CONCURSO PÚBLICO DA GUARDA MUNICIPAL DE
BRUMADINHO/ MG
LEIA COM ATENÇÃO!
1. Só abra este caderno após ler todas as instruções e quando for
autorizado pelos fiscais da sala.
2. Esta prova tem duração de 3h.
3. Autorizado o início da prova, verifique se este caderno contém
10 questões de Língua Portuguesa, 10 questões de Raciocínio
Lógico e 10 questões de Conhecimentos Específicos. Se não
estiver completo, exija outro do fiscal da sala.
4. Todas as questões são de múltipla escolha, com 4 alternativas
e uma única resposta correta.
5. Ao receber a folha de respostas, confira o nome da prova, o
seu nome e número de inscrição. Qualquer irregularidade
observada comunique imediatamente ao fiscal.
6. Marque a alternativa de cada questão no corpo da prova e, só
depois, transfira os resultados para a folha de respostas,
utilizando apenas caneta esferográfica preta ou azul e faça as
marcas de acordo com o modelo afixado no quadro.
7. A marcação da folha de respostas é definitiva, não admitindo
rasuras, nem mais de uma alternativa marcada.
8. Não risque, amasse, dobre ou suje a folha de respostas, pois
isso poderá prejudicá-lo.
9. Se a Comissão verificar que a resposta de uma questão é dúbia
ou inexistente, a questão será posteriormente anulada e os
pontos, a ela correspondentes, serão atribuídos a todos os
candidatos.
10. Nenhum fiscal é autorizado a tratar de assuntos inerentes a
prova. A interpretação das questões faz parte da avaliação
(prova).
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PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA
TEXTO I
Queremos ser normais ou bem comportados?
Tivemos sorte por não ver visionários como Einstein, Newton e Beethoven em uma
sala de aula. Com dificuldade de aprendizado, seriam transformados em bons
alunos, diagnosticados e medicados.
“Foco” é a palavra de ordem nas escolas e no mercado de trabalho. Para vencer
na vida, a dispersão de atenção para outros interesses além das tarefas do dia a dia
é não apenas mal vista: é diagnosticável como um transtorno mental passível de
cura. De acordo com uma ala da psiquiatria, essa ideia de “transtorno” parte de duas
premissas. Uma é semântica. Ela suaviza a ideia de “doença mental” e passa a ser
usada como uma espécie de identidade psíquica por meio de nomenclaturas como
“TOC”, “TDAH”, “hiperatividade”, “bipolaridade”, “ansiedade” e “transtornos de
humor”. (...)
Segundo o Instituto Nacional de Saúde Mental dos EUA, 46% da população se
enquadrariam nos critérios de doenças estabelecidos pela Associação Americana de
Psiquiatria. Tais diagnósticos criaram um mercado poderoso de medicamentos
psicoativos – o que significa medicar tanto pacientes com crises agudas de
ansiedade até crianças diagnosticadas com grau leve de “hiperatividade” ou
“espectro de autismo”, a chamada síndrome de Asperger. Essas crianças precisam
manter o “foco” na sala de aula se quiserem ter alguma chance de passar no
vestibular.
A pressão sobre elas em um mundo cada vez mais competitivo cria um
consumidor fidelizado: a criança que hoje precisa de medicamento para se manter
em alerta será, no futuro, o adulto dependente de medicamentos para dormir. Essa
pressão, apontam estudos, tem origem na sala de aula, passa pela sala da direção,
chega aos pais como advertência e desemboca na sala do psiquiatra, incumbido da
missão de enquadrar o sujeito a uma vida sem desordem.
Mas como cada categoria de transtorno mental é construída e delimitada? Quais
pressupostos fazem com que determinados comportamentos e/ou estados
emocionais sejam considerados normais e outros, não? Quem definiu que uma
criança com foco na sala de aula é normal e uma desconcentrada é anormal? Qual
é, enfim, a “ordem” que a prática psiquiátrica visa a garantir? (...)
Se for esta a normalidade que tanto buscamos, o mundo teve sorte por não ver
visionários como Bill Gates, Einstein, Newton e Beethoven em uma sala de aula nos
dias atuais. Todos eles tinham dificuldade em socialização, comunicação e
aprendizado. Sofriam, em algum grau, de espectro de autismo, e seriam facilmente
transformados em bons alunos, diagnosticados, tratados e medicados. O mundo
perderia quatro gênios, mas ganharia excelentes funcionários-padrão, contentes e
domesticados.
Disponível em: <http://www.cartacapital.com.br/sociedade/medicalizacao-fora-de-controle-queremos-ser-normais-ou-bem-comportados1666.html> Acesso em 13/08/2014
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QUESTÃO 01
De acordo com o texto, é CORRETO afirmar:
(A) A dispersão de atenção para outros interesses é
diagnosticada como um transtorno mental incurável.
(B) A criança que, nos dias de hoje, carece de remédio para se
manter atenta será, no futuro, um adulto dependente de
medicamentos para insônia.
(C) É preciso tratar as pessoas com síndrome de Asperger, já que
são a maioria, segundo dados do Instituto Nacional de Saúde
Mental dos EUA.
(D) Os diagnósticos de transtornos deram origem a um mercado
improfícuo de medicamentos.
QUESTÃO 02
O assunto principal do texto é:
(A) como vencer na vida.
(B) os diagnósticos de Transtorno de Déficit de Atenção e
Hiperatividade – TDAH.
(C) a relação entre pais e a escola.
(D) transtorno de comportamento.
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QUESTÃO 03
Leia:
“(...) Segundo o Instituto Nacional de Saúde Mental dos EUA, 46% da
população se enquadrariam nos critérios de doenças estabelecidos
pela Associação Americana de Psiquiatria. (...)”
Marque a alternativa cujo termo tenha a mesma classificação
morfológica do termo sublinhado:
(A) “(...) Essas crianças precisam manter o “foco” na sala de aula
se quiserem ter alguma chance de passar no vestibular. (...)”.
(B) “(...) Mas como cada categoria de transtorno mental é
construída e delimitada? (...)”.
(C) “(...) De acordo com uma ala da psiquiatria, essa ideia de
“transtorno” parte de duas premissas (...)”.
(D) “(...) Tais diagnósticos criaram um mercado poderoso de
medicamentos psicoativos (...)”.
QUESTÃO 04
Leia:
“(...) A pressão sobre elas em um mundo cada vez mais competitivo
cria um consumidor fidelizado: a criança que hoje precisa de
medicamento para se manter em alerta será, no futuro, o adulto
dependente de medicamentos para dormir. (...)”
A função sintática dos termos destacados é, respectivamente:
(A)
(B)
(C)
(D)

