Realização:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E ARTICULAÇÃO
COM AS FORÇAS DE SEGURANÇA

CADERNO DE QUESTÕES
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 02/2013

CARGO: GUARDA-CIVIL

DATA: 10/11/2013
HORÁRIO: das 08 às 12 horas
LEIA AS INSTRUÇÕES E AGUARDE AUTORIZAÇÃO PARA ABRIR O
CADERNO DE QUESTÕES
#

Verifique se este CADERNO contém um total de 50 (cinquenta) questões do tipo múltipla escolha, com 5
(cinco) opções cada. Se o caderno não estiver completo, solicite ao fiscal de sala um outro caderno. Não serão
aceitas reclamações posteriores.

LÍNGUA PORTUGUESA: 01 a 10
RACIOCÍNIO LÓGICO: 11 a 15
NOÇÕES DE INFORMÁTICA: 16 a 25
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 26 a 50
#

O candidato não poderá entregar o caderno de questões antes de decorridos 60 (sessenta) minutos do início
da prova, ressalvados os casos de emergência médica.

#

As respostas devem ser marcadas, obrigatoriamente, no cartão-resposta, utilizando caneta esferográfica,
tinta preta ou azul escrita grossa.

#

Ao concluir a prova, o candidato terá que devolver o cartão-resposta devidamente ASSINADO e o caderno
de questões. A não devolução de qualquer um deles implicará na eliminação do candidato.
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LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o texto que se segue e responda às questões de 1 a 10.
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Fala-se muito na ascensão das classes menos favorecidas, formando uma “nova classe média”,
realizada por degraus que levam a outro patamar social e econômico (cultural, não ouço falar). Em teoria, seria
um grande passo para reduzir a catastrófica desigualdade que aqui reina.
Porém receio que, do modo como está se realizando, seja uma ilusão que pode acabar em sérios
problemas para quem mereceria coisa melhor. Todos desejam uma vida digna para os despossuídos, boa
escolaridade para os iletrados, serviços públicos ótimos para a população inteira, isto é, educação, saúde,
transporte, energia elétrica, segurança, água, e tudo de que precisam cidadãos decentes.
Porém, o que vejo são multidões consumindo, estimuladas a consumir como se isso constituísse um bem
em si e promovesse real crescimento do país. Compramos com os juros mais altos do mundo, pagamos os
impostos mais altos do mundo e temos os serviços (saúde, comunicação, energia, transportes e outros) entre
os piores do mundo. Mas palavras de ordem nos impelem a comprar, autoridades nos pedem para consumir,
somos convocados a adquirir o supérfluo, até o danoso, como botar mais carros em nossas ruas atravancadas
ou em nossas péssimas estradas.
Além disso, a inadimplência cresce de maneira preocupante, levando famílias que compraram seu carrinho
a não ter como pagar a gasolina para tirar seu novo tesouro do pátio no fim de semana. Tesouro esse que logo
vão perder, pois há meses não conseguem pagar as prestações, que ainda se estendem por anos.
Estamos enforcados em dívidas impagáveis, mas nos convidam a gastar ainda mais, de maneira
impiedosa, até cruel. Em lugar de instruírem, esclarecerem, formarem uma opinião sensata e positiva, tomam
novas medidas para que esse consumo insensato continue crescendo – e, como somos alienados e pouco
informados, tocamos a comprar.
Sou de uma classe média em que a gente crescia com quatro ensinamentos básicos: ter seu diploma, ter
sua casinha, ter sua poupança e trabalhar firme para manter e, quem sabe, expandir isso. Para garantir uma
velhice independentemente de ajuda de filhos ou de estranhos; para deixar aos filhos algo com que pudessem
começar a própria vida com dignidade.
Tais ensinamentos parecem abolidos, ultrapassadas a prudência e a cautela, pouco estimulados o desejo
de crescimento firme e a construção de uma vida mais segura. Pois tudo é uma construção: a vida pessoal, a
profissão, os ganhos, as relações de amor e amizade, a família, a velhice (naturalmente tudo isso sujeito a
