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INSTRUÇÕES

[Estas instruções passam a fazer parte do Edital n.º 005/2011 do Município de Pinhais.]

01. Deixe sobre a carteira escolar apenas o material estritamente necessário para a realização
da prova (caneta, lápis, borracha e apontador) e a Cédula de Identidade.

02. No decorrer da prova, você assinará a lista de presença.
03. Você receberá do Fiscal os seguintes materiais:

a) este caderno de prova; e
b) a folha de respostas.

CADERNO DE PROVA

04. Este caderno de prova deve conter 40 (quarenta) questões, numeradas de 01 a 40. Confi-
ra-o antes de iniciar a prova. Caso encontre algum defeito, levante o braço e aguarde a
chegada do Fiscal. Após a prova ser iniciada, não será aceita qualquer reclamação sobre
falhas na impressão e/ou montagem.

05. Em cada questão, somente UMA alternativa será aceita como resposta.
06. A interpretação das questões é parte integrante da prova. Evite perguntas.
07. A prova é individual. É vedada a comunicação entre os candidatos durante a prova.

FOLHA DE RESPOSTAS

08. Confira se o seu nome, número de inscrição e número de sua identidade estão corretos
na folha de respostas. Caso contrário, notifique imediatamente o Fiscal.

09. Não amasse, nem dobre a folha de respostas. Preencha-a com caneta esferográfica azul

ou preta, escrita grossa. Não faça uso de borracha ou corretivo.
10. A marcação na folha de respostas é de inteira responsabilidade do candidato.
11. Procure responder a todas as questões. As questões não respondidas, com mais de uma

resposta ou preenchidas em desacordo com as instruções da folha de respostas serão
consideradas nulas.

12. Ao terminar a prova, devolva ao Fiscal a folha de respostas. Após a entrega, retire-se do

local de prova.

LEMBRETES IMPORTANTES

13. Guarde o seu relógio antes do início da prova. O tempo de realização da prova será controlado
pelo Fiscal de sala.

14. Desligue o seu telefone celular antes do início da prova e guarde-o.
15. Tire o boné antes do início da prova e guarde-o.
16. Você somente poderá retirar-se da sala de provas após decorrida 1 (uma) hora de seu

início.
17. Você poderá levar o seu caderno de prova somente após duas horas do início da prova.
18. Duração da prova: 03h (três horas), já incluído o tempo destinado à identificação do candidato

e ao preenchimento da folha de respostas.
19. Os 03 (três) últimos candidatos de cada sala deverão entregar a folha de respostas ao

mesmo tempo, assinar o Termo de Encerramento de Prova e retirar-se, todos juntos, da
sala.

20. A desobediência a qualquer uma das determinações destas instruções ou das constantes
da folha de respostas poderá implicar a anulação da sua prova.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N.º 005/2011

........................................................................................

CERTO

Errado

Somente UMA
resposta certa
em cada ques-
tão. Leia atenta-
mente e mar-
que a que achar
correta.

Não use

Não use

Identidade com foto
sobre a carteira escolar

Não use



CONCURSO PÚBLICO – PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS                                            APLICAÇÃO: 05/02/2012
Elaboração: CEC – Núcleo de Concursos             É permitida a reprodução, desde que citada a fonte.                                 Folha 02/
08



CONCURSO PÚBLICO – PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS                                            APLICAÇÃO: 05/02/2012
Elaboração: CEC – Núcleo de Concursos             É permitida a reprodução, desde que citada a fonte.                                 Folha 03/
08

Folha 01/15

LÍNGUA PORTUGUESA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N.º 005/2011

O texto a seguir constitui referência para resposta das questões 01 a 07.

A SEGURANÇA PÚBLICA E A IMPORTÂNCIA DAS GUARDAS MUNICIPAIS

Englobando o país em que as pessoas clamam por uma segurança pública mais justa e eficiente,
está dentre os agentes institucionais incumbidos dessa árdua missão, a figura das Guardas
Municipais como boa opção de somação na tentativa de resgatar a confiança do povo nos seus
órgãos de proteção para uma consequente melhora nesta problemática área social.

Com o recrudescimento da violência e o aumento estúpido da criminalidade em todo canto do
país e, pelo fato de as Polícias não estarem sendo suficientes o bastante para conter o surto da
marginalidade, precisamos além do apoio irrestrito da população, das ações relacionadas às Guardas
Municipais neste importante mister de bem proteger a sociedade.

A sociedade brasileira é sabedora de que a Instituição Policial Militar tem as suas ações voltadas
primordialmente para a prevenção em virtude de ser uma força fardada, uniformizada, enquanto que
a Polícia Civil, a Polícia Judiciária é incumbida da repressão ao crime, ou seja, é responsável por
construir o alicerce do Processo Criminal através da investigação policial, do inquérito policial, para
levar os delinquentes às barras da Justiça.

(...)
A população quer solução para a questão da sua insegurança e não faz distinção entre Polícias.

O povo reclama principalmente por policiamento ostensivo mais eficiente e presente em diversos
lugares. A sociedade clama pela presença de Policiais uniformizados nas ruas, durante todo o dia
e, notadamente, à noite, para a garantia da propriedade e da vida das pessoas.

A crítica da imprensa e o clamor da sociedade por uma segurança pública mais eficaz levam-
-nos a um exame mais criterioso: o de que as Guardas Municipais devem realmente ultrapassar as
suas atribuições constitucionais para tornarem-se força auxiliar da Polícia Militar.