adjunto adnominal, objeto direto, adjunto adnominal.
adjunto adnominal, objeto indireto, adjunto adverbial.
sujeito, objeto direto, adjunto adverbial.
sujeito, sujeito, adjunto adnominal.
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TEXTO II

O que pode ser mais confortável do que ficar sentado em sua
poltrona favorita? Um chinês tem uma resposta: continuar sentado
na poltrona enquanto dirige pelas ruas. Cheio de estilo, usando
óculos escuros e com o cabelo ao vento, o homem surpreende os
motoristas com sua poltrona móvel, que parece atingir uma boa
velocidade. A gravação me lembrou de uma cena clássica da série
Mr. Bean, em que o protagonista instala uma cadeira estofada no
alto de seu carro e sai por aí, dirigindo com bastante dificuldade. A
alternativa do chinês parece mais prática – e mais segura.
Disponível em: <http://colunas.revistaepoca.globo.com/bombounaweb/2012/05/10/chines-e-flagrado-dirigindo-uma-poltrona/>

QUESTÃO 05
O texto traz como assunto principal:
(A)
(B)
(C)
(D)

um absurdo motociclístico.
um chinês malfeitor.
uma série de TV.
uma invenção inovadora.
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QUESTÃO 06
Leia:
“(...) Cheio de estilo, usando óculos escuros e com o cabelo ao vento,
o homem surpreende os motoristas com sua poltrona móvel, que
parece atingir uma boa velocidade (...)”.
Do ponto de vista morfológico, as palavras destacadas são
classificadas como:
(A) adjetivo
uniforme,
substantivo
próprio,
pronome
demonstrativo.
(B) adjetivo biforme, substantivo concreto, pronome possessivo.
(C) adjetivo biforme, substantivo abstrato, pronome possessivo.
(D) adjetivo
uniforme,
substantivo
concreto,
pronome
demonstrativo.
QUESTÃO 07
Observe os itens:
I. chinês
II. prática
III. confortável
As palavras abaixo que recebem acento tônico pela mesma razão
encontram-se na alternativa:
(A)
(B)
(C)
(D)

