PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI – AL
CONCURSO PÚBLICO 2019

CADERNO DE PROVA
IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO
NOME:
CPF:

NÍVEL: MÉDIO
CARGO: 41 – AGENTE DE GUARDA MUNICIPAL
Leia com atenção:
No Cartão-Resposta, as questões estão representadas por seus respectivos números. Preencha com caneta esferográfica (tinta AZUL ou
PRETA);
2. O Cartão-Resposta tem, obrigatoriamente, de ser assinado. Esse Cartão-Resposta não poderá ser substituído, portanto, não o rasure nem o
amasse;
3. A DURAÇÃO DA PROVA é de 3 horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão-Resposta;
4. Na prova há 40 questões de múltipla escolha, com cinco opções: A, B, C, D e E;
5. Durante a prova, não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, tampouco será permitido o uso de
qualquer tipo de aparelho eletrônico (Calculadora, Celulares e etc.);
6. Só será permitido ao candidato entregar sua prova escrita após 45 (quarenta e cinco) minutos do seu início;
7. Só será permitido ao Candidato sair portando o Caderno de questões, após decorridos 2:40 (duas horas e quarenta minutos), após o efetivo
início das provas;
8. O candidato somente poderá ausentar-se temporariamente da sala de provas, durante sua realização, acompanhado de um fiscal;
9. Os 03 (três) últimos candidatos em cada sala de prova, somente poderão entregar a respectiva prova e retirarem-se do local simultaneamente,
após assinarem o lacre dos envelopes dos cartões resposta, juntamente com os fiscais de sala;
10. Será excluído do Concurso Publico o candidato que descumprir os itens acima.
1.
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15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS

Shabaka pudesse sentir-se atraído por ela, pudesse querer dela,
possivelmente o mesmo que ela ansiava por ele...
Entretanto, com o desenrolar dos acontecimentos, pouco
antes da data de voltar pra casa, o faraó insistiu que ficasse até os
culpados serem encontrados.
Respirou fundo e olhou o jardim à sua volta. Havia um
perfume exótico no ar, mas não sabia de onde provinha.
Embora tivesse sempre apreciado a solidão, pela primeira vez
sentiu-se completamente sozinha.
(BURNS, Nataniel. Princesa do Egito – Um Mistério no Antigo Egito. Babelcube
Inc. 2015)

03- No primeiro parágrafo, a personagem afirma que sente falta
de momentos de sua vida. Alguns são introduzidos pelo termo
“até”, que indica que:

01- Assinale a alternativa correta sobre a tirinha:
A. A personagem Mafalda questiona o fato de que na TV
há mais programas de vendas do que aqueles dedicados
à diversão.
B. A personagem Mafalda se dá conta de que a publicidade
divulgada pela TV dita regras de consumo e comportamento.
C. Por ainda ser uma criança, Mafalda não compreende que
a publicidade é que sustenta seus programas favoritos.
D. Mafalda não gosta de TV e está mais habituada a assistir
a produções da internet.
E. Mafalda é muito precoce, mas por não conhecer o significado das palavras, acaba entendendo erradamente a
função da propaganda para os programas de televisão.
02- É uma conclusão correta sobre o tema da tirinha:
A. Os programas de televisão estão obsoletos após a chegada da internet.
B. A publicidade prejudica os programas de televisão, mas
são fruto da legislação.
C. As crianças não devem ser expostas a propagandas de
produtos não destinados a elas.
D. Ver televisão sem supervisão faz as crianças se aterem
mais à publicidade paga do que à mensagem contida nos
programas.
E. As pessoas são incentivadas a refletir sobre o que podem
possuir e não sobre o que são.
Sentia falta de Tebas e, embora a cidade nova abrigasse
tantas maravilhas, queria voltar pra casa, sentir o vento morno do
deserto, que sopra sobre a cidade. Sentia falta da orientação
tranquila de Suten-Anu, que sempre lhe passava firmeza em suas
decisões. Sentia falta até da hostilidade com a qual havia crescido,
por lhe ser familiar, o que significava que as pessoas notavam sua
presença. Mas, mais que tudo, fazia-lhe falta até a ignorância que
tinha quando ainda em Tebas, sua crença de que alguém como

