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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES-BA

PROCESSO SELETIVO EDITAL Nº 01/2017
CRESCER CONSULTORIAS

Cargo: Guarda Municipal
INSTRUÇÕES:
Leia atentamente as instruções abaixo.
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a)
b)

Este Caderno de questões.
Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.

Exemplo:
02- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo
todo o espaço interno do quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e
C
A
B
densa.
03- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras
A
(A, B, C, D), mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa.
A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.
04- Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que:
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, pagers, réguas,
esquadros, transferidores, compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos.
Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do
início da prova.
05. O preenchimento das respostas, de inteira responsabilidade do candidato, deverá ser feito com caneta
esferográfica de tinta indelével de cor preta ou azul. Não será permitida a troca da folha de respostas por erro do
candidato.
06. Reserve tempo suficiente para o preenchimento de suas respostas. Para fins de avaliação, serão levadas em
consideração apenas as marcações realizadas na folha de respostas, não sendo permitido anotar informações
relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não seja o próprio caderno de provas.
07. O candidato somente poderá retirar-se definitivamente da sala de aplicação das provas após 60 (sessenta)
minutos de seu início. Nessa ocasião, o candidato não levará, em hipótese alguma, o caderno de provas.
08. O candidato NÃO poderá levar o Caderno de Questões em hipótese alguma, sendo que o descumprimento
deste item causará eliminação do candidato.
09. Ao terminar a prova, entregue a folha de respostas ao fiscal da sala e deixe o local de prova. O candidato que
descumprir a regra de entrega de tal documento será eliminado do concurso.
10. Ao sair da sala, ao término da prova, o candidato não poderá usar o sanitário ou utilizar celular nas
dependências da escola.
11. Os gabaritos preliminares das provas objetivas serão divulgados na Internet, no endereço eletrônico
http://www.crescerconcursos.com.br no dia 10 de julho de 2017 a partir das 18h.
NOME DO (A) CANDIDATO (A):_______________________________________________________________________
Nº DE INSCRIÇÃO:__________________________________________________________________________________
Duração:
3 (três) horas

Data da Prova:
09 de julho de 2017
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FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova.
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LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÕES DE 1 A 10

