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Edital Nº 14/2013-SESEC/SEPOG, DE 19 DE SETEMBRO DE 2013
Edital Nº 15/2013-SESEC/SEPOG, DE 24 DE SETEMBRO DE 2013
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GUARDA MUNICIPAL
PROVA 1: CONHECIMENTOS GERAIS
PROVA 2: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Duração: 4 horas
Início: 09 horas Término: 13 horas

Após receber o seu cartão-resposta, copie no local apropriado, uma vez com letra cursiva e outra com letra
de forma, a seguinte frase:

O trabalho concretiza a esperança.
ATENÇÃO!
Marque, no local apropriado do seu CARTÃO-RESPOSTA, o número 3, que é o número do gabarito deste
Caderno de Provas e que se encontra no rodapé de cada página.
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INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DAS PROVAS
1. As provas, com duração de 4 horas, perfazem o total de 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha.
2. Examine se o seu caderno de provas está completo ou se há falhas ou imperfeições gráficas que causem qualquer
dúvida. A CEV poderá não aceitar reclamações após 30 minutos do início das provas.
3. O cartão-resposta será o único documento válido para a correção das provas. Ao recebê-lo, verifique se o seu nome e o
número de sua inscrição estão corretos. Se houver discrepância, comunique imediatamente ao fiscal de sala.
4. Não amasse nem dobre o cartão-resposta para que o mesmo não seja rejeitado pela leitora óptica.
5. Após receber o cartão-resposta, o candidato deverá ler as instruções nele contidas e seguir as seguintes rotinas:
a) copiar, no local indicado, duas vezes, uma vez com letra cursiva e outra com letra de forma, a frase que consta na
capa do caderno de provas;
b) marcar, no cartão-resposta, pintando completamente, com caneta transparente de tinta azul ou preta, o interior do
círculo correspondente ao número do gabarito que consta no caderno de provas;
c) assinar o cartão-resposta 2 (duas) vezes.
6. As respostas deverão ser marcadas, no cartão-resposta, seguindo as mesmas instruções da marcação do número do
gabarito (item 5 b), indicando a letra da alternativa de sua opção. É vedado o uso de qualquer outro material para
marcação das respostas. Será anulada a resposta que contiver emenda ou rasura, apresentar mais de uma alternativa
assinalada por questão, ou, ainda, aquela que, devido à marcação, não for identificada pela leitura eletrônica, uma vez
que a correção das provas se dá por meio eletrônico.
7. O preenchimento de todos os campos do cartão-resposta das provas de Conhecimentos Gerais e Conhecimentos
Específicos será da inteira responsabilidade do candidato. Não haverá substituição do cartão-resposta por erro do
candidato.
8. Será eliminado do Concurso o candidato que se enquadrar, dentre outras, em pelo menos uma das condições seguintes:
a) não marcar, no cartão-resposta, o número do gabarito de seu caderno de provas;
b) não assinar o cartão-resposta;
c) marcar, no cartão-resposta, mais de um número de gabarito;
d) fizer, no cartão-resposta, no espaço destinado à marcação do número do gabarito de seu caderno de provas,
emendas, rasuras, marcação que impossibilite a leitura eletrônica, ou fizer sinais gráficos ou qualquer outra
marcação que não seja a exclusiva indicação do número do gabarito de seu caderno de provas.
9. Para garantia da segurança, é proibido ao candidato copiar o gabarito em papel, na sua roupa ou em qualquer parte de
seu corpo. No entanto, o gabarito oficial preliminar e o enunciado das questões das provas estarão disponíveis na
página da CEV/UECE (www.uece.br), a partir das 16 horas do dia 19 de janeiro de 2014, e a imagem completa do seu
cartão-resposta estará disponível a partir do dia 28 de janeiro de 2014.
10. Qualquer forma de comunicação entre candidatos implicará a sua eliminação do Concurso.
11. Por medida de segurança, não será permitido ao candidato, durante a realização das provas, portar (manter ou carregar
consigo, levar ou conduzir), dentro da sala de prova, nos corredores ou nos banheiros: armas, aparelhos eletrônicos (bip,
telefone celular, smartphone, tablet, iPod, pen drive, mp3 player, fones de ouvido, qualquer tipo de relógio digital ou
analógico, agenda eletrônica, notebook, palmtop, qualquer receptor ou transmissor de dados e mensagens, gravador,
etc.), gravata, chaves, chaveiro, controle de alarme de veículos, óculos (excetuando-se os de grau), caneta (excetuandose aquela fabricada em material transparente, de tinta de cor azul ou preta), lápis, lapiseira, borracha, corretivo, e
outros objetos similares. Todos esses itens deverão ser acomodados em embalagem porta-objetos, disponibilizada pelo
fiscal de sala, e colocados debaixo da carteira do candidato, somente podendo ser de lá retirados após a devolução do
caderno de provas ao fiscal, quando o candidato sair da sala em definitivo.
12. Bolsas, livros, jornais, impressos em geral ou qualquer outro tipo de publicação, bonés, chapéus, lenços de cabelo,
bandanas ou outros objetos que não permitam a perfeita visualização da região auricular deverão ser apenas colocados
debaixo da carteira do candidato.
13. Na parte superior da carteira ficará somente a caneta transparente, o documento de identidade, o caderno de provas e
o cartão-resposta.
14. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala de prova e somente poderão sair do recinto juntos, após a
aposição em ata de suas respectivas assinaturas.
15. O candidato, ao sair definitivamente da sala, deverá entregar o cartão-resposta e o caderno de provas, assinar a lista de
presença e receber seu documento de identidade, sendo sumariamente eliminado, caso não faça a entrega do cartãoresposta.
16.Os recursos relativos às provas de Conhecimentos Gerais e Conhecimentos Específicos deverão ser interpostos de
acordo com as instruções disponibilizadas no endereço eletrônico www.uece.br/cev.