fatalidades como doença e outras, que ninguém controla). Mas, mesmo em tempos de fatalidade, ter um pouco
de economia, ter uma casinha, ter um diploma, ter objetivos certamente ajuda a enfrentar seja o que for.
Podemos ser derrotados, mas não estaremos jogados na cova dos leões do destino, totalmente desarmados.
Somos uma sociedade alçada na maré do consumo compulsivo, interessada em “aproveitar a vida”, seja o
que isso for, e em adquirir mais e mais coisas, mesmo que inúteis, quando deveríamos estar cuidando, com
muito afinco e seriedade, de melhores escolas e universidades, tecnologia mais avançada, transportes muito
mais eficientes, saúde excelente, e verdadeiro crescimento do país. Mas corremos atrás de tanta conversa vã,
não protegidos, mas embaixo de peneiras com grandes furos, que só um cego ou um grande tolo não vê.
A mais forte raiz de tantos dos nossos males é a falta de informação e orientação, isto é, de educação. E o
melhor remédio é investir fortemente, abundantemente, decididamente, em educação: impossível repetir isso
em demasia. Mas não vejo isso como nossa prioridade.
Fosse o contrário, estaríamos atentos aos nossos gastos e aquisições, mais interessados num crescimento
real e sensato do que em itens desnecessários em tempos de crise. Isso não é subir de classe social: é
saracotear diante de uma perigosa ladeira. Não tenho ilusão de que algo mude, mas deixo aqui meu quase
solitário (e antiquado) protesto.
LUFT, Lya. Degraus da ilusão. Disponível em http://veja.abril.com.br/blog/ricardo-setti/politica-cia/lya-luft-vejo-multidoes-consumindo-estimuladas-a-consumircomo-se-isso-constituisse-um-bem-em-si-e-promovesse-real-crescimento-do-pais-isso-nao-e-subir-de-classe-social/. Acesso em 01 de setembro de 2013.
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01. Levando-se em conta a leitura global do texto, pode-se atribuir o seguinte sentido ao título:
(A) A ascensão das classes menos favorecidas é uma ilusão porque é pautada, principalmente, no
consumismo desenfreado e não na educação.
(B) A ascensão das classes menos favorecidas é uma conquista do povo brasileiro, pois é ele, o povo, quem
mais trabalha e quem mais merece subir de vida.
(C) A ascensão das classes menos favorecidas é a mola propulsora da economia brasileira, pois o governo
tem aumentado consideravelmente as vagas de empregos formais.
(D) A ascensão das classes menos favorecidas garante a aquisição de bens materiais, como carros, roupas,
joias, aparelhos celulares etc., sem os quais não há felicidade.
(E) A ascensão das classes menos favorecidas garante a diminuição da desigualdade social, econômica e
cultural no Brasil, fruto de nossa história social, igualmente desigual.
02. Quanto ao uso ou não da vírgula depois das conjunções ‘porém’ (linha 04) e ‘porém’ (linha 08), pode-se afirmar
CORRETAMENTE que
(A) a autora deixa claro que se trata de uso facultativo, pois, no primeiro caso, não usa vírgula, mas, no
segundo, usa.
(B) a autora não foi uniforme no uso da vírgula, pois, nos dois casos, se trata de conjunção adversativa, que
deve ser seguida de vírgula.
(C) a autora se vale da sua posição de escritora para subverter a Norma Padrão da língua.
(D) a autora quis dar mais ênfase ao primeiro caso.
(E) a autora se valeu de uma pausa na respiração para colocar a vírgula no segundo caso.
03. Quanto à regência verbal, pode-se afirmar, a partir do trecho “tudo de que precisam cidadãos decentes” (linha
07), que
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

a preposição ‘de’ pode ser retirada do trecho.
o verbo ‘precisar’ exige a preposição ‘de’.
a preposição ‘de’ deveria estar depois do verbo, já que é um complemento.
a preposição ‘de’ não mantém nenhuma relação com o verbo, já que faz parte da expressão ‘de que’.
o uso da preposição ‘de’ deixa a frase estranha, porque tal preposição não é mais utilizada em textos
escritos formais.

04. O vocábulo ‘saracotear’ (linha 41) significa, no texto:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

dançar.
mexer os quadris.
rebolar.
arriscar-se.
pular.

