
                        

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                    

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

                    

          ESTADO DO MARANHÃO 

            PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO MARANHÃO - MA 

          CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS 

CARGO: 

 

GUARDA 

MUNICIPAL 

 

TURNO: MANHÃ 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO MARANHÃO-MA 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova. 

 

 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO 

01 – Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem 

dúvidas.  

02 – A prova consistirá de 40 questões com quatro alternativas (A, B, C, D) das quais 

apenas uma é verdadeira. Leia atentamente cada questão e escolha a alternativa, 

marcando sua resposta no cartão resposta, cobrindo levemente todo o espaço 

correspondente à letra a ser assinalada. 

03 – Durante a prova, é vedado o intercâmbio e o empréstimo de qualquer material entre 

os candidatos. 

04 – Não poderão ser utilizados, durante a prova, recursos como: régua, dicionário, boné, 

calculadora, relógio digital, bem como outro material que possa indicar tentativa de 

fraude. 

05 – Esta prova terá duração de 3 horas, com início às 09h e término às 12h. 

NOME DO CANDIDATO(A) 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
 

SITE: 

WWW.INSTITUTOMACHADODEASSIS.COM.BR 
 

Telefone: 

(86) 3303-3146 
 

E-mail: 

Ima.aguadoce2016@outlook.com 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/


AS QUESTÕES 1 A 10 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO  
 

TEXTO 
 

A vida secreta do desejo 
                                                            Luiz Felipe Pondé 

  

Sempre que toco no tema do amor romântico, muitos leitores se manifestam. Ao 1 

contrário do que parece,  muita gente se sente afetada por essa questão. A primeira pergunta que 2 

me fazem é: "Você crê no amor romântico?". A resposta é sim. Mas, como os medievais, não 3 

creio que seja uma experiência universal e acho que é uma doença encantadora e, por isso mesmo, 4 

perigosa. 5 

Mas volto ao assunto hoje devido a uma questão específica que toquei na minha coluna 6 

de 16 de maio último ("A doença do amor"), em que discutia alguns especialistas no tema do 7 

amor cortês (ou romântico). E acho essa questão muito importante, porque ela incide sobre uma 8 

compreensão errônea comum em nossa época da relação entre desejo e maturidade. 9 

A questão é a seguinte: as pessoas mais maduras tendem a descrer no amor romântico, 10 

enquanto as mais jovens estão mais propensas a viver essa forma de amor? 11 

As explicações comuns para isso seriam a pouca idade e experiência de vida, que 12 

levariam os mais jovens aos delírios amorosos. A favor dessa hipótese está a costumeira 13 

afirmação de que Romeu e Julieta teriam no máximo 15 anos de idade. Ou que, na Idade Média, 14 

berço da literatura romântica, os homens e mulheres morriam com 30 anos e, portanto, os 15 

personagens da literatura cortês não passavam dos 15 anos de idade de novo. 16 

E aí voltamos ao argumento comum de que só jovem crê nessas coisas porque não 17 

entende a vida como ela é. Mas o erro está na ideia de que, na Idade Média, pessoas de 15 anos 18 

eram "jovens". 19 

"Jovem" é um conceito criado para descrever alguém que não precisa obedecer aos pais 20 

como as crianças devem fazê-lo, mas que, ao mesmo tempo, são livres para fazer o que quiserem, 21 

sem o peso da responsabilidade dos adultos. "Jovem" é uma das primeiras invenções do 22 

enriquecimento do mundo devido a sociedade de mercado. Logo, na Idade Média, não existia 23 

"jovem". 24 

Para entender a literatura de amor cortês, você deve pensar o seguinte: o amor romântico 25 

só podia acometer pessoas que carregavam responsabilidades e interdições. 26 

Portanto, se transferirmos os pressupostos da dramaturgia medieval para hoje, época em 27 

que homens raramente morrem em batalhas e mulheres estão em conventos, o que se revela como 28 

LINGUA PORTUGUESA – QUESTÕES DE 01 A 10 
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o coração do drama são as interdições morais: as vítimas são casadas e carregam 29 

responsabilidades da vida adulta. 30 

Qual é a conclusão então da relação entre idade e amor romântico? A conclusão é de 31 

que um jovem de hoje dificilmente viveria o amor romântico tal como foi descrito na Idade 32 

Média. Mas homens e mulheres adultos, casados, com filhos e responsabilidades profissionais e 33 

sociais, são os verdadeiros candidatos à doença do amor hoje. 34 

Por isso, são os mais maduros que estão a mercê desse flagelo, e não os mais jovens, 35 

que, costumeiramente, não têm quase nenhuma responsabilidade determinante em suas vidas. 36 