O número do gabarito deste caderno de provas é 3.
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Leia com atenção!
•

Este Caderno de Provas contém duas provas que perfazem o total de 50 (cinquenta)
questões, todas com 4 (quatro) alternativas, assim distribuídas:
PROVA 1: Conhecimentos Gerais
Língua Portuguesa (15 questões: 01-15);
Conhecimentos sobre Fortaleza (05 questões: 16-20);
Atualidades (05 questões: 21-25)
Prova 2: Conhecimentos Específicos
Noções de Direito Administrativo, Constitucional e Penal (12 questões:
26-37);
Legislação Municipal (07 questões: 38-44);
Legislação Específica (06 questões: 45-50).

•

Verifique se o seu caderno de provas está completo e legível. Qualquer
imperfeição comunique, IMEDIATAMENTE, ao fiscal de sala.

•

É proibido ao candidato copiar as respostas em papel, em qualquer outro
material, na própria roupa ou em qualquer parte do seu corpo.

•

O gabarito destas provas será divulgado no endereço eletrônico www.uece.br/cev
a partir das 16 horas do dia 19 de janeiro de 2014.

IMPORTANTE:
O CARTÃO-RESPOSTA que não contiver a marcação do número do gabarito
NÃO SERÁ CORRIGIDO e o candidato será eliminado deste Concurso.

O número do gabarito deste caderno de provas é 3.
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PROVA 1:
CONHECIMENTOS GERAIS
LÍNGUA PORTUGUESA
Obra no entorno do Castelão será
concluída dias antes do primeiro jogo
Da Agência Brasil
postado em 11/06/2013 18:04 h
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Por um lado o estádio Castelão, em
Fortaleza (CE), foi a primeira arena a ficar
pronta entre todas as cidades-sede; por outro,
os problemas relativos à mobilidade tornam-se
visíveis logo na saída do estádio. A avaliação é
do arquiteto e urbanista Renato Pequeno,
professor do Departamento de Arquitetura da
Universidade Federal do Ceará (UFC), em
entrevista à Agência Brasil.
De acordo com a Secretaria Municipal
Extraordinária da Copa (Secopafor), as obras
de mobilidade nas imediações do Castelão previstas para a Copa das Confederações serão entregues no dia 15 de junho, quatro
dias antes do primeiro jogo em Fortaleza, que
ocorre no dia 19. O órgão destacou que o
compromisso firmado com a Fifa para estes
jogos é a conclusão do alargamento da
avenida Alberto Craveiro e a construção de
uma rotatória ao lado do estádio. A Secopafor
informou que 80% dessa obra estão
concluídos.
As demais obras de mobilidade, sob a
responsabilidade da Secopafor, serão
concluídas somente para a Copa do Mundo. O
acordo com a Fifa inclui a construção de um
túnel por baixo da rotatória que ligará a
avenida Paulino Rocha (obra 43% concluída) à
Via Expressa (5% concluída). Esta via interliga
a região do estádio à zona hoteleira da capital.
As obras na avenida Dedé Brasil, também nos
arredores do Castelão, estão com 9% em
andamento.
Além das obras viárias a serem
executadas pelo município, o governo estadual
tem o compromisso de construir mais duas
estações da linha de metrô da capital e o
veículo leve sobre trilhos (VLT) ParangabaMucuripe, que vai ligar a zona hoteleira à área
do estádio. A previsão de entrega dessas
obras, no entanto, é primeiro trimestre de
2014, antes dos jogos da Copa do Mundo.
Para Renato Pequeno, mesmo que essas
obras de mobilidade sejam concluídas, não
resolvem os principais problemas de
mobilidade urbana enfrentados na cidade. Ele
destacou que Fortaleza teve sua frota de
veículos mais que duplicada na última década,
passando de 422,5 mil em 2003 para 854,3

