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PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA, SP.   
 
EDITAL Nº 04/2022  -  CONCURSO PÚBLICO PARA GUARDA CIVIL MUNICIPAL 3ª CLASSE.  
                                                                                                                                              
PROVA OBJETIVA.  
 
CARGO: GUARDA CIVIL MUNICIPAL 3ª CLASSE. 
 
 
Leia atentamente as INSTRUÇÕES:  
 
1. Não será permitido ao candidato realizar a prova usando óculos escuros (exceto para correção visual, ou fotofobia, 
desde que informado no ato da inscrição), ou portar aparelhos eletrônicos (mesmo desligados), qualquer tipo de 
relógio, chaves, carteira, bolsa, acessórios que cubram o rosto, a cabeça, ou parte desta. 
 
2. Poderá ser eliminado, deste Concurso Público, o candidato cujo(s) aparelho(s) eletrônico(s), mesmo desligado(s), 
emitir(em) qualquer som durante a realização da prova. O tempo em que permanecer no local, onde estará 
ocorrendo o Concurso Público, o candidato deverá manter o celular desligado, sendo permitido ligá-lo somente após 
ultrapassar o portão de saída do prédio, sob pena de ser eliminado deste Concurso Público.  
 
3. O candidato poderá manter em cima da sua carteira apenas lápis, borracha, caneta, um documento de 
identificação e lanche, exceto líquido. Outros pertences, antes do início das provas, o candidato deverá acomodá-
los embaixo de sua cadeira, sob sua guarda e responsabilidade. 
 
4. Confira se a sua prova tem 40 questões, cada qual com 4 alternativas, veja se o cargo para o qual se inscreveu 
está correto. 
 
5. Certifique seus dados no cartão-resposta (nome, número de inscrição e o cargo para o qual se inscreveu) e 
ASSINE o mesmo. O candidato que deixar de assinar seu cartão-resposta, não terá o mesmo corrigido. 
 
6. Preencha toda a área do cartão-resposta correspondente à alternativa de sua escolha, com caneta esferográfica 
(tinta azul, ou preta), sem ultrapassar as bordas. As marcações duplas, rasuradas, ou marcadas diferentemente do 
modelo estabelecido no cartão-resposta, serão anuladas. 
 
7. Observe as orientações apresentadas no cartão-resposta. O mesmo não será substituído, salvo se contiver erro 
de impressão. 
 
8. Aguarde a autorização do fiscal para abrir o caderno de provas. Ao receber a ordem, confira-o com muita atenção. 
Nenhuma reclamação sobre o total de questões, ou falha de impressão, será aceita depois de iniciada a prova. 
 
9. Cabe apenas ao candidato a interpretação das questões, o fiscal não poderá fazer nenhuma interferência. A 
Prova Objetiva terá duração máxima de 3h (três horas), incluso o tempo destinado ao preenchimento do cartão-
resposta. 
 
10. O candidato poderá se retirar do local da prova somente 1h (uma hora) após seu início, levando seu caderno 
de prova. 
 
11. Ao terminar sua prova, o candidato deverá entregar ao fiscal de sala o cartão-resposta preenchido, assinado e 
retirar-se do recinto, onde está ocorrendo a mesma, não lhe sendo mais permitido o uso do banheiro e bebedouro. 
 
12. Os 3 (três) candidatos, que terminarem a prova por último, deverão permanecer na sala, só poderão sair juntos, 
após o fechamento do envelope, contendo os cartões-respostas dos candidatos presentes e ausentes, assinarem no 
referido envelope, atestando que este foi devidamente lacrado. 
 
BOA PROVA! 
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CONHECIMENTOS GERAIS. 
 
Língua Portuguesa.  
 
Leia o texto para responder à próxima questão. 
 
Dois mais dois. (Luís Fernando Veríssimo). 

 (Fonte Google.com). 
 