A. São momentos que não eram agradáveis, mesmo assim ela
sentia falta.
B. São momentos dos quais ela sentiu falta até ir viver em
Tebas.
C. São momentos ruins, dos quais ela lembra sem querer.
D. São momentos de que ela não lembrava até chegar em Tebas.
E. São momentos que outros personagens a levaram a sentir
falta.
04- Assinale a alternativa correta acerca das palavras, no sentido
em que elas foram empregadas no texto:
A.
B.
C.
D.
E.

“hostilidade” é sinônimo de “amizade”.
“familiar” é sinônimo de “parente”.
“ansiava” é sinônimo de “ignorava”.
“exótico” é antônimo de “comum”.
“apreciado” é antônimo de “querido”

05- São adjetivos da forma como foram empregadas no texto,
todas as palavras, EXCETO:
A.
B.
C.
D.
E.

Nova
Maravilhas
Morno
Tranquila
Familiar

06- Assinale a alternativa correta sobre as relações entre as
palavras do texto e sua classificação, origem ou variação.
A.
B.
C.
D.
E.

“abrigasse” origina-se de “obrigar”.
“sopra” está no sentido conotativo.
“falta” é uma variação do verbo “faltar”.
“crença” é um substantivo.
“provinha” está empregada no grau diminutivo.

07- No trecho:
“Respirou fundo e olhou o jardim à sua volta.”
O emprego do acento grave é:
A.
B.
C.
D.
E.

Facultativo por estar diante de pronome possessivo.
Obrigatório por tratar-se de palavra feminina.
Obrigatório por estar diante de pronome possessivo.
Facultativo por supressão do pronome possessivo.
Obrigatório pela regência do substantivo “jardim”.
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08- A frase inicial do texto:

12- O que provoca o humor no texto?

“Sentia falta de Tebas”
A. “sentia” é substantivo e pede complemento nominal regido de preposição.
B. “sentia” é verbo e pede objeto indireto.
C. “falta” é uma forma verbal e pede complemento regido de
preposição.
D. “falta” é substantivo e pede complemento nominal regido
de preposição.
E. “falta” é forma verbal e pede objeto indireto.
09- No trecho:
“sentir o vento morno do deserto, que sopra sobre a cidade”
Após o verbo destacado há um:
A.
B.
C.
D.
E.

Objeto direto
Objeto indireto
Adjunto adverbial
Adjunto adnominal
Objeto direto preposicionado.

10- Sobre a acentuação das palavras, assinale a alternativa correta:
A. “ignorância” é paroxítona terminada em “a”, por isso está
corretamente acentuada.
B. “alguém” é uma paroxítona com ditongo crescente.
C. “até” é um monossílabo átono.
D. “atraído” é proparoxítona e como todas deve ser acentuada.
E. “faraó” é acentuada pela regra de acentuação dos hiatos.

A. O pizzaiolo ficar orgulhoso ao usar o termo em inglês e
não saber que significa o mesmo que em português.
B. O pizzaiolo responde com uma palavra na língua inglesa
e se irrita quando perde a venda, pois o cliente não entende
inglês.
C. A expressão facial dos personagens quando um não consegue entender o outro.
D. O personagem ter ligado para uma pizzaria estrangeira.
E. O fato de que o vendedor não fala português nem o cliente
fala inglês.
A importância da flora para o ciclo de vida dos peixes
é um dos dados já revelados pelo estudo, que vem sendo executado
também em parceria com o Icmbio e a equipe da Estação
Ecológica de Taiamã. Muitas das espécies comerciais, como o
pacu, a piraputanga, o pacu peva, a sardinha e lambari, além de
dependerem das frutas das árvores que margeiam os rios para sua
alimentação, executam um importante papel para a manutenção de
toda área de mata ciliar do rio Paraguai. “Isso porque esses peixes
funcionam como dispersores de sementes, e sua preservação está
associada também a preservação das matas que margeiam os rios
do Pantanal”, explica Muniz. O desmatamento nas cabeceiras do
rio Paraguai e o assoreamento foram revelados como as principais
ameaças aos curso d’agua pantaneiro.
Outra importante etapa
da pesquisa é a descrição de novas espécies de peixes. Um novo
bagre pode ter sido encontrado na região.
http://www.jornaloeste.com.br/noticias/exibir.asp?id=29154&noticia=pesquisado
res_encontram_uma_nova_especie_de_bagre_em_caceres.
Acessado
em
01/09/2019.