O número do gabarito deste caderno de provas é 3.
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mil em março deste ano. "Paralelamente, não
houve expansão do sistema viário.
Independentemente da Copa do Mundo, a
cidade já trazia todos esses problemas",
avaliou.
O professor disse ainda que as obras de
mobilidade atendem ao destino Castelão. Não
resolvem, portanto, os grandes gargalos da
cidade. Os principais problemas concentram-se
nas regiões oeste e leste do município, e o
estádio localiza-se em faixa intermediária, no
meio da cidade.
O impacto social, provocado por essas
obras relacionadas à Copa do Mundo, também
é questionado pelo professor. "São obras que
estão levando a milhares de remoções. Essas
famílias estão sendo destinadas a morar em
espaços mais periféricos: as obras estão
gerando exclusão social e territorial", critica.
Segundo o governo do Ceará, cerca de 2.140
famílias terão seus imóveis atingidos total ou
parcialmente pela obra do VLT.
http://www.portalcopa2014.org.br. Acesso em
26/10/2013 (Texto adaptado)

1.

O primeiro parágrafo da notícia postada no
portalcopa2014 se diferencia do parágrafo inicial de
um texto desse gênero, porque, em vez de indicar
“quando” e “onde” o fato aconteceu, ele se inicia
A)

analisando os fatos apontados.

B)

discordando dos fatos mencionados.

C)

concordando com os fatos apresentados.

D)

contrastando os fatos citados.

2.

Sobre as obras de mobilidade apresentadas no
texto, é correto afirmar que
A)

o compromisso da Secopafor firmado com a
Fifa para a Copa do Mundo inclui somente o
alargamento da avenida Alberto Craveiro e a
construção de uma rotatória ao lado do estádio
Castelão.

B)

a Secopafor não honrou o acordo firmado com
a Fifa para a Copa das Confederações.

C)

tanto o governo municipal quanto o governo
estadual estão responsáveis por esse tipo de
obra.

D)

elas correspondem às principais dificuldades de
mobilidade urbana de Fortaleza, segundo
Renato Pequeno.
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3.

Ao avaliar o comprometimento da mobilidade
urbana de Fortaleza, Renato Pequeno aponta
causas do problema. Assinale a opção que NÃO
corresponde a uma causa desse problema.
A)

Aumento de mais de 100% da frota de veículos
na última década.

B)

Falta de expansão do sistema viário.

C)

Concentração de obras de mobilidade em áreas
que não retratam os grandes gargalos da
cidade.

D)

Construção de duas estações da linha de metrô
da capital.

4.

7. Atente para as duas declarações a seguir:
“Não resolvem, portanto, os grandes gargalos da
cidade. Os principais problemas concentram-se nas
regiões oeste e leste do município...” (linhas 5659).
Note que é possível reuni-las em um só período,
sem que haja alteração do sentido. Assinale a
opção que apresenta o período cuja conexão
mantém a mesma relação de sentido existente
entre as duas declarações.
A)

Não resolvem, portanto, os grandes gargalos
da cidade, para que os principais problemas
se concentrem nas regiões oeste e leste do
município...

B)

Não resolvem, portanto, os grandes gargalos
da cidade, porque os principais problemas
concentram-se nas regiões oeste e leste do
município...

C)

Não resolvem, portanto, os grandes gargalos
da cidade, a não ser que os principais
problemas se concentrem nas regiões oeste e
leste do município...

D)

Não resolvem, portanto, os grandes gargalos
da cidade, porém os principais problemas
concentram-se nas regiões oeste e leste do
município...

Quando o professor Renato Pequeno afirma:
“... as obras estão gerando exclusão social e
territorial” (linhas 67-68), ele está criticando o
A)

alto custo do preço dos ingressos para a
assistência aos jogos.

B)

atraso na conclusão das obras no entorno do
Castelão.

C)

deslocamento de famílias para bairros
distantes.

D)

descaso com os problemas existentes nas
regiões oeste e leste do município.

8.

5.

“Essas famílias estão sendo destinadas a morar
em espaços mais periféricos ...” (linhas 65-67). O
termo em negrito significa
A)

afastados.

B)

limitados.

C)

próximos.

D)

incompletos.

6. No período “... mesmo que essas obras de
mobilidade sejam concluídas, não resolvem os
principais problemas de mobilidade urbana
enfrentados na cidade” (linhas 43-46), a expressão
destacada apresenta valor semântico de
A)

adição.

B)

concessão.

C)

causa.

D)

consequência.

O número do gabarito deste caderno de provas é 3.