sofá, tórax, móvel.
jiló, violência, alguém.
café, clássica, epitáfio
pé, óculos, parassintética.
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TEXTO III
O Ministério Público de São Paulo entrou com uma ação contra
as principais fabricantes de aparelhos celulares no Brasil para impedir
a venda dos dispositivos. O objetivo é que as vendas sejam
paralisadas até que, pelo menos, um efetivo sistema de coletas seja
organizado por essas companhias.
O promotor lembra, na ação, que o Brasil é um dos países com
maior número de aparelhos de telefonia celular per capita do mundo,
atingindo 210 milhões de aparelhos, segundo dados da Agência
Nacional de Telecomunicações (Anatel). "Todavia, ao mesmo tempo
em que se torna um dos maiores mercados de consumo de telefonia
celular no mundo, o Brasil também passa a integrar o ranking dos
maiores produtores de lixo tecnológico proveniente de aparelhos
celulares, ficando atrás somente da China (segundo relatório da ONU,
produzido no ano de 2010), situação esta apta à criação de sérios
danos à saúde e segurança do consumidor", acrescenta.
Disponível em:<http://www.istoe.com.br/assuntos/semana/0>

QUESTÃO 08
Conforme o texto é CORRETO afirmar:
(A) O lixo tecnológico, advindo dos celulares, pode prejudicar a
segurança do consumidor.
(B) O Ministério Público incentiva a produção de aparelhos
celulares.
(C) Há uma ação da Advocacia Geral do Estado contra o usuário
dos aparelhos de celular.
(D) A China e o Brasil integram o ranking de maiores produtores
de tecnologia e sua coleta seletiva.
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QUESTÃO 09
Leia:
“(...) situação esta apta à criação de sérios danos à saúde e
segurança do consumidor (...)”
Marque a alternativa cujo acento indicativo da crase é obrigatório:
(A)
(B)
(C)
(D)

Fez a prova ____ lápis.
Disponho-me ____ sair com você.
Com a decisão, recorreram ____ ela.
Apresentei-me ____coordenadora do curso.

QUESTÃO 10
Leia:
“(...) O objetivo é que as vendas sejam paralisadas (...)”
A Oração Subordinada Substantiva sublinhada recebe a classificação
de:
(A)
(B)
(C)
(D)

Apositiva.
Predicativa.
Subjetiva.
Objetiva Indireta.
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PROVA DE RACIOCÍNIO LÓGICO
QUESTÃO 11
Um relógio analógico (de ponteiros) tem 12 marcações equidistantes que
representam as horas e 60 marcações equidistantes que representam os minutos,
todas as marcações dispostas em uma circunferência. O ponteiro maior indica os
minutos e o ponteiro menor indica as horas, como na figura
abaixo.
O ponteiro das horas gira com velocidade constante menor
e equivale a

da velocidade constante do ponteiro maior.

Supondo que a marcação inicial desse relógio é exatamente
3:00 horas, marque a opção que contém, respectivamente,
a quantidade de voltas completadas pelo ponteiro grande
e a hora marcada pelo relógio, quando o ponteiro pequeno percorrer

voltas a

partir da marcação inicial.

(A)

voltas, 6 horas e 30 minutos

(B)

voltas, 7 horas e 24 minutos

(C)

voltas, 4 horas e 30 minutos

(D)

voltas, 3 horas e 24 minutos
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QUESTÃO 12
Observe a sequência de imagens abaixo:

Marque a alternativa que melhor completa o quadro na posição

:

(A)

(B)

(C)

(D)

10
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QUESTÃO 13
O quadro abaixo deve ter todas as suas posições preenchidas com os
algarismos romanos I, II, III e IV, de maneira que não aconteçam
repetições em nenhuma linha (as linhas são numeradas de 1 a 4), em
nenhuma coluna (as colunas estão nomeadas com as letras de A até
D) e em nenhum dos quatro quadrados médios com bordas cinza
(exemplo: o quadrado formado pelas posições 1A, 2A, 1B, 2B é um
desses quadrados médios).

Com as regras estabelecidas acima, marque a alternativa que contém
as posições a serem preenchidas pelo algarismo romano
.
(A)
(B)
(C)
(D)

1C, 2A, 3C, 4B.
1B, 2D, 3C, 4A.
1D, 2A, 3C, 4C.
1B, 2A, 3C, 4B.

11

Concurso Público da Guarda Municipal de Brumadinho/ MG.

