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LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO, ANTES DE INICIAR A PROVA 

 

1. INFORMAÇÕES GERAIS 

1.1. Confira atentamente seus dados pessoais transcritos acima. 

1.2. Verifique se o Caderno de Prova contém 80 (oitenta) questões de múltipla escolha. Se 

estiver incompleto ou apresentar qualquer defeito, informe ao fiscal para que sejam 

tomadas as devidas providências. 

1.3. A prova terá duração de quatro horas, já incluído o tempo destinado à identificação – 

que será feita                  no decorrer da prova – e ao preenchimento da folha-resposta. 

1.4. Não é permitido fazer perguntas durante a prova. Caso necessite de esclarecimento, 

levante o braço e aguarde o fiscal. 

1.5. Só será permitido levar o Caderno de Prova a partir dos últimos 30 minutos que 

antecedem o horário previsto para a conclusão da prova. 

1.6. Não é permitido copiar suas respostas por qualquer meio. 

1.7. Use caneta esferográfica azul ou preta para preencher sua folha-resposta. 

 

2. CUIDADOS AO MARCAR A FOLHA-RESPOSTA DA PROVA 

2.1. Verifique atentamente a folha-resposta, caso haja divergência comunique ao fiscal. 

2.2. A folha-resposta não poderá ser substituída por erro do candidato. 

2.3. Marque sua resposta de modo que a tinta da caneta fique bem visível, conforme exemplo: 
 

A B C D 

 

2.4. Ao terminar a prova, verifique cuidadosamente se passou todas as suas respostas para a 

fo lha-respos ta .Fatores que anulam uma questão: 

2.4.1. questão sem opção assinalada. 

2.4.2. questão com rasura. 

2.4.3. questão com mais de uma opção assinalada. 

 

 
OBSERVAÇÕES: 

I - O gabarito oficial da prova será disponibilizado no endereço eletrônico http://concursos.acep.org.br/Aracati2018, a partir do primeiro dia útil, 
imediatamente após a data de realização da prova. 

II  - Informações relativas ao concurso, consultar pela Internet - http://concursos.acep.org.br/Aracati2018. 

http://concursos.acep.org.br/Aracati2018,
http://concursos.acep.org.br/Aracati2018.


 
 

 

PROVA ESCRITA FINAL DO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

 
 

01. De forma geral, o Estado e a organização social refletem os aspectos mais significativos de um grupo, de um povo ou de uma 

nação. O segundo é condição da intervenção do primeiro e, ambos, fomentam o que se entende como Sociedade. Nesse sentido, 

marque a alternativa CORRETA. 

A) Sociedade é um grupo qualquer de pessoas, juntas a partir de interesses difusos. 

B) Sociedade é um grupo singular de cidadãos sem regulação do Estado, não condicionados por qualquer ordem social estabelecida. 

C) Sociedade é uma rede de relacionamentos sociais, podendo ser ainda um sistema institucional. 

D) Sociedade é uma manifestação transfigurada das singularidades individuais dos homens. 

02. Considerado o Estado uma forma organizacional de natureza política e social, reguladora do ordenamento social, marque a 

alternativa que descreve o poder executivo. 

A) O poder executivo, através de leis, políticas públicas e diretrizes sociais intenciona administrar justiça à Sociedade. 

B) O poder executivo tem como objetivo governar o povo e administrar os interesses públicos. 

C) O poder executivo tem como objetivo a elaboração de leis que regulem o Estado. 

D) O poder executivo pode ser interpretado como um sistema de instituições com a finalidade de regulamentar e legitimar a 

dominação dos vencedores sobre os perdedores. 

03. Para Max Weber, o Estado é um corpo burocrático que reclama para si o monopólio da violência física. Limitando o uso dessa 

prerrogativa, o Estado de Direito figura como uma baliza dos poderes do Estado. Nesse sentido, marque a alternativa que 

representa o Estado de Direito. 

A) Sistema Normativo (legislação). 

B) Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. 

C) Condição existencial da Sociedade. 

D) Princípio Fundamental. 

04. Considerando a emergência de uma tradição sociológica que opera a lógica de um Estado intervencionista para garantia da 

felicidade geral e outra, contrária, que se ampara na ideia do Mercado regulador do bem-estar coletivo, convencionou-se chamar 

de “caminho do meio” a Socialdemocracia que, de forma simples, é concebida como uma teoria sociológica que subsidia as duas 

vertentes anteriores ao mesmo tempo. Marque a alternativa que reflete a organização advinda da Socialdemocracia. 

A) Estado Liberal-Democrático. 

B) Estado de Bem-Estar social. 

C) Governo Socialista. 

D) Estado Democrático de Direito. 

05. Amparadas pela necessidade de compreender as causas da violência e considerando a sua relação direta com a desigualdade social, 

as políticas de segurança, numa perspectiva preventiva, tutelam o chamado “Estado de Providência”. Nesse sentido, marque a 

alternativa em que esse conceito é apresentado. 

A) Teoria sociológica que entende o homem como um ser eminentemente social na sua essência. 

B) É a ordem jurídica, o corpo normativo, exterior à sociedade. 

C) Conjunto de medidas protetivas que, dentre outras, objetiva assegurar aos cidadãos a igualdade de oportunidades e a distribuição 

justa das riquezas. 

D) Sistema de coalizão ideológico-partidário que coopera força para conter as insurgências. 

06. O cenário violento que caracteriza as relações sociais contemporâneas revelou um modelo de segurança pública que, mesmo 

ofertando proteção imediata, não dá conta de perpetuar-se como alternativa que realmente supere o estado de violência. Nesse 

viés, marque a alternativa que contempla a ideia de segurança pública. 

A) Sistema de normas orientado pela participação coletiva das pessoas e dos grupos de referência. 

B) Combate ostensivo e aberto à atividade criminal, não contemplando outras nuanças desagregadoras dessa sugestão. 

C) Tão somente um “estado de espírito”. 

D) Atividade responsável por empreender ações de repressão e oferecer estímulos ativos para que os cidadãos possam conviver, 

trabalhar, produzir e divertir-se. 

07. Tomando como referência inicial a Sociologia dos Conflitos e a Escola de Frankfurt, os estudos sobre a violência celebram, hoje, 

uma visão ampla e diversificada. De forma geral, a violência é estudada a partir de muitos olhares e discursos. Marque a 

alternativa que descreve uma abordagem culturalista para o fenômeno da violência. 