O artigo 144 da Constituição Federal trata da questão da segurança pública como sendo dever
do Estado, direito e responsabilidade de todos, definindo como órgãos de proteção da ordem pública
e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a
Polícia Ferroviária Federal, as Polícias Civis, as Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Mili-
tares, deixando, entretanto, para os Municípios o poder de constituir as suas Guardas Municipais,
destinadas somente a proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme o estatuído no § 8º
do citado artigo.

Entretanto a interpretação do texto constitucional deve sempre buscar o melhor resultado social,
a melhor opção para o povo, a melhor alternativa, e a alternativa plausível para a melhoria do nosso
policiamento ostensivo está nas Guardas Municipais para todos os lugares como auxiliar da Polícia
Militar.

Partindo do princípio de que quem guarda vigia, quem vigia policia e, quem policia é a Polícia
que guarda e também vigia, logo se subentendem que as Polícias e as Guardas Municipais caminham
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pari passu, ou seja, estão no mesmo barco, na mesma tempestade e com a mesma finalidade: a
proteção da sociedade através da manutenção da ordem, do cumprimento e aplicação das Leis
vigentes no país.

(...)
Outro fato relevante é o de que as Guardas Municipais buscam sempre o policiamento em

integração com o povo dos seus Municípios e isso é de suma importância para se fazer segurança
pública, pois a população passa a ver a sua Guarda, que também é a sua Polícia, à luz do valor da
amizade, virando sua parceira no combate ao crime.

Tais corpos municipais fortalecidos e expandidos para todas as cidades do país, por certo
desafogariam as Polícias Militares e evitariam a expansão dos crimes nos seus municípios. Por sua
vez, a Polícia Militar passaria a exercer em melhor patamar e plenitude a sua forte missão e, de
tudo, haveria em consequência também o benefício para a Polícia Civil, ou seja, para a Polícia Judi-
ciária que tem em seu acervo imensurável quantidade de procedimentos investigativos em todas as
Delegacias de Polícia do país sempre em ascensão e que com o evidente freio ou diminuição dos
crimes, estaria mais apta e solta para melhor investigar os ilícitos inevitáveis.

Assim como os Estados devem proceder com as suas Polícias, os Municípios devem investir e
mais valorizar profissionalmente as suas Guardas Municipais, qualificar melhor os seus membros,
tornar insistentes e bravos guerreiros defensores do cidadão de bem, soldados eficientes e
respeitosos, ágeis e transparentes, honrosos e merecedores da confiança da sociedade, para enfim,
como verdadeira força somatória, caminharmos todos juntos em busca da tão sonhada, almejada e
esperada, real segurança pública dos brasileiros.

Texto modificado. Autor: Archimedes Marques (delegado de Policia no Estado de Sergipe. Pós-Graduado em Gestão Estratégica de
Segurança Pública pela Universidade Federal de Sergipe). 04/08/2010

Assinale a alternativa que completa corretamen-
te a frase a seguir:

De acordo com o autor, a relação entre a Polícia Militar,
a Polícia Civil e as Guardas Municipais deve ser _________.

A) de independência, pois não se deve confundir papel
ostensivo com preventivo.

B) de subordinação, pois às Guardas cabe cumprir as
determinações das demais polícias.

C) complementar, na medida em que as Guardas, ao
serem organizadas e eficientes, auxiliam o trabalho
das demais polícias.

D) autônoma, pois possuem objetos de proteção absolu-
tamente diferentes.

E) coincidente, com atividades estritamente ostensivas
para atender às expectativas do povo.

Considerando o contexto, a única expressão que
NÃO possui sentido figurado:

A) “neste importante mister de bem proteger a socieda-
de...”

B) “Tais corpos municipais fortalecidos e expandidos para
todas as cidades do país, por certo desafogariam as
Polícias Militares...”

C) “estão no mesmo barco...”
D) “na mesma tempestade...”
E) “tornar insistentes e bravos guerreiros defensores do

cidadão de bem...”

07

07

07

07

Assinale a alternativa que completa corretamen-
te a frase a seguir:

Das ideias presentes no texto, é possível afirmar corre-
tamente que ____________________________________.

A) a Constituição Federal não dispõe sobre as finalidades
da Guarda Municipal.

B) O autor defende a tese de que o trabalho da Guarda
Municipal possa transpor seus encargos constitucio-
nais de forma a atender aos anseios do povo.

C) as Guardas Municipais na verdade não estão relacio-
nadas à segurança pública, se considerada a leitura
do texto constitucional.

D) não há colaboração entre as polícias, daí os clamores
e as reclamações do povo.

E) as Guardas Municipais deveriam estar sob a tutela
do Estado e não dos Municípios, pois esse é o an-
seio da sociedade.

Assinale a alternativa que completa corretamen-
te a frase a seguir:

O sentimento predominante no último parágrafo é de
_______________________________________________.

A) complacência;
B) ironia;
C) ilusão;
D) esperança;
E) ansiedade.
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07

07 Em “Entretanto a interpretação do texto consti-
tucional deve sempre buscar o melhor resultado so-
cial...”, a oração tem um claro valor adversativo. Sen-
do assim, assinale a alternativa que contém a mais
adequada substituição para esse fragmento:

A) “Embora a interpretação do texto constitucional deve
sempre buscar o melhor resultado social...”

B) “A interpretação do texto constitucional, todavia, deve
sempre buscar o melhor resultado social...”

C) “A fim de que a interpretação do texto constitucional
deve sempre buscar o melhor resultado social...”

D) “A interpretação do texto constitucional, consequen-
temente, deve sempre buscar o melhor resultado so-
cial...”