O Rodrigo não entendia porque precisava aprender matemática, já que a sua minicalculadora faria todas 
as contas por ele, pelo resto da vida, e então, a professora resolveu contar uma história. 
Contou a história do Supercomputador. Um dia disse a professora, todos os computadores do mundo 
serão unificados num único sistema, e o centro do sistema será em alguma cidade do Japão. Todas as 
casas do mundo, todos os lugares do mundo terão terminais do Supercomputador. As pessoas usarão o 
Supercomputador para compras, para recados, para reservas de avião, para consultas sentimentais. Para 
tudo. Ninguém mais precisará de relógios individuais, de livros ou de calculadoras portáteis. Não 
precisará mais nem estudar. Tudo que alguém quiser saber sobre qualquer coisa estará na memória do 
Supercomputador, ao alcance de qualquer um. Em milésimos de segundo a resposta à consulta estará na 
tela mais próxima. E haverá bilhões de telas espalhadas por onde o homem estiver, desde lavatórios 
públicos até estações espaciais. Bastará ao homem apertar um botão para ter a informação que quiser. 
Um dia, um garoto perguntará ao pai: 
– Pai, quanto é dois mais dois? 
– Não pergunte a mim – dirá o pai -, pergunte a Ele. 
E o garoto digitará os botões apropriados e num milésimo de  
segundo a resposta aparecerá na tela. E então o garoto dirá: 
– Como é que sei que a resposta é certa? 
– Porque Ele disse que é certa – responderá o pai. 
– E se Ele estiver errado? 
– Ele nunca erra. 
– Mas se estiver? 
– Sempre podemos contar nos dedos. 
– O quê? 
– Contar nos dedos, como faziam os antigos. Levante dois dedos. Agora mais dois. Viu? Um, dois, três, 
quatro. O computador está certo. 
– Mas, pai, e 362 vezes 17? Não dá para contar nos dedos. A não ser reunindo muita gente e usando os 
dedos das mãos e dos pés. Como saber se a resposta d’ele está certa? Aí o pai suspirou e disse: 
– Jamais saberemos... 
O Rodrigo gostou da história, mas disse que, quando ninguém mais soubesse matemática e não pudesse 
pôr o Computador à prova, então não faria diferença se o Computador estava certo ou não, já que a sua 
resposta seria a única disponível e, portanto, a certa, mesmo que estivesse errada, e... Aí foi a vez da 
professora suspirar. 
 
01. De acordo com o texto, assinale a alternativa incorreta. 
a) Segundo o texto, um dia, quando um filho perguntar ao pai quanto é dois mais dois, ele dirá quatro. 
b) O escritor mostra uma situação onde há toda uma narrativa imaginada por alguém adulto, uma professora. 
c) O escritor nos faz a pensar de como as crianças, muitas vezes, são astutas e inteligentes. 
d) A crônica aborda a inocência e sagacidade infantil. 
 
02. Sobre acento diferencial e acento grave, assinale a alternativa incorreta. 
a) Acentuam-se, obrigatoriamente, pôr (verbo) para diferenciar de por (preposição), pôde (pretérito perfeito do 
indicativo do verbo poder) para distinguir de pode (presente do indicativo). 
b) Grafa-se acento grave em sílabas subtônicas. 
c) Podem-se acentuar, opcionalmente, fôrma (molde) para distinguir de forma (feitio, modo). Exemplo: O bolo toma 
a forma da fôrma. 
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d) Aboliram-se os acentos gráficos nos vocábulos tônicos seguintes, que se usavam para diferenciá-los dos 
respectivos homógrafos átonos: pera (fruta) / pera (para, preposição arcaica); polo (ô) (falcão novo) / polo 
(contração arcaica de por o = pelo); coa, coas (formas do verbo coar) / coa, coas (contração de com a, com as). 
 
03. Charge do cartunista Duke, disponível em Google.com. 

  
Na charge a palavra mas expressa o significado de: 
a) Adição, sequência de fatos ou de pensamentos. 
b) Explicação, motivo, razão.  
c) Conclusão, dedução, consequência. 
d) Contraste, oposição, ressalva. 
 
