rosana é parada por autoridade municipal. No caso,
Rosana deverá ser:
(A) multada, por cometer infração gravíssima, e o seu veículo
deverá ser retido até que a irregularidade seja sanada.
(B) multada, por cometer infração média;
(C) multada, por cometer infração grave;
(D) multada, por cometer infração gravíssima, e escoltada até sua
residência;
(E) advertida verbalmente.
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Dirigindo uma viatura automóvel por uma rodovia, em condições
normais de trânsito, o guarda civil municipal percebe que não há
sinalização de velocidade máxima. Nesse caso, deverá manter a
velocidade entre:
(A) 30 km/h (trinta quilômetros por hora) e 60 km/h (sessenta
quilômetros por hora);
(B) 40 km/h (quarenta quilômetros por hora) e 80 km/h (oitenta
quilômetros por hora);
(C) 50 km/h (cinquenta quilômetros por hora) e 100 km/h (cem
quilômetros por hora);
(D) 60 km/h (sessenta quilômetros por hora) e 120 km/h (cento e
vinte quilômetros por hora);
(E) 55 km/h (cinquenta e cinco quilômetros por hora) e 110 km/h
(cento e dez quilômetros por hora).

35
Jair estava conduzindo veículo automotor em via pública, sem
usar o cinto de segurança, quando foi parado pela fiscalização,
determinando a Jair o uso do cinto de segurança para continuar o
percurso. Jair explica que a fivela do cinto está quebrada e que,
portanto, não conseguirá utilizar o cinto de segurança. Nesse
caso, a autoridade deve:
(A) multá-lo, por infração média, não cabendo medida
administrativa de retenção de veículo;
(B) multá-lo, por infração média, cabendo medida administrativa
de retenção de veículo;
(C) multá-lo, por infração grave, não cabendo medida
administrativa de retenção de veículo;
(D) multá-lo, por infração gravíssima, cabendo medida
administrativa de retenção de veículo;
(E) multá-lo, por infração grave, cabendo medida administrativa
de retenção de veículo.

36
De acordo com a doutrina de direito administrativo, são
elementos ou requisitos do ato administrativo:
(A) parte, objeto, forma, motivação e eficiência;
(B) agente, conteúdo, forma, motivação e publicidade;
(C) competência, objeto, forma, motivo e finalidade;
(D) parte, competência, conteúdo, objetivo e publicidade;
(E) agente, formatação, conteúdo, publicidade e finalidade.

37
Conhecendo as peculiaridades que distinguem os atos
administrativos discricionários dos vinculados, pode-se afirmar
que:
(A) os discricionários podem ser revogados tanto pelo Poder
Judiciário como pela própria administração;
(B) os vinculados podem ser revogados tanto pelo Poder
Judiciário como pela própria administração;
(C) ambos podem ser invalidados por vício de legalidade, tanto
pelo Poder Judiciário como pela própria administração;
(D) ambos podem ser invalidados e revogados, tanto pelo Poder
Judiciário como pela própria administração;
(E) ambos, em regra, podem ser revogados pelo Poder Judiciário.
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Consoante estabelece a Constituição da República de 1988, o
servidor público estável ocupante de cargo de provimento efetivo
perderá o cargo mediante:
(A) sentença judicial confirmada pelo órgão colegiado do
Tribunal de Justiça, mesmo que ainda não transitada em
julgado;
(B) sindicância administrativa em que lhe seja assegurado o
contraditório e a ampla defesa;
(C) procedimento de avaliação periódica de desempenho, na
forma de lei complementar, assegurada ampla defesa;
(D) condenação por ato de improbidade administrativa, em
regular processo administrativo disciplinar, assegurados o
contraditório e a ampla defesa;
(E) exoneração assinada pelo Secretário da pasta em que o
servidor estiver lotado, em razão de cometimento de falta
disciplinar, na forma de lei complementar, assegurada ampla
defesa.

José, servidor municipal ocupante de cargo efetivo, sempre teve
o sonho de possuir uma impressora a laser. Aproveitando-se do
fato de que era o responsável pelo departamento de arquivo da
municipalidade, onde ficavam guardados os equipamentos
novos, José aguardou todos os demais funcionários irem embora
e se apropriou do equipamento a laser, levando para sua casa,
sem que ninguém percebesse. Assim procedendo, José cometeu
o crime de:
(A) apropriação indébita;
(B) furto;
(C) concussão;
(D) peculato;
(E) corrupção ativa.

39
O art. 1º da Constituição estabelece que a República Federativa
do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e
Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado
Democrático de Direito e tem como fundamentos, dentre outros:
(A) a dignidade da pessoa humana;
(B) o voto direto e secreto, obrigatório para os maiores de
dezoito anos e facultativo para os maiores de sessenta anos;
(C) a defesa dos direitos do consumidor;
(D) o federalismo vertical hierarquizado entre União, Estados,
Distrito Federal e Municípios;
(E) a supremacia do Poder Executivo.