E) “Se a interpretação de texto constitucional deve sem-
pre buscar o melhor resultado social...”

Introduzindo a conjunção “QUE” antes do verbo
“levar” (3.º parágrafo), são necessárias algumas mu-
danças no texto.

Assinale a alternativa em que as alterações mantêm
a coesão e a coerência do texto, respeitando-se a
norma culta.

A) “para que se levem os delinquentes às barras da Jus-
tiça”.

B) “para que levem-se os delinquentes às barras da Jus-
tiça”.

C) para que se leve os delinquentes às barras da Justiça”.
D) “para que, se levem os delinquentes às barras da Jus-

tiça”.
E) “para que, leve-se os delinquentes às barras da Jus-

tiça”.

Das orações a seguir, a única que não admite
transposição para a voz passiva é:

A) “A sociedade clama pela presença de Policiais unifor-
mizados nas ruas...”

B) “As guardas Municipais buscam sempre o policia-
mento...”

C) “Entretanto a interpretação do texto constitucional
deve sempre buscar o melhor resultado social...”

D) “Tais corpos municipais fortalecidos e expandidos para
todas as cidades do país, por certo desafogariam as
Polícias Militares...”

E) “Por sua vez, a Polícia Militar passaria a exercer em
melhor patamar e plenitude a sua forte missão...”

O texto a seguir, do site da Prefeitura de Curitiba (Se-
cretaria Municipal da Desfesa Social), serve de apoio
para as questões 08, 09 e 10.

Em 1986, A cidade de Curitiba enfrentava um aumento
nas depredações em seus “Próprios“ Municipais, desper-
tando a necessidade de se criar um grupo diferenciado,
onde proteção a população seria prioridade. Com este
intuito, em 17 de julho daquele ano, o Prefeito Municipal,
sancionou após aprovação da Câmara Municipal de
Curitiba, o Projeto de Lei n.º 56/84, surgindo assim a Lei
n.º 6867/1986, que criou o Serviço Municipal de Vigilância
– VIGISERV.

www.curitiba.pr.gov.br

Avalie as proposições a seguir e marque (V) para
Verdadeiro e (F) para Falso.

(     ) O vocábulo “depredações” deveria estar grafado assim:
“depedrações”

(     ) O vocábulo “intuito” deveria estar grafado com  acento:
“intuíto”.

(     ) A expressão “Com este intuito...” poderia ser substi-
tuída por “Com esta finalidade...”, sem prejuízo algum
de significado.

(     ) Para obedecer à norma culta da língua portuguesa, o
segmento “onde proteção a população seria priori-
dade.” poderia ser, por exemplo, substituído por “cuja
finalidade fosse a proteção à população”.

Assinale a alternativa que apresenta, de cima para
baixo, a sequência correta:

A) F – F – V – V
B) V – V – V – V
C) V – V – F – F
D) F – V – V – V
E) F – F – V – F

No segmento “...proteção a população seria...” está
faltando o acento indicativo da crase que, neste caso, re-
presentaria a fusão da preposição “a” com o artigo “a”.

Assinale a alternativa em que há o mesmo tipo de
desvio em relação à norma culta:

A) Em 13 de agosto de 1991 implantou-se o Pelotão
Escolar, vinculado a esta corporação.

B) O objetivo era o de transformar a Rua das Flores em
espaço seguro a comunidade.

C) A partir de hoje a equipe trabalhará com bicicletas
equipadas e uniforme específico.

D) O cidadão escreveu o requerimento a lápis.
E) Os Guardas Municipais devem obedecer a todas as

normas estabelecidas pelo Estatuto da Criança e do
Adolescente.

07

07
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07 No segmento “...o Prefeito Municipal, sancionou após
aprovação da Câmara Municipal...” não foi obedecida uma
das principais regras de pontuação, que é a seguinte: não
se deve separar por vírgula o sujeito do predicado, quando
a oração estiver na ordem direta.

Assinale a alternativa cuja frase contém problema
idêntico ao apresentado acima.

A) Bosques, , , , , parques, , , , , escolas... os Guardas Municipais
cuidavam de tudo.

B) Passados pouco mais de dez meses da implantação
da Guarda Municipal,,,,, Pinhais começa a colher os
“bons frutos” de um trabalho que efetivamente está
dando certo.

C) Segundo José Arildo de Oliveira,,,,, hoje a Guarda Mu-
nicipal de Pinhais vem se destacando como uma das
corporações mais bem preparadas do Estado.

D) Questões que,,,,, porventura,,,,, envolvam conteúdos de
aspectos legais,,,,, terão por base a legislação em vigor
na data de publicação do Edital.

E) A Guarda Municipal de Pinhais e a Polícia Militar pren-
deram, , , , , na manhã desta segunda-feira, , , , , dois suspeitos
de envolvimento com o tráfico de drogas.
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RACIOCÍNIO LÓGICO

No mês de dezembro de 2011, em Pinhais, houve
um sequestro que mobilizou um bairro todo. Melian-
tes invadiram uma casa e renderam uma família. O
corpo policial foi acionado e bloqueou um quarteirão
em formato de quadrado com 144 metros quadrados
de área. O perímetro desse quarteirão bloqueado foi,
em metros:

A) 12
B) 15
C) 48
D) 24
E) 144

A troca do hidrômetro nem sempre é a culpada pelo
aumento nas contas de água. A Sabesp orienta que pode
haver pequenos vazamentos, invisíveis a olho nu, respon-
sáveis pela alta nas contas. Um dos procedimentos é usar
a borra de café no vaso sanitário. O normal é ela ficar de-
positada no fundo do vaso. Caso isso não aconteça, é
sinal de vazamento na válvula ou na caixa de descarga. O
teste demora de 10 a 15 minutos. Em bacias cuja saída
da descarga for para trás (direção da parede), deve-se fazer
o teste esgotando-se a água. Se a bacia voltar a acumular
água, há vazamento na válvula ou na caixa de descarga.