O "amor fora de lugar" ocorre como um desejo que não pode se realizar plenamente 37 

devido a uma estrutura moral que lhe precede. A condenação do desejo implica em sua piora 38 

como "pressão", que nunca cessa de se manifestar, corroendo o cotidiano dessa estrutura que lhe 39 

precede. O amor romântico só existe quando os amantes não podem vivê-lo porque para isso 40 

destruiriam a própria vida e de outras pessoas que não mereciam sofrer. 41 

O erro da associação do amor romântico à idade "jovem" é a não percepção, típica de 42 

nossa época, da lógica do desejo em questão. 43 

Perdemos a capacidade de desejar na medida em que declaramos que "é proibido 44 

proibir". Os jovens logo deixarão de desejar. 45 

E, aqui, chegamos a outra incompreensão decorrente dessa: entendemos pouco do amor 46 

romântico porque esvaziamos nossa cultura da noção de conflito entre desejo e virtude como um 47 

dos motores essenciais do drama moral humano. O drama romântico pressupõe o desejo 48 

encantador acompanhado da terrível experiência da culpa. Só os olhos vidrados de culpa 49 

enxergam o combate entre desejo e virtude na alma. 50 

A vida secreta do desejo é esse desespero que, na mesma medida em que encanta, 51 

destrói. 52 

 

Visita ao site em 30/mai/2016: http://www1.folha.uol.com.br/colunas/luizfelipeponde  
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01) Segundo o autor 

 

(A) O amor romântico é uma doença perigosa que 

matou Romeu e Julita. 

(B) O amor romântico só acomete os jovens 

porque estes se iludem com facilidade. 

(C) O amor romântico é um sentimento pessoal 

que independe da idade. 

(D) Para se vivenciar o amor romântico é preciso 

ter idade acima de 15 anos e não passar dos 30 

anos de idade. 

 

02) Segundo o texto, é possível inferir 

 

(A) O amor romântico é uma loucura socialmente 

aceita. 

(B) A experiência da culpa não é totalmente 

negativa, improdutiva e destrutiva, pois 

faculta à pessoa perceber os sentimentos por 

outra perspectiva. 

(C) A ausência da fantasia é pressuposto para a 

existência do amor romântico. 

(D) O sentimento do amor cortês causa culpa e 

remorso que são igualmente destrutivos. 

 

03) A vírgula foi usada pela mesma razão dos dois 

pontos em “A questão é a seguinte: as pessoas 

mais maduras tendem a descrer no amor 

romântico” (L.10). 

 

(A) “E acho essa questão muito importante, 

porque ela incide sobre uma compreensão 

errônea...” (L.8/9). 

(B) “As explicações comuns para isso seriam a 

pouca idade e experiência de vida, que 

levariam os mais jovens aos delírios 

amorosos.” (L.12/13). 

(C) “Logo, na Idade Média, não existia "jovem". 

(L.23/24). 

(D) “...berço da literatura romântica, os homens e 

mulheres morriam com 30 anos” (L.15) 

 

 

 

 

 

04) No texto a expressão 

 

(A) “como os medievais” (L.3) denota 

comparação. 

(B) “só” (L.26) indica isolamento. 

(C) “Logo,” (L.23) marque a ideia de tempo. 

(D) “na mesma medida” (L.51) dá ideia de reforço. 

 

05) A oração “que só jovem crê nessas coisas” 

(L.17) possui o mesmo valor morfossintático 

que a indicada na alternativa: 

 

(A) “que (...) destrói.” (L.51/52). 

(B) “que estão a mercê desse flagelo” (L.35). 

(C) “que Romeu e Julieta teriam no máximo 15 

anos de idade” (L.14). 

(D)  “que parece” (L.2). 

 

06) Possuem o mesmo valor morfológico que a 

expressão “na Idade Média” (L.14/15) as 

palavras 

 

(A) “no tema” (L.1) e “essa” (L.8). 

(B) “Sempre” (L.1) e “hoje” (L.6). 

(C) “mais” (L.10) e “romântica” (L.15). 

(D) “responsabilidades” (L.26) e “do mundo” 

(L.23). 

 

07) A alternativa que contém uma frase que não 

está de acordo com a norma padrão gramatical 

é a 

 

(A) “O drama romântico pressupõe o desejo 

encantador acompanhado da terrível 

experiência da culpa.” (L.48/49). 

(B) “O erro da associação do amor romântico à 

idade "jovem" é a não percepção” (L.42). 

(C) “Mas o erro está na ideia de que, na Idade 

Média, pessoas de 15 anos eram "jovens". 