13- Assinale a alternativa correta sobre o texto:
A. O assoreamento tem inúmeros benefícios para os peixes,
mas o agrotóxico lançado nos rios elimina-os todos.
B. Os estudos não esclarecem sobre a importância da flora
para a vida dos peixes.
C. Os principais fatores de ameaça aos peixes na região são
o assoreamento e o agrotóxico lançados nos rios.
D. A mata ciliar no Paraguai depende da exportação de peixes comerciais brasileiros para manter-se.
E. O estudo afirma que um tipo de bagre foi visto na região,
porém não será mais necessário encontrá-lo.

(GALHARDO, Caco. Chico Bento Pizzaiolo. Blog do Galhardo)

11- Sobre a tirinha assinale a alternativa correta:
A. O balão no primeiro quadrinho revela que quem fala está
gritando e irritado.
B. As palavras destacadas em negrito indicam expressividade na fala dos personagens.
C. “delivery” está em negrito para obedecer à regra de grafia
de estrangeirismos em textos da língua portuguesa.
D. A expressão facial do pizzaiolo não muda ao longo da tirinha.
E. O dedo em riste no último quadrinho mostra um personagem muito irritado.

14- Uma das medidas para evitar a mortandade dos peixes é:
A.
B.
C.
D.
E.

Lançar o agrotóxico indicado no Rio Paraguai.
Assorear toda a área.
Encontrar novas espécies de peixes.
Cuidar da manutenção da mata ciliar.
Fazer acordos com o Paraguai.

15- O trecho:
“Um novo bagre pode ter sido encontrado na região.”, traz:
A.
B.
C.
D.
E.

Uma certeza
Uma possibilidade
Uma negativa
Uma informação falsa
Um erro de estudo.
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25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

IV.
V.
VI.

Proteção da propriedade privada
Combate ao uso de entorpecentes
Compromisso com a evolução social da comunidade

16 – Acerca das guardas municipais, é incorreto afirmar:
A. As guardas municipais são instituições de caráter civil.
B. As guardas municipais têm função de proteção municipal
preventiva.
C. As guardas municipais possuem sua atuação baseada no
princípio do uso progressivo da força.
D. A proteção de bens, serviços, logradouros públicos e instalações do Município é de competência geral das guardas municipais.
E. Às guardas municipais é permitida a utilização de denominações idênticas às utilizadas pelas forças militares, no
tocante aos postos e graduações, títulos, uniformes, distintivos e condecorações.
17 – São competências específicas das guardas municipais,
exceto:
A. Colaborar para a pacificação dos conflitos que seus integrantes presenciarem, observando o respeito aos direitos
fundamentais das pessoas.
B. Estabelecer parcerias com os órgãos estaduais e da
União, ou de Municípios vizinhos, por meio da celebração de convênios ou consórcios, com vistas ao desenvolvimento de ações preventivas integradas.
C. Encaminhar o autor da infração ao juiz plantonista, em
caso de flagrante delito, para realização de audiência de
custódia, devendo ainda preservar o local do crime,
quando possível e sempre que necessário.
D. Atuar dentro do território do município, de forma preventiva e permanentemente, para a proteção sistêmica da população que utiliza os bens, serviços e instalações municipais.
E. Garantir o atendimento de ocorrências emergenciais, ou
prestá-lo direta e imediatamente quando deparar-se com
elas.
18 – O Município “X” possui uma população de 49.858
habitantes, segundo último senso realizado pelo IBGE.
Neste caso, sua guarda municipal:
A. Não poderá ter efetivo superior a 0,4% (quatro décimos
por cento) da população.
B. Não poderá ter efetivo superior a 0,3% (três décimos por
cento) da população.
C. Deverá ter efetivo superior a 0,4% (quatro décimos por
cento) da população.
D. Não poderá ter efetivo inferior a 0,5% (cinco décimos por
cento) da população.
E. Deverá ter efetivo inferior a 0,2% (dois décimos por
cento) da população.
19 – Analise as proposições abaixo.
I.
II.
III.