(http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2010).

Num recipiente em forma de cilindro circular reto,

com raio da base 2cm e altura 6 3 cm (dimensões

internas), há volume de água de 16 3
3cm  (figura 1).

Qual deve ser o maior ângulo a (figura 2) que o plano
da base do cilindro deve fazer com o plano de apoio
para que a água não se derrame ao se inclinar o
cilindro?

fig-02

água

fig-01

água

2cm

3   cm6




A) 600

B) 400

C) 450

D) 900

E) 300

Segundo a Secretaria de Segurança Pública de
um determinado município, acontecem 4 homicídios
por fim de semana. Fontes não oficiais afirmam que
acontecem 6 homicídios no mesmo período. O nú-
mero médio de homicídios anuais, levando em consi-
deração as duas fontes é de, aproximadamente:

A) 270
B) 510
C) 12
D) 1024
E) 4500

Engenheiros e cientistas da Nasa, a agência espa-
cial americana, e da fabricante de veículos General Motors
estão desenvolvendo em parceria uma nova geração de
robôs humanoides, capazes de trabalhar com humanos
“lado a lado”, usando as mesmas ferramentas. Os “subpro-
dutos” tecnológicos decorrentes da empreitada O Robonaut
2, ou simplesmente R2, é mais rápido que a versão original,
criada há dez anos, e capaz de usar suas mãos para
trabalhos intricados. “O R2 pode operar com segurança
ao lado de pessoas, uma necessidade tanto no espaço
quanto na Terra”, diz comunicado da Nasa. 

Segundo Mike Coats, diretor do Centro Espacial
Johnson (um dos braços da Nasa, com sede em Houston),
o R2 também poderá ir onde os riscos são muito grandes
para pessoas. A primeira parceria da Nasa com a GM foi
firmada na década de 1960, para desenvolvimento dos sis-
temas de navegação das missões Apollo. A construção
do primeiro jipe lunar também contou com a colaboração
da empresa.

(http://g1.globo.com/Noticias/Ciencia)

A Montadora afirmou que um humanoide, traba-
lhando durante 20 dias a um regime de 8 horas por
dia, tem capacidade de produzir 400 veículos em uma
empreitada média. Trabalhando agora a um regime
de 10 horas diárias, quantos dias seriam necessários
para suprir a demanda de 500 veículos?

A) 10 dias;
B) 21 dias;
C) 5 dias;
D) 40 dias;
E) 20 dias.

07
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Em uma auditoria realizada dentro das forças
policiais, um fator de suma importância que  fora ana-
lisado é a formação acadêmica dos colaboradores.
Estatisticamente, um a cada cinquenta policiais tem
graduação em ensino superior. Então, o percentual
de policiais graduados em ensino superior é:

A) 50%
B) 45%
C) 2%
D) 1%
E) 98%

07
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17

Suponha que um Guarda Municipal necessite digitalizar uma foto para utilizá-la em um material. Para
realizar este procedimento de digitalização, é necessário que ele utilize um periférico de entrada de dados.
Indique a alternativa que possui o periférico para a realização do procedimento apresentado:

A) Monitor;
B) Drive de CD-ROM;
C) Modem;
D) Scanner;
E) Impressora.

Considere um computador com sistema operacional Windows XP. Com base na imagem a seguir e em
conceitos de arquivos e pastas, indique a alternativa correta:

A) A única forma para criar uma subpasta na pasta GUARDA MUNICIPAL DE PINHAIS é a utilização das funcionalidades

da ferramenta .

B) Para renomear a pasta  para , basta clicar com o botão direito do mouse sobre a pasta em

questão e utilizar as funcionalidades da opção Renomear encontrada por meio do menu que aparece em decorrência
desta ação.

C) Podemos observar por meio da imagem que a pasta  possui três subpastas.

D) Por meio do botão , é possível criar novas pastas.

E) Não é possível criar outras subpastas na pasta GUARDA MUNICIPAL DE PINHAIS.

INFORMÁTICA
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 Considere a imagem a seguir que possuI trecho de uma notícia retirada do site http://www.pinhais.pr.gov.br

Caso o usuário aplique um clique simples sobre a palavra “Guarda” localizada na segunda linha do primeiro

parágrafo apresentado na imagem e, após isso, aplique um clique simples sobre a ferramenta . Com

base na figura apresentada e nos conceitos do editor de textos Microsoft Word, indique a alternativa que
apresenta o que acontecerá no texto:

A) Somente a letra posterior ao ponto de inserção ficará em negrito.
B) Somente a letra anterior ao ponto de inserção ficará em negrito.
C) A palavra inteira ficará em negrito.
D) A frase inteira ficará em negrito.
E) Nada acontecerá, pois a ferramenta negrito somente é aplicada a trechos de texto selecionados.

18
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Considere um computador com Windows XP, a imagem de envio de mensagem do Outlook Express
indicada a seguir e que o e-mail cadastrado para envio seja guarda@pinhais.pr.gov.br.

Caso o destinatário guarda01@pinhais.pr.gov.br receba a mensagem, enviada por guarda@pinhais.pr.gov.br,
corretamente e clique no botão Responder a todos, indicado a seguir:

Quais endereços de e-mail receberão a resposta de guarda01@pinhais.pr.gov.br?

