PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
ESTADO DO PARANÁ
Concurso Público – Edital n° 02/2015
Prova Objetiva – 28/06/2015

102 – Guarda Municipal
INSTRUÇÕES
1.

Confira, abaixo, o seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado.

2.

Aguarde autorização para abrir o caderno de prova. Antes de iniciar a resolução das
questões, confira a numeração de todas as páginas.

3.

Esta prova é constituída de 40 questões objetivas.

4.

Nesta prova, as questões objetivas são de múltipla escolha, com 5 alternativas cada uma,
sempre na sequência a, b, c, d, e, das quais somente uma deve ser assinalada.

5.

A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas
perguntas aos aplicadores de prova.

6.

Ao receber o cartão-resposta, examine-o e verifique se o nome impresso nele corresponde
ao seu. Caso haja qualquer irregularidade, comunique-a imediatamente ao aplicador de
prova.

7.

O cartão-resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica preta, tendo-se o cuidado
de não ultrapassar o limite do espaço para cada marcação.

8.

Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre os candidatos, tampouco
o uso de livros, apontamentos e equipamentos eletrônicos ou não, inclusive relógio. O não
cumprimento dessas exigências implicará a eliminação do candidato.

9.

Não será permitido ao candidato manter em seu poder relógios e aparelhos eletrônicos
(notebook, telefone celular, tablet, calculadora, agenda eletrônica, MP3 etc.), devendo ser
desligados e colocados OBRIGATORIAMENTE no saco plástico. Caso essa exigência seja
descumprida, o candidato será excluído do concurso.

10. O tempo de resolução das questões, incluindo o tempo para preenchimento do cartãoresposta, é de 4 horas.

Língua Portuguesa

Matemática

História e Geografia
do Paraná

Fatos políticos,
econômicos e
sociais ocorridos em
2014 e 2015

11. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao aplicador de prova. Aguarde
autorização para entregar o caderno de prova, o cartão-resposta e a ficha de identificação.
12. Se desejar, anote as respostas no quadro abaixo, recorte na linha indicada e leve-o consigo.

Legislação
DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 horas
NÚMERO DE INSCRIÇÃO
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ASSINATURA DO CANDIDATO
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LÍNGUA PORTUGUESA
01 - Assinale a alternativa cujo texto está corretamente pontuado.
a)

Filhotes de sagui (Callithrix jacchus), originários das florestas do Nordeste brasileiro ensinaram uma lição importante aos
pesquisadores da Royal Society, instituição britânica de pesquisa científica, quando alguém fala você escuta sem
interromper.
b) Filhotes de sagui (Callithrix jacchus) originários das florestas do Nordeste brasileiro, ensinaram uma lição importante aos
pesquisadores da Royal Society, instituição britânica de pesquisa científica. Quando alguém fala, você escuta sem
interromper.
►c) Filhotes de sagui (Callithrix jacchus), originários das florestas do Nordeste brasileiro, ensinaram uma lição importante aos
pesquisadores da Royal Society, instituição britânica de pesquisa científica: quando alguém fala, você escuta, sem
interromper.
d) Filhotes de sagui (Callithrix jacchus), originários das florestas do Nordeste brasileiro, ensinaram uma lição importante aos
pesquisadores da Royal Society – instituição britânica de pesquisa científica, quando alguém fala: você escuta, sem
interromper.
e) Filhotes de sagui (Callithrix jacchus) originários das florestas do Nordeste brasileiro ensinaram uma lição importante, aos
pesquisadores da Royal Society instituição britânica de pesquisa científica: quando alguém fala, você escuta, sem
interromper.
02 - Assinale a alternativa em que a parte grifada está correta no que diz respeito à ausência de preposição.
a)

