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15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

Preso vai à delegacia no RS para registrar roubo de celular 
 

LUCAS AZEVEDO - ESPECIAL PARA O ESTADO  

PORTO ALEGRE - Reclamando de ameaças e do roubo de seu 

celular, um preso do regime fechado procurou a delegacia de 

polícia para registrar ocorrência. O episódio ocorreu na última 

sexta-feira, 7, na cidade de Júlio de Castilhos, na região central 

do Rio Grande do Sul.    

O fato chamou a atenção das autoridades. O detento, que não 

teve a identidade revelada, cumpre pena no Presídio Estadual 

de Julio de Castilhos. Ele foi conduzido até a delegacia local 

por agentes para que pudesse fazer o registro.    

À delegada Alessandra Padula, que instalou um inquérito para 

apurar as ameaças, ele informou que estava sendo coagido por 

dois colegas de cela que o teriam roubado. Entre os pertences 

que foram tomados, estaria seu aparelho de telefone celular, o 

qual ele usava frequentemente dentro da casa prisional.    

Um processo administrativo foi aberto para apurar o uso do 

telefone. A Superintendência dos Serviços Penitenciários 

(Susepe) realizou uma revista na cela, mas nada encontrou.     
 

01- O fato noticiado pode ser considerado, entre outras coisas: 

 

A. Insignificante 

B. Normal 

C. Inusitado 

D. Fictício 

E. Mentiroso 

 

02- A notícia trata do uso de celulares em presídios, algo que se 

tornou comum no país. Apesar disso, um aspecto chama a 

nossa atenção. Que aspecto é esse? 

 

A. O fato de o detento prestar queixa do roubo. 

B. A imprensa não ter revelado a identidade do detento. 

C. A desunião entre presos na mesma cela. 

D. A prática de ameaças entre presos.  

E. O dia em que ocorreu o episódio. 

 

03- ―À delegada Alessandra Padula, que instalou um inquérito 

para apurar as ameaças, ele informou que estava sendo coagido 

por dois colegas de cela que o teriam roubado.‖ Em qual das 

alternativas abaixo a reescrita do período NÃO comprometeu o 

sentido original do texto na frase? 

 

A. Alessandra Padula, a delegada, informou que ao apurar 

as ameaças, dois colegas do preso furtaram seu celular. 

B. A delegada Alessandra Padula instalou um inquérito para 

apurar ameaças a um preso, mas além de denunciar a 

coação ele afirmou que teve um celular roubado por eles. 

C. Dois colegas de cela roubaram um detento e a delegada 

Alessandra Padula instalou um inquérito para averiguar o 

roubo de um celular. 

D. O preso informou que foi roubado, mas ao ser coagido, 

revelou à delegada que tinha um celular e ela instalou um 

inquérito para apurar o caso. 

E. A delegada Alessandra Padula, ao descobrir o roubo do 

celular, instalou um inquérito para apurar as ameaças 

sofridas por uma preso por parte de seus companheiros 

de cela. 

04- Qual dos pares de termos abaixo pode ser considerado 

sinônimo no texto? 
 

A. Preso e detento. 

B. Ocorrência e episódio. 

C. Presídio Estadual e Cadeia Local. 

D. Aparelho e Celular. 

E. Nenhuma das alternativas. 

 

05-―O detento, que não teve a identidade revelada, cumpre pena 

no Presídio Estadual de Julio de Castilhos.‖ O trecho 

sublinhado tem no texto a função de: 
 

A. Especificar 

B. Explicar 

C. Revelar 

D. Ocultar 

E. Comparar 

 

06- Qual dos trechos abaixo indica finalidade? 
 

A. ―Reclamando de ameaças e do roubo de seu celular‖. 

B. ―Ele foi conduzido até a delegacia local por agentes. 

C. ―que estava sendo coagido por dois colegas de cela‖. 

D. ―para apurar o uso do telefone‖. 

E. ―mas nada encontrou‖. 

 

07- Em ―que o teriam roubado‖, o termo destacado refere-se a: 

 

A. Inquérito 

B. Ele 

C. Dois  

D. Colegas  

E. Teriam 

 

08- ―cumpre pena no Presídio Estadual de Julio de Castilhos.‖ 

Em qual das frases abaixo há uma frase em que pena tem o 

mesmo sentido do texto? 