A) todos, menos guarda01@pinhais.pr.gov.br
B) todos, inclusive guarda01@pinhais.pr.gov.br
C) guarda02@pinhais.pr.gov.br, guarda03@pinhais.pr.gov.br e guarda@pinhais.pr.gov.br
D) somente guarda01@pinhais.pr.gov.br
E) somente guarda04@pinhais.pr.gov.br

19
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Com base na imagem apresentada e sobre conceitos de Internet, indique a alternativa correta:

A) O Internet Explorer possui recursos para bloqueio de pop-ups.
B) Por meio do menu Ferramentas, do Internet Explorer, podemos realizar a correção ortográfica e gramatical de uma

página da Internet, atualizando possíveis erros no site apresentado.
C) A URL apresentada na figura é http://www.guardamunicipal.pr.gov.br

D)  A área que possui o ícone  indica que a página em questão pode ser ampliada no máximo até 100
vezes.

E) Por meio do menu Editar, encontramos a opção Atualizar e Parar.

20
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Analise os itens a seguir:

 Segundo estabelece o texto magno vigente, os Mu-
nicípios poderão constituir guardas municipais desti-
nadas à proteção de seus bens, serviços e instala-
ções, conforme dispuser a lei.

 É certo que a Polícia Federal tem competência para
prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e
drogas afins, o contrabando e o descaminho, sem
prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públi-
cos nas respectivas áreas de competência.

 Como as Forças Armadas são organizadas com base
na hierarquia e na disciplina, atualmente temos o se-
guinte: internamente, elas se subordinam, hierárquica
e disciplinarmente, aos respectivos Comandantes da
Marinha, do Exército e da Aeronáutica, todos inte-
grados no Ministério da Defesa, devendo ser obedien-
tes, ainda, ao Presidente da República, que corporifica
o comando supremo das três Forças. Todos os cargos
citados são privativos de brasileiro nato, exceto o de
Ministro da Defesa, conforme entendimento do Su-
premo Tribunal Federal.

 A segurança pública é dever do Estado, direito e res-
ponsabilidade de todos, e é exercida para a preserva-
ção da ordem pública e da incolumidade das pessoas
e do patrimônio.

 Determina a CF/88 que não caberá “habeas corpus”
em relação a punições disciplinares militares.

A quantidade de itens corretos é igual a:

A) 5 (cinco);
B) 4 (quatro);
C) 3 (três);
D) 2 (dois);
E) 1 (um).

Sobre a organização administrativa do Estado e
o procedimento licitatório no ordenamento jurídico
brasileiro, julgue as assertivas a seguir e assinale a
alternativa correta:

I. Verifica-se a dispensa de licitação sempre que houver
impossibilidade jurídica de competição.

II. Tendo em conta que os órgãos públicos possuem
personalidade jurídica, podem figurar no polo ativo da
ação de mandado de segurança.

III. Os órgãos públicos despersonalizados da Admi-
nistração Direta, autárquica e fundacional são criados
por lei, não podendo ser extintos por meio de decreto
do chefe do Poder Executivo.

IV. A organização administrativa brasileira tem como ca-
racterística a personificação das entidades adminis-
trativas da Administração Indireta.

V.  A licitação destina-se a assegurar a observância do
princípio constitucional da isonomia e a selecionar a
proposta mais vantajosa para a Administração Pública.

A) I, II e III são verdadeiras e IV e V são falsas.
B) I, IV e V são verdadeiras e II e III são falsas.
C) I e II são falsas e III, IV e V são verdadeiras.
D) Todas as assertivas são verdadeiras.
E) Todas as assertivas são falsas.

A Constituição Federal de 1988, em seu Título II,
Capítulo I, trata dos direitos e deveres individuais e
coletivos. Analise os itens abaixo e marque a alter-
nativa correta:

I. As associações só poderão ser compulsoriamente
dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por de-
cisão administrativa ou judicial, exigindo-se, em ambos
os casos, o trânsito em julgado.

II. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela
podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para
prestar socorro, ou, durante a noite, por determinação
judicial.

III. A prática do racismo constitui crime inafiançável e
imprescritível, sujeito à pena de detenção, nos termos
da lei.

IV. Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo,
e aos acusados em geral são assegurados o contra-
ditório e ampla defesa, com os meios e recursos a
ela inerentes.

V. Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por
ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária
competente, salvo nos casos de transgressão militar
ou crime propriamente militar, definidos em lei.

A) Apenas os itens I, III e V estão corretos.
B) Apenas os itens III, IV e V estão corretos.
C) Apenas os itens I, II e V estão incorretos.
D) Apenas os itens IV e V estão corretos.
E) Apenas os itens III, IV e V estão incorretos.

Assinale a alternativa INCORRETA:

A) O mandado de segurança individual, o “habeas
corpus” e o “habeas data” são ações de índole cons-
titucional que não exigem capacidade postulatória,
pois qualquer cidadão tem legitimidade para seu
ajuizamento, segundo jurisprudência dominante da
Corte Suprema brasileira.

B) Os direitos e garantias individuais têm “status” de cláu-
sula pétrea expressa no texto constitucional vigente.
Sendo assim, não se admite proposta de emenda
constitucional tendente a aboli-los ou suprimi-los.

C) O “habeas corpus” e o “habeas data” são ações gra-
tuitas, conforme prevê expressamente a CF/88.

D) 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.