Muita gente acredita que o curso natural da cultura humana fará que ela abrace a ciência cada vez mais, mas nem sempre
é assim.
►b) Não podemos esquecer que isso aconteceu no início do século XIX, quando governo republicano não passava de um
sonho de malucos.
c) A transmissão, a conservação e o reforço de crenças e valores que não se conhece a origem, contudo, podem ser
localizados.
d) É inútil tentar convencer o inimigo que sua causa é nociva.
e) Particularmente, acho incômodo o fato de os dois textos basearem sua argumentação na crença que a religião torna o
mundo um lugar pior para se viver.
03 - Considere o seguinte trecho, extraído do texto “Lei de arbitragem aumenta alcance da prática no país”:
Outra opção é que as duas partes _________ em comum acordo um único árbitro. Ele será responsável por analisar os
argumentos e emitir uma decisão. As sentenças _________ por meio arbitral não são _________ de recurso, nem de
questionamento judicial, o que agiliza o processo.
Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas desse trecho.
a)
b)
c)
d)
►e)

eleja – proferidas – passível.
eleja – proferida – passível.
eleja – proferida – passíveis.
elejam – proferidas – passível.
elejam – proferidas – passíveis.

04 - O bullying, personagem tão conhecido no ambiente escolar, não está mais restrito aos alunos. De acordo com um estudo do
sindicato dos professores do Reino Unido, os educadores também estão sendo alvo de abuso, que é cometido, principalmente,
nas redes sociais pelos pais dos estudantes. Segundo a pesquisa, 60% dos mestres relataram ter sofrido comentários
agressivos na internet, enquanto que em um estudo do mesmo tipo, feito em 2014, a proporção era de 21%.
(Jornal Gazeta do Povo, 02/04/2015)

De acordo com o texto, no Reino Unido estão aumentando os casos de bullying:
a)
b)
c)
►d)
e)

de professores contra estudantes.
de alunos contra outros alunos.
de estudantes contra professores.
de pais de estudantes contra professores.
de professores contra pais de estudantes.

05 - O comércio de drogas está por trás de pelo menos 45% das 37 chacinas ocorridas entre janeiro e agosto de 2007 na
Grande São Paulo, nas quais morreram 130 pessoas. E esse percentual pode ser ainda maior se considerarmos que
ainda não se conseguiu apurar o motivo de quase 20% dos 37 casos de chacina ocorridos.
Com base no texto, assinale a alternativa correta.
►a)
b)
c)
d)
e)

O mercado das drogas está por trás de quase metade das 37 chacinas.
20 chacinas foram praticadas devido ao mercado das drogas.
Podem ter morrido mais do que apenas 130 pessoas.
O comércio de drogas foi responsável pela morte de 130 pessoas.
37 chacinas foram praticadas devido ao mercado de drogas.
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MATEMÁTICA
06 - A Secretaria de Obras do Município dispõe de uma verba específica para recuperação de vias públicas. Supondo que
a recuperação de cada metro linear de certa via pública custe R$ 2.442,25, quantos metros lineares de tal via poderão
ser recuperados com um orçamento de R$ 1.416.505,00?
►a)
b)
c)
d)
e)

580 m.
592 m.
600 m.
608 m.
612 m.

07 - O número de focos de dengue em Curitiba no início deste ano praticamente triplicou em comparação com o mesmo período do
ano passado. Neste ano foram registrados 135 focos do mosquito transmissor da doença e, no mesmo período do ano anterior,
foram registrados apenas 51 casos.
(Texto adaptado de <http://bandnewsfmcuritiba.com/focos-da-dengue-quase-triplicam-em-curitiba/>.)

Com base no texto acima, é correto afirmar que o aumento no número de casos corresponde a um percentual de
aproximadamente:
a)
b)
►c)
d)
e)

51%.
84%.
165%.
186%.
300%.

08 - Em um torneio de futebol amador, a cada rodada duas equipes se enfrentam. A equipe vitoriosa recebe 5 pontos e a
perdedora não pontua; em caso de empate, cada uma das equipes recebe 3 pontos. Todos os pontos obtidos por uma
equipe são somados, e aquele que tiver a maior pontuação no final do campeonato é declarado campeão. Sabendo
que ao final do torneio a equipe dos Matemáticos obteve exatamente 37 pontos, considere as seguintes afirmativas:
1.
2.
3.

A equipe dos Matemáticos jogou pelo menos 9 partidas nesse torneio.
A equipe dos Matemáticos obteve no máximo 6 empates.
A equipe dos Matemáticos foi derrotada pelo menos uma vez nesse torneio.

Assinale a alternativa correta.
►a)
b)
c)
d)
e)

Somente a afirmativa 1 é verdadeira.
Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.
Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.
As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.