40
Em matéria de direitos e garantias fundamentais, a Constituição
da República de 1988 prevê, no capítulo dos direitos e deveres
individuais e coletivos, que:
(A) é inviolável o sigilo das comunicações telefônicas, salvo por
ordem da autoridade judicial ou administrativa, para
instrução de processo criminal, civil ou administrativo;
(B) todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais
abertos ao público, independentemente de autorização,
desde que não frustrem outra reunião anteriormente
convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio
aviso à autoridade competente;
(C) conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se
achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua
liberdade de expressão;
(D) qualquer eleitor é parte legítima para propor ação civil
pública que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou
de entidade de que o Estado participe, à moralidade
administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e
cultural;
(E) a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo
penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de
ordem fundamentada de autoridade judicial ou
administrativa.
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Em tema de organização do Estado, a Constituição da República
estabelece que cabe aos Municípios:
(A) explorar diretamente, ou mediante concessão, os serviços
locais de gás canalizado, na forma da lei;
(B) instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e
microrregiões, constituídas por agrupamentos de municípios
limítrofes, para integrar a organização, o planejamento e a
execução de funções públicas de interesse comum;
(C) explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão
ou permissão dos serviços e instalações de energia elétrica e
o aproveitamento energético dos cursos de água, em
articulação com os Estados onde se situam os potenciais
hidroenergéticos;
(D) legislar concorrentemente com a União, Estados e Distrito
Federal sobre responsabilidade por dano ao meio ambiente,
ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético,
histórico, turístico e paisagístico;
(E) organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão
ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído
o de transporte coletivo, que tem caráter essencial.

43
Nas disposições gerais sobre a administração pública, a
Constituição da República de 1988 estabelece que:
(A) as funções de confiança e os cargos em comissão são
exercidos exclusivamente por servidores ocupantes de cargo
efetivo e destinam-se às atribuições de direção, chefia e
assessoramento;
(B) a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e
campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo,
informativo ou de orientação social, dela não podendo
constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem
promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos;
(C) a administração direta e indireta de qualquer dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
obedecerá aos princípios administrativos da legalidade,
igualdade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência;
(D) a investidura em cargo ou emprego público depende de
aprovação prévia em concurso público de provas ou títulos,
de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou
emprego, na forma prevista em lei;
(E) é garantida a vinculação ou equiparação de quaisquer
espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de
pessoal do serviço público em geral, desde que não haja
prejuízo financeiro para as carreiras envolvidas.
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47

Roberto estava na fila de um banco, quando, por descuido,
esbarrou em Renato que estava a sua frente, fazendo com que
caísse no chão a pasta que estava na mão de Renato. Não
obstante o pedido de desculpas, Renato ficou enfurecido, saiu do
banco, foi até seu veículo, pegou uma pistola e aguardou na
esquina a saída de Roberto do banco. Assim que a vítima cruzou a
esquina, Renato sacou a arma e desferiu cinco disparos pelas
costas de Roberto, levando-o a imediato óbito. Renato cometeu
crime de:
(A) homicídio simples;
(B) homicídio qualificado pelo motivo torpe;
(C) homicídio duplamente qualificado pelo motivo torpe e com
recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do
ofendido;
(D) homicídio duplamente qualificado pelo motivo fútil e com
recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do
ofendido;
(E) homicídio triplamente qualificado pelo motivo torpe,
emprego de arma de fogo e com recurso que dificultou ou
tornou impossível a defesa do ofendido.

A personalidade civil da pessoa física começa:
(A) do nascimento com vida;
(B) do registro civil;
(C) do casamento;
(D) aos cinco anos de idade;
(E) aos dezoito anos de idade.

45
O art. 144, da Constituição da República dispõe que a segurança
pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é
exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade
das pessoas e do patrimônio, através de alguns órgãos, como:
(A) a polícia federal, à qual cabe o patrulhamento ostensivo das
rodovias federais;
(B) as polícias civis, às quais cabem a proteção de bens, serviços
e instalações dos Municípios;
(C) as polícias militares, às quais cabem a polícia ostensiva e a
preservação da ordem pública;
(D) as guardas municipais, às quais cabem as funções de polícia
judiciária municipal e a apuração de infrações penais;
(E) as forças armadas, às quais cabem as funções de polícia
marítima, aeroportuária e de fronteiras.

48
É uma hipótese de imóvel para os efeitos legais:
(A) o veículo automotor de porte médio;
(B) o veículo automotor de porte grande;
(C) o direito à sucessão aberta;
(D) as pessoas interditadas;
(E) o direito autoral.

49
São considerados bens fungíveis:
(A) os imóveis estabelecidos por Lei ou pela vontade das partes
contratantes;
(B) os consumíveis;
(C) os divisíveis;
(D) os que podem ser substituídos por outros da mesma espécie,
qualidade e quantidade;
(E) os que podem ser fracionados sem que haja dano ou
alteração em sua substância.

50
São absolutamente incapazes de exercer os atos da vida civil:
(A) os maiores de dezesseis anos de idade e menores de dezoito;
(B) os ébrios habituais que tenham o discernimento reduzido;
(C) os maiores de vinte e um anos de idade;
(D) os menores de dezesseis anos de idade;
(E) os viciados em tóxicos que tenham o discernimento reduzido.

46
O crime de estelionato é praticado quando alguém:
(A) constrange outrem, mediante violência ou grave ameaça, e
com o intuito de obter para si ou para outrem indevida
vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar
fazer alguma coisa;
(B) subtrai, para si ou para outrem, coisa alheia móvel
consistente em vantagem ilícita, em prejuízo alheio, com
abuso de confiança, ou mediante fraude;
(C) obtém, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo
alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante
artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento;
(D) se apropria de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou a
detenção, mediante grave ameaça ou recurso fraudulento;
(E) se apropria de coisa alheia com valor econômico vinda ao seu
poder por erro, caso fortuito ou força da natureza, mediante
fraude.
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