Assinale a opção cujos termos destacados
exercem a mesma função sintática de “O acordo
com a Fifa” na frase: “O acordo com a Fifa inclui
a construção de um túnel por baixo da rotatória...”
(linhas 25-27).
A)

“A avaliação é do arquiteto e urbanista
Renato Pequeno.” (linhas 5-6)

B)

“Esta via interliga a região do estádio à zona
hoteleira da capital.” (linhas 29-30)

C)

“Independentemente da Copa do Mundo, a
cidade já trazia todos esses problemas.”
(linhas 52-53)

D)

“As demais obras de mobilidade, sob a
responsabilidade da Secopafor, serão
concluídas...” (linhas 23-25)

9.

Assinale a opção cujas palavras se acentuam
pela mesma razão que a palavra “trânsito”.
A)

famílias – concluída

B)

década – periféricos

C)

veículo – visíveis

D)

última – imóveis
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10.

No enunciado: “Por um lado o estádio
Castelão, em Fortaleza (CE), foi a primeira arena a
ficar pronta entre todas as cidades-sede; por
outro, os problemas relativos à mobilidade tornamse visíveis logo na saída do estádio” (linhas 1-5), o
emprego da vírgula após a expressão destacada se
justifica porque
A)

isola o vocativo.

B)

separa o aposto.

C)

isola o adjunto adverbial.

D)

indica a omissão de um termo.

11.

Atente para as duas formas verbais
destacadas no seguinte enunciado: “... mesmo que
essas obras de mobilidade sejam concluídas, não
resolvem os principais problemas de mobilidade
urbana enfrentados na cidade” (linhas 43-46).
Permutando-se a primeira forma verbal por
fossem, a segunda forma verbal correta seria
A)

resolverão.

B)

resolveriam.

C)

resolvessem.

D)

resolveram.

14.

O termo destacado em “... os grandes
gargalos da cidade...” (linhas 57-58) é um
exemplo de figura de palavra classificado como
A)

comparação.

B)

catacrese.

C)

metonímia.

D)

metáfora.

15.

Na expressão: “... não houve expansão do
sistema viário” (linhas 50-51), a palavra destacada
se escreve com “s” por ser derivada de um verbo
terminado em –NDIR. Outra palavra que tem a
mesma justificativa para sua grafia é
A)

análise.

B)

imersão.

C)

confusão.

D)

divisão.

CONHECIMENTOS SOBRE
FORTALEZA

16.
12.

O equivalente analítico da forma passiva em:
“Os principais problemas concentram-se nas
regiões oeste e leste do município” (linhas 58-59) é
A)

estão concentrados.

B)

estavam concentrados.

C)

estejam concentrados.

D)

estivessem concentrados.

“A chuva de 62 milímetros, registrada pela
Fundação Cearense de Meteorologia (Funceme),
causou estragos em alguns bairros da periferia
de Fortaleza. Moradores precisaram sair de suas
casas por causa de desabamento de muros e
invasão de água em cômodos.”
http://g1.globo.com/ceara/noticia/2013/04/madrugadade-chuva-causa-estragos-em-bairros-de-fortaleza.html

Analise as seguintes afirmações sobre o período
chuvoso na Cidade de Fortaleza.
I.

13.

A crase utilizada no fragmento “... em
entrevista à Agência Brasil” (linhas 8-9) apresentase em igual situação na seguinte sentença:
A)

A maior parte dos jogos da Copa do Mundo
será à tarde.

B)

À medida que o tempo passa, o preço dos
produtos e serviços aumenta.

C)

Na Copa das Confederações, o acesso à arena
Castelão foi monitorado.

D)

O povo deseja vias que liguem um ponto à
outro da cidade.

O número do gabarito deste caderno de provas é 3.

As chuvas que caracterizam a quadra
chuvosa em Fortaleza ocorrem anualmente
entre os meses de setembro e novembro.

II.

Em Fortaleza são raros os pontos de
alagamento e inundações, devido à eficiência
das obras de drenagem e saneamento.

III.

Precipitações intensas em Fortaleza
geralmente causam prejuízos às populações
que residem em bairros da periferia.

Está correto o que se afirma apenas em
A)

II e III.

B)

III.

C)

I e II.

D)

II.
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17.

ATUALIDADES

No limite sul do Município de Fortaleza,
encontram-se:
A)

Maranguape, Maracanaú e Caucaia.

B)

Caucaia, Pacatuba, Maranguape e Eusébio.

C)

Maracanaú, Eusébio, Itaitinga e Pacatuba.

D)

Aquiraz, Eusébio e Itaitinga.

18.

Segundo o levantamento do IPECE de 2011,
o setor que registra mais empregos formais em
Fortaleza, com pouco mais de 306 mil empregados,
é o setor de
A)

serviços.

B)

comércio.

C)

construção civil.

D)

administração pública.

19.

Atente para as seguintes afirmações a
respeito da população de Fortaleza, de acordo com
os resultados das pesquisas do IBGE, nos Sensos
de 2000 e 2010.

21.