04. Sobre classes de palavras, relacione a coluna I com a coluna II e marque a alternativa correta. 
COLUNA I. 
A- Substantivo. 
B- Adjetivo. 
C- Pronome. 
D- Artigo. 
E- Advérbio. 
COLUNA II. 
(1) É a palavra que modifica o substantivo, exprimindo aparência, modo, qualidade, característica. 
(2) É a palavra que se antepõe aos substantivos que designam seres determinados (o, a, os, as) ou 
indeterminados (um, uma, uns, umas). 
(3) Modifica o verbo, o adjetivo e o próprio advérbio, acrescentando-lhes uma circunstância. 
(4) É a expressão que designa os seres sem dar-lhes nome, nem qualidade, indicando-os apenas como 
pessoas do discurso. 
(5) É o nome com que designamos os seres e as coisas em geral. 
a) A (5) – B (1) – C (4) – D (2) – E (3). 
b) A (3) – B (1) – C (4) – D (2) – E (5). 
c) A (4) – B (1) – C (5) – D (2) – E (3). 
d) A (1) – B (3) – C (5) – D (2) – E (4). 
 
05. Assinale a alternativa, onde não pode ocorrer a crase. 
a) Isto cheira à vinho. 
b) Exige-se presença às aulas. 
c) Avançamos rente à parede. 
d) Fiz uma visita à velha casa de meu pai. 
 
06. 03. Sobre substantivo, assinale (V) verdadeiro ou (F) falso e marque a alternativa correta. 
(  ) Os substantivos formados por um único radical são considerados simples. Exemplos: cabeça, perna, 
mesa, casa.  
(  ) Os substantivos formados por mais de um radical são considerados compostos. Exemplos: flor-de-lis, 
ervilha-de-cheiro. 
(  ) Os substantivos que não se originam de qualquer outro radical da língua são considerados primitivos. 
Exemplos: flor, casa, pedra. 
(  ) Os substantivos formados a partir de um radical preexistente são considerados derivados. Exemplos: 
casebre, floricultura, pedregulho. 
(  ) Os substantivos abstratos são aqueles que designam os seres que têm uma existência independente, 
real, ou imaginária. Exemplos: carro, casa, Margarete. 
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(  ) Os substantivos derivados são aqueles que nomeiam conceitos como ações, estados, qualidades, 
sentimentos, sensações, que não têm uma existência independente. Sua manifestação está sempre 
associada a um ser do qual depende a sua existência. Exemplos: ressentimento, mágoa, rancor, saudade. 
(  ) Os substantivos que nomeiam seres particulares, únicos, dentre aqueles de uma mesma espécie, são 
chamados de próprios. Exemplos: Brasil, Campo Grande, Benjamim. 
(  ) Os substantivos utilizados para nomear todos os seres de uma mesma espécie, ou conceitos abstratos, 
como os sentimentos humanos, são os substantivos comuns. Exemplos: mãe, pipoca, cozinha. 
a) V – V – V – V – V – V – V – V. 
b) V – V – V – V – V – V – V – F. 
c) V – V – F – F – V – V – V – V. 
d) V – V – V – V – F – F – V – V. 
 
07. 04. Referindo-se à pontuação, marque a alternativa incorreta, quanto ao uso, ou não, da vírgula.  
a) Nos livros escolares, há muitos conhecimentos. 
b) Campo Grande, 23 de fevereiro de 2022. 
c) O médico, aliás os médicos operaram o doente. 
d) Seu amigo, encontrei-o ontem à porta do cinema. 
 
08. Em se tratando de sintaxe de colocação, assinale a alternativa incorreta, sobre a colocação do pronome 
oblíquo. 
a) Vieram-lhe à mente mil ideias. 
b) Não se fazem mais carros como antigamente. 
c) Isto agrada-me. 
d) Encontrá-la-ia, se pudesse. 
 
Matemática. 
 
09. Devido à inflação, o preço da gasolina passou de R$ 6,22 para R$ 7,05 em alguns postos, o percentual 
do aumento é de aproximadamente:  
a) 83%. 
b) 13%. 
c) 50%. 
d) 23%. 
 