Patrulhamento preventivo
Preservação da vida, redução do sofrimento e diminuição das perdas
Proteção aos direitos humanos fundamentais

Dentre as proposições apresentadas, são princípios mínimos de
atuação das guardas municipais, na forma do que estabelece a Lei
nº 13.022/2004, apenas os itens:
A.
B.
C.
D.
E.

I, II, III e IV
II, III, IV e V
I, III, e VI
I, II, III e VI
II, III, IV e VI

20 – A guarda municipal, assim como outros órgãos da
administração pública, está sujeita ao controle. Com relação ao
controle, é correto o que se afirma em:
A. O controle interno é exercido pela ouvidoria da guarda
municipal.
B. Nas guardas municipais com efetivo superior a cinquenta
servidores, o controle externo será exercido pela corregedoria.
C. A ouvidoria está subordinada ao conselho da direção da
guarda municipal.
D. A guarda municipal observará o mesmo código de conduta utilizado pela polícia militar.
E. É facultado ao Poder Executivo municipal a criação de
órgão colegiado com o objetivo de exercer o controle social das atividades de segurança do Município.
21 – Assinale a alternativa que indica uma prerrogativa do guarda
municipal.
A. Equiparação salarial aos vencimentos dos integrantes das
forças armadas, observada a hierarquia.
B. Recolhimento à cela, isoladamente dos demais presos,
quando sujeito à prisão antes de condenação definitiva.
C. Utilização de denominações hierárquicas idênticas às das
forças armadas, quanto aos postos e graduações.
D. Reserva de 50% (cinquenta por cento) do total de cargos
para ocupação pelo sexo feminino.
E. Destinação de linha telefônica de número 197, pela Anatel, para utilização exclusiva pela guarda municipal.
22 – Analise as proposições abaixo e assinale a alternativa correta.
I.
Caso
haja
restrição
médica,
suspende-se
o
direito ao porte de
arma de fogo do
guarda municipal.

PORQUE

II. Aos guardas
municipais
é
autorizado o porte de
arma de fogo.

A. A primeira proposição está correta e a segunda proposição está incorreta.
B. A primeira proposição está incorreta e a segunda proposição está correta.
C. As duas proposições estão corretas e a segunda é justificativa da primeira.
D. As duas proposições estão corretas, mas a segunda não
justifica a primeira.
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E. Nenhuma das proposições está correta.
23 – Com relação à prática de atos infracionais por menores e à
aplicação das normas contidas no Estatuto da Criança e do
Adolescente (Lei nº 8.069/1990), é incorreto afirmar:
A. Os menores de 18 (dezoito) anos que praticam ato infracional são considerados inimputáveis, devendo a eles ser
aplicadas as medidas previstas no Estatuto da Criança e
do Adolescente.
B. Ato infracional é toda conduta descrita na lei como crime
ou contravenção penal.
C. Para a aplicação das normas contidas no Estatuto da Criança e do Adolescente, deverá ser considerada a idade do
menor infrator à data da sentença.
D. É absolutamente vedada a imposição de trabalhos forçados como penalidade para a prática de atos infracionais.
E. Dentre as medidas previstas em lei para aplicação aos
adolescentes que praticarem ato infracional está a advertência.
24 – O adolescente flagrado durante a prática de ato infracional:
A. Tem direito à identificação dos responsáveis pela sua
apreensão, devendo ser informado acerca de seus direitos.
B. Não poderá ser privado de sua liberdade, senão por ordem escrita da autoridade judiciária competente.
C. Deverá ter comunicada a sua apreensão e o local onde se
encontra recolhido à autoridade judiciária no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas.
D. Poderá ter sua internação, antes da sentença, determinada
pelo prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias.
E. Será submetido a identificação compulsória pelos órgãos
policiais.
25 – Caso o agente proceda à apreensão do adolescente infrator,
sem observância das formalidades legais, praticará:
A. Crime, sujeito à pena de detenção de seis meses a dois
anos.
B. Infração administrativa, sujeito à responder a processo
administrativo disciplinar perante à repartição a qual está
vinculado.
C. Contravenção penal, sujeito à pena de detenção de seis
meses a um ano.
D. Crime, sujeito à pena de reclusão de seis meses a dois
anos.
E. Crime de menor potencial ofensivo, sujeito à pena de detenção de seis a dezoito meses.
26 – O Estatuto do Idoso estabelece como obrigação “da família,
da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao
idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à
saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer,
ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à
convivência familiar e comunitária.” (artigo 3º). Nesse sentido, a
garantia da prioridade não compreende:

B. Capacitação e reciclagem dos recursos humanos nas
áreas de geriatria e gerontologia e na prestação de serviços aos idosos.
C. Garantia de acesso à rede de serviços de saúde e de assistência social locais.
D. Destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas
relacionadas com a proteção ao idoso.
E. Priorização do atendimento do idoso por instituições asilares, inclusive dos que não possuam condições de manutenção da própria sobrevivência.
27 – São medidas específicas de proteção do idoso, na forma da
Lei nº 10.741/2003, exceto:
A. Requisição para tratamento de sua saúde, em regime ambulatorial, hospitalar ou domiciliar.
B. Abrigo em entidade.
C. Encaminhamento à família ou curador, mediante termo
de responsabilidade.
D. Inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio,
orientação e tratamento a usuários dependentes de drogas
lícitas ou ilícitas.
E. Estabelecimento de curatela.
28 – Acerca das guardas municipais, julgue os itens a seguir em
verdadeiros ou falsos.
I.

II.
III.
IV.
V.

Os Municípios possuem a faculdade de instituir
guardas municipais, por expressa previsão constitucional.
A guarda municipal possui poder de polícia administrativa.
A guarda municipal só pode ser estabelecida mediante lei específica municipal.
As guardas municipais se destinam à proteção dos
bens, serviços e instalações do Município.
Incumbe aos agentes da guarda municipal a observância da Constituição Federal e a defesa da supremacia do interesse público.

Quanto aos itens anteriores, é correto afirmar que:
A.
B.
C.
D.
E.

Apenas os itens III e V são falsos.
Existem apenas dois itens verdadeiros.
Todos os itens são verdadeiros.
Apenas os itens I e IV são falsos.
Só existe um item falso.

29 – No tocante à segurança pública, não se pode afirmar:
A.
B.
C.
D.

É responsabilidade de todos.
É um direito fundamental.
É dever do Estado.
É exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio.
E. É exercida exclusiva e prioritariamente pelas polícias civil e militar.

A. Atendimento preferencial imediato e individualizado
junto aos órgãos públicos e privados prestadores de serviços à população.
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30 – “Estudos apontam que a atuação das prefeituras na redução
das desigualdades teria implicações na redução de crimes. Nessa
perspectiva, parte-se da hipótese de que ao adotar mecanismos de
gestão da segurança pública, a administração municipal deve
contribuir para menores índices de criminalidade.” (LIMA, et al. R. Pol. Públ., São Luís, v. 18, n. 2, p. 399-414, jul./dez. 2014). No
contexto do trecho apresentado, são de competência dos
municípios as seguintes medidas, exceto:

D. Grave, sujeita à penalidade de multa e medida administrativa de remoção do veículo.
E. Leve, sujeita à penalidade de multa e medida administrativa de remoção do veículo.
33 – Quanto ao Licenciamento Anual de veículos, é incorreto
afirmar:
A. Veículos de uso bélico não estão sujeitos aos licenciamento anual.
B. O primeiro licenciamento de um veículo é feito simultaneamente ao seu registro.
C. Veículos importados, durante o trajeto entre a alfândega
ou entreposto alfandegário e o Município de destino, não
estão sujeitos ao licenciamento e terão sua circulação regulada pelo CONTRAN.
D. O veículo será considerado licenciado apenas após quitadas todas as cotas do IPVA.
E. O porte do Certificado de Licenciamento Anual é obrigatório.

