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LÍNGUA PORTUGUESA 

Considere o texto 1 a seguir para responder às questões 
de 01 a 08.

Texto 1
Estudos mostram o que passa pela cabeça dos animais

O Homo sapiens é o único animal capaz de dominar 
sintaxe,  formar  frases  complexas  e  registrar  o  que  pensa. 
Fato. Mas alguns bichos podem compreender a nossa lingua-
gem quase como se fossem uma pessoa – embora não con-
sigam reproduzi-la com a desenvoltura de um papagaio.
[…]

Golfinhos aprendem linguagens artificiais, como de-
monstrou o psicólogo Louis Herman, da Universidade do Ha-
vaí, EUA. Numa delas, palavras representadas por sons de 
computador formavam 2 mil frases. Quando os golfinhos ou-
viam "ESQUERDO BOLA BATER", por exemplo, entendiam 
que era para bater na bola do lado esquerdo. E também com-
preendiam  a  ordem  das  palavras.  Sabiam  que  o  pedido 
"PRANCHA PESSOA ÁGUA"  era  para  que  levassem uma 
prancha a uma pessoa que estava na água.  Já "PESSOA 
PRANCHA ÁGUA"  era  para  levar  a  pessoa  à  prancha  na 
água. Não existe diferença entre fazer isso e aprender  um 
idioma. Ponto para os golfos.

Mas talvez nem eles sejam páreo para Chaser, uma 
border collie. A cadela aprendeu o nome de mais de mil obje-
tos – a maioria brinquedos, mas tudo bem. Seu dono, um psi-
cólogo, já nem conta mais quantas palavras ela sabe. Agora 
ele prefere lhe ensinar rudimentos de gramática. 

Então  estamos  de  acordo:  certos  animais,  quando 
treinados, conseguem compreender parte da  linguagem hu-
mana. Mas o que isso importa para os outros animais de sua 
espécie? [...]  Chaser pode até aprender versos de Shakes-
peare, mas será inútil tentar esbanjar seu intelecto com ou-
tros cães. Mas a ideia de que eles praticamente não se comu-
nicam entre si morreu faz tempo. Até as abelhas fazem isso: 
elas dançam para informar a distância e a direção das fontes 
de alimentos.

Golfinhos têm uma linguagem interna. Eles se comu-
nicam por assobios e sinais corporais como saltos, tapas da 
cauda na água e fricção da mandíbula. Cada animal tem uma 
modulação única, o que lhe confere uma voz individual.

Kathleen Dudzinski, diretora do Dolphin Communica-
tion Project,  escuta  esses  animais há  quase 20 anos  com 
aparelhos que registram a frequência e as nuances de sua 
linguagem. Mas admite que ainda falta muito para decifrá-la, 
sobretudo porque golfinhos nadam rápido  e é difícil  captar 
uma conversa entre vários animais debaixo d’água. Além dis-
so, cada sinal varia conforme o contexto. Com os humanos é 
igual:  dependendo da situação,  uma pessoa que levanta a 
mão aberta quer dizer "tchau", "pare" ou "custa R$ 5".

O mistério sobre a língua dos golfinhos – e a das ba-
leias, que se comunicam de um jeito parecido com o de seus 
primos – continua. Mas a tecnologia pode dar uma força. Mer-
lin, um golfinho nariz-de-tesoura que vive em Puerto Aventu-
ras, no Caribe mexicano, é o primeiro de sua espécie a usar 
iPad. Seu treinador, Jack Kassewitz, espera que a tela sensí-
vel ao toque do focinho comece a facilitar a comunicação en-
tre humanos e cetáceos. Bom, tomara que eles não fiquem só 
jogando Angry Birds, como fazem os humanos quando colo-
cados diante do tablet.

SZKLARZ, Eduardo; VERSIGNASSI, Alexandre. Estudos mostram o que 
passa pela cabeça dos animais. Superinteressante.Edição 289 mar. 2011. 
Disponível em: <http://super.abril.com.br/ciencia/estudos-mostram-passa-

pela-cabeca-animais-623040.shtml>. Acesso em: 3 maio 2011. 

▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Quanto à temática, o texto apresentado trata da 
(A) incredulidade dos humanos em relação ao sistema de 

comunicação dos animais.
(B) esperteza dos golfinhos para conseguirem alimentos.
(C) astúcia  de alguns animais  em relação à linguagem 

humana.
(D) habilidade racional de cetáceos e de mamíferos.

▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Ao se enunciar frases do tipo prancha pessoa água e pes-
soa prancha água, o autor do texto deixa claro que, quan-
do treinados, os golfinhos
(A) agem conforme a orientação dada pelo público.
(B) desenvolvem  habilidades  linguísticas  superiores  às 

dos cães. 
(C) fingem obediência para brincarem por mais tempo.
(D) decodificam significados decorrentes da alteração na 

ordem frasal.

▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
No quarto parágrafo, o autor afirma estar extinta a crença da
(A) inutilidade da linguagem humana para os animais de 

uma mesma espécie.
(B) inexistência de comunicação entre os animais.
(C) imperfeição do acordo comunicativo entre animais e 

homens.
(D) interação entre os animais e seus treinadores.

▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Dentre os desafios apontados por Kathleen Dudzinski para 
registrar a frequência e as nuances da linguagem dos gol-
finhos, a única dificuldade que se assemelha à capacidade 
interativa humana diz respeito ao fato de que esses ani-
mais 

(A) reconhecem sentidos  contextuais  diferentes  para  o 
mesmo sinal.

(B) nadam rápido, tendo pouco tempo para interagirem 
entre si.

(C) vivem em grupos muito grandes, dificultando a homo-
geneização linguística.

(D) produzem simultaneamente sinais sonoros indicativos 
de comunicação.

▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
O texto de Eduardo Szklarz e Alexandre Versignassi é um 
artigo de divulgação científica porque
(A) narra um fato do cotidiano com o objetivo de tecer crí-

ticas.
(B) antecipa  os  conteúdos  de  uma  revista  ao  mesmo 

tempo em que os comenta.
(C) faz apelos ao interlocutor com a finalidade de que ele 

adquira algum bem.
(D) explicita as descobertas da ciência em uma lingua-

gem acessível. 
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▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No desejo expresso em suas palavras finais, os autores

(A) evidenciam as ações humanas como superiores às 
ações dos animais.

(B) enaltecem o  desenvolvimento  tecnológico  por  meio 
de nomes em língua estrangeira.

(C) tecem uma crítica aos humanos por subutilizarem os 
recursos tecnológicos.

(D) instauram uma discussão favorável  à harmonia  em 
tempos de tecnologia.

▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A palavra tablet, presente no último parágrafo do texto, retoma 
anaforicamente o seguinte vocábulo:

(A) Angry Birds

(B) cetáceos

(C) tecnologia

(D) iPad

▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considerando-se o contexto, na frase  Até as abelhas fa-
zem isso, a palavra até aproxima-se do sentido de

(A) “inclusive”

(B) “contudo”

(C) “somente”

(D) “logo”

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
No site de Millôr Fernandes, há uma seção intitulada “Con-
pozissõis Imfãtis”, em que o autor imita a produção de tex-
tos de alunos em idade escolar. Leia uma dessas “Conpo-
zissõis”, a seguir, para responder às questões 09 e 10.

Texto 2
O camelo
O camelo é um animal que eu acho mais bacana tirando o 
elefante, o tigre, a cobra e outros. Tem o camelo de uma cor-
cova e outro de duas corcovas e como as corcovas fazem 
uma onda o camelo se chama o Navio do Deserto.
A corcova do camelo também se chama bossa que eu acho 
que ele tem muita e que foi ele o inventor da bossa nova. O 
camelo trabalha oito dias sem beber ao contrário do meu tio 
que bebe oito dias sem trabalhar.

FERNANDES, Millôr. O camelo. In: Conpozissõis Imfãtis. Disponível em: 
<http://www2.uol.com.br/millor/conpozis/019.htm>. 

Acesso em: 4 maio 2011.

▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O uso do verbo  tirar,  em  o camelo é um animal que eu 
acho mais bacana  tirando  o elefante, o tigre, a cobra e  
outros, permite a interpretação de que o enunciador

(A) aprecia mais o camelo do que qualquer outro animal.

(B) prefere o elefante, o tigre e a cobra.

(C) ama todos os animais de igual modo.

(D) compara o camelo com a cobra e outros animais.

▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considerando-se os aspectos climáticos do deserto, deno-
minar o camelo como o “Navio do deserto” configura uma

(A) impropriedade estilística.

(B) inadequação contextual.

(C) redundância argumentativa.

(D) comparação irônica.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Leia o texto 3 a seguir para responder às questões de 11 a 
16. 