05. Quanto à concordância do vocábulo ‘estimuladas’ em “são multidões consumindo, estimuladas a consumir
como se isso constituísse um bem em si e promovesse real crescimento do país” (linhas 08 e 09), é CORRETO
afirmar que se trata de
(A) uma concordância indevida, pois o vocábulo com o qual concorda dá ideia de masculino.
(B) uma concordância ideológica, ou seja, concorda-se com a ideia de plural, uma vez que o núcleo
substantivo é um coletivo.
(C) uma concordância correta, pois o vocábulo com o qual concorda está no feminino e no plural.
(D) uma concordância facultativa, ou seja, o vocábulo poderia ter sido usado também no singular.
(E) uma concordância facultativa, ou seja, o vocábulo poderia ter sido usado também no masculino.
06. Dentre os vocábulos abaixo, aquele que apresenta a mesma regra de acentuação de “econômico” (linha 02) é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

catastrófica (linha 03).
saúde (linha 06).
impagáveis (linha 17).
instruírem (linha 18).
inúteis (linha 32).
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07. O verbo ‘tocar’, flexionado ‘tocamos’ (linha 20), tem como sinônimo, no texto:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

apalpar.
encontrar-se.
fazer soar.
expulsar.
continuar.

08. Quanto à colocação do pronome ‘se’ no trecho “Fala-se muito na ascensão das classes menos favorecidas”
(linha 01), marque a opção CORRETA.
(A) Essa colocação pronominal é sempre exigida em qualquer contexto de fala ou escrita, sejam contextos
formais ou informais.
(B) O pronome em questão poderia vir, no texto em tela, também antes do verbo.
(C) O uso de outro tempo verbal poderia favorecer a colocação do pronome antes do verbo.
(D) Em gêneros textuais escritos mais formais, como no caso em questão, o uso do pronome depois do verbo
é ainda obrigatório.
(E) O uso do pronome ‘se’, antes ou depois do verbo, no caso em questão, é facultativo.
09. A palavra ‘Degraus’ (título) está sendo usada
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

conotativamente.
denotativamente.
sem sentido figurado.
sinonimicamente.
em sentido literal.

10. O uso do vocábulo ‘carrinho’ (linha 14), no trecho em que ocorre, está devidamente interpretado em:
(A) É utilizado em tom ofensivo pela autora, pois remete às pessoas pobres que compram desesperadamente.
(B) É utilizado no sentido de enfatizar as dimensões físicas do carro, uma vez que se trata de carros de
pequeno porte.
(C) É utilizado com a intenção de evidenciar a dificuldade de adquirir o bem material e de mantê-lo.
(D) Não é utilizado com nenhum propósito específico, pois, no mesmo texto, a autora usa a palavra ‘carros’.
(E) É utilizado como uma forma de demonstrar carinho e afeto pelas pessoas de baixo poder aquisitivo.

RACIOCÍNIO LÓGICO
11. Um quadrado de anagramas conhecido desde os tempos antigos é o chamado Quadrado de Sator, muito
lembrado também devido à simetria dos anagramas inscritos nele. Samuel estava brincando com um
“Quadrado de Sator”, quando, sem querer, derramou tinta preta no quadradinho de uma das letras do quadrado
(vide figura abaixo), não conseguindo mais distinguir qual a letra que ali estava. A letra que ficou coberta de
tinta era a letra:
S A T O R
A
E P O
T E N E T
O P E R A
R O T A S
(A) S
(B) A
(C) T
(D) O
(E) R
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12. Se o dia primeiro de janeiro de determinado ano não-bissexto cai numa sexta-feira, então o dia 31 de
dezembro do ano seguinte, que também não é bissexto, cai num(a):
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Domingo
Sábado
Sexta-feira
Quinta-feira
Quarta-feira

13. João escreveu em seu caderno um certo número x. Em seguida, somou x com seu dobro e o resultado dividiu
por x. O resultado obtido por João foi:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

1
2
3
4
5

14. O conjunto A possui k elementos e o conjunto B possui k-1 elementos. Sabendo que  ܤ ת ܣpossui k-1
elementos, então NÃO se pode afirmar que:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

ܤܣؿ ܤ
ܤܣؿ ܣ
ܤܣؿ ܤתܣ
ܤؿܣ
ܣؿ ܤתܣ

15. Na equação
MA+TE=MA+TI+CA
cada letra representa um algarismo de 0 a 9 e cada sílaba representa um número escrito na base 10 (por
exemplo, se T fosse 2 e E fosse 1, então a sílaba TE representaria o número 21). Então, C representa o
algarismo:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

0
1
2
3
4
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA
16. Leia as afirmativas a seguir sobre as conexões entre os dispositivos computacionais:
I. A conexão USB, também conhecida como firewire, permite até 2 dispositivos conectados em um mesmo
computador;
II. O IEEE 802.11 é o atual padrão de conectividade utilizado pelas redes sem fio;
III. A conexão VGA permite propagação de som e vídeo do computador para monitores e projetores
(Datashow).
Assinale a opção que corresponde à(s) afirmativa(s) CORRETA(S):
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas I.
Apenas II
Apenas III
Apenas I e II.
Apenas II e III.