QUESTÃO 14
Definimos a operação chamada de cerquilha e denotada por “ ” da seguinte
maneira:
para

,

números reais “

” multiplicação e “

”

adição.
Assim, podemos concluir que:

(A)

para todos valores

(B)

para todo

(C)

é diferente de

reais.

real.

para todo

(D)

e

real.

para alguns valores

e

reais.

QUESTÃO 15
Carlos tem, em 05/08/2014, a idade que eu tinha neste mesmo dia e
mês de 1987. Quando estivermos neste mesmo dia e mês de 2038,
eu estarei com 78 anos. Em 05/08/2038 qual será a idade de Carlos?
(A)
(B)
(C)
(D)

51
37
64
48

QUESTÃO 16
Avalie a seguinte afirmação: “Se um homem é feliz, então é rico.”
De acordo com essa afirmativa, podemos concluir que:
(A)
(B)
(C)
(D)

Basta ser rico para ser infeliz.
Homem que não é rico pode ser feliz.
Ser rico é uma qualidade do homem feliz.
Riqueza não traz felicidade.
12
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QUESTÃO 17
O aluno João foi avaliado através de um exame. Tal exame valia 100
pontos e era composto de 6 questões discursivas, cada uma delas
tinha o mesmo peso, isto é, valiam a mesma quantidade de pontos.
Quando viu o resultado, João percebeu que: havia acertado duas
questões, obtendo 100% dos pontos relativos a elas; obtido 78% dos
pontos de outras duas questões; obtido 67% de outra; e, por fim,
errado completamente outra questão, sem obter nenhum ponto por
ela.
Marque a alternativa que contém a nota final obtida por João neste
exame:
(A)
(B)
(C)
(D)

70,50.
78,80.
84,54.
57,68.
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QUESTÃO 18
Suponha que um terreno na forma de um quadrado (retangular com
os quatro lados iguais) tenha sido dividido conforme figura abaixo,
onde o retângulo interior também indica um quadrado que tangencia
os limites do terreno, mas não tangencia na metade das dimensões.
Tal terreno foi dado de herança a cinco irmãos e cada um deles
herdará uma parte dessa divisão.

Cada irmão será identificado com um algarismo, de 1 a 5, e cada
parte do terreno representado acima leva o número equivalente ao
herdeiro.
Podemos concluir que:
(A) O irmão 5 herdou terreno de área igual a soma das áreas dos
terrenos dos outros quatro irmãos.
(B) O irmão 5 herdou terreno de área maior que a soma das áreas
dos terrenos dos outros quatro irmãos.
(C) Os irmãos 1, 2, 3 e 4 herdaram terrenos com áreas distintas e
maiores que a área do terreno herdado pelo irmão 5.
(D) A soma das áreas dos terrenos herdados pelos irmãos 1, 2, 3
e 4 é maior que a área do terreno herdado pelo irmão 5.
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QUESTÃO 19
Sabendo que o número de trabalhadores envolvidos em um mesmo
projeto é inversamente proporcional ao tempo necessário para a
conclusão do projeto, marque a alternativa CORRETA:
(A) Diminuir o número de trabalhadores implica diminuir o
para conclusão do projeto.
(B) Manter o número de trabalhadores implica aumentar o
para conclusão do projeto.
(C) Manter o número de trabalhadores implica diminuir o
para conclusão do projeto.
(D) Aumentar o número de trabalhadores implica diminuir o
para conclusão do projeto.

tempo
tempo
tempo
tempo

QUESTÃO 20
Seja x a quantidade de um líquido em ml (mililitros). Considere x um
número inteiro com três dígitos.
Marque a alternativa que contém a representação numérica da
quantidade x em litros.
(A)
(B)
(C)
(D)

0,0x.
0,00x.
0,x.
0,000x.
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questão 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. Seus fundamentos orientam a organização e
funcionamento de todos os Poderes do Estado. Assim, dentre as
opções, marque a alternativa que contém fundamentos da República
Federativa do Brasil.
(A) Cidadania, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e
segurança pública.
(B) Soberania, cidadania e dignidade da pessoa humana.
(C) Dignidade da pessoa humana, pluralismo político e liberdade.
(D) Soberania, cidadania e igualdade.