 

A. ―Será que dessa vez vai valer a pena atualizar o iPhone 

4s para o iOS 8.1.1?‖ 

B. ―O duelo principal será entre o número dois e três da 

divisão pena.‖  

C. ―Chegou ontem à Assembleia Legislativa mensagem do 

governador Cid Gomes que prevê redução de penas por 

meio da leitura de livros.‖ 

D. "Alguns jogadores estão se arrastando para jogar. A 

gente até ficou com pena do nosso time, porque a gente 

não aguenta mais.‖ 

E. ―Sem previsão de retorno, pivô brasileiro dos Spurs pena 

para tratar dor muscular que o afeta desde setembro.‖ 

 

09- Os trechos da notícia reproduzida abaixo tiveram sua ordem 

alterada. Ordene-os e depois marque a alternativa que 

corresponde à sequência correta. 

 

I. ―O cérebro consegue assimilar uma perda de, no 

máximo, 1 quilo por semana‖, diz. Caso o ponteiro da 

balança diminua mais do que isso, o organismo provoca 

uma série de alterações hormonais. Por essa razão, a 
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perda de peso gradual ajuda a manter o peso a longo 

prazo e a afastar o efeito sanfona.  

II. A essa alimentação, que deve ser pobre em gorduras e 

açúcares, é preciso associar exercícios físicos. Caso a 

pessoa seja sedentária, a recomendação é escolher uma 

modalidade que lhe agrade — ciclismo, corrida, 

caminhada, musculação, tanto faz. Desse modo, ela terá 

mais motivação para se exercitar pelo menos 30 minutos 

por dia, o mínimo necessário para começar a perder 

peso.  

III. Não precisa ser assim. Até o réveillon — isto é, em seis 

semanas — é possível emagrecer 6 quilos de maneira 

saudável. Um dos segredos é seguir uma dieta 

balanceada, que não seja restritiva demais. De acordo 

com o endocrinologista Izidoro Flumignan, do Centro de 

Tratamento da Obesidade da Rede D’Or São Luiz, em 

São Paulo, o organismo tende sempre a voltar ao peso ao 

qual está acostumado. 

IV. Um corpo magro e tonificado deve ser conquistado 

pouco a pouco, por meio de hábitos de vida saudáveis. 

Com a aproximação do verão, entretanto, muitas pessoas 

que estão acima do peso desejado tentam compensar o 

tempo perdido com dietas malucas e uma rotina de 

exercícios exagerada. 

 

A. III- I-II-IV. 

B. II-III-IV-I. 

C. I- II- IV- III. 

D. I- III- II- IV. 

E. IV- III- I- II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10- O comentário do jornalista à notícia contém: 

 

A. Uma constatação baseada em fatos verdadeiros. 

B. Uma ironia gerada a partir de uma situação amplamente 

noticiada. 

C. Um erro crasso de interpretação de uma recente notícia. 

D. Uma afirmação baseada nos ditames da legislação 

vigente. 

E. Uma heresia que desrespeita as bases religiosas da 

sociedade. 

 

11- Acerca da linguagem do texto e do que ditam as regras da 

norma padrão, assinale a alternativa correta: 

 

A. ―mantêm‖ é uma forma verbal e está no plural, cuja 

marca é o acento circunflexo. 

B. ―por‖  é uma forma verbal infinitiva que perdeu o acento 

na última reforma ortográfica. 

C. ―blasfêmia‖ é acentuada pela mesma regra que ―lábaro‖. 

D. Se ―agente‖ fosse substituída por ―policial‖, a preposição 

―a‖ receberia o acento grave indicativo de crase. 

E. ―trânsito‖ e ―tráfico‖ são sinônimos. 

 

12- Assinale a alternativa em que NÃO houve erro no emprego 

de nenhuma palavra no trecho reproduzido: 

 

A. Trazia um ar meio triste, meia cansada. "Acho que vou 

cansar de descansar", reclamava.  

B. A Polícia Militar (PM) flagrou um furto na madrugada 

desta quinta-feira (13), por volta das 3h, em um salão 

de cabeleireiro na Vila Falcão 

C. Friboi encerra campanha com Roberto Carlos: segundo 

jornal O Estado de S. Paulo, o rei não teria trago o 

retorno esperado pela fabricante de carnes que teria 

investido cerca de R$ 45 milhões. 

D. Carla Prata quase mostra demais com blusa degotada em 

noite de funk. 

E. O gráfico do jogo é interessante, e a aventura mantém 

qualquer um entertido durante horas, mas também serve 

apenas para passar o tempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13- O texto: 

 

A. É preconceituoso, pois leva o leitor a crer que só os 

nordestinos devem sofrer as agruras da estiagem. 