E) Os direitos sociais, por exigirem disponibilidade
financeira do Estado para sua efetiva concretização,
estão sujeitos à denominada cláusula de “reserva do
financeiramente possível”.
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Assinale a alternativa correta:

A) Estabelece a Constituição Federal que os tratados e
convenções internacionais sobre direitos humanos que
forem aprovados, em cada Casa do Congresso Na-
cional, em dois turnos, por três quintos dos votos
dos respectivos membros, serão equivalentes às leis
complementares.

B) Segundo o ordenamento constitucional vigente, todos
podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais
abertos ao público, desde que haja autorização estatal
prévia, visando sempre não frustrar outra reunião an-
teriormente convocada para o mesmo local.

C) Qualquer pessoa do povo pode propor ação popular,
inclusive o Ministério Público no exercício de suas
atribuições, visando à tutela do interesse público.

D) A previsão constitucional da prisão civil do depositário
infiel não foi revogada pela ratificação, pelo Brasil, do
Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e
da Convenção Americana sobre Direitos Humanos –
Pacto de San José da Costa Rica, mas deixou de ter
aplicabilidade diante do efeito paralisante desses tra-
tados em relação à legislação infraconstitucional que
regulamenta a matéria, seja essa legislação anterior
ou posterior à data de ratificação de tais normas inter-
nacionais. A orientação atual de nossa Corte Suprema
(STF) é objeto de Súmula Vinculante, que assenta
que é ilícita a prisão civil de depositário infiel qualquer
que seja a modalidade do depósito.

E) Os crimes de opinião cometidos por estrangeiro são
passíveis de extradição, desde que praticados contra
a integridade nacional.

Considere a seguinte situação hipotética.

“Mariane, imputável penalmente, estava furtando em
um supermercado, oportunidade em que foi flagrada por
Maicon, segurança do estabelecimento, também imputável
penalmente. Na tentativa de segurá-la até a chegada da
polícia, Maicon a imobilizou e a levou para uma sala reser-
vada do estabelecimento. Nessa sala, Mariane passou a
chutar a porta, estando claro que ela não tinha força física
suficiente para arrombá-la e, assim, poder vir a fugir. Maicon,
então, mesmo podendo imobilizá-la novamente, preferiu
desferir um violento soco no rosto de Mariane e lançou
contra seus olhos um forte gás de pimenta.”

A respeito desses fatos, é correto afirmar:

A) Maicon não pode ser responsabilizado criminalmente,
pois agiu em estado de necessidade.

B) Maicon não pode ser responsabilizado criminalmente,
pois agiu em legítima defesa.

C) a conduta de Maicon é atípica.
D) Maicon deve responder por crime de lesão corporal.
E) Maicon deve responder por crime de abuso de auto-

ridade.

25

26

28
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27 Assinale a alternativa que completa corretamen-
te o texto a seguir:

Bernardo, gerente de banco, teve sua família seques-
trada. Diante disso, foi obrigado pelos sequestradores a
subtrair dinheiro do cofre da agência bancária em que tra-
balha e entregar a eles. Bernardo não deve ser responsa-
bilizado criminalmente, por ausência de______________.

A) antijuridicidade;
B) culpabilidade;
C) tipicidade;
D) ilicitude;
E) punibilidade.

Considere as seguintes situações:

I. Estudante holandês, em visita ao Rio de Janeiro, que
acredita ser permitido pela lei brasileira o consumo
de substância entorpecente, é surpreendido por poli-
ciais ao fumar um cigarro de maconha.

II. Na saída de restaurante, em dia de chuva, cidadão
leva um guarda-chuva de terceiro, imaginando que é
o seu.

III. Gestante ingere substância abortiva, acreditando que
estava tomando um suave relaxante muscular.

IV. Enfermeira aplica no ferimento de paciente substância
corrosiva ácida, imaginando que está utilizando me-
dicamento.

Pode vir a constituir erro de tipo a situação descrita
apenas no(s) item(ns):

A) II e III
B) II e IV
C) I
D) II, III e IV
E) III e IV

Marcelo, pessoa com 27 (vinte e sete) anos de idade,
agrediu e feriu uma criança de 10 (dez) anos de idade.
Ocorre que Marcelo, em virtude de perturbação de saúde
mental, não era inteiramente capaz de entender o caráter
ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse
entendimento.

Está correto afirmar que Marcelo:

A) deve ser responsabilizado penalmente, sem qualquer
benefício, porque a agressão foi dolosa.

B) é isento de pena, porque ele é inimputável, ficando
sujeito à aplicação de medida de segurança.

C) pode ter a pena reduzida de um a dois terços.
D) deve ser responsabilizado penalmente, sem qualquer

benefício, porque era maior de 18 (dezoito) anos.
E) é isento de pena, uma vez que a criança maltratada

só tinha dez anos de idade.
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Analise as seguintes proposições sobre os crimes
contra a pessoa.

I. A premeditação não configura uma qualificadora do
crime de homicídio.

II. O aborto, segundo recente alteração legislativa, não
é mais considerado crime, se for realizado até os 60
(sessenta) dias de gestação.

III. O crime de lesão corporal culposa foi graduado pelo
legislador em leve, grave e gravíssima, dependendo
da intensidade da lesão gerada.

IV. O guarda municipal Mário atribuiu, falsamente, a seu
colega Luciano, a prática de atividade contravencional
do jogo do bicho, o que pode caracterizar o crime de
calúnia.

Está correto somente o que se afirma na(s) asser-
tiva(s):

A) I, III e IV
B) I e IV
C) I e III
D) II, III e IV
E) I

Assinale (V) se a assertiva for Verdadeira e (F) se
a assertiva for Falsa, a respeito dos crimes contra o
patrimônio:

( ) A energia elétrica é equiparada pelo legislador a “coisa
alheia móvel” e, assim, pode ser objeto do crime de
furto.