(L.18/19). 

(D) “A condenação do desejo implica em sua piora 

como "pressão" (L.38/39). 
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08) Assinale a alternativa que apresenta, 

respectivamente, um ditongo decrescente, um 

hiato e um dígrafo. 

 

(A) “primeira” (L.2), “média” (L.14), “minha” 

(L.06). 

(B) “manifestam” (L.1), “criado) (L.20),  “comum” 

(L.17). 

(C) “podia” (L.26), “morais” (L.29),  “pessoas” 

(L.10). 

(D) “medieval” (L.26), “própria” (L.41), 

“carregavam” (L.13).   

 

09) A palavra “homens” (L.28) e “enquanto” (L.11) 

possuem, respectivamente: 

 

(A) 6  e 5 fonemas 

(B) 5 e 6  fonemas 

(C) 6 e 8 fonemas 

(D) 5 e 7 fonemas 

 

10) Possui a mesma função sintática da expressão 

“do enriquecimento” (L.22/23) a da 

alternativa 

 

(A) “do desejo” (L.38). 

(B) “da relação” (L.31) 

(C) “de amor cortês” (L.25). 

(D) “dessa hipótese” (L.13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11)  Um dos monstros da economia brasileira 

voltou aos holofotes nos últimos meses: a 

inflação – conceito, por vezes, desconhecido 

do grande público brasileiro, principalmente 

dos mais jovens. O que seria inflação? 

 
(A) É um aumento do produto interno bruto 

produzido no país.  

(B) É uma diminuição do índice de preços no 

consumidor.  

(C) É o aumento no nível de preços. Ou seja, é a 

média do crescimento dos preços de um 

conjunto de bens e serviços em um 

determinado período.  

(D) É o aumento pontual e efêmero do índice de 

determinado setor da economia.  

 
12)  A tragédia que manchou o Rio Doce: A lama 

que jorrou da barragem do Fundão em 
Mariana, Minas Gerais, e matou mais de 15 
pessoas era de responsabilidade da 
mineradora ___________. A barragem 
extrapolava de rejeitos de minério de ferro, 
que destruíram povoados inteiros, soterraram 
os peixes e mancharam o mar do Espírito 
Santo. O maior desastre ambiental da história 
do Brasil. Assinale a alternativa que preenche 
corretamente a lacuna. 

 
(A) Samarco. 
(B) Vale do Rio Doce. 
(C) BHP-Billiton. 
(D) Ferro Minas. 
 

13)  No ano de 2015, a relação mais conflituosa das 
Américas, enfim, ganhou uma trégua. No dia 
20 de julho, as embaixadas de Havana e 
Washington foram reabertas.  

 
Com esse evento, foi suspenso o embargo histórico 
entre: 
 
(A) EUA e Venezuela. 

(B) EUA e Colômbia. 

(C) EUA e Cuba. 

(D) EUA e México. 

 

ATUALIDADES – QUESTÕES DE 11 A 15 
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14) No ano passado, houve atentados promovidos 

pelo Estado Islâmico especialmente à França, 

que tiveram como marco oficial o atentado ao 

jornal francês Charlie Hebdo, em janeiro. Em 

novembro, novos ataques, que começaram no 

tradicional Bataclan, deixaram mais de 120 

pessoas mortas. O grupo terrorista 

responsável por esses ataques é: 

 

(A) ISIS.  

(B) Al-Qaeda.  

(C) Hamas.  

(D) Hezbollah. 

 

15) A expressão _______________________ começou a 

ganhar força em 2008, mas, conceitualmente, 

as ideias por trás da denominação existem há 

muito mais tempo e se refere, essencialmente, 

à noção de utilizarmos, em qualquer lugar e 

independente de plataforma, as mais variadas 

aplicações por meio da internet com a mesma 

facilidade de tê-las instaladas em 

computadores locais. Assinale a alternativa 

que completa corretamente a lacuna: 

 

(A) Streaming. 

(B) Cloud computing. 

(C) Bluetooth. 

(D) HD Externo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16) Análise as afirmativas abaixo: 
 
I- O computador eletrônico é um recurso 

formado por duas partes: uma porção física e 
outra porção lógica. 

II- O sistema computacional é formado por 
quatro partes: o hardware, o software, os 
dados e os usuários.  

III- Existem computadores que não requerem 
interação humana, uma vez que esses foram 
programados, instalados e iniciados. 

 
(A) Apenas o item I é falso. 
(B) Apenas o item II é falso. 
(C) Apenas o item III é falso. 
(D) Nenhuma afirmativa é falsa. 
 