B. É bem humorado, pois exagera ao retratar a seca em São 

Paulo, que nada mais é do que um volume menor de 

chuvas e não a falta de água. 

C. Alerta os nordestinos a procurarem proteger sua terra, 

pois a migração já é uma realidade e pode prejudicar a 

vida daqueles que fugiram da seca. 

D. Ironiza prevendo que um dos resultados da seca no 

estado seria uma migração inversa, na qual paulistas 

iriam para o Nordeste fugindo da escassez de água. 
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E. Cria uma imagem mais leve do que realmente é 

consequência da estiagem presente em todos os estados 

do Brasil. 

14- A expressão ― tentar a sorte‖, no texto significa: 

 

A. Arriscar 

B. Voltar 

C. Viajar 

D. Trabalhar 

E. Migrar 

 

15- Em qual das alternativas a seguir houve a ocorrência da 

crase, mas o acento grave NÃO foi empregado? 

 

A. Nesta quinta-feira, dia 20, acontecerá a edição 2014 

do World’s Biggest Liar, competição realizada na 

Inglaterra para eleger o maior contador de mentiras da 

galáxia.  

B. O torneio acontece em uma hospedagem em Cumbria, 

em homenagem a Will Ritson, um dono de bar que se 

tornou lenda local por suas mentiradas.  

C. Uma das mais famosas dizia que os nabos de Lake 

District, uma região no noroeste da Inglaterra, cresciam 

tanto que as pessoas os esculpiam para transformá-los em 

estábulos. 

D. As regras da competição são bastante simples. Cada 

participante tem exatos cinco minutos para contar a 

melhor e mais convincente mentira que conseguir. 

E. Pode participar qualquer pessoa, a exceção de políticos e 

advogados. Segundo os organizadores, eles são 

considerados qualificados demais para mentiras. 

 

 

25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

16- No Word 2010, para substituir uma palavra por outra, 

abre-se esta aba seleciona-se: 

 

 
 

A. Ctrl +F 

B. Ctrl +B 

C. Ctrl +T 

D. Ctrl +S 

E. Ctrl +U 

 

17- A tecla:  

 

 

 

A. Só afeta as letras. 

B. Afeta letras e números. 

C. Afeta letras, números e sinais gráficos secundários. 

D. Afeta letras, números, sinais gráficos primários e 

secundários. 

E. Afeta letras e sinais gráficos secundários. 

18- Na guia ―Referências‖ do Word 2010 é possível encontrar, 

EXCETO: 

 

A. Sumário 

B. Notas de Rodapé 

C. Citações e Bibliografia 

D. Inserir Campos 

E. Índice de Autoridades 

 

19- No Excel 2010, na colagem especial de Células, ao copiar 

o conteúdo de uma célula, podemos definir como ela será 

colada em outra planilha. No grupo Área de Transferência 

temos o botão Colar ao clicar na seta dessa opção temos as 

opções de: 

 

A. Colar. 

B. Colar somente as fórmulas. 

C. Colar somente os valores. 

D. Transpor os valores. 

E. Colar sem vínculo. 

 

20- No motor de quatro tempos, a figura demonstra que tempo: 

 
 

A. Explosão 

B. Compressão 

C. Escapamento 

D. Admissão 

E. Propulsão 

 

21- Que dispositivo que mede, por comparação, a quantidade 

de fumaça que o veículo está emitindo? 

 

A. Escala Fahrenheit.  

B. Escala Ringelman. 

C. Escala Kelvin. 

D. Escala Stapel. 

E. Escala Likert. 

 

22- São considerados direitos dos cidadãos, EXCETO: 

 

A. Utilizar vias seguras e sinalizadas. Em caso de 

sinalização deficiente ou inexistente, a autoridade com 
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jurisdição sobre a via deve responder e ser 

responsabilizada. 

 

B. Sugerir alterações a qualquer artigo ou norma do CTB e 

receber resposta, bem como solicitar alterações em 

sinalização, fiscalização e equipamentos de segurança e 

ser atendido ou receber resposta. 

C. Cobrar das autoridades a educação para o trânsito (Art. 

74), que  é prioridade definida pelo CTB. 

D. Transitar sem construir perigo ou obstáculos para os 

demais elementos do trânsito. 