17. O microprocessador dedicado exclusivamente ao processamento de gráficos em um computador é conhecido
pela sigla:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

GPU.
CPU.
AMD.
API.
DIRECTX.

18. Considerando o Windows Seven (Português Versão Padrão do Fabricante), marque a opção CORRETA que
apresenta o atalho de teclado que pode ser usado para fechar a janela ativa.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Alt+F4
Alt+Tab
Crtl+Tab
Ctrl+Seta para direita
Ctrl+Seta para cima

19. Os Sistemas de Arquivos são o conjunto de estruturas lógicas e de rotinas, que permitem ao sistema
operacional controlar o acesso às mídias de armazenamento, como, por exemplo, o disco rígido. Diferentes
sistemas operacionais usam diferentes sistemas de arquivos. Marque a opção que corresponde ao sistema de
arquivo nativo do Linux.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

EXT2
EXT16
FAT16
FAT32
NTFS

20. Leia as afirmativas a seguir sobre os sistemas operacionais Windows e Linux:
I. O Linux possui um botão chamado iniciar que possibilita acessar todos os programas instalados no
computador;
II. O Windows é um sistema operacional livre e seu código fonte está disponível para que qualquer pessoa
possa utilizá-lo, estudá-lo, modificá-lo e distribuí-lo livremente;
III. O Linux possui diversas interfaces gráficas, sendo as mais conhecidas KDE e GNOME.
Assinale a opção que corresponde à(s) afirmativa(s) CORRETA(S).
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
Apenas I e II.
Apenas II e III.
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21. O software que NÃO fazz parte da su
uíte de aplica
ativos para escritório
e
BRO
OFFICE, é o
o:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Accesss
Base
Calc
Impresss
Writer

22. Observe a figura abaiixo dos bottões presenttes no Micrrosoft Word 2010 (Porttuguês Vers
são Padrão do
Fabricante).

Assinale a opção
o
que re
epresenta CO
ORRETAME
ENTE a funçã
ão de cada botão,
b
da esq
querda para direita:
(A) Ordena
a uma lista, aumenta o recuo, co
oloca a cor vermelha na
n fonte do
o texto, exclui o conteú
údo
selecio
onado.
(B) Inicia uma
u
lista com
m marcadore
es, diminui o recuo, coloc
ca a cor verm
melha no fun
ndo do texto
o, coloca o te
exto
em sub
bscrito
(C) Inicia uma
u
lista com
m marcadore
es, aumenta o recuo, colo
oca a cor vermelha na fo
onte do texto
o, coloca o te
exto
em sub
bscrito.
(D) Ordena
a uma lista, diminui
d
o reccuo, coloca a cor vermelh
ha na fonte do
d texto, excllui o conteúd
do selecionad
do.
(E) Inicia uma
u
lista com
m marcadore
es, aumenta o recuo, colo
oca a cor verrmelha no fundo do texto
o, coloca o te
exto
em sub
bscrito.
23. Dada a seguinte planilha no Excel 2010
2

o resulta
ado da fórmu
ula =SOMA(A
A1:A5)+MÉD
DIA(B1:B5)+
+MÁXIMO(A1:C1) é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

49
51
24,5
28
61

24. Leia as afirm
mativas a se
eguir sobre Correio
C
Eletrô
ônico:
I. POP3, IM
MAP e SMTP
P são protoccolos utilizado
os para troca
a de mensag
gens de corre
eio eletrônico
o;
II. O campo CCO de uma
u
mensag
gem eletrônicca é geralmente utilizad
do para se ccolocar um destinatário
d
q
que
não poderá ser visua
alizado peloss demais desstinatários;
III. O spam é uma menssagem indessejada, envia
ada em mass
sa, geralmente com o intu
uito de fazer publicidade.
Assinale a opção
o
que co
orresponde à(s)
à afirmativva(s) CORRE
ETA(S).
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenass I.
Apenass II.
Apenass III.
Apenass I e II.
I, II e IIII.
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25. Leia as afirmativas a seguir sobre segurança da informação:
I. Backdoor, conhecido por ser uma falha de segurança existente em um software ou sistema operacional,
pode permitir a invasão do sistema computacional;
II. Malware é uma técnica que, juntamente com os sistemas antivírus, impede a instalação de programas
maliciosos no computador;
III. A criptografia é uma técnica que gera uma cópia de segurança dos dados mediante ao uso de senhas
conhecidas como chaves criptográficas.
Assinale a opção que corresponde à(s) afirmativa(s) CORRETA(S):
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
Apenas I e II.
Apenas II e III.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
26. É correto afirmar que nas relações internacionais, a República Federativa do Brasil rege-se pelos seguintes
princípios, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Independência nacional.
Autodeterminação dos povos.
Igualdade entre os Estados.
Solução não pacífica de conflitos.
Repúdio ao terrorismo e ao racismo.