17) Com relação às unidades de memória analise 

os itens abaixo: 
 
I- O nibble equivale a um conjunto de 8 bits, 

dessa forma dois bytes (16 bits) é composto 
por dois nibbles. 

II- O “bit de paridade” tem por objetivo efetuar 
certo controle sobre o conteúdo dos demais 
bits. 

 
(A) Apenas a afirmativa I é verdadeira. 
(B) Apenas a afirmativa II é verdadeira. 
(C) As afirmativas I e II são verdadeiras. 
(D) As afirmativas I e II são falsas. 
 
18) Com relação à memória do computador 

analise os itens abaixo: 
 
I- Quando ligamos o computador, carrega-se o 

sistema operacional em sua memória RAM. 
II- Quanto executamos o programa de cálculo, 

está-se carregando-o na memória RAM do 
computador. 

III- Quando se está elaborando a planilha, esta se 
encontra alojada na memória ROM. 

 

(A) Apenas o item I é verdadeiro. 

(B) Apenas o item III é falso. 

(C) Os itens II e III são verdadeiros. 

(D) Todos os itens são verdadeiros. 

 

INFORMÁTICA BÁSICA– QUESTÕES DE 16 A 20 
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19) Assinale a correta relação entre os periféricos 

e a sua classe. 

 

1. Leitores de Códigos de Barras 

2. Joystick 

3. Monitores de Vídeo Sensível ao Toque 

4. Modem 

5. Unidades de Discos e Fitas. 

 

(A) 1 – Entrada, 2 – Saída, 3 – Entrada e Saída, 4 – 

Entrada e Saída, 5 – Entrada. 

(B) 1 – Entrada, 2 – Entrada, 3 – Entrada e Saída, 4 

– Entrada e Saída, 5 – Entrada. 

(C) 1 – Entrada, 2 – Entrada, 3 – Entrada e Saída, 4 

– Entrada e Saída, 5 – Entrada e Saída. 

(D) 1 – Entrada e Saída, 2 – Entrada e Saída, 3 – 

Entrada, 4 – Entrada e Saída, 5 – Entrada e 

Saída. 

 

20) Com relação aos atalhos do Microsoft Word 

2010 analise os itens abaixo: 

 

I- O atalho SHIFT + ENTER inseri uma quebra de 

página. 

II- O atalho ALT + CTRL + PONTO inseri 

reticências. 

 

(A) Apenas o item I é falso. 

(B) Apenas o item II é falso. 

(C) Os itens I e II são verdadeiros. 

(D) Os itens I e II são falsos. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
21) A República Federativa do Brasil, formada pela 

união indissolúvel dos Estados e Municípios e 
do Distrito Federal, constitui-se em Estado 
Democrático de Direito e tem como 
fundamento: 

 

(A) Os valores sociais do trabalho e da livre 
iniciativa. 

(B) Garantia do desenvolvimento nacional. 
(C) Cooperação entre os povos para o progresso 

da humanidade. 
(D) A integração econômica, política, social e 

cultural dos povos da América Latina. 
  
22) O Artigo 5° da Constituição Federal, em seu 

inciso XXXVIII aponta, que é reconhecida a 
instituição do júri, com a organização que lhe 
der a lei, não sendo assegurado, nesse caso:  

 

(A) a plenitude de defesa. 
(B) o sigilo das votações. 
(C) a soberania dos veredictos. 
(D) a competência para o julgamento dos crimes 

culposos contra a vida. 
 

23) Todos são iguais perante a lei, sem distinção 
de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no 
País a inviolabilidade do direito à vida, à 
liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: 

 

(A) As entidades associativas, mesmo sem 
autorização, têm legitimidade para 
representar seus filiados judicial ou 
extrajudicialmente. 

(B) A lei assegurará aos autores de inventos 
industriais privilégio temporário para sua 
utilização, bem como proteção às criações 
industriais, à propriedade das marcas, aos 
nomes de empresas e a outros signos 
distintivos, tendo em vista o interesse social 
e o desenvolvimento tecnológico e 
econômico do País. 

(C) É plena a liberdade de associação para fins 
lícitos, mesmo sendo de caráter paramilitar. 