10. Considere um quadrado de área 1024 𝒄𝒎𝟐 e responda qual é a área do círculo inscrito nesse quadrado?  

a) 32𝜋 𝒄𝒎𝟐 

b) 64𝜋 𝒄𝒎𝟐 

c) 256 𝜋 𝒄𝒎𝟐 

d) 24𝜋 𝒄𝒎𝟐 
 

11. Considere um cubo o volume 64 𝒄𝒎𝟑 e aponte qual é o volume da esfera inscrita nesse cubo? 

a) 
8

3
 𝜋 𝒄𝒎𝟑 

 

b) 
4

3
 𝜋 𝒄𝒎𝟑 

 

c) 
64

3
 𝜋 𝒄𝒎𝟑 

 

d) 
32

3
 𝜋 𝒄𝒎𝟑 

 
12. Considere o número inteiro −𝟗𝟗𝟗 e assinale a alternativa que fornece na ordem o seu: sucessor, 
antecessor, simétrico e valor absoluto.  
a)  998, 1000 , 999 𝑒 999 

b) −998, −1000, 999 𝑒 999 

c) −998, −1000, −999 𝑒 999 
d) −1000, −998, 999 𝑒 999 
 
13. Em um churrasco estavam presentes 62 pessoas, os realizadores do evento estimaram que um quilo de 
carne e 1,5 litro de refrigerante servem em média 4 pessoas. Rita foi ao mercado para comprar a carne e o 
refrigerante, entretanto, havia somente garrafas de 2 litros. Quantos quilos de carne e garrafas de 
refrigerante ela deve comprar no mínimo?  
a) 15,5 kg e 12 garrafas. 
b) 15,5 Kg e 24 garrafas. 
c) 30 kg e 15 garrafas. 
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d) 10kg e 15 garrafas. 
 
14. Para realizar um trabalho de organização de arquivos em uma prefeitura, 2 funcionários trabalhando 6 
horas por dia, analisam em média 64 arquivos.  A prefeitura contratou mais 4 funcionários e aumentou a 
carga horária de trabalho para 8h, considerando que os funcionários possuem o mesmo rendimento, 
quantos arquivos eles podem analisar?  
a) 80 arquivos. 
b) 64 arquivos. 
c) 256 arquivos. 
d) 171 arquivos. 
 
15. Caroline recebeu um projeto de construção de um depósito, que possui a escala do desenho no papel 
(em centímetros) para o tamanho real (em metros) de 𝟐 ∶ 𝟓. Sabendo-se que as dimensões de uma sala 
retangular no papel eram de 4,5 cm por 6,5 cm, quais são as dimensões da sala no tamanho real? 
a) 8,5 m por 30,5 m. 
b)  8, 15 m por 12,5 m. 
c) 11,25 m por 16,25 m. 
d) 45 m por 65m. 
 
Noções de Informática. 
 
16. _________________ é um programa de computador simples que permite aos usuários criar, alterar ou 
editar arquivos de texto simples. Um exemplo deste programa é o MS Office Word. 
A alternativa que completa adequadamente a lacuna anterior é: 
a) Editor de planilha eletrônica 
b) Editor de planilha de texto 
c) Editor de texto 
d) Editor de código-fonte-txt 
 
17. Tendo como foco os conceitos de segurança da informação, é possível manter o ambiente corporativo 
seguro e aumentar a produtividade. No entanto, os colaboradores precisam ter em mente alguns fatores. 

1- Evite ao máximo baixar arquivos pessoais dentro do computador da empresa. Isso vai além da 
questão de alguns arquivos virem acompanhados por malwares. Alguns documentos, como fatura de 
cartão e extratos de banco, por exemplo, acabam ficando expostos a outro usuário que venham a 
compartilhar o uso do PC. Caso seja de extrema necessidade baixar esse tipo de arquivo no trabalho, 
recomenda-se excluí-los logo após o pagamento ou impressão; 
2- Evite baixar fotos pessoais e imagens que podem comprometer sua imagem perante o corpo de 
trabalho;  
3- Deixe uma pasta reservada na área de trabalho para arquivos que são utilizados com frequência. Com 
isso é possível onerar menos o acesso diário à rede. Recomenda-se também, que essa pasta seja 
organizada por mês, a fim de facilitar o acesso a determinados arquivos.  

Está correto o contido: 
a) Apenas na opção 1. 
b) Apenas na opção 2. 
c) Apenas nas opções 1 e 2. 
d) Em todas as opções. 
 