27. Considerando os Direitos e Garantias Fundamentais previstos na Constituição Federal, é CORRETO afirmar
que:
(A) A livre manifestação do pensamento permite inclusive o anonimato.
(B) Não há previsão constitucional do mandado de segurança coletivo.
(C) Qualquer cidadão pode propor Ação popular com o intuito de anular ato lesivo ao patrimônio público ou de
entidade de que o Estado participe.
(D) O contraditório e a ampla defesa são assegurados para acusados somente em processo judicial, não
sendo admitidos em processo administrativo.
(E) Não existe impedimento constitucional para o alistamento eleitoral e o voto por parte de estrangeiros.
28. Constitui competência privativa da União:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Legislar sobre orçamento.
Legislar sobre previdência social.
Zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas.
Legislar sobre água, energia e telecomunicações.
Legislar sobre educação, cultura, ensino e desportos.

29. Quanto ao servidor público civil, é CORRETO afirmar que:
(A) Pode acumular dois ou mais cargos públicos indistintamente, desde que haja compatibilidade de horário.
(B) Os proventos de aposentadoria e pensões podem exceder a remuneração do respectivo servidor, no
cargo efetivo em que ocorreu a aposentadoria ou que serviu de base para a concessão da pensão.
(C) As férias não gozadas por servidor público civil podem ser utilizadas na contagem de tempo de
contribuição fictício, para concessão de aposentadoria do servidor.
(D) O servidor público civil estável poderá perder o cargo mediante processo administrativo em que lhe seja
assegurada ampla defesa.
(E) Não deve existir reserva de percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de
deficiência.
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30. Quanto à competência dos órgãos que integram o sistema de segurança pública no Brasil, segundo a
Constituição Federal, é CORRETO afirmar que:
(A) É pacífico no nosso País que as Polícias Militares, através de seus integrantes, podem lavrar termo
circunstanciado de ocorrência, não sendo esta atribuição exclusiva de polícia judiciária.
(B) A Polícia Ferroviária Federal não integra o sistema de segurança pública brasileiro.
(C) Compete à Polícia Federal prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e de drogas afins.
(D) Todos os municípios brasileiros estão obrigados, por mandamento constitucional, a constituírem suas
guardas municipais
(E) As guardas municipais têm por finalidade a execução do policiamento ostensivo na área territorial de seus
municípios.
31. No Brasil, relativamente à prisão, em conformidade com a Constituição Federal, é CORRETO afirmar que:
(A) A legislação brasileira permite a prisão com o objetivo de investigar a pessoa do preso.
(B) Não há obrigatoriedade de comunicação da prisão ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa
por ela indicada.
(C) O silêncio do preso pode ser usado como prova contra sua pessoa.
(D) Havendo possibilidade de liberdade provisória, com ou sem fiança, nenhuma pessoa pode ser presa ou
mantida na prisão.
(E) A legislação brasileira admite a prisão civil por dívida.
32. Admitindo-se que uma pessoa encontra-se presa por mais tempo do que determina a lei, o remédio
constitucional para sanar essa situação é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Habeas corpus.
Mandado de segurança.
Habeas data.
Mandado de injunção.
Mandado de segurança coletivo.