ADOLESCENTE DE 14 ANOS QUE PASSOU PARA MEDICINA LANÇA LIVRO
Jornal O Globo

Ao passar para Medicina pelo Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) com apenas 14 anos, o
estudante José Victor Menezes Teles virou celebridade nacional. Ele correu o país para dar palestras
sobre sua história e, ao fim de cada apresentação, a mesma cena se repetia: um caminhão de perguntas
sobre sua trajetória e pedidos de dicas para a prova mais disputada do país. Tantos questionamentos
despertaram no garoto a ideia de escrever um livro, que será lançado no início de novembro pela Editora
Foz. Com 168 páginas, a obra recebeu o sugestivo nome de “Como vencer aos 14 — Quebrando mitos e
desafios do Enem”.
As pessoas queriam saber como consegui chegar a esse resultado. Então, comecei a escrever por
conta própria. Ao falar sobre isso em entrevistas, o pessoal da editora entrou em contato para que o
material pudesse ser lançado - conta ele, hoje com 15 anos.
A história de José Victor ecoou pelos quatro cantos do país no começo do ano, quando foram
divulgados os resultados do Sistema de Seleção Unificada (SISU). Morador de Itabaiana, no interior de
Sergipe, ele estava no 1º ano do ensino médio quando fez o Enem 2014 e alcançou a média final de
751,16 pontos e 960 na redação. Com essa pontuação, conquistou uma vaga em Medicina na
Universidade Federal de Sergipe (UFS).
Apesar do desempenho, ele precisou entrar na Justiça para conquistar o direito de cursar a
faculdade. O juiz, então, o autorizou a fazer uma prova de proficiência aplicada pela Secretaria de
Educação de Sergipe. Devidamente aprovado, ele aguarda, agora, o início das aulas na UFS. José Victor
passou para o segundo semestre e, em função das greves, este período letivo será iniciado só em janeiro
do próximo ano.
O garoto conta que seu maior objetivo era passar no vestibular assim que terminasse o 3º ano. Por
isso, começou a se preparar já no início do 1º ano.
- Tem gente que deixa para se preparar só no 3º ano. Eu vinha fazendo isso desde cedo, buscando
provas anteriores e ficando atento ao modelo de exame - conta. - Quando fiz o Enem, vi que estava
preparado.
José Victor atribui o resultado à sua maturidade, que contrasta com sua pouca idade.
- Para mim, a maturidade é fruto de uma busca constante. E fui adquirindo conforme aumentava
meu desejo pela aprovação - observa.
Dos 14 capítulos que compõem seu livro, seis são inteiramente dedicados a dicas para o Enem. E a
principal delas, como adianta o garoto, é entender a essência da própria prova:
- Saber resolver as questões é muito mais importante do que decorar os assuntos cobrados. Então,
é muito importante fazer exercícios e refazer provas antigas. O mesmo serve para a redação.
‘UM ALUNO BRILHANTE’
Responsável pela Editora Foz, Isa Pessoa entrou em contato diretamente com o garoto para
convidá-lo para o livro. Ela afirma que ele tem muito a ensinar:
- Ele soube superar as dificuldades financeiras para ir longe. Não virou um “nerd” ou um “chatão”.
É apenas um aluno brilhante, com astúcia. Soube tirar o melhor do pouco que tinha.
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01) Sobre o texto, podemos afirmar que:
A) O ENEM é uma prova seletiva e que uma pequena
porcentagem de alunos consegue ser aprovada.
B) Com apenas estudos em grandes quantidades, os
alunos conseguirão passar na prova do ENEM.
C) Enaltece o esforço e dedicação que José Victor teve
para poder passar no ENEM.
D) Cita que somente alunos dedicados como José Victor
irão passar no ENEM.
02) Das características do texto, só NÃO podemos dizer
que:
A) Tem caráter formal.
B) Exime de opiniões pessoais.
C) Tem características jornalísticas.
D) Não explora a ambiguidade.
03) De acordo com o texto, é CORRETO afirmar que:
A) José Victor teve que abdicar de várias atividades
para poder estudar mais para o vestibular.
B) A greve atrapalhou o início do segundo semestre de
José Victor na universidade.
C) O aluno, José Victor foi parabenizado por várias
pessoas, incluindo chefes de Estado.
D) O ENEM sobrecarrega os alunos em geral do Brasil,
com suas questões árduas e cansativas.
04) Podemos encontrar no texto algumas informações,
EXCETO:
A) A maturidade foi uma grande aliada para a
aprovação de José Victor no vestibular.
B) José se preparou para as provas desde sua 1ª série
do Ensino Médio.
C) Segundo José Victor, Saber resolver as questões é
muito mais importante do que decorar os assuntos
cobrados.
D) Após a aprovação na Universidade, José Victor ficou
conhecido por amigos como “nerd”.
05) Pode-se afirmar de José Victor, EXCETO:
A) É um garoto batalhador.
B) É um menino com astúcia e soube tirar o melhor do
pouco que tinha.
C) É autor de um livro sobre sua trajetória de estudos
até conseguir passar no ENEM.

06) Assinale a alternativa que NÃO apresenta
corretamente a circunstância indicada pela
conjunção ou locução conjuntiva destacada:
A) Defendeu o amigo, embora discordasses das suas
ideias. (CAUSA)
B) O céu está estrelado, logo não choverá.
(CONCLUSÃO)
C) Faremos
tudo
como
combinamos.
(CONFORMIDADE)
D) À medida que o tempo passa, ficamos mais
experientes. (PROPORÇÃO)
07) A concordância nominal NÃO está de acordo com a
norma culta da língua em:
A)
B)
C)
D)

É necessário coragem para enfrentar os problemas.
Aqueles candidatos são os melhores possíveis.
Estamos quite com as prestações do apartamento.
No campo há menos mulheres trabalhando.