A) Explicado como o emprego desejado da agressividade com fins destrutivos, como forma de desrespeito e de negação do outro. 

B) Explicado como aquilo que se concebe enquanto cultura do medo e como essa vertente é construída no âmbito da coletividade. 

C) Entendido a partir de desigualdades sociais, das disparidades regionais e dos indicadores sociais e econômicos. 

D) Entendido como uma particularidade do viver social, um tipo de negociação, que pelo emprego da força ou da agressividade visa 

encontrar soluções para conflitos. 

08. A Constituição Federal (§8º do artigo 144) traz a possibilidade dos municípios brasileiros instituírem Guardas Municipais, visando 

à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme disposição legal. Disciplinando tal dispositivo, foi promulgada a Lei nº 

13.022, de 08 de agosto de 2014. Nesse contexto, marque a alternativa que apresenta a competência geral das guardas municipais. 

A) Apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas 

entidades autárquicas e empresas públicas. 

B) Proteger bens, serviços, logradouros públicos municipais e instalações do Município. 
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C) Prevenir, repreender e investigar crimes. 

D) Garantir a segurança nas ferrovias federais e em áreas de interesse da União. 

09.  Sobre o Sistema Único de Segurança Pública (SUSP), marque a alternativa CORRETA. 

A) A temática da Segurança Pública está cerceada por circunstâncias de condutas tipificadas no Código Penal Brasileiro. 

B) Ordem Pública e Segurança Pública são termos extremamente ligados entre si. 

C) Ordem Pública e Segurança Pública são termos sem qualquer correlação entre si.    

D) O serviço público exercido pelos Guarda-Vidas dos Corpos de Bombeiros Militares do Brasil não se enquadra nos exemplos de 

Segurança Pública, tendo em vista a inexistência de circunstâncias criminais. 

10. Ainda sobre o Sistema Único de Segurança Pública (SUSP), marque a alternativa CORRETA.         

A) Contextualizadamente ao Sistema Único de Segurança Pública, tem-se o SIEVAP, cuja sigla significa: Sistema Internacional de 

Educação e Valorização de Aperfeiçoamento.    

B) Integram o SUSP, exclusivamente, os órgãos constantes no Art.144 da Constituição Federal de 1988. 

C) O Sistema Nacional de Acompanhamento e Avaliação das Políticas de Segurança Pública e Defesa Social (Sinaped), no bojo do 

SUSP, tem como um dos seus objetivos, garantir que as políticas de segurança pública e defesa social abranjam, no mínimo, o 

adequado diagnóstico, a gestão e os resultados das políticas e dos programas de prevenção e de controle da violência. 

D) A Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social (PNSPDS) objetiva, conforme norma competente, a preservação da 

segurança pública, por meio de coordenação única, efetuada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, bem como pela 

Polícia Federal e subordinando, desta forma, os demais órgãos de segurança pública, nos níveis federal, estadual e municipal.   

11. Sobre conceituação, apropriação e utilização do espaço público e identificação das atribuições federais, estaduais e municipais, 

marque a alternativa CORRETA. 

A) Bens de Uso Especial, na mesma condição que os bens de uso comum do povo, podem ser alienados ou mesmo onerados, em 

conformidade com o Art. 100 do Código Civil Brasileiro, constituindo assim o denominado patrimônio Público disponível, ou em 

outros termos, aqueles bens aptos a serem desvinculados da Administração Pública. 

B) Os denominados Bens Dominicais possuem disponibilidade de alienação, consoante os pertinentes ditames legais. 

C) Os bens públicos em desuso, por período igual ou superior a 05 (cinco) anos, podem ser alvo de ação de usucapião, conforme a 

Constituição Federal, Art. 171. 

D) Viaturas muito danificadas, com custo/benefício de recuperação que não compense, assim como móveis inservíveis, são exemplos 

de Bens Patrimoniais Indisponíveis. 

12. Acerca do espaço público e identificação das atribuições federais, estaduais e municipais, marque a alternativa CORRETA, 

considerando a seguinte frase, oriunda da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 (Código Civil Brasileiro): “São públicos os bens 

do domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno; todos os outros são particulares, seja qual for a 

pessoa a que pertencerem.” 

A) As pessoas jurídicas de direito público interno são, exclusivamente, àquelas ligadas à esfera federal, considerando que a 

mencionada Lei é de origem federal. 

B) “[...] os bens do domínio nacional [...]” mencionados se referem, exclusivamente, aos bens de capital do Distrito Federal. 

C) A frase legal mencionada se refere à divisão e conceituação normativa dos bens, quanto a público e privado. 

D) “[...] os bens do domínio nacional [...]” indicados se referem, exclusivamente, aos bens da União. 

13. Acerca da Contextualização Histórica, Estrutura Organizacional e Dinâmica de outras Instituições de Segurança Pública, marque a 

alternativa CORRETA. 

A) A história da Polícia Federal Brasileira teve início por ocasião da chamada “Guerra Fria”, após a Segunda Guerra Mundial. 

B) A Polícia Federal Brasileira é normativamente compreendida como órgão permanente, mantida e organizada pelo Distrito Federal, 

onde se localiza sua sede administrativa. 

C) A Polícia Federal Brasileira está subordinada diretamente ao Gabinete de Segurança Institucional (GSI).    

D) Entre as atribuições constitucionais da Polícia Federal Brasileira, está a de atuar como Polícia Judiciária da União.   

14. Sobre a concepção das Guardas Municipais no Brasil, ao logo da história, pode-se afirmar que: 

A) remontam ao período colonial, no século XVI. 

B) nunca foram extintas. 

C) o novo surgimento das hoje conhecidas por Guardas Municipais se deu com a redemocratização e a Constituição de 1988. 

D) foram formadas, exclusivamente, por integrantes das Polícias Militares.  

15. É competência da Guarda Municipal de Aracati: 

A) apurar as infrações penais no âmbito do Município de Aracati. 

B) exercer o papel de policia ostensiva e repressiva. 

C) atuar com exclusividade no patrulhamento das rodovias estaduais e federais. 

D) garantir o exercício do Poder de Polícia da administração direta e indireta. 

16. A concepção de cidadania é divida por dimensões. A concepção do cidadão ter o direito de exercer uma profissão com todos os 

demais direitos decorrentes do exercício do seu mister faz parte da dimensão: 

A) política. 

B) civil. 

C) existencial. 