09 - Em uma loja de materiais de construção, um vendedor me ofereceu um desconto de 12% à vista caso eu comprasse o
lote todo de certo piso cerâmico. Como o preço desse piso é de R$ 24,00 por metro quadrado e o lote em questão
possuía 36 metros quadrados, de quanto seria o meu desconto nessa compra?
a)
b)
►c)
d)
e)

R$ 86,40.
R$ 95,04.
R$ 103,68.
R$ 112,32.
R$ 129,60.

10 - Segundo os cálculos de um engenheiro, os gastos com a reforma em uma casa serão distribuídos na seguinte
proporção: 3/7 com a mão de obra, 2/5 com o material e o restante com outros gastos, tais como projeto e taxas. Qual
é a proporção do orçamento que será destinada ao pagamento do material e mão de obra juntos?
►a)
b)
c)
d)
e)

29/35.
11/12.
8/9.
6/35.
5/12.
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HISTÓRIA E GEOGRAFIA DO PARANÁ
11 - Prédio tombado pelo Patrimônio Histórico e Artístico Nacional que foi sede da antiga Prefeitura de Curitiba:
►a)
b)
c)
d)
e)

Paço da Liberdade.
Museu Paranaense.
Teatro Paiol.
Solar do Barão.
Palacete Wolf.

12 - Localiza-se na região dos Campos Gerais e está situado entre os rios Iapó e Tibagi, sendo considerado o 6º maior do
mundo em extensão e o maior do Brasil. Trata-se do:
a)
►b)
c)
d)
e)

Parque Estadual de Vila Velha.
Canyon Guartelá.
Salto São Francisco.
Parque Municipal das Araucárias.
Salto Santa Rosa.

13 - Entre as características do espaço paranaense estão os rios, que, além de gerar energia, proporcionam lazer e belos
cenários. São rios paranaenses:
a)
b)
c)
d)
►e)

Rio Paraná, rio São Francisco, rio da Prata e rio Tibagi.
Rio Tibagi, rio Amazonas, rio Piquiri e rio Paranapanema.
Rio Paraná, rio Guaíba, rio Paranapanema e rio Pelotas.
Rio Iapó, rio Tibagi, rio Itajaí e rio Atibaia.
Rio Paraná, rio Paranapanema, rio Iguaçu e rio Tibagi.

14 - Quanto à imigração em Curitiba, segundo os registros históricos do Paraná, em 1872 a presença dos alemães no núcleo urbano
já era notável, os quais iniciaram o processo de industrialização (metalurgia e gráfica).
(Fonte: <www.curitiba.pr.gov.br/conteudo/historia-imigracao/208>.)

Sobre as colônias de Santa Cândida, Orleans, Lamenha Pequena, Pilarzinho e Abranches, em Curitiba, é correto afirmar
que têm origem marcadamente:
a)
►b)
c)
d)
e)

ucraniana.
polonesa.
espanhola.
portuguesa.
italiana.

15 - O espaço que hoje constitui o Paraná era inicialmente formado por arraiais e reduções jesuíticas. Algumas dessas
povoações tornaram-se vilas, como Paranaguá e Curitiba. A região que hoje é o estado do Paraná pertencia, até 1853:
a)
b)
c)
►d)
e)

ao Rio de Janeiro.
a Santa Catarina.
ao Rio Grande do Sul.
a São Paulo.
a Minas Gerais.

FATOS POLÍTICOS, ECONÔMICOS E SOCIAIS OCORRIDOS EM 2014 E 2015
16 - As redes de tráfico clandestino de imigrantes têm sido responsáveis por consecutivas tragédias nas costas da Europa.
Desde 1º de janeiro de 2015, a Organização Internacional de Migração (OIM) estima que cerca de 2 mil pessoas
morreram no trajeto, cifra que deve superar de longe os 3.200 do ano passado. A via de acesso principal para esses
imigrantes é o:
a) Mar Egeu.
►b) Mar Mediterrâneo.
c) Mar do Norte.
d) Mar Báltico.
e) Mar Negro.
17 - Durante a 13ª fase da Operação Lava-Jato, obras de arte de artistas renomados foram encontradas na casa de alguns
dos envolvidos na investigação coordenada pela Polícia Federal. Assinale a alternativa que indica o lugar para onde as
obras apreendidas foram encaminhadas.
a)
b)
►c)
d)
e)