08) Marque a alternativa cuja regência verbal foi
respeitada, levando-se em consideração a língua
culta.
A) Os patrões pagam todo mês a contribuição ao INSS.
B) Eu me simpatizei com todos que estavam na
excursão.
C) Comunique a ele de que irei à reunião.
D) Os juristas obedecem o Código Civil.
09) Das orações abaixo, uma apresenta INCORREÇÃO
quanto ao uso do sinal indicativo da crase. Assinalea.
A)
B)
C)
D)

Ele sempre ia à pé para o local de trabalho.
Era lindo o entardecer à beira do lago.
A moça à qual me referi há pouco está chegando.
O professor elaborou um texto à Machado de Assis.

10) Tendo em vista as regras de concordância, assinale a
alternativa INCORRETA de acordo com a norma
culta vigente.
A) A localização do prédio, os vizinhos, o preço, nada
lhe agradou.
B) Não só a mãe, mas também a filha precisa de ajuda
psicológica.
C) Dos meninos, nem um nem outro enfrentou a
situação.
D) Havia muitas questões difíceis na prova de Língua
Portuguesa.

D) Ficou chato e impaciente com amigos e familiares,
devido a sobrecarga de estudos, o que é
compreensível.
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INFORMÁTICA

QUESTÕES DE 11 A 20

11) A Internet é o maior conglomerado de redes de

15) Para utilizar troca de arquivos, acessos restritos e

comunicações em escala mundial, ou seja, vários

uma comunicação mais segura dentro de uma

computadores e dispositivos conectados em uma

empresa, com limites internos e uso exclusivo local, a

rede mundial e dispõe milhões de dispositivos

melhor opção de comunicação é:

interligados pelo protocolo de comunicação:
A) Email
A) TAP/IP

B) Internet

B) TCP/IP

C) Intranet

C) TBP/IP

D) Nuvem

D) TDP/IP
12) No Microsoft Windows 10 o atalho Tecla do
logotipo do Windows

+ E:

A) Abre o Windows Explorer.
B) Bloqueia a barra de tarefas.
C) Minimiza as janelas abertas.
D) Abre o Gerenciador de arquivos.

16) Para garantir a segurança de uma rede sem fio de
acesso à internet, as prestadoras deste serviço
aconselhar que o usuário:
A) Não permaneça conectado as redes sem fio nos
momentos que não estiverem utilizando-a.
B) Não atribua nenhuma senha de acesso ou instalação

13) Com relação ao Microsoft Word 2010 julgue os itens
abaixo:
I-

A opção “inserir colunas” está localizada na guia
“Inserir”.

II-

O atalho “Ctrl + O” abre um novo documento.

III- Para selecionar todo o texto digitado, devemos
utilizar a tecla de atalho “Ctrl + A”.
A) Apenas o item I está correto.
B) Apenas o item II está correto.
C) Apenas o item III está correto.

de dispositivo de segurança, pois não é necessário
em nenhuma rede.
C) Acesse a internet apenas de um dispositivo para
impedir a invasão de hackers ou algum vírus.
D) Atribua uma senha de acesso a sua rede para
impedir o acesso e uso da sua rede sem fio sem a sua
autorização.
17) O principal programa de correio eletrônico da
empresa Microsoft é o:

D) Todos os itens estão corretos.
A) SharePoint.
14) Esse vírus é uma espécie de arquivo que traz
“escondido” um programa malicioso no qual o
usuário pode instalar sem ao menos perceber. Tratase do:
A)

Adware.

B)

Trojan.

C)

Boot.

D)

Spyware.
CARGO: GUARDA MUNICIPAL

B) Outlook.
C) Publisher.
D) OneNote.
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18) A opção Títulos e Linhas de Grade do Microsoft
Excel 2010 está localizado no grupo:
A) Configurar Página.
B) Opções de Planilha.
C) Alinhamento.
D) Células.
19) "É um conglomerado de redes locais espalhadas pelo
mundo." Essa é a definição de:
A) Intranet.
B) Internet.
C) Extranet.
D) LAN.
20) Acerca de alguns conceitos em informática, marque a
alternativa CORRETA:
A) Hardware é a parte lógica do computador, ou seja, o
conjunto