18. São características do sistema operacional Windows: 

1- É um sistema operacional livre/gratuito. 
2- É um sistema operacional de interface gráfica multitarefa. 
3- Não há licença para seu uso. 

Podemos afirmar que está correta: 
a) Apenas a opção 1. 
b) Apenas a opção 2. 
c) Apenas as opções 1 e 2. 
d) Todas as opções. 
 
19. O programa desenvolvido pela Microsoft que serve para a criação de apresentações de slides é 
denominado:  
a) MS Office: Word.  
b) MS Office: Excel. 
c) MS Office: PowerPoint. 
d) MS Office: Outlook. 
 
20. As alternativas a seguir apresentam as características do Outlook, exceto: 
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a) Organizar o e-mail para se concentrar nas mensagens mais importantes. 
b) Gerenciar e compartilhar o calendário para agendar reuniões com facilidade. 
c) Compartilhar arquivos na nuvem, substituindo os mais recentes e evitando acúmulo de lixo eletrônico. 
d) Manter conectado e em plena produtividade. 
 
Noções de Legislação Municipal. 
 
21. De acordo com o art. 5º da Lei Municipal n.º 5.100/2018, assinale a alternativa que completa corretamente 
as lacunas do texto. 
Caberá ___________________________ proceder a cobrança e arrecadação dos valores das multas 
aplicadas pela Guarda Municipal de Lençóis Paulista, sob supervisão _____________________________. 
a) à Secretaria de Finanças / do Setor de Trânsito e Sistema Viário do município 
b) ao Setor de Trânsito e Sistema Viário do município / da Secretaria de Finanças  
c) ao Departamento Tributário / da Secretaria de Segurança  
d) ao Departamento Tributário / da Secretaria de Finanças 
 
À luz da Lei Complementar Municipal n.º 114/2019, que dispõe sobre a organização da Guarda Civil Municipal 
de Lençóis Paulista, que cria a Corregedoria da Guarda Civil Municipal e dá outras providências, responda 
às próxima duas questões. 
 
22. Leia as assertivas e marque a incorreta. 
a) São princípios da atuação da Guarda Civil Municipal de Lençóis Paulista, preservação do meio ambiente, 
compromisso com a evolução social da comunidade, uso progressivo da força. 
b) Proteger o patrimônio ecológico, histórico, cultural, arquitetônico e ambiental do Município, inclusive adotando 
medidas educativas e preventivas, é uma das competências específicas da Guarda Civil Municipal de Lençóis 
Paulista.  
c) Exige-se o grau de escolaridade em nível superior completo para os cargos de Comandante e Subcomandante,  
nível médio completo para Inspetor e Subinspetor e demais cargos da carreira. 
d) O Comandante e o Subcomandante da Guarda Civil Municipal de Lençóis Paulista, cargos em comissão, serão 
nomeados e exonerados pelo prefeito. 
 
23. Em conformidade com o art. 7°, que estabelece as unidades que compõem a estrutura organizacional da 
Guarda Civil Municipal de Lençóis Paulista, relacione as colunas e indique a alternativa que apresenta 
sequência correta. 

Coluna A. Coluna B. 

I- Direção. (  ) a. Seção de Atendimento e Despacho - Centro de Controle de Operações; 
b. Seção de Logística e Armaria; c. Seção Técnica e Operações. 
 

II- Divisões Técnicas. (   ) a. Comunitárias; b. Operações Especiais. 
 

III- Divisão de Operações. 
 

(  ) a. Seção de Administração; b. Seção de Recursos Humanos; c. Seção 
de Ensino e Treinamento; d. Seção de Fiscalização. 
 

IV- Inspetorias. (   ) a. Corregedoria (Divisão de Correição e Informações Disciplinares; 
Divisão de Sindicância e Processo Administrativo); b. Ouvidoria. 
 

V- Controle e Fiscalização 
Institucional. 
 

(   ) a. Comando da Guarda: comandante e subcomandante da Guarda Civil 
Municipal de Lençóis Paulista. 
 

a) III – IV – II – V – I. 
b) II – V – I – III – IV.  
c) V – IV – III – II – I.  
d) I – II – III – IV – V.  
 
Nos termos da Lei Municipal nº 3.660/06 (Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de Lençóis 
Paulista), responda às próxima duas questões. 
 