Em dezembro de 2013, dois estados da
região sudeste do Brasil sofreram com intensas
chuvas que provocaram dezenas de mortes, além
de danos materiais, destruição de estradas e
moradias. Esses dois estados brasileiros são:
A)

Goiás e Minas Gerais.

B)

Espírito Santo e Paraná.

C)

São Paulo e Mato Grosso do Sul.

D)

Minas Gerais e Espírito Santo.

22.

O presidente do Senado Federal, Renan
Calheiros, teve, mais uma vez, seu nome envolvido
em irregularidade pelo uso indevido de aeronave da
Força Aérea Brasileira, em razão de uma viagem
feita, em dezembro de 2013, a Recife para
submeter-se a
A)

cirurgia cardíaca.

B)

angioplastia.

C)

implante de cabelo.

A maior parcela percentual da população de
Fortaleza encontra-se na faixa etária entre 15
e 64 anos.

D)

coronariografia.

II.

Apenas uma pequena parcela da população
de Fortaleza encontra-se localizada na zona
rural do município.

23.

III.

Atualmente, o número de homens em
Fortaleza é quase 71% superior ao número
de mulheres.

I.

A)

I.

Em setembro de 2013, o Brasil ficou perplexo
com a detenção, pelas autoridades russas, de uma
brasileira participante do grupo de ativistas do
Greenpeace Internacional que realizava protestos
contra a exploração de petróleo no Ártico. Embora
libertada em novembro, a brasileira só recebeu
autorização para deixar a Rússia em dezembro. O
nome dessa ativista que retornou ao Brasil em 28
de dezembro de 2013 é

B)

II e III.

A)

Ana Paula Maciel.

C)

I e II.

B)

Beatriz Hipólito Alves.

D)

III.

C)

Ana Patrícia Amadeus.

D)

Helena Carla de Sousa.

Está correto o que se afirma apenas em

20.

A Secretaria Regional II abriga 20 bairros
situados na Zona Leste da Cidade de Fortaleza,
dentre os quais estão:
A)

Barra do Ceará, Antônio Bezerra e Castelão.

B)

Parquelândia, Otávio Bonfim e Alagadiço.

C)

Parangaba, Passaré e Maraponga.

D)

Aldeota, Papicu e Meireles.

O número do gabarito deste caderno de provas é 3.

24.

O nome do Ex-Presidente da República que
teve seus restos mortais exumados em 13 de
novembro de 2013, a pedido da família, a fim de
esclarecer dúvidas quanto à real causa de sua
morte, tendo em vista o surgimento de denúncias
de que ele poderia ter sido mais uma vítima da
ditadura militar brasileira é
A)

João Goulart.

B)

Artur da Costa e Silva.

C)

Jânio Quadros.

D)

Juscelino Kubitschek.
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25.

Em 2014, o Brasil sediará os jogos da Copa
do Mundo. Os estádios em que os jogos serão
realizados vêm passando por grandes reformas. No
curso dessas obras, já foram registrados acidentes
graves que resultaram na morte de operários. Em
dezembro último, o estádio em que trabalhava o
pedreiro cearense Marcleudo de Melo Ferreira foi
cenário de mais um acidente fatal, pois, em março
de 2013, já registrara a morte de outro operário.
Esse estádio é conhecido como

28.

A)

Arena Castelão.

B)

Arena Amazônia.

C)

Arena Corinthians.

D)

Arena Mané Garrincha.

Assinale a afirmação correta sobre os atos
administrativos.
A)

A finalidade do ato administrativo é o interesse
privado ou pessoal.

B)

Todos os atos administrativos deverão ser
motivados formal e explicitamente.

C)

O objeto do ato administrativo pode ser ilícito,
em nome do interesse público.

D)

Os atos administrativos devem ser públicos,
ressalvados os casos excepcionais.

29. Acerca do ato administrativo, escreva V ou F
conforme seja verdadeiro ou falso o que se afirma
nos itens abaixo.
(

)

Os elementos constitutivos do ato
administrativo são a competência, a forma,
o objeto, o motivo e a finalidade.

(

)

O ato administrativo discricionário permite à
administração pública agir com
arbitrariedade, isto é, fora dos limites da lei.

(

)

A auto-executoriedade é atributo pelo qual a
administração pública executa direta e
imediatamente alguns de seus atos.

26.

A doutrina tradicional indica como elementos
constitutivos do Estado:

(

)

A competência, a forma e a finalidade do
ato administrativo são requisitos vinculados.

A)

o povo, o território e a soberania.

B)

a finalidade, o povo e o patrimônio.

Está correta, de cima para baixo, a seguinte
sequência:

C)

a soberania, a eticidade e o território.

D)

a finalidade, a eticidade e o patrimônio.

PROVA 2:
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
NOÇÕES DE DIREITO
ADMINISTRATIVO,
CONSTITUCIONAL E PENAL

27.

No tocante à invalidação, à anulação e à
revogação dos atos administrativos, são feitas as
seguintes afirmações:
I.