D) socioeconômica. 
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17. Os instrumentos que formam a chamada Carta Internacional dos Direitos Humanos são: 

A) a Declaração Universal dos Direitos dos Homens, a Declaração Francesa dos Direitos do Homem e do Cidadão e a Convenção 

Européia de Direitos Humanos. 

B) a Carta Magna do Rei João Sem Terra, a Petição de Direitos e a Constituição Inglesa.  

C) a Declaração Universal dos Direitos dos Homens, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos (Pacto Civil) e o Pacto 

Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e Protocolos Opcionais (Pacto Social). 

D) a Carta Africana de Direitos Humanos, a Convenção Americana de Direitos Humanos e a Convenção Européia de Direitos 

Humanos. 

18. Sobre o ato da “prisão” e os direitos decorrentes, é correto afirmar que: 

A) a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre somente será comunicada ao juiz competente. 

B) a prisão é ato discricionário da autoridade competente. 

C) o preso não tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. 

D) é assegurando o respeito à integridade física e moral do preso. 

19. De acordo com os artigos 9º e 10 dos Princípios Básicos do Uso da Força e da Arma de Fogo, é correto afirmar que:   

A) os responsáveis pela aplicação da lei não precisam avisar, de forma prévia e clara a respeito da sua intenção de recorrer ao uso de 

armas de fogo. 

B) o uso letal intencional de armas de fogo só poderá ser aplicado quando estritamente inevitável à proteção da vida. 

C) o uso da arma de fogo é indiscriminado. 

D) os responsáveis pela aplicação da lei nunca poderão usar armas de fogo contra pessoas. 

20. Os atributos do Poder de Polícia são: 

A) Autoexecutoriedade, Coercibilidade e Discricionaridade. 

B) Legalidade, Necessidade e Proporcionalidade. 

C) Imperatividade, Legalidade e Conveniência. 

D) Coercibilidade, Autoexecutoriedade e Arbitraridade. 

21. “(...) o Ministério da Justiça formulou e apresentou o texto que se transformou na Lei nº 13.022, de 08 de agosto de 2014, também 

chamado de Estatuto das Guardas Municipais, buscando garantir que as guardas não confundam suas atribuições e sua identidade 

institucional com as polícias militares, mas ao mesmo tempo não se restrinjam ao cuidado dos prédios públicos. A lei, na prática, 

descreve e organiza quais são os “serviços” de segurança pública que um município pode desenvolver dentro do atual desenho 

constitucional. (Fonte: Kopittke, Alberto. Guardas Municipais: entre a tentação da tradição e o desafio da inovação. Rev. bras. segur. pública | São Paulo v. 10, 

n. 2, 72-87, Ago/Set 2016). Marque a alternativa que contemple as competências específicas das Guardas Municipais. 

A) Zelar pelos bens, equipamentos e prédios públicos Federais e Estaduais. 

B) Atuar, preventiva e permanentemente, no território do Município, para a proteção sistêmica da população que utiliza os bens, 

serviços e instalações municipais. 

C) Apurar infrações penais contra a ordem política e social. 

D) Praticar os atos investigatórios e realizar os procedimentos atinentes à polícia judiciária estadual. 

22. Marque a alternativa que contém as condições necessárias para que determinada conduta seja considerada passível de 

responsabilidade ética no âmbito profissional. 

A) Liberdade de escolha e conhecimento das consequências. 

B) Desconhecimento do motivo e escolha condicionada. 

C) Liberdade de escolha e desconhecimento das consequências. 

D) Escolha condicionada e conhecimento das consequências. 

23. Como o organismo humano é um todo integrado, com possibilidades dinâmicas de autorrealização, é muito importante relacionar 

entre si autoimagem, autoestima e autorrealização. Pode-se diferenciar a autoimagem da autoestima, no seguinte aspecto: 

A) a autoimagem é a maneira de satisfazer às suas necessidades; a autoestima é o quanto nos vemos. 

B) a autoimagem é o quanto nos vemos, sabemos que somos capazes, do como realmente somos; a autoestima é o quanto gostamos 

de nós mesmos. 

C) a autoimagem é o quanto gostamos de nós mesmos; a autoestima é o conjunto de atitudes que cada pessoa tem sobre si mesma. 

D) a autoimagem e a autoestima é o quanto gostamos de nós mesmos. 

24. O que significa o termo holístico?  

A) Aquele que procura compreender os fenômenos na sua totalidade e globalidade.  

B) Um modo reducionista de ver as coisas.  

C) Leva em conta as partes.  

D) Fenômeno sobrenatural. 

25. Um guarda municipal, recém aprovado em concurso público, nomeado no município de Alegria, estado de Harmonizópolis, 

chegava em seu plantão constantemente atrasado, o que deixava sua equipe bastante insatisfeita. Certo dia, ao passar o serviço 

para a equipe do turno seguinte, uma colega registrou o atraso no livro de ocorrências pela primeira vez, tendo o fato chegado ao 

conhecimento do comandante. O guarda foi chamado ao gabinete do comandante da corporação para o ocorrido. Tentou justificar 

alegando que não considerava uma falha grave a sua conduta. Sobre o caso pode-se afirmar que: 

A) pontualidade é sinônimo de reponsabilidade e respeito aos demais e consigo mesmo. 

B) ser pontual no trabalho é indiferente. 

C) a equipe poderia ser mais flexível com o colega. 

D) o comandante foi arbitrário com o servidor. 
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26. São objetivos da Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, instituída pela Portaria do Ministério da Saúde, nº  

1.823, de 23 de agosto de 2012: 

A) substituição da Vigilância em Saúde do Trabalhador (VISAT).  

B) promoção da saúde e de ambientes e processos de trabalhos conturbados.  

C) garantia da integralidade na atenção à saúde do trabalhador.  

D) entendimento de que a saúde do trabalhador deve ser concebida como uma ação isolada. 

27. Qual princípio da Administração Pública se traduz na necessidade de uma atuação que não discrimina terceiros, além de ser 

considerado irrelevante, o conhecimento de quem será atingido pelo ato administrativo? 

A) Princípio da Legalidade. 

B) Princípio da Eficiência. 

C) Princípio da Igualdade. 

D) Princípio da Impessoalidade. 

28. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral 

de que trata a Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o 

desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade. A respeito dos Direitos da 

Criança e do Adolescente, marque a alternativa CORRETA.  

A) Para ser considerado criança, o menor deve ter a idade máxima de 10 (dez) anos, 11 (onze) meses e 29 (vinte e nove) dias. 