A. Criação da guarda municipal
B. Regulação das penas alternativas para crimes de menor
potencial ofensivo
C. Criação de Conselhos Comunitários de Segurança Pública
D. Instalação de equipamentos de iluminação pública
E. Pavimentação de ruas
31 - Julgue as proposições a seguir em verdadeiras ou falsas.
I.

II.

III.

IV.

V.

A utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou
descarga é considerada como trânsito.
Os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional
de Trânsito, no âmbito de suas competências, têm responsabilidade objetiva quanto aos danos causados aos cidadãos em virtude de ação, omissão ou erro na execução
e manutenção de programas, projetos e serviços que garantam o exercício do direito do trânsito seguro.
As praias abertas à circulação pública, as vias internas
pertencentes aos condomínios constituídos por unidades
autônomas e as vias e áreas de estacionamento de estabelecimentos privados de uso coletivo são consideradas
vias terrestres.
Aos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito, no âmbito das respectivas competências,
cabe adotar as medidas destinadas a assegurar o direito
ao trânsito seguro.
As vias terrestres, urbanas e rurais, devem ter seu uso regulamentado pelo órgão ou entidade com circunscrição
sobre elas, de acordo com as peculiaridades locais e as
circunstâncias especiais.

Da análise dos itens propostos é possível afirmar que:
A.
B.
C.
D.
E.

Apenas os itens III e V são falsos.
Existem apenas dois itens verdadeiros.
Todos os itens são verdadeiros.
Apenas os itens I e II são falsos.
Só existe um item falso.

32 – Acerca das infrações de trânsito, previstas no Código de
Trânsito Brasileiro, é correto afirmar que se o infrator faz ou deixa
que se faça reparo em veículo na via pública do tipo coletora, salvo
nos casos de impedimento absoluto de sua remoção e em que o
veículo esteja devidamente sinalizado, está cometendo uma
infração:
A. Leve, sujeita apenas à penalidade de multa.
B. Média, sujeita à penalidade de multa e medida administrativa de remoção do veículo.
C. Média, sujeita apenas à penalidade de multa.

34 – Acerca da Carteira Nacional de Habilitação – CNH, julgue os
itens a seguir.
I.
II.
III.

IV.
V.

A.
B.
C.
D.
E.

A CNH deve conter a foto, identificação e CPF do condutor.
A CNH tem sua validade condicionada ao prazo de vigência do exame de aptidão física e mental.
A renovação da validade da CNH somente será feita após
a quitação dos débitos constantes no prontuário do condutor.
A CNH é expedida em modelo único e de acordo com as
especificações do DETRAN.
A identificação da CNH expedida e a da autoridade expedidora serão registradas no RENACH.
V, F, V, V, F.
V, V, V, F, V.
V, V, F, F, V.
F, F, V, V, V.
V, V, V, F, F.

35 – Quais são a penalidade e o tipo de infração da conduta
descrita como: “Transitar ao lado de outro veículo, interrompendo
ou perturbando o trânsito”?
A.
B.
C.
D.
E.

Leve – multa
Grave – multa (três vezes)
Grave – multa
Média – multa
Gravíssima – multa

36 – A respeito dos acidentes de trabalho, é possível afirmar que
possuem duas causas: atos inseguros e condições inseguras. No
tocante aos atos inseguros, é correto afirmar:
A. São as circunstâncias externas incompatíveis com a realização do trabalho.
B. A falta de equipamentos de proteção individual (EPIs) é
um exemplo de ato inseguro.
C. Quando as condições dos edifícios públicos são insatisfatórias, estar-se-á diante de um ato inseguro.
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D. São as causas de acidentes de trabalho decorrentes exclusivamente do fator humano.
E. A ventilação insuficiente para eliminação de gases representa risco de acidente de trabalho e é exemplo de um ato
inseguro.