E. Liberdade de ir e vir, de associação, expressão, fé e 

pensamento, entre outros; 

 

23- São órgãos responsáveis pelo cumprimento das leis de 

trânsito (diretrizes nos Art. 8° ao Art. 25° do CTB), EXCETO: 

 

A. DENATRAN - Departamento Nacional de Trânsito. 

B. CONTRAN - Conselho Nacional de Trânsito, órgão 

máximo do sistema. 

C. DNIT - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de 

Transportes. 

D. CIRETRAN - Circunscrição Regional de Trânsito. 

E. PM - Polícia Militar. 

 

24- Em caso de convulsão o que NÃO deve ser feito: 

 

A. Se possível, amparar a vítima antes de ela cair, ou tentar 

atenuar a queda. 

B. Pedir aos curiosos que se afastem; 

C. Colocar panos ou até mesmo dedo na boca de vítima 

para evitar que a vítima se morda. 

D. Proteger a cabeça da vítima, formando uma alça com 

seus braços, de modo a não deixar que a vítima se 

machuque durante um ataque; 

E. Quando cessarem as convulsões, coloque-a na posição 

de drenagem, pois a vítima pode vomitar logo após a 

crise. 

 

25- Segundo o CTB, Art. 40. O uso de luzes em veículo 

obedecerá às seguintes determinações, EXCETO: 

 

A. O condutor manterá acesos os faróis do veículo, 

utilizando luz baixa, durante a noite e durante o dia nos 

túneis providos de iluminação pública; 

B. Nas vias não iluminadas o condutor deve usar luz alta, 

exceto ao cruzar com outro veículo ou ao segui-lo; 

C. A troca de luz baixa e alta, de forma intermitente e por 

curto período de tempo, com o objetivo de advertir 

outros motoristas, só poderá ser utilizada para indicar a 

intenção de ultrapassar o veículo que segue à frente ou 

para indicar a existência de risco à segurança para os 

veículos que circulam no sentido contrário; 

D. O condutor manterá acesas todas as luzes do veículo 

quando sob chuva forte, neblina ou cerração; 

E. O condutor manterá acesas, à noite, as luzes de posição 

quando o veículo estiver parado para fins de embarque 

ou desembarque de passageiros e carga ou descarga de 

mercadorias. 

 

26- Entregar a direção do veículo a pessoa com Carteira 

Nacional de Habilitação ou permissão para Dirigir cassada ou 

com suspensão do direito de dirigir. Terá como multa: 

 

A. R$ 957,70 para o proprietário. 

B. R$ 957,70 para o condutor. 

C. R$ 574,62 para o proprietário. 

D. R$ 574,62 para o condutor. 

E. R$ 383,08 para o proprietário. 

 

27 - A placa sinaliza: 

 

A. Pista sinuosa à esquerda. 

B. Curva acentuada à esquerda. 

C. Curva acentuada em S à esquerda. 

D. Curva acentuada em S à direita. 

E. Curva em S à esquerda. 

 

28- Art. 235. Conduzir pessoas, animais ou carga nas partes 

externas do veículo, salvo nos casos devidamente autorizados. 

É uma Infração: 

 

A. Gravíssima 

B. Grave 

C. Média 

D. Leve 

E. Não é uma infração 

 

29- Aumenta o consumo de combustível, EXCETO: 

 

A. Vela cansada. 

B. Bicos injetores sujos e entupidos. 

C. Filtro de combustível entupido. 

D. Pedal da embreagem mal regulado, muito alto ou muito 

baixo. 

E. Óleo de motor ou correia dentada frouxa. 

 

30- Ato de improbidade - (contra os princípios da 

Administração Pública) - Ação ou omissão que VIOLE os 

deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade 

às instituições. Tem-se pena, EXCETO: 

 

A. Ressarcimento total do dano.  

B. Perda da função pública. 

C. Suspensão dos direitos políticos de 3 a 5 anos. 

D. Multa civil de até 100 vezes o valor da remuneração do 

agente. 

E. Proibição de contratar com o poder público ou de 

receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios 

pelo prazo de 10 anos. 

 

31- São aqueles que se relacionam intimamente com as 

atribuições do Poder Público (Ex.: segurança, polícia, higiene 

e saúde públicas etc.) e para a execução dos quais a 

Administração usa da sua supremacia sobre os administrados. 

Não podem ser delegados a particulares. Tais serviços, por sua 
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essencialidade, geralmente são gratuitos ou de baixa 

remuneração. 