B) Para a Legislação Brasileira, os menores de 18 (dezoito) anos são considerados totalmente incapazes para a vida civil. 

C) O cometimento de algum ato infracional por crianças, não gera nenhum tipo de imposição de medida socioeducativa, mas apenas 

protetiva. 

D) O cometimento de algum ato infracional por crianças, não gera nenhum tipo de imposição de medida socioeducativa, nem 

tampouco, protetiva. 

29. Os Direitos Humanos buscaram dar maior realce às práticas sexuais com vício de consentimento, dando-lhes a devida importância 

e defesa para àqueles que as sofrem. A respeito do combate à Exploração Sexual, marque a alternativa CORRETA.   

A) A exploração sexual, é toda ação praticada por meio de abuso de confiança ou poder contra criança ou adolescente para fins 

sexuais, seja por conjunção carnal ou outro ato libidinoso.   

B) O abuso sexual é o uso da criança ou adolescente em atividade sexual para obter lucro, troca, vantagem ou qualquer outra forma 

de compensação, seja de modo presencial ou por meio eletrônico. 

C) Com relação aos crimes sexuais, a palavras da vítima possui grau de importância igual às demais provas produzidas no processo, 

não sendo determinante para uma condenação criminal. 

D) A Lei Maria da Penha (Lei nº 10.340, de 07 de agosto de 2006) define a violência sexual contra a mulher como qualquer conduta 

que constranja a presenciar,  a manter  ou  a  participar  de  relação  sexual  não  desejada,  mediante  intimidação, ameaça, coação 

ou uso da força; que a induza a comercializar ou a utilizar, de qualquer modo, a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer 

método contraceptivo ou que force ao matrimônio, à gravidez,  ao  aborto  ou  à  prostituição,  mediante  coação,  chantagem,  

suborno  ou  manipulação;  ou que limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos. 

30. A Constituição Federal Brasileira de 1988 é classificada como:  

A) Outorgada, Escrita, Imutável e Informal. 

B) Outorgada, Escrita, Rígida e Formal. 

C) Promulgada, Escrita, Rígida e Formal. 

D) Promulgada, Escrita, Rígida e Informal. 

31. Os poderes administrativos são o conjunto de prerrogativas que a Administração Pública possui para alcançar os fins almejados 

pelo Estado. Acerca dos poderes Administrativos, marque a alternativa CORRETA. 

A) O Poder Hierárquico é o poder de que dispõe o Legislativo para distribuir e escalonar as funções de seus órgãos e a atuação de 

seus agentes. 

B) O Poder Hierárquico é o poder de punir, internamente, não só as infrações funcionais dos servidores, sendo indispensável à 

apuração regular da falta, mas também as infrações de todas as pessoas sujeitas à disciplina dos órgãos e serviços da 

Administração. 

C) O Poder Hierárquico é o poder que dispõe o Executivo para distribuir e organizar as funções de seus agentes e órgãos, 

estabelecendo relação de subordinação entre seus servidores. 

D) O Poder de Polícia tem o condão de limitar o exercício dos direitos individuais e coletivos com o objetivo de assegurar a ordem 

pública, estabelecendo assim um nível aceitável de convivência social, também, podendo ser denominado de Polícia Militar. 

32. No Direito Penal é imprescindível a fixação do tempo em que o delito se considera praticado para se saber a lei que deve ser 

aplicada com o fito de estabelecer a imputabilidade do sujeito ou mesmo para fixar o início do prazo prescricional. Sendo assim, 

marque a alternativa que corresponde à teoria adotada pelo Código Penal Brasileiro.  

A) Teoria mista, que considera tanto o momento da conduta como o do resultado, aplicando assim, ambas as teorias ao mesmo tempo. 

B) Teoria do resultado, que considera o momento da conduta (ação ou omissão), ainda que outro seja o momento do resultado. 

C) Teoria do resultado, que considera o momento da produção do resultado do ato praticado, não importando o momento da conduta. 

D) Teoria da atividade, que considera o momento da conduta (ação ou omissão), ainda que outro seja o momento do resultado. 

33. O licenciamento ambiental é um procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente licencia a localização, 

instalação, ampliação e a operação de   empreendimentos e atividades utilizadoras de   recursos ambientais, consideradas efetiva 

ou potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental. Tomando como base o 

licenciamento ambiental, marque a alternativa CORRETA. 
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A) Qualquer atividade ou empreendimento passível de causar poluição, independentemente de quem as desempenhe, precisará obter 

um licenciamento ambiental prévio. 

B) Considera-se a licença ambiental um ato administrativo precário, ou seja, passível de revogação, desde que a administração 

pública apresente uma justificativa. 

C) A Licença de instalação é concedida na fase preliminar do planejamento do empreendimento ou atividade aprovando sua 

localização e concepção, atestando a viabilidade  ambiental  e  estabelecendo  os  requisitos básicos  e condicionantes  a  serem 

atendidos nas próximas fases de sua implementação. 

D) A titularidade da Licença Ambiental poderá ser modificada desde que preenchidos os requisitos legais, não havendo o que se falar 

em titularidade personalíssima. 

34. Drogas são substâncias capazes de causar dependência física ou psíquica relacionadas como tal, em listas aprovadas pela 

Convenção Única sobre Entorpecentes. Considerando o tema em questão, marque a alternativa CORRETA.  

A) No crime entabulado no artigo 28 da Lei Antidrogas nº 11.343/2006 (usuário), o objeto jurídico mediato é a saúde pública. 

B) Para a Lei Antidrogas, traficante é quem importa, exporta, remete, prepara, produz, fabrica, adquire, vende, expõe à venda, 

oferece, tem em depósito, transporta traz consigo, guarda, prescreve, ministra, entrega a consumo ou fornece drogas, ainda que 

gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 

C) A Lei Antidrogas considera usuário quem adquire, guarda, usa, tem em depósito, transporta ou traz consigo, para consumo 

pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar. 

D) O elemento subjetivo do crime entabulado no artigo 28 da Lei Antidrogas nº 11.343/2006 (usuário) é a culpa, expresso na vontade 

de adquirir, guardar, ter em depósito, transportar ou trazer consigo drogas para consumo pessoal, sem autorização ou em 

desacordo com determinação legal ou regulamentar. 