Museu Municipal de Arte (MuMA).
Museu de Arte Sacra (MASAC).
Museu Oscar Niemeyer (MON).
Museu de História Natural.
Museu do Expedicionário.
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18 - Em dezembro de 2014, o governo norte-americano, por meio do Presidente Barack Obama, fez um anúncio histórico:
os Estados Unidos retomariam as relações diplomáticas após mais de 50 anos com um país da América Central.
Assinale a alternativa que apresenta o nome do país em questão.
a) Haiti.
b) México.
c) Argentina.
d) Venezuela.
►e) Cuba.
19 - O Brasil conquistou o direito de sediar as Olimpíadas de 2016. Os mascotes dos Jogos Rio 2016 são:
a) Oba e Eba.
b) Zé Carioca e Louro José.
c) Fuleco e Tatu-bola.
d) Tiba Tuque e Esquindim.
►e) Vinicius e Tom.
20 - Jovem paquistanesa ativista pelo direito à educação feminina que sobreviveu a uma tentativa de assassinato
organizada pelo Talibã foi a vencedora do Prêmio Nobel da Paz em 2014. A jovem premiada foi:
►a) Malala Yousafzai.
b) Berta Lutz.
c) Madre Teresa.
d) Benazir Bhutto.
e) Michele Obama.
21 - Cidade ucraniana que é o principal reduto dos separatistas no conflito no leste da Ucrânia:
a) Kiev.
b) Odessa.
c) Kharkiv.
►d) Donetski.
e) Poltava.
22 - Foi um esquema de pagamento de propina a parlamentares para que votassem a favor de projetos do governo. O esquema
veio à tona no dia 6 de junho de 2005, por meio da publicação feita pelo jornal “Folha de São Paulo” de uma entrevista do
deputado federal Roberto Jefferson, na qual ele revelava a existência do pagamento de propina para parlamentares. Após
quatro meses e meio de julgamento, o STF decidiu pela condenação de 25 dos 38 réus do processo.
Assinale a alternativa que identifica o escândalo descrito no texto acima e que completou 10 anos em 2015.
a) Desmanche.
b) Anaconda.
►c) Mensalão.
d) Lava-Jato.
e) Zelotes.
23 - O ano de 2014 foi marcado por perdas irreparáveis no mundo literário. Entre os escritores que faleceram está o
paraibano Ariano Suassuna. Além de escritor e poeta, era advogado. Foi incansável defensor da cultura brasileira,
principalmente do Nordeste, que era o cenário da maioria de suas obras. Assinale a alternativa que identifica a mais
famosa obra de Ariano Suassuna, que virou filme e série de TV.
a) Morte e vida severina.
b) Os sertões.
c) Grande sertão: veredas.
►d) Auto da compadecida.
e) Dona Flor e seus dois maridos.
24 - Em março de 2015, a Coreia do Sul registrou o primeiro caso de uma doença que acabou virando uma epidemia e já
provocou a morte de 16 pessoas e pôs em quarentena outras 5.200. Assinale a alternativa que identifica essa doença.
a) SARS.
b) Dengue.
c) Chikungunya.
d) Ebola.
►e) MERS.
25 - Em novembro de 2014, foi celebrado o 25º aniversário de um momento histórico que representou o fim da Guerra Fria.
Assinale a alternativa que identifica esse momento.
a) Protesto na Praça Celestial em Pequim.
b) Invasão da Baía dos Porcos em Cuba.
c) O Caso Watergate em Washington.
►d) Queda do Muro de Berlim.
e) Guerra do Vietnã.
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LEGISLAÇÃO
26 - Acerca dos Direitos e Garantias Fundamentais previstos na Constituição Federal, art. 5º, assinale a alternativa correta.
a)
b)
c)

A expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação depende de licença do Poder Público.
A autoridade policial pode penetrar na casa do indivíduo quando entender que há interesse público envolvido.
Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, desde que autorizados pelo Poder
Público.
►d) Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e
o Estado Democrático.
e) O civilmente identificado deve sempre ser submetido a identificação criminal, para fins de averiguação da vida pretérita.
27 - O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) prevê a absoluta prioridade da efetivação de direitos da criança e do
adolescente. São expressamente previstas no ECA as seguintes garantias da prioridade, EXCETO:
a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias.
►b) viabilização de formas alternativas de participação, ocupação e convívio da criança e do adolescente com as demais
gerações.
c) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública.
d) preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas.
e) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude.
28 - A Lei Maria da Penha (Lei Federal nº 11.340/2006) prevê, em seu art. 22, as medidas protetivas de urgência aplicáveis
pelo juiz para fazer cessar a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher. São expressamente previstas
no art. 22 da Lei Maria da Penha as seguintes medidas protetivas de urgência, EXCETO:
a)
b)
c)

afastamento do agressor do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida.
proibição ao agressor de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação.
proibição ao agressor de frequentação de determinados lugares, a fim de preservar a integridade física e psicológica da
ofendida.
d) restrição ou suspensão ao agressor de visitas aos dependentes menores, ouvida a equipe de atendimento multidisciplinar
ou serviço similar.
►e) proibição ao agressor de se relacionar com qualquer pessoa do círculo social da ofendida.
29 - Nos termos do art. 24 do Código de Trânsito Brasileiro, compete aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos
municípios, no âmbito de sua circunscrição, dentre outras competências:
a) estabelecer, com exclusividade, as diretrizes para o policiamento ostensivo de trânsito.
►b) planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos, de pedestres e de animais e promover o desenvolvimento
da circulação e da segurança de ciclistas.
c) apurar, prevenir e reprimir a prática de atos de improbidade contra a fé pública, o patrimônio ou a administração pública
ou privada, referentes à segurança do trânsito.
d) dirimir conflitos sobre circunscrição e competência de trânsito no âmbito da União, dos Estados e do Distrito Federal.
e) realizar o patrulhamento ostensivo, executando operações relacionadas com a segurança pública, com o objetivo de
preservar a ordem, a incolumidade das pessoas e o patrimônio da União e de terceiros.
30 - De acordo com o Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de Curitiba (Lei Municipal nº 1.656/1958), identifique
como verdadeiras (V) as formas válidas de provimento em cargo público e como falsas (F) as demais:
(
(
(
(

)
)
)
)

Nomeação.
Reintegração.
Promoção.
Ascensão.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.
a)
b)
c)
d)
►e)

F – V – F – V.
F – F – V – V.
V – F – F – V.
V – F – V – F.
V – V – V – F.

31 - São órgãos de segurança pública expressamente previstos na Constituição Federal, EXCETO:
a)
b)
c)
►d)
e)

Polícia Federal.
Polícia Rodoviária Federal.
Polícias Civis.
Polícias Científicas.
Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares.
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32 - De acordo com a Lei Municipal nº 14.522/2014, a Carreira da Guarda Municipal tem como princípios básicos
expressamente previstos:
1.
2.
3.
4.

respeito à dignidade humana e respeito à cidadania.
respeito à legalidade democrática e respeito à coisa pública.
respeito à hierarquia e respeito irrestrito às decisões administrativas.
respeito à justiça e busca da valorização do servidor.

Estão corretos os itens:
a)
b)
►c)
d)
e)

2 e 3 apenas.
1, 3 e 4 apenas.
1, 2 e 4 apenas.
1 e 3 apenas.
2 e 4 apenas.

33 - Com base no Estatuto Geral das Guardas Municipais, identifique as afirmativas a seguir como verdadeiras (V) ou
falsas (F):
( ) A proteção dos direitos humanos fundamentais, do exercício da cidadania e das liberdades públicas é um dos
princípios mínimos de atuação das guardas municipais.
( ) É competência geral das guardas municipais a proteção de bens, serviços, logradouros públicos municipais e
instalações do Município.
( ) Somente a União pode criar, por lei, a guarda municipal, após analisar a situação de cada Município.
( ) A guarda municipal é subordinada ao chefe do Poder Executivo municipal.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.
a)
b)
►c)
d)
e)

F – V – V – V.
V – F – V – F.
V – V – F – V.
F – V – V – F.
V – F – F – V.