(D) A lei regulará a individualização da pena e 
adotará, entre outras, as seguintes: privação 
ou restrição da liberdade; perda de bens; 
multa; prestação social alternativa; 
suspensão ou interdição de direitos e a de 
banimento 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA – 

QUESTÕES DE 21 A 40 
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24)  Acerca da obrigação dos hospitais e demais 
estabelecimentos de atenção à saúde de 
gestantes, públicos e particulares, julgue os 
itens e assinale a alternativa correta: 

 

I - Manter registro das atividades desenvolvidas, 
através de prontuários individuais, pelo prazo de 
dezoito anos. 
II - Identificar o recém-nascido mediante o registro 
de sua impressão plantar e digital e da impressão 
digital da mãe, sem prejuízo de outras formas 
normatizadas pela autoridade administrativa 
competente. 
III - Proceder a exames visando ao diagnóstico e 
terapêutica de anormalidades no metabolismo do 
recém-nascido, bem como prestar orientação aos 
pais. 
IV - Fornecer declaração de nascimento onde 
constem necessariamente as intercorrências do 
parto e do desenvolvimento do neonato. 
V - Manter alojamento conjunto, possibilitando ao 
neonato a permanência junto à mãe. 
 

(A) V, V, V, V, V 
(B) V, V, F, F, F 
(C) V, F, F, F, F 
(D) F, F, F, F, F 
 

25) Para fins da Lei nº 8.069, que dispõe sobre o 
Estatuto da Criança e do Adolescente, 
tratamento cruel ou degradante conduta ou 
forma cruel de tratamento em relação à 
criança ou ao adolescente. Assinale a 
alternativa que não é considerada como 
tratamento cruel: 

 

(A) Humilhação. 
(B) Ameace grave. 
(C) Ridicularização. 
(D) Lesão. 
 
26) Sobre o instituto da adoção, conforme o 

Estatuto da Criança e do Adolescente, assinale 
a alternativa correta:  

 

(A) É permitida adoção por procuração. 
(B) A adoção é medida excepcional e irrevogável, 

à qual se deve recorrer apenas quando 
esgotados os recursos de manutenção da 
criança ou adolescente na família natural ou 
extensa. 

(C) Para adoção conjunta, é dispensável que os 
adotantes sejam casados civilmente ou 
mantenham união estável, comprovada a 
estabilidade da família.  

(D) O adotante há de ser, pelo menos, dezoito anos 
mais velho do que o adotando. 

27) No que diz respeito às normas gerais de 
circulação e conduta, o Artigo 29 do Código de 
Trânsito Brasileiro aponta que o trânsito de 
veículos nas vias terrestres abertas à 
circulação obedecerá a algumas normas. 
Assinale a alternativa, que não é considerada 
como regra, nesse caso: 

 
(A) A circulação far-se-á pelo lado esquerdo da 

via, admitindo-se as exceções devidamente 
sinalizadas. 

(B) O condutor deverá guardar distância de 
segurança lateral e frontal entre o seu e os 
demais veículos, bem como em relação ao 
bordo da pista, considerando-se, no 
momento, a velocidade e as condições do 
local, da circulação, do veículo e as condições 
climáticas. 

(C) Quando veículos, transitando por fluxos que 
se cruzem, se aproximarem de local não 
sinalizado, terá preferência de passagem: a) 
no caso de apenas um fluxo ser proveniente 
de rodovia, aquele que estiver circulando por 
ela; b) no caso de rotatória, aquele que 
estiver circulando por ela; c) nos demais 
casos, o que vier pela direita do condutor. 

(D) Quando uma pista de rolamento comportar 
várias faixas de circulação no mesmo 
sentido, são as da direita destinadas ao 
deslocamento dos veículos mais lentos e de 
maior porte, quando não houver faixa 
especial a eles destinada, e as da esquerda, 
destinadas à ultrapassagem e ao 
deslocamento dos veículos de maior 
velocidade. 

         
28) Conforme o Artigo 61 do Código Brasileiro de 

Trânsito, a velocidade máxima permitida para 
a via será indicada por meio de sinalização, 
obedecidas suas características técnicas e as 
condições de trânsito. Nos locais onde não 
existir sinalização regulamentadora, a 
velocidade máxima será, nas vias urbanas, de: 

 
(A) setenta quilômetros por hora, nas vias de 

trânsito rápido. 
(B) sessenta quilômetros por hora, nas vias 

arteriais. 
(C) cinquenta quilômetros por hora, nas vias 

coletoras. 
(D) quarenta quilômetros por hora, nas vias 

locais. 
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CARGO: GUARDA MUNICIPAL 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE ÁGUA DOCE - MA 

29) É assegurada ao pedestre a utilização dos 

passeios ou passagens apropriadas das vias 

urbanas e dos acostamentos das vias rurais 

para circulação, podendo a autoridade 

competente permitir a utilização de parte da 

calçada para outros fins, desde que não seja 

prejudicial ao fluxo de pedestres. Acerca desse 

tema, assinale a alternativa correta: 

 

(A) O ciclista desmontado empurrando a 

bicicleta não se equipara ao pedestre em 

direitos e deveres. 