II.

III.

A Administração Pública pode anular atos
ilegais e revogar atos inconvenientes ou
inoportunos.

A)

V, V, F, V.

B)

V, F, V, V.

C)

F, F, V, V.

D)

F, V, F, F.

30.

Sobre os direitos e garantias fundamentais,
conforme a Constituição Federal de 1988, assinale a
afirmação verdadeira.
A)

Ninguém será considerado culpado até o
trânsito em julgado de sentença penal
condenatória, salvo em caso de flagrante
delito.

B)

O preso será informado de seus direitos, entre
os quais o de permanecer calado, sendo-lhe,
porém, vedada a assistência da família e de
advogado.

C)

O civilmente identificado não será submetido a
identificação criminal, salvo nas hipóteses
previstas em lei.

D)

Ninguém será processado nem sentenciado
senão pela autoridade competente, salvo em
caso de guerra declarada.

O Poder Judiciário pode revogar, nos limites
de sua discricionariedade, atos
administrativos dos outros Poderes.
A anulação de ato administrativo pode ser
feita tanto pelo Poder Judiciário como pela
Administração Pública.

É correto o que se afirma em
A)

I, II e III.

B)

I e III apenas.

C)

II e III apenas.

D)

I e II apenas.

O número do gabarito deste caderno de provas é 3.
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31.

Marque a opção que apresenta, nessa ordem,
um fundamento, um objetivo e um princípio das
relações internacionais da República Federativa do
Brasil.
A)

Cidadania, defesa da paz e cooperação entre
os povos para o progresso da humanidade.

B)

Pluralismo político, garantia do
desenvolvimento nacional e prevalência dos
direitos humanos.

C)

Fraternidade, independência nacional e
construção de uma sociedade livre, justa e
solidária.

D)

Dignidade da pessoa humana, igualdade entre
os Estados e repúdio ao terrorismo e ao
racismo.

32.

Acerca da segurança pública, nos termos da
Constituição Federal de 1988, marque a opção
correta.
A)

A apuração de infrações penais contra a ordem
política e social ou em detrimento de bens,
serviços e interesses da União compete
exclusivamente ao Distrito Federal.

B)

Os Municípios poderão constituir guardas
municipais destinadas à proteção de seus
bens, serviços e instalações, conforme dispuser
a lei.

C)

O patrulhamento ostensivo das rodovias e
ferrovias federais compete à Polícia Rodoviária
Federal.

D)

34.

A respeito dos crimes contra o patrimônio,
marque a opção correta.
A)

Nos crimes contra o patrimônio, é isento de
pena quem comete o delito em prejuízo do
cônjuge, na constância da sociedade conjugal.

B)

No crime de furto, não se equipara à coisa
móvel a energia elétrica ou qualquer outra que
tenha valor econômico.

C)

O crime de apropriação indébita consiste em
apropriar-se de coisa alheia móvel ou imóvel,
de que se tem a posse ou a detenção.

D)

No crime de roubo, a pena é aumentada de um
terço até a metade, se há o concurso de três
ou mais pessoas.

35.

Em relação ao crime de homicídio, marque a
opção correta.
A)

Se o agente comete o crime sob o domínio de
violenta emoção, o juiz poderá deixar de
aplicar a pena, se as consequências da infração
atingirem o próprio agente de forma tão grave
que a sanção penal se torne desnecessária.

B)

Considera-se homicídio qualificado o cometido
mediante paga ou promessa de recompensa,
com emprego de veneno, fogo ou asfixia e
para assegurar a execução, a ocultação, a
impunidade ou vantagem de uma
contravenção penal.

C)

Na hipótese do crime de homicídio doloso, a
pena é aumentada de 1/3 (um terço), se o
crime é praticado contra pessoa maior de 14
(quatorze) ou menor de 60 (sessenta) anos de
idade.

D)

A pena é aumentada de 1/3 (um terço) até a
metade, se o crime for praticado por milícia
privada, sob o pretexto de prestação de
serviço de segurança, ou por grupo de
extermínio.

As funções de polícia judiciária e a apuração de
infrações penais, exceto as militares,
competem às polícias civis e militares.

33.

No que tange aos direitos fundamentais de
reunião e de associação, nos termos da
Constituição Federal de 1988, marque a afirmação
correta.
A)

A criação de associações independe de
autorização, sendo vedada a interferência
estatal em seu funcionamento.

B)

Todos podem reunir-se pacificamente, sem
armas, em locais abertos ao público, desde
que haja autorização prévia da autoridade
competente.

C)

D)

É plena a liberdade de associação para fins
lícitos, vedada a de caráter paramilitar, sendo
apenas exigido prévio aviso à autoridade
pública.

36.

No que concerne aos crimes contra a pessoa,
marque a opção correta.
A)

Comete infanticídio a mãe que mata o próprio
filho durante o parto ou logo após.