35. A Guarda Municipal tem como função de uma forma geral, a promoção da ordem pública, e mais especificamente a prevenção do 

patrimônio público municipal e das pessoas que o utilizam. Tomando como base o tema em questão, marque a alternatica 

CORRETA. 

A) A função das Guardas Municipais é a Proteção Municipal Repressiva. 

B) O uso do poder de polícia da Guarda Municipal se traduz na utilização de armas para manter a paz social. 

C) Para que haja o livre exercício da profissão, a Lei Federal da Guarda Municipal prevê a obrigatoriedade do uso de arma de foto, 

com o fito de proteção individual.  

D) A função das Guardas Municipais é a Proteção Municipal Preventiva. 

36. Sobre a composição do Sistema Nacional de Trânsito, marque a alternativa CORRETA.  

A) São órgãos normativos na esfera da União (Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN), dos Estados (Conselhos Estaduais de 

Trânsito - CETRAN, no caso do Distrito Federal (Conselho de Trânsito do Distrito Federal – CONTRANDIFE) e municipal 

(Departamento Municipal de Trânsito e de Transportes - DEMUTRAN). 

B) Os Órgãos Fiscalizadores são aqueles que, efetivamente, colocarão em prática o que se encontra previsto na lei, a fim de lhe dar 

cumprimento. 

C) Somente existem órgãos normativos na esfera da União (Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN) e dos Estados (Conselhos 

Estaduais de Trânsito - CETRAN e, no caso do Distrito Federal, Conselho de Trânsito do Distrito Federal – CONTRANDIFE). 

D) Os órgãos executivos são os órgãos responsáveis pelo controle do cumprimento da lei, no âmbito de sua competência e dentro de 

sua circunscrição. 

37. O auto de infração de trânsito deverá obrigatoriamente conter:  

A) o prontuário do condutor. 

B) identificação do órgão ou entidade e da autoridade ou agente autuador ou equipamento que comprovar a infração. 

C) assinatura do infrator. 

D) local, data e hora do cometimento da infração, sempre que possível. 

38. A Constituição Federal de 1988, no artigo 39, § 1°, dispõe que se aplicam aos servidores públicos alguns direitos dispostos no 

artigo 7° desse mesmo diploma legal, artigo este que trata de direito de trabalhadores do setor privado. Marque a alternativa que 

retrata um direito dos servidores públicos.  

A) Hora extra de, no mínimo, cinquenta por cento de acrescimo ao valor da hora normal. 

B) Hora extra de, no mínimo, sessenta por cento de acrescimo ao valor da hora normal. 

C) Duração do trabalho superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, facultada a compensação de horários e a redução 

da jornada. 

D) Duração do trabalho não superior a oito horas diárias e quarenta semanais, facultada a compensação de horários e a redução da 

jornada. 

39. Considerando a Lei Municipal de Aracati, marque a alternativa CORRETA.  

A) Ao ingressar no quadro dos profissionais da Guarda Municipal de Aracati o servidor será classificado no comportamento “BOM” 

e na condição de “GUARDA DE 1ª CLASSE”. 

B) Ao ingressar no quadro dos profissionais da Guarda Municipal de Aracati o servidor será classificado no comportamento 

“NORMAL” e na condição de “GUARDA DE 1ª CLASSE”. 

C) Ao ingressar no quadro dos profissionais da Guarda Municipal de Aracati o servidor será classificado no comportamento 

“NORMAL” e na condição de “GUARDA DE 2ª CLASSE”. 

D) Ao ingressar no quadro dos profissionais da Guarda Municipal de Aracati o servidor será classificado no comportamento “BOM” 

e na condição de “GUARDA DE 2ª CLASSE”. 
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40. Quanto aos estudos efetuados sobre Etiologia e Sociologia da Violência e Noções de Criminologia, marque a alternativa 

CORRETA. 

A) O conceito de violência é algo simples, pois esta vista diariamente. 

B) Os efeitos da violência se limitam às suas vítimas diretas. 

C) Todas as estatísticas mostram que as camadas mais pobres da sociedade são as vítimas exclusivas da violência.  

D) A violência não está vinculada tão somente à segurança. 

41. Acerca da Violência Estrutural, Institucional e Interpessoal, marque a alternativa CORRETA.         

A) Por todos os estudos pertinentes e considerando a tecnologia da atualidade, pode-se dizer que a cultura ocidental é, com certeza, 

melhor que a cultura oriental. 

B) A violência institucional se dá, necessariamente, no interior das instalações físicas da própria instituição, para que haja assim a 

referida caracterização.    

C) Ao lidar com a violência institucional, conceitualmente, verifica-se que esta abrange tanto instituições públicas como privadas. 

D) Os agentes de segurança pública, no exercício de suas atividades, são legitimados a usar da força e, dessa forma, estão sempre 

promovendo a violência institucional. 

42. Ainda acerca da Violência Estrutural, Institucional e Interpessoal, marque a alternativa CORRETA.         

A) A violência interpessoal é uma problemática que atinge, estritamente, as camadas menos abastadas da sociedade brasileira.    

B) No campo das três violências: Estrutural, Interpessoal e Institucional, a denominada violência intrafamiliar pode ser enquadrada no 

rol das violências estruturais, considerando-se o fato de que a família é a base, a estrutura maior da sociedade. 

C) Se, hipoteticamente, um determinado chefe de um dos três poderes (executivo, legislativo ou judiciário) se vale das prerrogativas 

do cargo para ofender, ameaçar, fazer denúncias sem provas, quanto às atividades de determinados membros de um outro poder, 

pode-se dizer que tal circunstância configuraria uma violência institucional. 

D) Se, hipoteticamente, um determinado chefe de um dos três poderes (executivo, legislativo ou judiciário) ofende, ameaça, faz 

denúncias sem provas, por possíveis condutas extraconjugais do seu vizinho, pode-se dizer que tal circunstância configuraria uma 

violência institucional. 

43. Sobre Violência e Corrupção no Serviço Público, marque a alternativa CORRETA: 

A) Para a tipificação ou caracterização da conduta de corrupção, necessariamente, deve a ocorrência estar relacionada ao desvio de 

recursos do erário público. 

B) A única maneira de lidar com a corrupção, é o franco combate ao crime organizado. 

C) A Guarda Municipal só pode lidar com a corrupção, por meio de ações em conjunto com as polícias militares.    

D) O Código Penal Brasileiro (CPB) ou Decreto Lei nº 2.848, de 07 de dezembro de 1940, aborda a temática da corrupção.   