de

aparatos

eletrônicos,

peças

e

equipamentos que fazem o computador funcionar.
B) Firewall é uma solução de segurança baseada em
hardware ou software (mais comum) que, a partir de
um conjunto de regras ou instruções, analisa o
tráfego de rede para determinar quais operações de
transmissão ou recepção de dados podem ser
executadas.
C) Backup é uma cópia de segurança. Cada vez que o
usuário executa uma ação no computador, como a
digitação de um texto, por exemplo, o computador
imediatamente faz uma cópia de segurança na
memória RAM para que os arquivos não sejam
perdidos no caso de uma pane elétrica.
D) Sistema operacional é

um programa ou

um

conjunto de programas cuja função é gerenciar os
recursos do sistema (definir qual programa recebe
atenção do processador, gerenciar memória, criar
um sistema

de

arquivos,

uma interface entre

etc.),

fornecendo

o computador e

o usuário. Alguns exemplos de sistema operacional
são: Windows, Apple, Microsoft e Linux.

CARGO: GUARDA MUNICIPAL
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21) De acordo com a 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, é CORRETO afirmar
que o abuso de autoridade sujeitará o seu autor:
A) A suspensão temporária do cargo sem perda de
vencimentos.
B) Advertência escrita por um período de 180 dias.
C) A suspensão do cargo com perda de vencimentos e
vantagens.
D) A demissão temporária sem a perda de vencimentos
e vantagens.

QUESTÕES DE 21 A 40
A) Desvio de forma.
B) Excesso de Poder.
C) Poder Normativo.
D) Desvio de finalidade.
25) De acordo com o art. 37 da Constituição Federal de
1988, a Administração Pública Direta e Indireta de
quaisquer Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, NÃO obedecerá ao
princípio da:
A) Impessoalidade.
B) Legalidade.

22) Em relação a lei nº 11.343/ 2006 que institui o
Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas,
SISNAD, NÃO é seu objetivo.

C) Publicidade.

A) Estabelecer medidas de autorização para produção
de drogas.
B) Reinserção social de usuários e dependentes de
drogas.
C) Contribuir para a inclusão social do cidadão.

26) Em relação aos princípios básicos da administração
pública, assinale a alternativa que preenche
corretamente a lacuna abaixo.

D) Promover a construção e a socialização do
conhecimento sobre drogas no país.
23) O atributo do ato administrativo que permite à
Administração realizar a execução material dos atos
administrativos ou de dispositivos legais, usando a
força física se preciso for para desconstituir situação
violadora da ordem jurídica, dispensando
autorização judicial é:
A) Presunção de legitimidade.
B) Presunção de licitude.
C) Imperatividade.
D) Autoexecutoriedade.
24) Assinale a alternativa que preenche corretamente a
lacuna abaixo.
Os poderes da administração são instrumentais, ou
seja, são instrumentos conferidos à administração e
empregados apenas para o atendimento do interesse
público. O _____________ ocorre quando o agente
extrapola os limites de sua competência, pratica o
ato mesmo não tendo competência para isso.

CARGO: GUARDA MUNICIPAL

D) Parcialidade.

O Princípio da _________________________ veda atos e
decisões administrativas motivadas por represálias,
favorecimentos, vínculos de amizade, nepotismo,
dentre outros sentimentos pessoais desvinculados
dos fins coletivos.
A) Legalidade.
B) Impessoalidade.
C) Eficiência.
D) Publicidade.
27) De acordo com o artigo nº144, da Constituição
Federal de 1988, a segurança pública é dever do
Estado, direito e responsabilidade de todos. Assinale
a alternativa que NÃO apresenta uma função da
polícia militar:
A) Polícia ostensiva.
B) Preservação da ordem pública.
C) Atividades de defesa civil.
D) Apurar infrações penais contra a ordem política e
social.
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28) De acordo com a Constituição Federal de 1988, a

32) Observe a figura abaixo.

investidura em cargo ou emprego público depende
de aprovação prévia em concurso público, cujo o
prazo de validade é de até:
A) Cinco anos.
B) Três anos.
C) Dois anos.
D) Um ano.
29) De acordo com o Código Penal quando o homicídio é
cometido

mediante

paga

ou

promessa

de

recompensa, ou por outro motivo torpe é chamado
de:
A) Simples.

O crime de desacato ocorre quando alguém ofende um
funcionário público que está exercendo seu trabalho. De
acordo com o Código Penal, a pena prevista é:

B) Qualificado.