(B) Nas vias urbanas, quando não houver 

acostamento ou quando não for possível a 

utilização dele, a circulação de pedestres, na 

pista de rolamento, será feita com prioridade 

sobre os veículos, pelos bordos da pista, em 

fila única, em sentido contrário ao 

deslocamento de veículos, exceto em locais 

proibidos pela sinalização e nas situações em 

que a segurança ficar comprometida. 

(C) Nos trechos urbanos de vias rurais e nas 

obras de arte a serem construídas, deverá ser 

previsto passeio destinado à circulação dos 

pedestres, que não deverão, nessas 

condições, usar o acostamento.  

(D) Onde houver obstrução da calçada ou da 

passagem para pedestres, o órgão ou 

entidade sem circunscrição sobre a via 

deverá assegurar a devida sinalização e 

proteção para circulação de pedestres. 

 
 
 
 
 
 

30) Conforme o Artigo 15 da Lei n° 10,741, que 
dispõe sobre o Estatuto do Idoso, é assegurada a 
atenção integral à saúde do idoso, por 
intermédio do Sistema Único de Saúde – SUS, 
garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, 
em conjunto articulado e contínuo das ações e 
serviços, para a prevenção, promoção, proteção 
e recuperação da saúde, incluindo a atenção 
especial às doenças que afetam 
preferencialmente os idosos. Assinale a 
alternativa, que não trata do direito ao idoso: 

 

(A) Incumbe ao Poder Público fornecer aos idosos, 
gratuitamente, medicamentos, especialmente os 
de uso continuado, assim como próteses, órteses 
e outros recursos relativos ao tratamento, 
habilitação ou reabilitação. 

(B) É vedada a discriminação do idoso nos planos de 
saúde pela cobrança de valores diferenciados em 
razão da idade.  

(C) Os idosos portadores de deficiência ou sem 
limitação incapacitante terão atendimento 
especializado, nos termos da lei. 

(D) É vedado exigir o comparecimento do idoso 
enfermo perante os órgãos públicos, hipótese na 
qual será admitido o seguinte procedimento: 
quando de interesse do poder público, o agente 
promoverá o contato necessário com o idoso em 
sua residência; ou quando de interesse do 
próprio idoso, este se fará representar por 
procurador legalmente constituído. 

 

31) No que toca ao Transporte do idoso, assinale a 
alternativa correta: 

 

(A) Aos maiores de 60 (sessenta) anos fica 
assegurada a gratuidade dos transportes 
coletivos públicos urbanos e semiurbanos, 
exceto nos serviços seletivos e especiais, 
quando prestados paralelamente aos serviços 
regulares. 

(B) Para ter acesso à gratuidade, basta que o idoso 
apresente qualquer documento pessoal que 
faça prova de sua idade. 

(C) Nos veículos de transporte coletivo, serão 
reservados 20% (vinte por cento) dos 
assentos para os idosos, devidamente 
identificados com a placa de reservado 
preferencialmente para idosos. 

(D) É assegurada a reserva, para os idosos, nos 
termos da lei local, de 10% (dez por cento) das 
vagas nos estacionamentos públicos e 
privados, as quais deverão ser posicionadas de 
forma a garantir a melhor comodidade ao 
idoso. 
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CARGO: GUARDA MUNICIPAL 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE ÁGUA DOCE - MA 

32) Acerca do Registro de armas, conforme a Lei 

n° 10.826, de 22 de dezembro de 2003, 

assinale a alternativa incorreta: 

 

(A) É obrigatório o registro de arma de fogo no 

órgão competente, de forma que as armas 

de fogo de uso restrito serão registradas no 

Comando da Marinha, da Aeronáutica e do 

Exército, na forma do regulamento da Lei. 

(B) Para adquirir arma de fogo de uso 

permitido, o interessado deverá, além de 

declarar a efetiva necessidade, atender aos 

seguintes requisitos da comprovação de 

idoneidade, com a apresentação de 

certidões negativas de antecedentes 

criminais fornecidas pela Justiça Federal, 

Estadual, Militar e Eleitoral e de não estar 

respondendo a inquérito policial ou a 

processo criminal, que poderão ser 

fornecidas por meios eletrônicos. 

(C) Para adquirir arma de fogo de uso 

permitido, o interessado deverá apresentar 

documento comprobatório de ocupação 

lícita e de residência certa. 

(D) Para adquirir arma de fogo de uso 

permitido, o interessado deverá 

comprovar capacidade técnica e de aptidão 

psicológica para o manuseio de arma de 

fogo, atestadas na forma disposta no 

regulamento da Lei. 