24. Indique a alternativa que completa corretamente a lacuna. 
Quando nomeado um funcionário público para a defesa do revel, este terá direito, durante o trâmite do 
processo, a um adicional no importe de ___________ do valor do piso salarial praticado no serviço público 
municipal, não cumulativo, no caso da defesa em mais de um processo administrativo.  
a) 50% 
b) 25% 
c) 15% 
d) 30% 
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25.  Assinale a alternativa correta. 
a) A Lei Municipal nº 3.660/06 aplica-se aos servidores municipais que fizeram opção pelo Regime Estatutário, 
exceto aos admitidos sob a égide da Lei Municipal nº 2.714/1999.   
b) O funcionário submetido a processo administrativo disciplinar, só poderá ser exonerado a pedido, após a 
conclusão do processo e o cumprimento da penalidade, caso aplicada.  
c) Como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a aprovação em avaliação funcional especial, 
realizada pelo Departamento de Recursos Humanos.     
d) É permitida a consignação em folha de pagamento, formalmente autorizada pelo funcionário, desde que a soma 
das consignações não seja superior a cinquenta por cento da remuneração nominal.   
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS. 
 
26. Considerando o que estabelece a Lei Federal n.º 13.022/2014 (Estatuto Geral das Guardas Municipais), 
atribua (V) verdadeiro ou (F) falso aos itens e marque a alternativa correta. 
(   ) A guarda municipal é subordinada ao Secretário de Segurança Municipal. 
(  ) É assegurado ao guarda municipal o recolhimento à cela, isoladamente dos demais presos, quando 
sujeito à prisão, mesmo depois de condenação definitiva. 
(   ) A guarda municipal é formada por servidores públicos integrantes de carreira única e plano de cargos e 
salários, conforme disposto em lei municipal. 
(   ) Os cargos em comissão das guardas municipais deverão ser providos por membros efetivos do quadro 
de carreira do órgão, ou entidade. 
(  ) A estrutura hierárquica da guarda municipal pode utilizar denominação idêntica à das forças militares, 
quanto aos postos e graduações, títulos, exceto uniformes, distintivos e condecorações. 
a) V – V – F – F – F. 
b) F – F – V – V – F.      
c) V – F – V – V – V. 
d) V – V – V – F – V. 
 
27. Leia os itens e de acordo com a Constituição Federal Brasileira/1988, marque a alternativa verdadeira. 
1- A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da 
América Latina, visando à formação de uma comunidade latino-americana de nações. 
2- A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados, Municípios e do Distrito 
Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito. 
3- A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pela autodeterminação dos 
povos, dentre outros princípios. 
4- É assegurado, nos termos da lei, a proteção às participações individuais em obras coletivas e à 
reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas. 
Estão corretos: 
a) Todos os itens. 
b) Somente os itens 1, 2 e 3.  
c) Somente os itens 1 e 4. 
d) Somente os itens 2 e 3. 
 
28. À Luz da Emenda Constitucional n° 45/2004, que altera dispositivos da Constituição Federal 
Brasileira/1988, analise as alternativas e assinale a incorreta. 
a) Durante a execução orçamentária do exercício, não poderá haver a realização de despesas, ou a assunção de 
obrigações que extrapolem os limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias, exceto se previamente 
autorizadas, mediante a abertura de créditos suplementares, ou especiais. 
b) Os Tribunais Regionais Federais poderão funcionar descentralizadamente, constituindo Câmaras regionais, a 
fim de assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à justiça em todas as fases do processo.  
c) O Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça e os Tribunais Superiores têm sede nas Capitais 
de todos os Estado Brasileiros. 
d) O Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional a cuja criação tenha manifestado adesão.    
 
Considerando o que normatiza a Lei n.º 7.347/1985, responda às próximas duas questões. 
 