D. Qualquer dano ao patrimônio público implica dano à própria coletividade, por isso cabe ao servidor público fazer
bom uso do patrimônio público e dele zelar.
E. A má prestação do serviço, o atraso na prestação dos serviços e deixar os cidadãos esperando em longas filas são
exemplos de condutas que não devem ser praticadas pelos servidores e que podem causar danos aos usuários
desses serviços.

37 – Acerca dos equipamentos de proteção individual (EPIs), é
incorreto o que se afirma em:
A. O fornecimento dos EPIs é de responsabilidade do empregador.
B. Os EPIs são de uso obrigatório pelos funcionários.
C. Os funcionários expostos a riscos de impactos, penetrações, choque elétrico, queimaduras, arrancamento de cabelos ou do couro cabeludo devem utilizar capacetes.
D. Ainda que seja possível eliminar os riscos da atividade
por outras medidas, o uso dos EPIs é obrigatório.
E. Todo dispositivo de uso individual, destinado a ser utilizado como forma de proteger seu usuário contra riscos à
sua saúde ou segurança durante o exercício de determinada atividade é um equipamento de proteção individual.

40 – Acerca das Forças Armadas e das Forças Auxiliares, julgue
os itens abaixo.
I.
II.

III.

IV.
38 – A cidadania é “um status jurídico e político mediante o qual
o cidadão adquire direitos civis, políticos e sociais; e deveres
(pagar impostos, votar, cumprir as leis) relativos a uma
coletividade política, além da possibilidade de participar na vida
coletiva do Estado. Esta possibilidade surge do princípio
democrático da soberania popular.” (Luiz Flávio Borges d’Urso).
Nesse contexto, não se pode afirmar que:
A. A cidadania representa um conjunto de direitos que permite que a pessoa possa participar ativamente da condução da gestão pública.
B. O movimento dos “caras pintadas”, pelo impeachment do
então Presidente Fernando Collor, é um exemplo do
exercício da cidadania.
C. A cidadania atualmente representa a relação entre os cidadãos e o governo, que se restringe ao recolhimento dos
tributos por parte dos primeiros.
D. O conceito de cidadania teve origem na Grécia Antiga,
referindo-se àqueles que habitavam uma cidade e que
pertenciam a determinada classe social possuidora de determinados privilégios.
E. A Constituição Federal de 1988 é conhecida como a
Constituição Cidadã, haja vista representar um marco na
conquista de direitos para o povo, tanto com relação à sua
participação na tomada de decisões no país, quanto com
relação aos direitos sociais.

V.

As Forças Armadas são instituições nacionais permanentes e regulares.
As polícias militares e corpos de bombeiros militares são
forças auxiliares e reserva do Exército e subordinam-se,
juntamente com as polícias civis, aos Governadores dos
Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.
As Forças Armadas destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de
qualquer destes, da lei e da ordem.
Compete à Polícia Federal exercer, com exclusividade, a
função de polícia judiciária da União.
À polícia rodoviária federal compete o patrulhamento ostensivo das rodovias e ferrovias federais.

Dentre os itens apresentados, pode-se afirmar que não é(são)
correto(s) o(s) item(s):
A.
B.
C.
D.
E.

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

39 – Acerca da atuação do servidor público, é incorreto o que se
afirma em:
A. Tudo o que o servidor público faz em seu âmbito privado
influi em sua vida profissional; desse modo, o servidor
público deve agir fora do seu órgão de trabalho de forma
tão ética quanto quando está em exercício de sua função.
B. Distinguir o bem e o mal é suficiente para garantir a moralidade na atuação do servidor público.
C. O servidor deve balizar seu trabalho pela dignidade, decoro, zelo, eficiência, e pelos princípios morais.
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