44. Sobre Contextualização Histórica, Estrutura Organizacional e Dinâmica de Instituições de Segurança Pública, marque a alternativa 

CORRETA.         

A) As Polícias Civis são instituições permanentes, subordinadas à Polícia Federal e atuam como Polícia Judiciária em cada Estado da 

Federação. 

B) A estrutura organizacional das Polícias Civis é padronizada, de modo equânime em todos os estados do Brasil, exceto no Distrito 

Federal.    

C) Atualmente, o Brasil conta com 27 Polícias Militares (uma em cada Estado) e uma no Distrito Federal, subordinada à Polícia 

Federal. 

D) De acordo com a norma competente, as Polícias Civis exercem trabalhos de apuração de infrações penais, com exceção daquelas 

de natureza militar.  

45. Sobre os principais tipos de violência, na realidade fática brasileira, com ênfase em prevenção e controle da violência no ambiente 

escolar, marque a alternativa CORRETA. 

A) O conceito de violência está limitado quanto à área de segurança pública e à agressividade física, própria do ser humano. 

B) A violência classificada como autodirigida se refere à condutas violentas somente entre pessoas do grupo vulnerável. 

C) Pessoas que se cortam em múltiplas lacerações ou mesmo se atiram de prédios, são exemplos de violência autodirigida.    

D) Incentivar a prática do suicídio é um exemplo de violência autodirigida.  

46. Sobre os principais tipos de violência, marque a alternativa CORRETA.       

A) Em termos didáticos, a violência coletiva pode ser fracionada em três partes, quais sejam: política, econômica e social. 

B) Em termos de violência interpessoal, somente a agressão física entre cônjuges pode ser tida como um exemplo dessa classificação, 

excluindo assim, as circunstâncias de ameaças.    

C) Em termos didáticos, a violência autodirigida pode ser subdividida em: social e política. 

D) Em termos de violência coletiva, o auto abuso e o suicídio, são exemplos pertinentes. 

47. Acerca do Controle da Violência na Modalidade Jurídico Penal e outras, marque a alternativa CORRETA. 

A) Uma vez estabelecida uma determinada política pública destinada a lidar com a violência e tal política apresenta resultados 

exitosos em determinado lugar, sua replicação deve ser empregada o quanto antes, em todos os demais lugares, num raio de até 

1000 km. 

B) As políticas públicas voltadas à violência, enquanto estiverem apresentando resultados satisfatórios, com redução dos índices de 

criminalidade, não precisam de monitoramentos e/ou avaliações, muito menos modificações.    

C) As mudanças ocorridas no Código Penal Brasileiro, cuja origem remonta à década de 1940, ocorreram, exclusivamente, por conta 

do fator tempo. 

D) No rol de mecanismos de controle da violência, pode-se dizer que não somente as leis de cunho penal estão neste conjunto de 

ferramentas voltadas ao controle da violência. 
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48. Sobre Segurança Comunitária, marque a alternativa CORRETA.     

A) No campo da Segurança Comunitária, as Guardas Municipais só podem atuar em parceria com as forças de segurança daquele 

município, sempre com foco no combate à criminalidade. 

B) Segurança Comunitária e Policiamento Comunitário são conceitos próximos, porém diferentes. 

C) Todas as possíveis palestras proferidas sobre segurança comunitária precisam ocorrer em salas de aula de escolas do município. 

D) Todas as possíveis parcerias institucionais, voltadas à segurança comunitária, devem estar limitadas a convênios com entidades 

públicas, sem o envolvimento de instituições privadas, em nenhuma hipótese, considerando o princípio do interesse público. 

49. Qual a definição de abordagem a pessoas? 

A) É o ato de aproximar-se de uma pessoa ou grupo de pessoas, por vários meios (A PÉ, MONTADO, MOTORIZADO, 

EMBARCADO ETC.), que não estejam com indícios de suspeição, que não tenham praticado nem estejam na iminência de 

praticar ilícito penal, ou ainda aproximar-se para: desorientar, ajudar, advertir, prender e etc.  

B) É o ato de aproximar-se de uma pessoa ou grupo de pessoas, por vários meios (A PÉ, MONTADO, MOTORIZADO, 

EMBARCADO ETC.), que estejam com indícios de suspeição, que tenham praticado ou estejam na iminência de praticar ilícito 

penal, ou ainda aproximar-se para: orientar, ajudar, advertir, prender e etc.  

C) É o ato de aproximar-se de uma pessoa ou grupo de pessoas, por apenas um meio (MOTORIZADO), que estejam com indícios de 

suspeição, que tenham praticado ou estejam na iminência de praticar ilícito penal, ou ainda aproximar-se para: orientar, ajudar, 

advertir, prender e etc.  

D) É o ato de aproximar-se de uma pessoa ou grupo de pessoas, por apenas um meio (MOTORIZADO), no intuito de fazer apenas 

uma busca pessoal, nunca para orientar, ajudar, advertir e prender. 

50. Proteção perimetral tem por função proteger o local contra acessos não autorizados, obrigando dirigentes, funcionários, visitantes 

e fornecedores a entrarem na empresa por locais determinados para cada um. Marque a alternativa que apresenta meios 

empregados na proteção perimetral. 

A) Grades, viatura descaracterizada, estacas de concreto. 

B) Muros, grades, alambrados. 

C) Alambrados, armadilhas, estrutura de madeiras. 

D) Viatura descaracterizada, extintores, muros. 

51. A Portaria Interministerial nº 4.226/2010 estabelece diretrizes sobre o uso da força pelos agentes de segurança pública e a Lei 

13.060/2014 disciplina o uso de instrumentos em favor dos agentes de segurança pública. O objetivo dessas normas é reduzir os 

índices de letalidade, preservar vidas e minimizar danos. O bastão Tonfa está inserido nesse contexto por causar baixa 

probabilidade de morte ou lesão permanente, tendo o objetivo apenas de conter/defender, imobilizar e conduzir. Considerando o 

exposto, marque a alternativa que define o bastão Tonfa como instrumento de porte em serviço pelos agentes de segurança 

pública. 

A) Instrumento próprio para bater. 

B) Instrumento Letal. 

C) Instrumento de menor potencial ofensivo. 

D) Instrumento de uso restrito pelas Guardas Municipais. 

52. O bastão Tonfa possui uma eficiência e uma aplicabilidade de movimentos. Marque a alternativa que contempla técnicas de 

ataque, defesa e imobilização, respectivamente. 