 

Esta é a definição de: 

 

A. Serviços Gerais ou ―uti universi‖. 

B. Serviços Individuais ou ―uti singuli‖. 

C. Serviços de Utilidade Pública. 

D. Serviços próprios do Estado. 

E. Serviços impróprios do Estado. 

 

32- NÃO é uma característica da administração pública: 

 

A. Exercer atividade politicamente neutra.  

B. Ter conduta hierarquizada. 

C. Competência ilimitada. 

D. Praticar atos com responsabilidade técnica e legal.  

E. Caráter instrumental.  

 

33- Do princípio da moralidade, tem-se que moralidade é, 

EXCETO: 

 

A. Ética 

B. Abjeção 

C. Boa-fé 

D. Decoro 

E. Lealdade 

 

34 - São as que, não mencionando expressamento o prazo de 

vigência, condicionam a sua eficácia à duração das condições 

que as determinam (guerra, epidemia, etc.). 

 

Esta é a definição de: 

 

A. Leis temporárias. 

B. Leis excepcionais. 

C. Princípio da irretroatividade da lei. 

D. Teoria da atividade. 

E. Teoria do resultado. 

 

35- Sobre o direito penal é INCORRETO afirmar: 

 

A. Anterioridade da lei: Não há crime sem lei 

anterior que o defina. Pode haver pena sem prévia 

cominação legal.  

B. Lei penal no tempo: Ninguém pode ser punido por fato 

que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em 

virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença 

condenatória.  

C. A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o 

agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que 

decididos por sentença condenatória transitada em 

julgado. 

D. Lei excepcional: A lei excepcional ou temporária, 

embora decorrido o período de sua duração ou cessadas 

as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato 

praticado durante sua vigência.    

E. Lugar do crime: Considera-se praticado o crime no 

lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em 

parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-

se o resultado.  

 

36- É o ato pelo qual se atesta a existência da lei e se 

determina a todos que a observem; tem a finalidade de 

conferir-lhe o caráter de autenticidade; dela deriva o cunho de 

executoriedade. 

Esta é a definição de: 

 

A. Sanção 

B. Publicação 

C. Revogação 

D. Promulgação 

E. Abolitio criminis 

 

37 - Sobre o Princípio da defesa é CORRETO afirmar: 

 

A. A lei penal só tem aplicação no território do Estado que 

a determinou, sem atender à nacionalidade do sujeito 

ativo do delito ou do titular do bem jurídico lesado. 

B. De acordo com ele, a lei penal do Estado é aplicável a 

seus cidadãos onde quer que se encontrem. 

C. Preconiza o poder de cada Estado de punir qualquer 

crime, seja qual for a nacionalidade do delinqüente e da 

vítima, ou local de sua prática. 

D. Leva em conta a nacionalidade do bem jurídico lesado 

pelo crime, independentemente do local de sua prática 

ou da nacionalidade do sujeito ativo. 

E. A lei penal de determinado país é também aplicável aos 

delitos cometidos em aeronaves e embarcações privadas, 

quando realizados no estrangeiro a aí não venham a ser 

julgados. 

 

38- A Constituição Federal Brasileira é, EXCETO:  
 

A. Escrita 

B. Analítica 

C. Indulgente 

D. Eclética 

E. Promulgada  

 
39- Os fundamentos da Constituição Federal Brasileira são, 

EXCETO: 
 

A. Soberania. 

B. Amoralismo. 

C. Dignidade da pessoa humana. 

D. Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. 

E. Pluralismo político. 

 
40 – Sobre a Constituição Estadual de Pernambuco, Incluem-

se entre os bens do Estado, EXCETO: 

  
A. As águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, 

emergentes ou em depósito, ressalvadas, neste caso, na 

forma da Lei, as decorrentes de obras da União. 

B. As áreas, nas ilhas oceânicas e costeiras, que estiverem 

no seu domínio, incluídas as do Arquipélago de 

Fernando de Noronha e excluídas aquelas sob domínio 

da União, ou de terceiros onde não inclui municípios, 

estes pertencem de forma compartilhada ao estado e 

município. 

C. As ilhas fluviais e lacustres não pertencentes à União. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ – PE  

CONCURSO PÚBLICO 2014 

  

 

MÉDIO – 53 – AGENTE DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 

Página 6 

D. As terras devolutas não compreendidas entre as da 

União. 

E. Os bens que atualmente lhe pertencem e aqueles que lhe 

vierem a ser atribuídos. 

 