29. Atribua (V) verdadeiro ou (F) falso aos itens e marque a alternativa correta. 
(  ) Não será cabível ação civil pública para veicular pretensões que envolvam tributos, contribuições 
previdenciárias, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, ou outros fundos de natureza 
institucional, cujos beneficiários podem ser individualmente determinados. 
(   ) Poderá ser ajuizada ação cautelar para os fins da Lei n.º 7.347/1985, objetivando, inclusive, evitar danos 
ao patrimônio público e social, ao meio ambiente, ao consumidor, à honra e à dignidade de grupos raciais, 
étnicos, ou religiosos, à ordem urbanística, ou aos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, 
turístico e paisagístico.   
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(   ) A sentença civil fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator, 
exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, hipótese em que qualquer 
legitimado poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova.  
a) V – F – V.  
b) F – V – V.  
c) V – V – F.  
d) V – V – V.  
 
30. Indique a alternativa que completa respectivamente as lacunas. 
Constitui crime, punido com pena de reclusão de __________________, mais multa de __________________ 
Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, a recusa, o retardamento, ou a omissão de dados 
técnicos indispensáveis à propositura da ação civil, quando requisitados pelo Ministério Público. 
a) 5 a 10 anos / 5 a 500 
b) 1 a 3 anos / 10 a 1.000  
c) 5 a 8 anos / 100 a 2.000 
d) 2 a 4 anos / 50 a 3.000 
 
31. Conforme a Lei de Crimes Ambientais n.º 9.605/1998, que dispõe sobre as sanções penais e 
administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, assinale a alternativa que 
completa corretamente o texto.   
A pessoa jurídica constituída, ou utilizada, preponderantemente, com o fim de permitir, facilitar, ou ocultar 
a prática de crime definido na Lei n.º 9.605/1998, terá decretada sua liquidação forçada, seu patrimônio será 
considerado instrumento do crime e como tal perdido em favor do _________________________________. 
a) Fundo Penitenciário Nacional 
b) Fundo Naval 
c) Fundo Nacional de Preservação da Amazônia. 
d) Fundo Nacional do Meio Ambiente 
 
32. Leia as assertivas e segundo o Decreto-Lei n.º 25/1937, que organiza a proteção do patrimônio histórico 
e artístico nacional, assinale a alternativa correta. 
(i) O tombamento dos bens pertencentes à União, aos Estados e aos Municípios se fará de ofício, por ordem 
do diretor do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, mas deverá ser notificado à entidade a 
quem pertencer, ou sob cuja guarda estiver a coisa tombada, afim de produzir os necessários efeitos. 
(ii) O tombamento definitivo dos bens de propriedade particular será, por iniciativa do órgão competente do 
Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, transcrito para os devidos efeitos em livro, a cargo dos 
oficiais do registro de imóveis e averbado ao lado da transcrição do domínio. 
(iii) Sem prévia autorização do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, não se poderá, na 
vizinhança da coisa tombada, fazer construção que lhe impeça, ou reduza a visibilidade, nem nela colocar 
anúncios ou cartazes, sob pena de ser mandada destruir a obra, ou retirar o objeto, impondo-se neste caso 
a multa de cinquenta por cento do valor do mesmo objeto. 
(iv) As coisas tombadas, que pertençam à União, aos Estados, ou aos Municípios, inalienáveis por natureza, 
só poderão ser transferidas de uma à outra das referidas entidades. Feita a transferência, dela deve o 
adquirente dar imediato conhecimento ao Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. 
a) Somente os itens (ii), (iii) e (iv) são verdadeiros. 
b) Somente os itens (i) e (ii) são verdadeiros. 
c) Somente os itens (i) e (iv) são verdadeiros. 
d) Todos os itens são verdadeiros.  
 
33.  Leia os itens à luz da Lei n.º 6.938/1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, depois 
marque a alternativa que faz afirmação verdadeira.  
I- A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, melhoria e recuperação da qualidade 
ambiental propícia à vida, visando assegurar no País, condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos 
interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana. 
II- As diretrizes da Política Nacional do Meio Ambiente serão formuladas em normas e planos, destinados a 
orientar a ação dos Governos da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, 
no que se relaciona com a preservação da qualidade ambiental e manutenção do equilíbrio ecológico, 
observados os princípios estabelecidos no art. 2º da Lei n.º 6.938/1981. 
III- O proprietário, ou possuidor de imóvel, pessoa natural, ou jurídica, pode, por instrumento público, 
particular, ou por termo administrativo firmado perante órgão integrante do Sisnama, limitar o uso de toda 
a sua propriedade, ou de parte dela para preservar, conservar, ou recuperar os recursos ambientais 
existentes, instituindo servidão ambiental.    
a) Os itens I, II e III são corretos.  
b) Apenas os itens I e II são corretos. 
c) Apenas o item III é correto. 
d) Apenas os itens II e III são corretos. 
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Responda às próximas duas questões de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro. 
 