A) Estocada curta, alta e chave L. 

B) Média, estocada curta e chave X. 

C) Estocada longa, chave X e baixa. 

D) Matrimônio (torniquete), lateral e estocada longa. 

53. A correta aplicação de um golpe de estrangulamento (mata leão) interromperá:  

A) força. 

B) energia. 

C) circulação de sangue para o cérebro. 

D) oxigenação e circulação de sangue para o cérebro. 

54. Seguindo a sequência correta do uso da força, o controle físico, durante uma ação policial em que um indivíduo reage fisicamente 

à abordagem, com tentativas de agressão contra a composição, a conduta indicada para o agente deverá ser: 

A) agredir. 

B) conter, imobilizar e conduzir. 

C) sair do local. 

D) conter, imobilizar e liberar. 

55. Quando ocorre um evento de natureza criminosa encontram-se no local do incidente elementos materiais que, analisados, servirão 

de instrumentos para a resolução do ocorrido. Marque a alternativa que define conceitualmente a categoria crime. 

A) Crime é toda ação que lesa ou não bens jurídicos penalmente tutelados. 

B) Crime é todo e qualquer comportamento socialmente marginalizado. 

C) Crime é toda a ação ou omissão ilícita, culpável e tipificada na norma penal como tal, atingindo desta forma algum valor social 

significativo em determinado momento histórico da vida de relações. 

D) Crime é toda conduta antijurídica, culpável ou não para a qual a lei comina sanções individuais aos homens. 

 

07/10 



 
 

 

56. Sobre o uso do rádio, é correto afirmar, que: 

A) é um equipamento indispensável no serviço diário do Guarda Municipal. 

B) é um equipamento sem importância no serviço do Guarda Municipal. 

C) pode ser extremamente perigoso fazer o uso do rádio. 

D) o rádio deve ser utilizado apenas para passar as ocorrências para a central. 

57. O princípio que combate o uso excessivo de força é denominado: 

A) Conveniência. 

B) Diferencial. 

C) Legalidade. 

D) Moderação. 

58. Sobre Munições de Menor Potencial Ofensivo (MUMPO), calibre 12, qual a distância recomendada para a sua utilização? 

A) 20 à 50 metros.  

B) 30 à 40 metros. 

C) 60 à 80 metros.  

D) 10 à 40 metros. 

59. Ao consultar um médico, uma pessoa com Diabetes recebe algumas recomendações comportamentais, sendo uma destas que deve 

praticar exercício físico, seja aeróbico ou resistido, para manter a glicemia controlada. Essa recomendação é feita, principalmente, 

pela seguinte característica do exercício físico: 

A) hipertrofia muscular, porque o músculo maior consome mais glicose, diminuindo assim o índice glicêmico. 

B) atrofia muscular, para diminuir o gasto energético celular por causa da falta glicose 

C) melhoria da condição aeróbica, pois respirando melhor o indivíduo consegue suplantar o gasto energético com outro substrato. 

D) o exercício físico consegue acionar através do músculo um mecanismo secundário de captação de glicose sem a presença da 

insulina. 

60. A Ordem Unida é uma atividade prática de Chefia e Liderança, que cria reflexos de disciplina. Os exercícios de Ordem Unida 

constituem um dos meios mais eficientes para se alcançar aquilo que, em suma, consubstancia o exercício da liderança: a 

interpretação necessária entre o comandante e os comandados. Os quatro índices de eficiência, evidenciados pela Ordem Unida 

são: 

A) Moral, Disciplina, Autoconfiança e Proficiência. 

B) Autoridade, Ordem, Liderança e Espirito de corpo. 

C) Moral, Disciplina, Espirito de Corpo e Proficiência. 

D) Autoridade, Ordem, Espirito de Corpo e Uniformidade. 

61. Você é abordado por uma pessoa, que lhe pede ajuda para um parente que sentiu uma dor no peito e caiu no chão desacordado. De 

imediato, você identifica tratar-se de uma parada cárdio respiratória. Você pede apoio e começa as compressões. Sabendo que o 

paciente é um homem de 45 anos, qual a frequência das compressões por minuto? 

A) 120 compressões. 

B) 90 compressões. 

C) 60 compressões. 

D) 30 compressões. 

62. Quais são os quatro elementos do tetraedro do fogo?   

A) Combustível; comburente; força de reação;  reação em cadeia.  

B) Inflamável; comburente; calor;  reação em cadeia. 

C) Combustível; ponto de ignição; calor;  reação em cadeia. 

D) Combustível; comburente; calor;  reação em cadeia. 

63. Associado ao incêndio e acompanhando o fenômeno da combustão, quais as quatro causas determinantes de uma situação 

perigosa? 

A) Calor; chama; fumaça; insuficiência de oxigênio. 

B) Calor; chama; vômito; pânico. 

C) Calor; chama; efeitos dos ventos; insuficiência de oxigênio. 

D) Calor; chama; nervosismo; falta de luminosidadade. 

64. São requisitos do agente de trânsito para o desempenho das suas funções: 

A) Postura; interesse; atitude; iniciativa; segurança; apresentação pessoal, responsabilidade e zelo pelo trabalho. 

B) Postura; distração; atitude; iniciativa; segurança; apresentação pessoal, responsabilidade e zelo pelo trabalho. 

C) Postura; interesse; atitude; iniciativa; segurança; apresentação pessoal, irresponsabilidade e zelo pelo trabalho. 

D) Postura; interesse; atitude; iniciativa; arrogância; apresentação pessoal, irresponsabilidade e zelo pelo trabalho. 

65. Quando se fala das prioridades do emprego do meio, verificam-se as ações que são priorizadas pelo efetivo na dispersão das 

manifestações. Em uma destas, o agente de segurança desembarca com ordem e brado demonstrando postura e altivez para que os 

manifestantes sejam desestimulados a agirem contra a tropa e dispersarem. A definição corresponde à: 

A) Vias de Fuga. 

B) Ordem Unida. 

C) Carga de Cassetete. 

D) Demonstração de Força. 
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66. Com base na Moderna Teoria do Conflito, marque a alternativa que conceitua o termo conflito.  

A) Algo necessariamente negativo, que deve ser evitado ou desviado para que se chegue à paz.  