( ) A pessoa que, logo depois de subtraída a coisa, em-
prega violência contra pessoa ou grave ameaça, a
fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção
da coisa para si ou para terceiro, comete o crime de
roubo próprio.

( ) O crime de apropriação indébita consuma-se quando
o agente transforma a posse em propriedade, ou seja,
quando se inverte a posse em domínio.

( ) Disposição de coisa alheia como própria é uma mo-
dalidade de estelionato.

( ) O crime de receptação é punível, ainda que desco-
nhecido ou isento de pena o autor do crime de que
proveio a coisa.

Marque a alternativa que corresponde, de cima para
baixo, às respostas dadas:

A) V – V – F – V – V
B) V – V – F – F – V
C) F – F – V – V – F
D) V – F – V – V – V
E) V – F – V – V – F

Analise a seguinte hipótese fática.

“Renan, integrante da Guarda Municipal, notou que
foram entregues dois computadores modernos, de
significativo valor, na unidade em que exerce suas funções.
No intuito de subtrair tais computadores, Renan convidou
seu amigo Lucas, que trabalha como segurança particular
em uma empresa da região, para lhe auxiliar no intento
criminoso. No acordo estabelecido entre eles, cada um
ficaria com um computador para si. Durante o período da
noite, Renan, valendo-se das facilidades que seu cargo
lhe propiciava, pois tinha a chave da unidade, adentrou no
local em companhia de Lucas, sendo que cada um deles
subtraiu um computador.”

Nesse caso, está correto afirmar que:

A) Renan cometeu crime de peculato e Lucas cometeu
crime de furto.

B) ambos cometeram crime de peculato.
C) ambos cometeram crime de furto.
D) Renan cometeu crime de concussão e Lucas cometeu

crime de furto.
E) ambos cometeram crime de concussão.

Considere a seguinte situação hipotética.

“Os guardas municipais Fabiano e Ana Paula surpre-
enderam Marco e Antônio no momento em que estes sub-
traíam bens do município existentes em um parque da ci-
dade. No caminho entre o parque e a delegacia, Fabiano e
Ana Paula solicitaram a Marco e Antônio a importância de
R$ 500,00 (quinhentos reais) para deixar de conduzi-los
até a delegacia, liberá-los e esquecer o ocorrido. Marco e
Antônio não aceitaram pagar o valor solicitado pelos guar-
das municipais, razão pela qual foram entregues à auto-
ridade policial.”

Os guardas municipais Fabiano e Ana Paula:

A) cometeram o crime de corrupção ativa consumado.
B) cometeram o crime de corrupção ativa, na modalidade

tentada, pois Marco e Antônio não aceitaram pagar o
valor solicitado.

C) cometeram o crime de corrupção passiva consumado.
D) cometeram o crime de corrupção passiva, na moda-

lidade tentada, pois Marco e Antônio não aceitaram
pagar o valor solicitado.

E) cometeram o crime de concussão, na modalidade
tentada, pois Marco e Antônio não aceitaram pagar o
valor solicitado.
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Assinale a alternativa que completa corretamen-
te o texto a seguir:

De acordo com a redação atual da Lei n.º 10.826/
2003, é proibido o porte de arma de fogo em todo o território
nacional, salvo para os casos previstos em legislação
própria, para, dentre outras hipóteses enumeradas no artigo
6.º da referida Lei, _______________________________.

A) os integrantes das guardas municipais dos Municípios
com mais de 250.000 (duzentos e cinquenta mil) e
menos de 750.000 (setecentos e cinquenta mil) ha-
bitantes, quando em serviço;

B) os integrantes das guardas municipais das capitais
dos Estados e dos Municípios com mais de 1.000.000
(um milhão) de habitantes, nas condições estabele-
cidas no regulamento da Lei 10.826/2003;

C) os integrantes das guardas municipais das capitais
dos Estados e dos Municípios com mais de 250.000
(duzentos e cinquenta mil) habitantes, nas condições
estabelecidas no regulamento da Lei 10.826/2003;

D) os integrantes das guardas municipais dos Municípios
com mais de 50.000 (cinquenta mil) e menos de
500.000 (quinhentos mil) habitantes, quando em ser-
viço;

E) os integrantes das guardas municipais de todos os
Municípios, em serviço ou fora dele, independente-
mente do número de habitantes.

Ana e José, ambos maiores de idade, foram fla-
grados quando transportavam, para consumo pessoal,
100 (cem) gramas de “cannabis sativa” (maconha).
De acordo com o disposto na Lei n.º 11.343/2006, eles
poderão ser submetidos às seguintes penas:

I. medida educativa de comparecimento a programa ou
curso educativo;

II. advertência sobre os efeitos das drogas;
III. em caso de reincidência, reclusão de 2 (dois) a 5

(cinco) anos;
IV. prestação de serviços à comunidade;
V. independentemente de serem reincidentes, reclusão

de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos, pois o transporte
caracteriza sempre atividade típica do tráfico ilícito
de drogas.

Está correto o que se afirma somente na(s) assertiva(s):

A) V
B) I, II, III e IV
C) I e II
D) III e IV
E) I, II e IV

Assinale a alternativa que completa corretamen-
te o texto a seguir:

João, eventualmente e sem objetivo de lucro, ofere-
ceu, numa festa, droga ilícita a Maria, para juntos a consu-
mirem. De acordo com o disposto na Lei 11.343/2006, João,
diante de tal conduta _____________________________.