33. Sobre a legislação vigente pertinente aos direitos humanos, assinale a opção CORRETA.
(A) Não se configura crime de abuso de autoridade executar medida privativa da liberdade individual, sem as
formalidades legais.
(B) Constranger alguém com emprego de violência, provocando-lhe sofrimento físico, a fim de obter
informação evidencia a prática do crime de tortura.
(C) O adolescente que pratica ato infracional não pode ser submetido à medida de prestação de serviço à
comunidade.
(D) A condenação por crime de racismo não implica na perda do cargo ou função pública, para o servidor
público.
(E) A violência doméstica contra a mulher não constitui violação aos direitos humanos.
34. Sobre o uso de algemas, é CORRETO afirmar que:
(A) Não há necessidade de justificativa, por escrito, do emprego de algemas por parte da autoridade ou de
agentes públicos.
(B) O uso indevido de algemas por autoridades ou agentes públicos não implica quaisquer responsabilidades
para o Estado.
(C) O uso de algemas é permitido, desde que haja fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física
própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, com justificativa por escrito.
(D) Fica a critério da autoridade ou do agente público o uso de algemas diante das circunstâncias reais que
envolvem o caso concreto.
(E) O uso indevido de algemas não pode resultar na nulidade da prisão e em qualquer consequência
processual.
35. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, são considerados, respectivamente, criança e
adolescente, as pessoas com idade:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