 
 
 
 
 
 
 
 

33) Sobre o porte de armas, assinale a alternativa 
correta: 

 
(A) A autorização para o porte de arma de fogo das 

guardas municipais está condicionada à 

formação funcional de seus integrantes em 

estabelecimentos de ensino de atividade 

policial, à existência de mecanismos de 

fiscalização e de controle interno, nas 

condições estabelecidas no regulamento desta 

Lei, observada a supervisão do Ministério da 

Justiça.  

(B) b) Aos residentes em áreas rurais, maiores de 

18 (dezoito) anos que comprovem depender 

do emprego de arma de fogo para prover sua 

subsistência alimentar familiar será concedido 

pela Polícia Federal o porte de arma de fogo, 

na categoria caçador para subsistência, de 

uma arma de uso permitido, de tiro simples, 

com 1 (um) ou 2 (dois) canos, de alma lisa e de 

calibre igual ou inferior a 16 (dezesseis), desde 

que o interessado comprove a efetiva 

necessidade em requerimento ao qual deverão 

ser anexados os seguintes documentos:    

documento de identificação pessoal; 

comprovante de residência em área rural; e 

atestado de bons antecedentes.  

(C) O caçador para subsistência que der outro uso 

à sua arma de fogo, independentemente de 

outras tipificações penais, não responderá, 

conforme o caso, por porte ilegal ou por 

disparo de arma de fogo de uso permitido. 

(D) As armas de fogo utilizadas pelos empregados 

das empresas de segurança privada e de 

transporte de valores, constituídas na forma 

da lei, serão de propriedade, responsabilidade 

e guarda das respectivas empresas, somente 

podendo ser utilizadas quando em serviço, 

devendo essas observar as condições de uso e 

de armazenagem estabelecidas pelo órgão 

competente, sendo o certificado de registro e a 

autorização de porte expedidos pela Polícia 

Estadual em nome da empresa. 
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CARGO: GUARDA MUNICIPAL 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE ÁGUA DOCE - MA 

34) Para os efeitos do Estatuto da Mulher, 
configura violência doméstica e familiar 
contra a mulher qualquer ação ou omissão 
baseada no gênero que lhe cause morte, 
lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico 
e dano moral ou patrimonial. Neste sentido, 
assinale a alternativa incorreta: 

  
(A) As relações pessoais configuradas como 

violência doméstica e familiar contra a 
mulher dependem de orientação sexual. 
Sendo que esse tipo de violência constitui 
como uma das formas de violação dos 
direitos humanos. 

(B) Configura-se esse tipo de violência, a do 
âmbito da unidade doméstica, 
compreendida como o espaço de convívio 
permanente de pessoas, com ou sem 
vínculo familiar, inclusive as 
esporadicamente agregadas. 

(C) Considera-se esse tipo de violência, a do 
âmbito da família, compreendida como a 
comunidade formada por indivíduos que 
são ou se consideram aparentados, unidos 
por laços naturais, por afinidade ou por 
vontade expressa. 

(D) Configura-se esse tipo de violência, em 
qualquer relação íntima de afeto, na qual o 
agressor conviva ou tenha convivido com a 
ofendida, independentemente de 
coabitação. 

 
35) De acordo com o Artigo 24 do Estatuto da 

Mulher, para a proteção patrimonial dos bens 
da sociedade conjugal ou daqueles de 
propriedade particular da mulher, o juiz 
poderá determinar, liminarmente, algumas 
medidas. A respeito delas, assinale a 
alternativa correta: 

 
(A) Restituição de bens devidamente subtraídos 

pelo agressor à ofendida. 
(B) Proibição permanente para a celebração de 

atos e contratos de compra, venda e locação 
de propriedade em comum, salvo expressa 
autorização judicial. 

(C) Suspensão das procurações conferidas pela 
ofendida ao agressor. 

(D) Prestação de caução permanente, mediante 
depósito judicial, por perdas e danos 
materiais decorrentes da prática de violência 
doméstica e familiar contra a ofendida. 

 

36) Para efeito do Estatuto da Igualdade Racial, 
considera-se: 

 

(A) Discriminação racial ou étnico-racial: toda 
distinção, exclusão, restrição ou preferência 
baseada em raça, cor, descendência ou origem 
nacional ou étnica que tenha por objeto 
anular ou restringir o reconhecimento, gozo 
ou exercício, em igualdade de condições, de 
direitos humanos e liberdades fundamentais 
nos campos político, econômico, social, 
cultural ou em qualquer outro campo da vida 
pública ou privada; 

(B) Desigualdade de gênero e raça: toda situação 
injustificada de diferenciação de acesso e 
fruição de bens, serviços e oportunidades, nas 
esferas pública e privada, em virtude de raça, 
cor, descendência ou origem nacional ou 
étnica; 

(C) Ações afirmativas: as ações, iniciativas e 
programas adotados pelo Estado no 
cumprimento de suas atribuições 
institucionais; 

(D) Políticas públicas: os programas e medidas 
especiais adotados pelo Estado e pela 
iniciativa privada para a correção das 
desigualdades raciais e para a promoção da 
igualdade de oportunidades. 