A) ficará sujeito somente a advertência sobre os efeitos
das drogas e medida educativa de comparecimento
a programa ou curso educativo.

B) não ficará sujeito a nenhuma punição.
C) cometeu conduta equiparada ao tráfico de drogas,

estando sujeito a uma pena de detenção, de 6 (seis)
meses a 1 (um) ano, e pagamento de 700 (setecentos)
a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, sem prejuízo
das penas previstas no art. 28 da mencionada Lei.

D) cometeu tráfico de drogas, ficando sujeito a pena de
reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento
de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-
-multa.

E) deve ser considerado como usuário, estando sujeito
à prestação de serviços à comunidade.

Assinale (V) se a assertiva for Verdadeira e (F)
se a assertiva for Falsa.

É considerado, pela Lei n.º 10.741/2003, como crime
contra o idoso:

( ) discriminar pessoa idosa, impedindo ou dificultando
seu acesso a operações bancárias, aos meios de
transporte, ao direito de contratar ou por qualquer outro
meio ou instrumento necessário ao exercício da cida-
dania, por motivo de idade.

( ) desdenhar, humilhar, menosprezar ou discriminar pes-
soa idosa, por qualquer motivo.

( ) expor a perigo a integridade e a saúde, física ou psí-
quica, do idoso, submetendo-o a condições desuma-
nas ou degradantes ou privando-o de alimentos e
cuidados indispensáveis, quando obrigado a fazê-lo,
ou sujeitando-o a trabalho excessivo ou inadequado.

( ) apropriar-se de ou desviar bens, proventos, pensão
ou qualquer outro rendimento do idoso, dando-lhes
aplicação diversa da de sua finalidade.

( ) negar a alguém, por motivo de idade, emprego ou
trabalho.

( ) reter o cartão magnético de conta bancária relativa a
benefícios, proventos ou pensão do idoso, bem como
qualquer outro documento com objetivo de assegurar
recebimento ou ressarcimento de dívida.

Marque a alternativa que corresponde, de cima para
baixo, às respostas dadas:

A) V – F – V – V – F – V
B) F – V – V – F – V – V
C) F – V – F – V – F – F
D) F – F – F – F – F – F
E) V – V – V – V – V – V
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Pedro e Ana tiveram um filho comum, possuíam conta
bancária conjunta e apresentavam-se perante a sociedade
como uma família. Entretanto, eles nunca habitaram a mes-
ma residência. Decorridos seis meses desde o término da
relação afetiva havida entre eles, que foi motivado por cons-
tantes agressões e ameaças feitas por Pedro, em um local
público, motivado por ciúmes, Pedro agrediu Ana, causando-
-lhe lesões corporais de natureza leve.

A respeito dessa situação hipotética, assinale a alter-
nativa INCORRETA:

A) O juiz poderá determinar o comparecimento obrigatório
do agressor a programas de recuperação e reedu-
cação.

B) As medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha
(Lei n.º 11.340/2006) não serão aplicáveis ao caso,
pois a agressão foi em local público, o casal nunca
habitou a mesma residência e eles já tinham encerrado
o seu relacionamento afetivo.

C) O juiz poderá determinar a Pedro que não mantenha
contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas
por qualquer meio de comunicação.

D) Poderá o juiz, quando necessário, sem prejuízo de
outras medidas, encaminhar a ofendida e seus depen-
dentes a programa oficial ou comunitário de proteção
ou de atendimento.

E) O juiz poderá determinar restrição ou suspensão de
visitas ao filho menor, ouvida a equipe de atendimento
multidisciplinar ou serviço similar.

Márcio, guarda municipal, submeteu pessoa que
estava sob sua custódia a vexame não autorizado
em lei. É correto afirmar sobre a conduta de Márcio:

A) Não constitui abuso de autoridade, pois a Lei n.º 4.898/
65 é aplicável somente a militares e policiais militares.

B) Constitui abuso de autoridade, ficando ele sujeito a
sanções administrativas e penais, dentre as quais,
dependendo da gravidade do ocorrido, a suspensão
do cargo, função ou posto por prazo de cinco a cento
e oitenta dias, com perda de vencimentos e vantagens.

C) Não constitui abuso de autoridade, pois a Lei n.º 4.898/
65 não considera abuso de autoridade submeter
alguém a vexame.

D) Constitui abuso de autoridade, ficando ele sujeito so-
mente a sanções administrativas, ante a pequena
gravidade do fato.

E) Constitui abuso de autoridade, porém sem sanção
alguma.

Aurélio, pessoa com 17 (dezessete) anos de ida-
de, foi flagrado por guardas municipais pichando o
muro de uma escola municipal. Sobre essa situação,
analise as seguintes proposições:

I. O ato de pichar muros não pode ser considerado como
ato infracional, pois se trata de mera contravenção
penal.

II. Os guardas municipais devem apreender o menor e
encaminhá-lo imediatamente à autoridade policial
competente.

III. Aurélio deve ser apreendido, mas não poderá ser
conduzido ou transportado em compartimento fechado
de veículo policial, em condições atentatórias à sua
dignidade, ou que impliquem risco à sua integridade
física ou mental, sob pena de responsabilidade.

IV. Aurélio deve ser apreendido e independentemente de
ele esboçar alguma resistência ou não à apreensão,
poderá ser algemado se isso facilitar seu transporte.

V. O adolescente deverá ser apreendido e tem direito à
identificação dos responsáveis pela sua apreensão.

Está correto o que se afirma apenas em:

A) I
B) II e IV
C) II, III e V
D) III, IV e V
E) III e V
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