Questão 22
“Com a condenação, o apenado perde o direito de permanecer, por
certo período disposto na sentença, em liberdade e sofre outras
restrições previstas em lei ou decorrentes da sentença. o entanto, é
importante lembrar que, mesmo recolhido(a) em sua cela, voc não
dei a de ser sujeito de direitos, especialmente os inerentes pessoa
natural.” (CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Cartilha da Pessoa Presa. Brasília, 2011, p. 12).
A respeito dos direitos individuais da pessoa presa, previstos no art.5º
da Constituição Federal, marque a alternativa INCORRETA:
(A) A pessoa presa pode ser submetida a trabalhos forçados.
(B) Nenhuma pena passará da pessoa do condenado.
(C) A pessoa presa não será submetida a tratamento desumano
ou degradante.
(D) A pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de
acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do
apenado.
16
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Questão 23
A segurança, nos termos da Constituição Federal é direito
fundamental inviolável, ao passo que a segurança pública é dever do
Estado, direito e responsabilidade de todos, e exercida para a
preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do
patrimônio. Sobre os órgãos que exercem a segurança pública,
marque a alternativa INCORRETA:
(A) À Polícia Federal compete apurar as infrações penais contra a
ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços ou
interesses da União.
(B) Às Polícias Militares cabem a polícia ostensiva e a
preservação da ordem pública.
(C) As Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares são
forças auxiliares e reserva do Exército.
(D) À Polícia Rodoviária Federal compete o patrulhamento
ostensivo de rodovias estaduais e federais.
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Questão 24
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá
aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade
e eficiência, de modo a que também a remuneração dos servidores
públicos obedeça a restrições legais. A respeito disso, marque a
alternativa CORRETA:
(A) É permitida a vinculação ou equiparação de quaisquer
espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de
pessoal do serviço público.
(B) Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público
serão computados e acumulados para fins de concessão de
acréscimos ulteriores.
(C) Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder
Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder
Executivo.
(D) O subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e
empregos públicos são irredutíveis em qualquer hipótese.

Questão 25
A Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada e proclamada
pela Resolução 217 A (III) da Assembleia Geral das Nações Unidas,
contém extenso rol de direitos inerentes à pessoa humana. De modo
semelhante, o art.5º da Constituição da República de 1988, concedeu
direitos e garantias individuais a brasileiros e estrangeiros residentes
no Brasil. Desse modo, marque a alternativa que contém direito
protegido por ambos instrumentos legais.
(A)
(B)
(C)
(D)

Direito à presunção da inocência.
Liberdade de contrair matrimônio.
Direito à nacionalidade.
Garantia do mandado de segurança.
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Questão 26
Observe a Tirinha:

(SOUZA, Maurício de. A Turma da Mônica em: O Estatuto da Criança e do Adolescente. Disponível em <turmadamonica.uol.com.br>, acesso em 20/08/2014)