B)

Comete difamação quem imputa a alguém fato
ofensivo à sua reputação.

C)

Comete maus-tratos quem deixa de prestar
assistência à pessoa inválida ou ferida.

D)

Comete calúnia quem imputa falsamente a
alguém fato definido como contravenção penal.

As associações só poderão ser
compulsoriamente dissolvidas ou ter suas
atividades suspensas por decisão do Poder
Executivo.

O número do gabarito deste caderno de provas é 3.
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37.

No que diz respeito ao crime de peculato,
assinale a afirmação correta.
A)

O crime de peculato consiste na apropriação,
pelo funcionário público, de dinheiro, valor ou
qualquer outro bem móvel ou imóvel, de que
tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo,
em proveito próprio ou alheio.

B)

Na hipótese do crime de peculato culposo, a
reparação do dano, se precede à sentença
irrecorrível, extingue a punibilidade; se lhe é
posterior, reduz de metade a pena imposta.

C)

D)

Se o funcionário público, embora não tendo a
posse do dinheiro, o subtrai em proveito
próprio ou alheio, valendo-se da facilidade que
lhe proporciona o cargo, ele responde pelo
crime de peculato mediante erro de outrem.
Se o funcionário público concorre culposa ou
dolosamente para o crime de outrem, o Código
Penal Brasileiro estabelece uma pena de
reclusão, a qual pode variar de três meses a
um ano.

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL

38. Nos termos da Lei Complementar
nº 04/1991, alterada pela Lei Complementar
nº 0144/2013, compete à Guarda Municipal de
Fortaleza
A)

B)

C)

D)

executar serviços de vigilância privada em
casas e estabelecimentos particulares de forma
a promover a preservação dos bens
patrimoniais e atividades comerciais de seus
proprietários, bem como garantir a integridade
física deles.
proteger preventiva e ostensivamente os bens
e instalações, garantir os serviços públicos
municipais e a defesa civil do Município, mas
não formular políticas e diretrizes para a
Segurança Municipal.

39.

Conforme o Estatuto dos Servidores Públicos
do Município de Fortaleza (Lei nº 6.794/1990),
alterado pela Lei Complementar nº 0150/2013,
depois de 3 (três) anos de efetivo exercício, o
servidor poderá obter autorização de afastamento
para o trato de interesse particular, por um período
não superior a
A)

6 (seis) anos consecutivos ou não.

B)

10 (dez) anos consecutivos ou não.

C)

4 (quatro) anos consecutivos.

D)

8 (oito) anos consecutivos.

40.

No pertinente ao Regulamento Disciplinar
Interno da Guarda Municipal e Defesa Civil de
Fortaleza (Lei Complementar nº 0037/2007), são
feitas as seguintes afirmações:
I.

São princípios norteadores da Guarda
Municipal e Defesa Civil, entre outros: o
respeito à dignidade humana; o respeito à
cidadania; e o respeito à legalidade
democrática.

II.

São deveres do servidor da Guarda Municipal
e Defesa Civil, entre outros: ser assíduo e
pontual; e tratar com urbanidade os
companheiros de trabalho e o público em
geral.

III.

Inexiste hierarquia e superioridade entre os
ocupantes das carreiras do Corpo da Guarda
Municipal e Defesa Civil, pois são integradas
por servidores civis e não militares.

É correto o que se afirma em
A)

I e II apenas.

B)

I, II e III.

C)

II e III apenas.

D)

I e III apenas.

fazer propaganda político-partidária e eleitoral
nas suas Dependências para promover a
campanha de candidatos integrantes dessa
Instituição, mas desde que não haja prejuízo
para as atividades funcionais do servidor
militante político.

41.

realizar a segurança pessoal do Prefeito, sendo
que essa atividade poderá ser desempenhada
em conjunto ou mediante auxílio de órgãos de
Segurança Pública do Estado do Ceará,
mediante convênio de cooperação.

O número do gabarito deste caderno de provas é 3.

São penalidades disciplinares previstas no
Estatuto dos Servidores Públicos do Município de
Fortaleza (Lei nº 6.794/1990):
A)

suspensão e aposentadoria compulsória.

B)

demissão e afastamento sumário.

C)

advertência e quarentena.

D)

advertência e suspensão.
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42.

LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA

Em relação ao regime disciplinar do servidor
público do Município de Fortaleza (Lei nº 6.794/
1990), marque a afirmação correta.
A)

A penalidade de suspensão terá seu registro
cancelado após o decurso de 4 (quatro) anos
de efetivo exercício.

B)

A abertura de sindicância ou a instauração de
processo disciplinar suspende a prescrição.

C)

A penalidade de demissão será aplicada na
hipótese de revelação de segredo apropriado
em razão do cargo.

D)

São prescritíveis o ilícito de abandono de
cargo, inassiduidade habitual e improbidade
administrativa.