de 11 anos incompletos e 19 anos completos.
de 11 anos completos e 19 anos incompletos.
de 12 anos completos e 18 anos completos.
de 12 anos incompletos e 18 anos incompletos.
de 12 anos incompletos e 18 anos completos.
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36. Sobre os princípios que regem a administração pública, é CORRETO afirmar que:
(A) Não fere o princípio da moralidade administrativa a nomeação de servidor público para cargo em comissão
em tribunal de contas cujo presidente seja parente de segundo grau do nomeado.
(B) A concessão de aposentadoria a servidor público baseada em documentos falsos não pode ser declarada
nula pela própria administração pública.
(C) A administração pública pode praticar todos os atos que a lei não proíbe.
(D) É desnecessária a publicidade do ato administrativo, para que ele tenha plena eficácia.
(E) O servidor público deve atuar com comportamento ético de conduta, sendo a atividade administrativa por
ele desenvolvida revestida de presteza.
37. Sobre a administração pública, assinale a opção CORRETA.
(A) Nenhum ato da administração pública pode limitar direitos e liberdades individuais, na busca do
atingimento do interesse público.
(B) O poder de polícia da administração pública não tem como um de seus atributos a coercibilidade.
(C) Em virtude dos direitos fundamentais do indivíduo garantidos pela Constituição Federal, o poder de polícia
da administração pública apresenta algumas limitações.
(D) Em caso de infração administrativa praticada por servidor, a administração pública tem liberdade de
escolher em punir ou não o infrator.
(E) O poder regulamentar da administração pública exterioriza-se por meio de lei, podendo impor obrigações e
proibições que não estejam previstas legalmente.
38. O ato administrativo é a manifestação de vontade da administração pública, no exercício de sua função
administrativa, com o fim imediato de adquirir, resguardar, transferir, modificar ou extinguir direitos, visando
alcançar sua finalidade pública, sujeitando-se ao controle jurisdicional. Assim, é CORRETO afirmar que:
(A) O servidor de uma Prefeitura, que ingressou no cargo de agente de portaria mediante concurso público,
pode lacrar estabelecimento que vende alimentos deteriorados.
(B) Um dos atributos do ato administrativo possibilita à administração pública impor seus atos a terceiros,
utilizando-se de meios coercitivos, a exemplo de multas.
(C) Na revogação de um ato administrativo por conveniência ou oportunidade, a administração pública não
deve respeitar os direitos adquiridos.
(D) Segundo a doutrina dominante, a discricionariedade constitui-se em elemento do ato administrativo.
(E) A presunção de legitimidade dos atos administrativos é uma presunção absoluta.
39. No que se refere aos serviços públicos, é CORRETO afirmar que:
(A) A execução dos serviços públicos pode ser alterada, desde que para atender o interesse público.
(B) Desde que justificada, a administração pública pode fazer distinção entre as pessoas interessadas em
contratar seus serviços.
(C) Os serviços públicos, especialmente os essenciais, não devem ser sempre contínuos, dada possível
previsão contratual.
(D) O serviço de telefonia móvel são serviços públicos que satisfazem indiscriminadamente à coletividade,
sendo, pois serviços uti universi.
(E) Inexiste diferenciação entre os serviços públicos que devem ser prestados pela União, Estados e
Municípios e aqueles comuns a todos os entes federados.
40. Quanto aos servidores públicos, é CORRETO afirmar que:
(A) Os servidores públicos ocupantes de mesmos cargos com atribuições iguais ou assemelhadas podem
perceber remuneração diferenciada.
(B) Um servidor público investido no mandato de Prefeito pode permanecer no seu cargo ou emprego, para
perceber duas remunerações.
(C) Caso exija-se o afastamento para o exercício de mandato eletivo, ocorrerá interrupção na contagem do
tempo de serviço do servidor público.
(D) Investido no mandato de Vereador e havendo compatibilidade de horários, o servidor público perceberá as
vantagens de seu cargo ou emprego, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo.
(E) A vacância do cargo ocorre exclusivamente pela demissão do servidor público, não tendo ela outras
causas.
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41. Compete ao município de Parnaíba, dentre outras atribuições:
(A) Legislar relativamente ao imposto sobre propriedade de veículos automotores a serem licenciados no
município de Parnaíba.
(B) Instituir a cobrança de pedágios pela utilização de vias conservadas pelo poder público.
(C) Conceder isenção fiscal do imposto de circulação de mercadorias e sobre serviços de transporte
interestadual e intermunicipal e de comunicação a empresas a serem instaladas na sede do município.
(D) Organizar e manter os serviços de fiscalização necessários ao exercício do seu poder de polícia
administrativa.
(E) Subvencionar os cultos religiosos, permitindo que estes funcionem plenamente no município de Parnaíba.
42. Sobre a Câmara Municipal de Parnaíba e seu funcionamento, assinale a opção CORRETA.
(A) Uma das condições de elegibilidade para o mandato de vereador é ter nascido na cidade de Parnaíba.
(B) O prefeito municipal não pode convocar a Câmara Municipal, visto ser essa atribuição do seu Presidente.
(C) A Câmara Municipal de Parnaíba pode reunir-se em sessão de caráter ordinário e em sessão de caráter
extraordinário, podendo esta última ocorrer mediante convocação do Presidente da Câmara ou do Prefeito
Municipal.
(D) A ausência injustificada de Vereador em um terço das sessões ordinárias da Câmara não implica em
redução de sua respectiva remuneração.
(E) A Câmara Municipal somente pode convocar os Secretários ou Diretores municipais para prestar
informações sobre assuntos inerentes às suas pastas, com a devida autorização do Prefeito municipal.
43. Relativamente à competência privativa da Câmara Municipal de Parnaíba, é CORRETO afirmar que:
(A) Compete à Câmara Municipal de Parnaíba conceder licença ao Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores
municipais.
(B) Compete à Câmara Municipal de Parnaíba autorizar o município a contrair empréstimos juntos a bancos
oficiais.
(C) Compete à Câmara Municipal de Parnaíba criar cargos ou extingui-los, observando-se para tal o interesse
público.