B) Um modo de vida necessário e que deve ser estimulado para uma convivência social saudável na atualidade 

C) Fatos normais não são, em si, positivos ou negativos, bons ou ruins. A resposta que se dá aos conflitos é o que os torna negativos 

ou positivos, construtivos ou destrutivos. 

D) Todo conflito é negativo, pois sempre é oriundo de más posturas sociais. 

67. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o que é saúde mental? 

A) O equilibrio emocional entre as partes internas e externas do individuo 

B) Um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência de doenças e enfermidades.  

C) A capacidade do sujeito de administrar a própria vida. 

D) O sujeito ter inteligência emocional em todas as esferas de sua vida. 

68. Um dos principios universais da negociação é: 

A) Comunicar eficazmente. 

B) Impor seu ponto de vista para a parte.  

C) Elaborar somente um acordo para a parte. 

D) Envolver a parte de acordo com a sua visão do conflito. 

69. São exemplos de conflitos de relações continuadas: 

A) de vizinhança e família. 

B) de consumidor. 

C) empresariais. 

D) trabalhistas. 

70. O mediador comunitário é um agente social de relevância imensurável na construção de uma sociedade mais justa e solidária. São 

atributos imprescindíveis ao mediador: 

A) neutralidade e publicidade. 

B) indiferença e sigilo. 

C) imparcialidade e confidencialidade. 

D) confidencialidade e parcialidade. 

71. A violência escolar sempre resulta da interseção de três conjuntos de variáveis independentes. Quais são estas variáveis? 

A) O institucional, o social e o comportamental. 

B) O institucional, o social e o cultural. 

C) O social, o cultural e comportamental. 

D) O cultural, o institucional e o comportamental. 

72. A Mediação Comunitária possibilita uma nova forma de administrar os conflitos, por meio de práticas  resolutivas baseadas em 

uma cultura de diálogo, que objetiva uma harmonização dos conflitos. Essa visão trazida pela mediação pode estimular 

transformações sociais e culturais na vida da comunidade mediante: 

A) uma total dependência da comunidade local do judiciário. 

B) incentivo à violência como forma de resolver os conflitos. 

C) visão que um ganha e outro perde, como a única forma de resolver os conflitos. 

D) empoderamento social, crescimento individual pelo conhecimento dos direitos e deveres de cada cidadão e pela possibilidade de se 

alcançar justiça, e uma sociedade mais pacífica, por meio das ações locais baseadas no diálogo. 

73. Qual o objetivo da mediação escolar? 

A) Prever e resolver as questões que já estão instaladas no ambiente familiar e que acabam prejudicando os relacionamentos pessoais 

e a qualidade da educação. 

B) Prever e resolver as questões que já estão instaladas no ambiente escolar e que acabam prejudicando os relacionamentos e a 

qualidade da educação. 

C) Eliminar os conflitos que já estão instaladas no ambiente escolar e que acabam prejudicando os relacionamentos e a qualidade da 

educação. 

D) Diminuir os conflitos que já estão instaladas no ambiente escolar e que acabam prejudicando os relacionamentos e a qualidade da 

educação. 

74. Todo conjunto arquitetônico do centro histórico de Aracati foi tombado pelo IPHAN nos anos 2000. Sobre o primeiro templo a ser 

tombado e incluso no Livro de Tombo do Instituto do Património Histórico e Artístico Nacional no ano 1956, marque a alternativa 

CORRETA. 

A) Igreja Matriz de Nossa Senhora do Rosário. 

B) Nicho do Bom Jesus dos Navegantes. 

C) Igreja do Nosso Senhor do Bonfim (na rua grande). 

D) Igreja de Nossa Senhora dos Prazeres. 

75. O plano diretor é obrigatório para cidades a partir de determinação da população. Deste modo, marque a alternativa CORRETA, 

que contém o número mínimo de habitantes que torna obrigatório o plano diretor 

A) O plano diretor é obrigatório para cidades com mais de dez mil habitantes. 

B) O plano diretor é obrigatório para cidades com mais de vinte mil habitantes. 
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C) O plano diretor é obrigatório para cidades com mais de trinta mil habitantes. 

D) O plano diretor é obrigatório para cidades com mais de quarenta mil habitantes. 

76. São de competência do Município os impostos que versam sobre : 

A) Imposto Propriedade Territorial e Predial Urbano – IPTU e Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI. 

B) Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviço  - ICMS e Imposto sobre importação  

- II. 

C) Imposto sobre Operações Financeiras – IOF  e Imposto Propriedade Territorial e Predial Urbano – IPTU. 

D) Imposto sobre importação  - II e Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI. 

77. Com relação à proposta de Emenda à Lei Organica Municicipal, marque a alternativa CORRETA. 

A) A proposta será votada em dois turnos com interstício mínimo de 10 (dez) dias, e aprovada por 2/3 (dois terços) dos membros da 

Câmara Municipal. 

B) A proposta será votada em dez turnos com interstício mínimo de 40 (quarenta) dias, e aprovada por  maioria dos membros da 

Câmara Municipal. 

C) A emenda à Lei Orgânica Municipal será promulgada pelo Tribunal de Contas do Estado. 

D) A emenda à Lei Orgânica Municipal será outorgada pelo Prefeito Municipal. 

78. A Comunidade Cumbe é palco de vários conflitos devidos aos inúmeros empreendimentos ali instalados. Marque alternativa que 

contempla esses empreendimentos. 

A) Carcinicultura e energia eólica. 

B) Carcinicultura e grandes Resorts. 

C) Energia eólica e grandes Resorts. 

D) Carcinicultura, energia eólica e grandes Resorts. 

79. Diagnóstico em Segurança Pública é uma análise sistemática de um cenário (local) que tem como objetivo entender:  

A) a dinâmica do crime e os diversos fatores (problemas) de que resultam e a relação existente em ambos. 

B) a relação econômica  existente entre a cidade de Aracati e o município de Mossoró. 

C) a intersetorialidade existente entre a estrutura da Prefeitura de Aracati e o Ministério da Saúde. 

D) a importância do papel exercido pela Secretaria de Educação da Prefeitura de Aracati no enfrentamento à COVID-19. 

80. A cidade de Aracati dispõe de um efetivo destinado a realizar a atividade de segurança no âmbito do município, somando esforços 

com as demais forças de segurança pública estaduais e federais. Esse efetivo compõe a:  

A) Guarda Municipal de Aracati. 

B) Secretaria de Educação. 

C) Secretaria de Urbanismo. 

D) Secretaria de Saúde. 

 

 

 

 

10/10 