34 - De acordo com a Constituição Federal:
a)
►b)
c)
d)
e)

a saúde é um direito de todo cidadão brasileiro nato maior de 18 (dezoito) anos de idade.
ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei.
o exercício dos cultos religiosos depende de autorização da Administração Pública Municipal.
somente mediante justificativa fundada alguém será submetido a tortura.
a constituição de associação para fins lícitos depende de um juízo de conveniência e oportunidade da Administração
Pública Municipal.

35 - Sobre as ações constitucionais previstas na Constituição Federal, numere a coluna da direita de acordo com sua
correspondência com a coluna da esquerda.
1.
2.
3.
4.

Conceder-se-á habeas corpus...
Conceder-se-á mandado de segurança...
Conceder-se-á habeas data...
Conceder-se-á mandado de injunção...

( ) ...sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o
exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das
prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à
cidadania.
( ) ...sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer
violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por
ilegalidade ou abuso de poder.
( ) ...para assegurar o conhecimento de informações relativas à
pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de
dados de entidades governamentais ou de caráter público.
( ) ...para proteger direito líquido e certo, não amparado por outros
remédios constitucionais mais específicos, quando o
responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade
pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições
do Poder Público.

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, de cima para baixo.
►a)
b)
c)
d)
e)

4 – 1 – 3 – 2.
1 – 2 – 3 – 4.
4 – 3 – 2 – 1.
1 – 4 – 2 – 3.
2 – 3 – 4 – 1.
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36 - Com base na Lei nº 13.022, de 08/08/2014, considere as seguintes afirmativas:
1.
2.
3.

Municípios limítrofes podem, mediante consórcio público, utilizar, reciprocamente, os serviços da guarda
municipal de maneira compartilhada.
As guardas municipais não poderão ter efetivo superior a 0,5% (cinco décimos por cento) da população, em
Municípios com até 50.000 (cinquenta mil) habitantes.
As guardas municipais não podem ficar sujeitas a regulamentos disciplinares de natureza militar.

Assinale a alternativa correta.
a)
b)
c)
►d)
e)

Somente a afirmativa 1 é verdadeira.
Somente a afirmativa 2 é verdadeira.
Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.
As afirmativa 1, 2 e 3 são verdadeiras.

37 - Nos termos da Lei Municipal no 13.769/2011, que reestruturou a carreira de segurança municipal, é correto afirmar:
a)

Os integrantes da carreira de segurança municipal atuam de forma autônoma e lhes é vedado auxiliar os demais órgãos
da área de segurança pública das esferas estadual e federal.
b) O Quadro de Pessoal da Guarda Municipal de Curitiba está organizado em Parte Geral, Parte Especial e Parte
Permanente.
►c) Os integrantes da carreira de segurança municipal serão lotados na Secretaria Municipal da Defesa Social e poderão ter
exercício nas unidades da Prefeitura Municipal de Curitiba.
d) As áreas de atuação do cargo de Guarda Municipal são: Guarda, Supervisor, Inspetor e Consultor.
e) A jornada de trabalho dos integrantes da carreira de segurança municipal poderá ser cumprida somente nos regimes de
vinte ou quarenta horas semanais.
38 - “Expor a perigo a vida ou a saúde de pessoa sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para fins de educação, ensino,
tratamento ou custódia, quer privando-a de alimentação ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando-a a trabalho
excessivo ou inadequado, quer abusando de meios de correção ou disciplina”. Tal é a descrição do crime de:
a)
►b)
c)
d)
e)

exposição.
maus-tratos.
perigo.
lesão.
atentado.

39 - De acordo com a Lei nº 10.826/2003, podem portar arma de fogo, sob as condições estabelecidas em lei e regulamentos,
EXCETO:
►a) os advogados inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil.
b) os integrantes das Forças Armadas.
c) os integrantes das guardas municipais das capitais dos estados e dos municípios com mais de 500.000 (quinhentos mil)
habitantes.
d) os auditores-fiscais da Receita Federal do Brasil.
e) os membros do Ministério Público.
40 - Em conformidade com o disposto no Estatuto do Idoso, a política de atendimento ao idoso será feita:
a)
b)
c)
d)
►e)

exclusivamente pela União.
exclusivamente pelos Estados.
pelos Municípios, com auxílio da União e dos Estados.
exclusivamente pelos Entes Federados.
mediante conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais.