(D) Compete à Câmara Municipal de Parnaíba conferir atribuições funcionais aos secretários do município.
(E) Compete à Câmara Municipal de Parnaíba a concessão de isenções e anistias fiscais.
44. Sobre os cargos de Prefeito e Vice-Prefeito da cidade de Parnaíba-PI, assinale a opção CORRETA.
(A) O Vice-Prefeito Municipal de Parnaíba pode se recusar a substituir o Prefeito, desde que haja motivos de
relevante valor moral que o impeçam de fazê-lo.
(B) O Prefeito Municipal de Parnaíba devidamente licenciado, uma vez que esteja impossibilitado de exercer o
cargo, em virtude de doença devidamente comprovada, não tem direito de perceber remuneração.
(C) Cabe ao Prefeito Municipal de Parnaíba vetar, no todo ou em parte, os projetos de lei aprovados pela
Câmara, quando os julgar inconstitucionais, ilegais ou contrários ao interesse público.
(D) Não se caracteriza como crime de responsabilidade o fato do Prefeito Municipal de Parnaíba impedir o
livre exercício do Poder Legislativo Municipal.
(E) O Prefeito Municipal de Parnaíba pode ausentar-se por mais de 20(vinte) dias do município por
necessidade do serviço e sem autorização da Câmara Municipal.
45. Considerando a organização administrativa da Prefeitura Municipal de Parnaíba, assinale a opção CORRETA.
(A) Não há necessidade da publicação dos atos administrativos municipais, visto que estes já produzem seus
efeitos no momento em que são assinados por uma autoridade legalmente investida no cargo.
(B) Qualquer empresa, mesmo aquelas em débito com o sistema de seguridade social, pode contratar com o
município de Parnaíba.
(C) O Prefeito Municipal de Parnaíba pode alienar qualquer bem móvel ou imóvel do município, sem
aprovação de lei específica pela Câmara Municipal.
(D) Cabe à Guarda Municipal de Parnaíba a vigilância e proteção dos bens municipais, de seus serviços e
instalações, não lhe cabendo o exercício do policiamento ostensivo, atribuição esta de competência da
Polícia Militar.
(E) A Prefeitura Municipal de Parnaíba pode contratar diretamente a execução de obras, sem necessidade de
realização de certame licitatório, desde que comprovada a urgência e necessidade da obra a ser edificada.
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46. Considerando as infrações e penalidades previstas no Código de Postura do município de Parnaíba, é
CORRETO afirmar que:
(A) Inexiste previsão de execução judicial de multa aplicada a infrator e não satisfeita no prazo legal.
(B) Diante da impossibilidade de recolher material apreendido ao depósito da Prefeitura Municipal de
Parnaíba, o material deverá ser imediatamente destruído, para que a infração registrada não persista.
(C) O material apreendido pode ser devolvido ao seu proprietário, sem que necessariamente ocorra a quitação
de multas devidas e a indenização à Prefeitura Municipal de Parnaíba das despesas referentes ao
transporte e depósito do referido material.
(D) Considerando que o material apreendido é perecível, não sendo retirado no prazo previsto, este poderá
ser doado às instituições de assistência, se tiverem condições para tal, ou poderá ser inutilizado, se estiver
deteriorado.
(E) O auto infracional de apreensão deve descrever o material apreendido, porém não deve declinar o local no
qual o material apreendido ficará recolhido.
47. Ainda sobre a infração prevista no Código de Postura do município de Parnaíba, é CORRETO afirmar que:
(A) A comunicação de infração prevista no Código de Postura do município de Parnaíba deve ser feita
acompanhada de provas ou devidamente testemunhada.
(B) Cabe somente ao Prefeito municipal de Parnaíba confirmar os autos de infração e arbitrar multas.
(C) O infrator não pode recusar-se a assinar o auto de infração.
(D) É permitida a apresentação de defesa em caso de notificação preliminar.
(E) O auto de infração não necessita da assinatura de quem o lavrou.
48. Pode-se afirmar, sobre a higiene e conservação das vias públicas no município de Parnaíba, que:
(A) É defeso à Prefeitura Municipal de Parnaíba fazer concessão do serviço de limpeza da cidade para uma
empresa privada, visto que esse serviço deve ser realizado única e exclusivamente pelo Município.
(B) É proibido conduzir, sem as precauções devidas, qualquer material que possa comprometer o asseio das
vias públicas.
(C) A Prefeitura Municipal de Parnaíba pode consentir o escoamento de águas servidas das residências para
a rua.
(D) É permitido o transbordo de lixo e resíduos nas margens dos rios, considerando o serviço de limpeza
pública mantido pela Prefeitura Municipal de Parnaíba.
(E) Qualquer popular pode lavar roupas em tanques e chafariz situados em via pública.
49. Sobre a execução de obras e serviços nas vias públicas e logradouros na cidade de Parnaíba, é CORRETO
afirmar que:
(A) Os responsáveis por serviços e obras em vias públicas não estão obrigados a proteger esses locais
mediante a retenção dos materiais de construção, ficando esta obrigação com o município de Parnaíba.
(B) No decorrer da obra ou do serviço em via pública, a empresa responsável deverá manter a limpeza das
partes livres reservadas para o trânsito de pedestres e veículos.
(C) A preparação de concreto a ser usado na obra pode ser feita diretamente na via pública.
(D) Não é responsabilidade da executora da obra proceder a remoção do material restante na obra e a
limpeza do local.
(E) O responsável que, após o término da obra, deixa de proceder à limpeza do local, será imediatamente
punido.
50. Assinale a opção CORRETA.
(A) Compete à Prefeitura Municipal de Parnaíba e não aos proprietários de terrenos não edificados mantê-los
em perfeito estado de limpeza, evitando que os mesmos sejam locais de depósito de lixo e resíduos.
(B) Os feirantes de feiras livres realizadas no município de Parnaíba são obrigados a manter limpas as áreas
de localização de suas barracas e as de circulação adjacentes.
(C) No município de Parnaíba é permitido conservar água estagnada nos quintais de residências ou pátios de
prédios.
(D) Os estabelecimentos que vendem bebidas alcoólicas no município de Parnaíba não se sujeitam à
cassação de licença de funcionamento em caso de desordem, algazarra ou barulho nesses locais.
(E) Somente fiscais da Prefeitura Municipal de Parnaíba podem comunicar ao órgão competente a
perturbação do sossego público com sons ou ruídos não permitidos no Código de Postura do Município.
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