34. Assinale a alternativa incorreta. 
a) Junto a cada órgão, ou entidade executivos de trânsito, ou rodoviário funcionarão Juntas Administrativas de 
Recursos de Infrações - JARI, órgãos colegiados responsáveis pelo julgamento dos recursos interpostos contra 
penalidades por eles impostas. 
b) Sempre que for necessária a imobilização temporária de um veículo no leito viário, em situação de emergência, 
deverá ser providenciada a imediata sinalização de advertência, na forma estabelecida pelo CONTRAN. 
c) É competência do CETRAN encaminhar aos órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos rodoviários 
informações sobre problemas observados nas autuações e apontados em recursos, e que se repitam 
sistematicamente.  
d) Compete à Polícia Rodoviária Federal, no âmbito das rodovias e estradas federais, implementar as medidas da 
Política Nacional de Segurança e Educação de Trânsito. 
 
35. Qual alternativa está incorreta? 
a) O condutor que for ingressar numa via, procedente de um lote lindeiro a essa via, deverá dar preferência aos 
veículos e pedestres que por ela estejam transitando. 
b) Todo condutor, ao perceber que outro que o segue tem o propósito de ultrapassá-lo, deverá, se estiver circulando 
pela faixa da esquerda, deslocar-se para a faixa da direita e acelerar a marcha. 
c) Compete aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Municípios, no âmbito de sua circunscrição, coletar 
dados estatísticos e elaborar estudos sobre os acidentes de trânsito e suas causas. 
d) O estacionamento dos veículos motorizados de duas rodas será feito em posição perpendicular à guia da calçada 
(meio-fio) e junto a ela, salvo quando houver sinalização que determine outra condição. 
 
36. O art. 37, da Constituição Federal, traz os princípios que a Administração Pública deve obedecer. Dentre 
eles, marque aquele que não consta do citado art. 37. 
a) Princípio da Moralidade. 
b) Princípio da Autonomia da Vontade. 
c) Princípio da Publicidade. 
d) Princípio da Legalidade. 
 
37. Não pode ser considerado como um bem de domínio público, segundo o Direito Administrativo 
Brasileiro: 
a) Estrada federal. 
b) Estrada estadual. 
c) Shopping da cidade.  
d) Praça da cidade. 
 
38. O Direito Administrativo Brasileiro conceitua o que são atos administrativos, seus requisitos, sua 
classificação, suas espécies, bem como de que forma são revistos tais atos. Então, de acordo com esta 
classificação, marque a alternativa que não corresponde a uma espécie de ato administrativo. 
a) Ato ilícito. 
b) Ato ordinatório. 
c) Ato normativo. 
d) Ato punitivo. 
 
39. O Código Penal Brasileiro estabelece as regras de aplicação da Lei Penal, bem como define crimes e 
contravenções, seus conceitos e suas penas. Em sua Parte Geral, Título I, o Código Penal estabelece as 
regras de aplicação da Lei Penal. De acordo com esse título é correto afirmar: 
a) Há crime sem lei anterior que o defina. 
b) Lei posterior que beneficie o agente não pode ser aplicada a fatos anteriores, quando o agente tiver sido 
condenado por decisão transitada em julgado. 
c) Qualquer pessoa pode ser punida por fato que lei posterior deixa de considerar crime. 
d) Considera-se praticado o crime no momento da ação, ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. 
 
40. De acordo com o Código Penal Brasileiro, no seu art. 23, é considerada uma excludente da ilicitude, ter 
o agente praticado o fato:  
a) Com dolo. 
b) Em legítima defesa. 
c) Para ocultar outro crime anterior. 
d) No exercício irregular de um direito. 
 
RASCUNHO. 