 
37) O Sistema Nacional de Promoção da 

Igualdade Racial (Sinapir) é instituído como 
forma de organização e de articulação 
voltadas à implementação do conjunto de 
políticas e serviços destinados a superar as 
desigualdades étnicas existentes no País, 
prestados pelo poder público federal. Sendo 
que os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios poderão participar do Sinapir 
mediante adesão e o poder público federal 
incentivará a sociedade e a iniciativa privada 
a participar do Sinapir. Assinale a 
alternativa, que não é objetivo do Sinapir: 

 

(A) Promover a igualdade étnica e o combate às 
desigualdades sociais resultantes do 
racismo, inclusive mediante adoção de ações 
afirmativas. 

(B) Formular políticas destinadas a combater os 
fatores de marginalização e a promover a 
integração social da população negra. 

(C) Centralizar a implementação de ações 
afirmativas pelos governos estaduais, 
distrital e municipais. 

(D) Articular planos, ações e mecanismos 
voltados à promoção da igualdade étnica. 
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CARGO: GUARDA MUNICIPAL 
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38) No que diz respeito à anulação, à revogação e 

á convalidação do processo administrativo, 

assinale a alternativa INCORRETA: 
 

(A) A Administração deve anular seus próprios 

atos, quando eivados de vício de legalidade, 

e pode revogá-los por motivo de 

conveniência ou oportunidade, respeitados 

os direitos adquiridos. 

(B) O direito da Administração de anular os 

atos administrativos de que decorram 

efeitos favoráveis para os destinatários 

decai em três anos, contados da data em 

que foram praticados, salvo comprovada 

má-fé. 

(C) Considera-se exercício do direito de anular 

qualquer medida de autoridade 

administrativa que importe impugnação à 

validade do ato. 

(D) Em decisão na qual se evidencie não 

acarretarem lesão ao interesse público 

nem prejuízo a terceiros, os atos que 

apresentarem defeitos sanáveis poderão 

ser convalidados pela própria 

Administração. 

 

39) Para fins da lei de licitações, é todo e 

qualquer ajuste entre órgãos ou entidades 

da Administração Pública e particulares, 

em que haja um acordo de vontades para a 

formação de vínculo e a estipulação de 

obrigações recíprocas, seja qual for a 

denominação utilizada: 
 

(A) Contrato. 

(B) Licitação. 

(C) Compra. 

(D) Concessão. 

40) Os Elementos dos atos administrativos são 

requisitos ou elementos de validade são as 

parcelas que compõem o esqueleto do ato, de 

presença quase sempre obrigatória, sob pena 

de nulidade. Acerca desse assunto, julgue os 

itens e assinale a alternativa correta: 

 
I. Competência é a capacidade, atribuída pela lei, 

do agente público para o exercício de seu 

mister. É sempre vinculado.  

II. Finalidade, em obediência ao princípio da 

impessoalidade, aliado à moralidade, o agente 

público não pode atuar visando interesses 

pessoais, seus ou de algum grupo de cidadãos, 

seja para beneficiá-los indevidamente, ou 

prejudica-los à margem da lei. Por isso, é 

elemento sempre discricionário. 

III. A forma é o modo através do qual se 

exterioriza o ato administrativo, é seu 

revestimento. É elemento sempre essencial à 

validade do ato. Como regra geral, os atos são 

escritos, não podendo ser orais. 

IV. O motivo é o conteúdo do ato. É através dele 

que a Administração exerce seu poder, 

concede um benefício, aplica uma sanção, 

declara sua vontade ou um direito ao 

administrador etc. 

V. O objeto é a circunstância de fato ou de 

direito que determina ou autoriza a prática 

do ato. Então, é a situação fática que justifica 

a realização do ato. Situação de fato é o 

conjunto de circunstâncias que motivam a 

realização do ato; questões de direito é a 

previsão legal que leva à prática do ato. 

 
(A) V, V, V, V, V 

(B) V, F, V, F, V 

(C) V, F, F, F, F 

(D) F, F, F, F, F 

 

 

 

 

 



 