45.

Segundo o Estatuto da Criança e do
Adolescente (Lei nº 8.069/1990), consideram-se
crianças e adolescentes, respectivamente, as
pessoas que têm
A)

até doze anos de idade completos e entre doze
e dezoito anos de idade.

B)

até quatorze anos de idade incompletos e
entre quatorze e dezoito anos de idade.

C)

até doze anos de idade incompletos e entre
doze e dezoito anos de idade.

D)

até dezesseis anos de idade completos e entre
dezesseis e dezoito anos de idade.

43.

A ação disciplinar contra o servidor público do
Município de Fortaleza (Lei nº 6.794/1990)
prescreverá em
A)

2 anos, quanto à infração punível com
suspensão.

B)

4 anos, quanto à infração punível com
demissão.

C)

3 anos, quanto à infração punível com
destituição de cargo em comissão.

D)

180 dias, quanto à cassação de aposentadoria.

46.

De acordo com o Estatuto da Criança e do
Adolescente (Lei nº. 8.069/1990), nenhum
adolescente será privado de sua liberdade senão
em flagrante de ato infracional ou por ordem escrita
e fundamentada de autoridade judiciária
competente. Além disso, o ECA prevê que a
internação do adolescente, antes da sentença, pode
ser determinada pelo prazo
A)

mínimo de quarenta e cinco dias.

B)

mínimo de sessenta e cinco dias.

C)

máximo de sessenta e cinco dias.

44.

D)

máximo de quarenta e cinco dias.

A)

O prazo para a conclusão do inquérito não
excederá 90 (noventa) dias úteis, contados da
publicação do ato que constituir a comissão,
inadmitida a sua prorrogação.

47.

B)

Reconhecida a responsabilidade do servidor, a
comissão indicará o dispositivo legal
transgredido, mas não as circunstâncias
agravantes ou atenuantes.

I.

É proibido qualquer trabalho a menores de
quatorze anos de idade, salvo na condição de
aprendiz.

II.

C)

O processo disciplinar somente poderá ser
revisto, no prazo de 2 (dois) anos, contados da
data da decisão da autoridade julgadora.

É vedado ao adolescente trabalho noturno,
entre as 22 horas de um dia e as 5 horas do
dia seguinte.

III.

D)

O inquérito administrativo será contraditório,
assegurada ao acusado ampla defesa, com a
utilização de meios e recursos admitidos em
direito.

É vedado ao adolescente trabalho realizado
em horários e locais que não permitam a
frequência à escola.

No tocante ao processo disciplinar do servidor
público do Município de Fortaleza (Lei nº 6.794/
1990), assinale a afirmação verdadeira.

O número do gabarito deste caderno de provas é 3.

Em relação ao disciplinamento do trabalho
para menores de idade, estabelecido pelo Estatuto
da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990),
são feitas as seguintes afirmações:

É correto o que se afirma em
A)

II e III apenas.

B)

I e II apenas.

C)

I, II e III.

D)

I e III apenas.
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48.

Considera-se autoridade, para os efeitos da
Lei nº 4.898/1965, que regula o Direito de
Representação e o processo de Responsabilidade
Administrativa Civil e Penal, nos casos de abuso de
autoridade quem
A)

exerce cargo, emprego ou função pública e
privada, de natureza civil, ou militar, ainda que
transitoriamente e com remuneração.

B)

exerce cargo, emprego ou função pública, de
natureza civil, ou militar, ainda que
transitoriamente e sem remuneração.

C)

exerce cargo, emprego ou função pública, de
natureza civil, ou militar, permanentemente e
sem remuneração.

D)

exerce cargo, emprego ou função pública e
privada, de natureza civil, ou militar,
permanentemente e com remuneração.

49.

O abuso de autoridade, de acordo com a Lei
nº 4.898/1965, sujeitará o seu autor à sanção
administrativa civil e penal. Assim sendo, marque a
opção que corresponde, respectivamente, a uma
sanção administrativa e a uma sanção penal,
previstas na referida Lei.
A)

Demissão e multa.

B)

Advertência e destituição de função.

C)

Suspensão do cargo e repreensão.

D)

Detenção e perda do cargo.

50. A pena prevista na Lei nº 11.343/2006 (Lei
das Drogas) para aquele que importar, exportar,
remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir,
vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito,
transportar, trazer consigo, guardar, prescrever,
ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas,
ainda que gratuitamente, sem autorização ou em
desacordo com determinação legal ou
regulamentar, é
A)

reclusão de 5 (cinco) a 10 (dez) anos e
pagamento de multa.

B)

reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e
pagamento de multa.

C)

reclusão de 8 (oito) a 10 (dez) anos e
pagamento de multa.

D)

reclusão de 8 (oito) a 15 (quinze) anos e
pagamento de multa.

O número do gabarito deste caderno de provas é 3.
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