A) Detenção de nove meses a um ano.

C) Induzimento.

B) Detenção de um mês.

D) Duplo.

C) Detenção, de seis meses a dois anos, ou multa.

30) De acordo com o Código Penal, quando o
funcionário público solicita ou recebe, para si ou
para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora
da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela,
vantagem indevida, ou aceita promessa de tal
vantagem ele está praticando crime de:
A) Excesso de exação.
B) Concussão.
C) Extravio.
D) Corrupção passiva.
31) Assinale a alternativa que preenche corretamente a
lacuna abaixo.
O crime de_________________ é definido pelo Código
Penal, artigo 312, como a apropriação, por parte de
um funcionário público, de um bem a que ele tenha
acesso por causa do cargo que ocupa.

D) Detenção de três anos.
33) Assinale a alternativa INCORRETA em relação aos
direitos e deveres individuais e coletivos previstos
no artigo nº 5 da Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988.
A) São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra
e a imagem das pessoas.
B) A manifestação do pensamento é vedada.
C) É inviolável a liberdade de consciência e de crença.
D) Homens e mulheres são iguais em direitos e
obrigações.
34) Quando um condutor de veículo é interceptado por
um agente da Brigada de Trânsito, em excesso de
velocidade e promete ao agente uma quantia
monetária para não ser sancionado, temos um crime
de:

A) Peculato.

A) Corrupção ativa.

B) Sonegação.

B) Corrupção passiva.

C) Prevaricação.

C) Corrupção de eleitor.

D) Advocacia administrativa.

D) Corrupção no desporto.

CARGO: GUARDA MUNICIPAL
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35) De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolesce
nte, toda vez que o ato infracional praticado pelo
adolescente acarretar prejuízos, ou seja, ocasionar
reflexos patrimoniais, havendo possibilidade, o juiz
poderá aplicar a medida socioeducativa de:
A) Internação em casas de semiliberdade ou lares
educativos.
B) Obrigação de reparação do dano.
C) Internação em casa abrigo.
D) Internamento que priva parcialmente a liberdade.
36) Em relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente
assinale (V) para as afirmativas verdadeiras e (F)
para as falsas.
(___) O adolescente apreendido por força de ordem
judicial será, desde logo, encaminhado à autoridade
judiciária.
(___) O adolescente apreendido em flagrante de ato
infracional será, desde logo, encaminhado à
autoridade judiciária.
(___) O adolescente a quem se atribua autoria de ato
infracional poderá ser conduzido ou transportado
em compartimento fechado de veículo policial, em
condições atentatórias à sua dignidade.
(___) Privar a criança ou o adolescente de sua liberdade,
procedendo à sua apreensão sem estar em flagrante
de ato infracional ou inexistindo ordem escrita da
autoridade judiciária competente é crime com
detenção de seis meses a dois anos.
(___) Submeter criança ou adolescente sob sua
autoridade, guarda ou vigilância a vexame ou a
constrangimento é crime.

38) De acordo com a Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988, são Poderes da União,
independentes e harmônicos entre si, EXCETO:
A) Legislativo
B) Executivo
C) Estatuário.
D) Judiciário
39) NÃO é um princípio fundamental da República
Federativa do Brasil, de acordo com a Constituição.
A) A privação ou restrição da liberdade.
B) A cidadania.
C) A dignidade da pessoa humana.
D) O pluralismo político.
40) De acordo com o Estatuto da Criança e do
Adolescente, NÃO é considerado adolescente:
A) A pessoa entre doze e dezoito anos de idade.
B) A pessoa a partir dos quatorze anos até vinte e um
anos de idade.
C) A pessoa de dezesseis anos de idade.
D) A pessoa de quinze anos de idade.

A sequência CORRETA é:
A) V- V- V- F - V.
B) F- V- V- V- V.
C) V- F- F- V- V.
D) V- V- V- V- F.
37) O nome do poder conferido aos chefes do Executivo
para editar decretos e regulamentos com a finalidade
de oferecer fiel execução à lei é:
A) Poder Vinculado.
B) Poder Normativo.
C) Poder Disciplinar.
D) Poder Hierárquico.
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