A partir da leitura da tirinha a respeito da Lei Federal 8.069, de 13 de
julho de 1990, marque a alternativa INCORRETA:
(A) O Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe sobre a
proteção integral à criança, pessoa até doze anos de idade
incompletos, e ao adolescente, pessoa entre doze e dezoito
anos de idade.
(B) A guarda obriga a prestação de assistência material, moral e
educacional à criança ou adolescente, sem contudo conferir a
seu detentor o direito de opor-se a terceiros, sobretudo aos
pais.
(C) A medida de internação só poderá ser aplicada quando tratarse de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou
violência a pessoa, por reiteração no cometimento de outras
infrações graves ou por descumprimento reiterado e
injustificável da medida anteriormente imposta.
(D) É crime 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.
19
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Questão 27
A perspectiva do envelhecimento da população exige do Estado
medidas concretas para assegurar a dignidade da pessoa idosa.
Segundo o relatório “Estudo do Envelhecimento do Brasil, da
Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, os
idosos já somavam 23,5 milhões de Brasileiros em 2011, ao passo
que as crianças de até 4 anos correspondiam a 13,3 milhões no
mesmo ano. Nesse contexto, diversas medidas de ordem pública
foram adotadas, dentre elas a Lei Federal 10.741, de 1º de outubro de
2003, destinada a regular os direitos assegurados à pessoa idosa.
Sobre tal instrumento legal, marque a alternativa INCORRETA:
(A) As instituições de saúde devem atender aos critérios mínimos
para o atendimento às necessidades do idoso, promovendo o
treinamento e a capacitação dos profissionais, assim como
orientação a cuidadores familiares e grupos de autoajuda.
(B) É vedada a discriminação e a fixação de limite máximo de
idade na admissão do idoso em qualquer trabalho ou
emprego, inclusive para concursos, ressalvados os casos em
que a natureza do cargo o exigir.
(C) Consideram-se idosas as pessoas com idade igual ou superior
a 65 (sessenta e cinco) anos.
(D) Aos maiores de 65 (sessenta e cinco) anos fica assegurada a
gratuidade dos transportes coletivos públicos urbanos e
semiurbanos, exceto nos serviços seletivos e especiais,
quando prestados paralelamente aos serviços regulares.
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Questão 28
Segundo a Constituição da República, a tortura é crime inafiançável,
insuscetível de graça e anistia. Por ela respondem os mandantes, os
executores e aqueles que, podendo evitá-la, se omitem. A Lei Federal
9.455, de 7 de abril de 1997, regulamentou o crime de tortura e definiu
os efeitos da condenação. Sobre isso, marque a alternativa
INCORRETA:
(A) Configura tortura constranger alguém, mediante violência ou
grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido, por qualquer
outro meio, a capacidade de resistência, a não fazer o que a
lei permite, ou a fazer o que ela não manda.
(B) Submeter alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade, com
emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento
físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou
medida de caráter preventivo, é crime de tortura.
(C) É tortura constranger alguém com emprego de violência ou
grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental com
o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima
ou de terceira pessoa.
(D) A condenação por crime de tortura acarretará a perda do
cargo, função ou emprego público e a interdição para seu
exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada.
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Questão 29
Maria da Penha Maia Fernandes sofreu duas tentativas de homicídio
por parte de seu então marido no ano de 1983, no entanto, ele só foi
preso pelos crimes 15 anos depois. Diante da tolerância e lentidão da
Justiça Brasileira em investigar, processar e punir a violência sofrida,
ela procurou instâncias internacionais de defesa dos direitos
humanos. Sua luta culminou na aprovação da Lei Federal 11.340, de
7 de agosto de 2006. A respeito do disposto nessa lei, marque a
alternativa CORRETA:
(A) A violência tutelada na lei é aquela ocorrida no âmbito da
unidade doméstica, da família ou em qualquer relação íntima
de afeto, independentemente de convivência e coabitação.
(B) As medidas protetivas de urgência que obrigam o agressor
são exclusivas, impedindo a aplicação de outras medidas
previstas na legislação em vigor.
(C) É permitida a aplicação, nos casos de violência doméstica e
familiar contra a mulher, de penas de cesta básica ou outras
de prestação pecuniária, bem como a substituição de pena
que implique o pagamento isolado de multa.
(D) São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher,
entre outras, a violência física, psicológica, sexual, patrimonial
e moral.
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Questão 30
Segundo o Código Penal Brasileiro, existem várias modalidades de
crimes contra a administração pública, dentre elas, os crimes
praticados por funcionário público contra a administração em geral.
São crimes funcionais, pois somente são cometidos por aqueles que
tem a qualidade de funcionário público, os quais têm o dever de
agirem com probidade, honestidade e decoro no desempenho de suas
funções. Nesse contexto, assinale a alternativa INCORRETA:
(A) O funcionário público que se apropria de dinheiro, valor ou
qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a
posse em razão do cargo, ou o desvia, em proveito próprio ou
alheio comete crime de peculato.
(B) Exigir para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda
que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela,
vantagem indevida é crime de concussão.
(C) Comete crime de corrupção ativa o funcionário público que
solicita ou recebe, para si ou para outrem, direta ou
indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumila, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceita
promessa de tal vantagem.
(D) Considera-se funcionário público, para os efeitos penais,
quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce
cargo, emprego ou função pública.
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ANOTE AQUI AS SUAS RESPOSTAS PARA POSTERIOR
CONFERÊNCIA.

Questão

Nº 01
Nº 02
Nº 03
Nº 04
Nº 05
Nº 06
Nº 07
Nº 08
Nº 09
Nº 10
Nº 11
Nº 12
Nº 13
Nº 14
Nº 15

Resposta

Questão

Resposta

Nº 16
Nº 17
Nº 18
Nº 19
Nº 20
Nº 21
Nº 22
Nº 23
Nº 24
Nº 25
Nº 26
Nº 27
Nº 28
Nº 29
Nº 30

Esta prova, e o gabarito oficial serão divulgados dia 21 de outubro
de 2014, no órgão oficial do Município e no site
www.fgrconcursos.org.br .
Atenção Candidatos, a 2ª ETAPA do Concurso Público da Guarda
Municipal (Prova de Capacidade Física) ocorrerá nos dias 22 e 23
de novembro na Estação do Conhecimento – complexo esportivo,
situado à MG 040 km 49 Brumadinho.
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