Texto 3
Maria Delfino Todaro (1919-2011)

Apaixonou-se pela voz saída do rádio

A costureira e dona de casa Maria Delfino Todaro vi-
veu boa parte de sua vida com o rádio ligado, ouvindo notí-
cias e, antigamente, novelas. Aos 28, ela escutou pelo apare-
lho a voz do futuro marido.

Na época, ela se apaixonou por uma personagem de 
uma novela da Rádio São Paulo: um pianista que tocava Cho-
pin nos momentos de melancolia. Um dia, foi à emissora co-
nhecer o dono da voz que tanto a encantava.

O ator, que também dirigia novelas e era oficial de 
Justiça quando não estava no ar, chamava-se Alfredo Todaro. 
Apaixonaram-se ali, e apesar da diferença de 20 anos entre 
eles, começaram um relacionamento que durou 52 anos. 

Filha  de  um administrador  de  uma fazenda,  Maria 
nasceu em Indaiatuba (SP). Com 20 e poucos anos, veio a 
São Paulo atrás de um emprego. 

Foi  costureira,  apesar de o marido não gostar que 
ela trabalhasse. Na cozinha, era excelente, como lembra a fi-
lha, Cleo: o macarrão e o arroz com lentilhas que fazia eram 
um sucesso em casa.

Muito séria, era chamada de “general” pelo marido. A 
filha conta que a mãe, extremamente ativa, andava rapidinho 
e não se sentava nem para tomar café – fazia-o em pé.

Maria  nunca  deixou  de  acompanhar  a  carreira  do 
marido. A filha do casal chegou até a virar nome de uma per-
sonagem numa novela.

Em 1999,  Alfredo  morreu.  No  ano  seguinte,  Maria 
teve o primeiro derrame. Ficou dez anos na cadeira de rodas. 
Na segunda,  não  resistiu  a  outro  derrame.  Tinha 92 anos. 
Deixa filha, duas netas e bisneto.

A missa de sétimo dia será hoje, às 19h, na igreja 
São Domingos, em São Paulo.

BERTONI, Estêvão. Folha de S. Paulo, São Paulo, 2 maio 2011. p. C4. Coti-
diano. 

▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O texto 3 integra o obituário do jornal  Folha de S. Paulo, 
uma seção referente a notícias fúnebres. Esse texto, no 
entanto, distancia-se dos obituários padrões e se aproxima 
do gênero 

(A) manchete.

(B) artigo de opinião.

(C) crônica.

(D) romance.
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▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Que aspecto relativo ao conteúdo do texto 3 favorece sua 
inclusão na seção de obituários? 

(A) A descrição do tempo em que Maria esteve casada 
com Alfredo.

(B) As informações a respeito da missa de sétimo dia, no 
último parágrafo.

(C) A análise das circunstâncias em que Maria conheceu 
Alfredo.

(D) A notícia do primeiro derrame sofrido por Maria de-
pois da morte de Alfredo.

▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No texto, o uso de dois pontos, no segundo e no quinto 
parágrafos, contribui para  

(A) causar uma ruptura na sequência das ideias. 

(B) vincular elementos promotores da relação de causa e 
consequência.

(C) apresentar informações caracterizadoras das perso-
nagens.

(D) introduzir textualmente a voz do locutor.

▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Que traço do temperamento de D. Maria contribuiu para 
que seu marido a apelidasse de “general”?

(A) Dinamismo

(B) Profissionalismo

(C) Ligeireza

(D) Seriedade

▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considerando-se  o  contexto,  o  trecho  sublinhado  na  frase 
“Aos 28, ela escutou pelo aparelho a voz do futuro marido” 
pode ser parafraseado por: 

(A) “a voz daquele com quem ela vai se casar.”

(B) “a voz daquele com quem viria a se casar.”

(C) “a voz do homem com quem provavelmente se casaria.”

(D) “a voz da pessoa a quem está prometida para se ca-
sar.”

▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com o contexto, que evento do texto remete ao 
conhecido chavão “A arte imita a vida”?

(A) A designação de uma personagem pelo nome da filha 
do casal. 

(B) O sucesso do macarrão e do arroz com lentilha de 
Dona Maria.

(C) O trágico derrame sofrido pela costureira após a mor-
te do marido.

(D) A costureira passar boa parte do tempo com o rádio 
ligado.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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Leia a tira (texto 4) para responder às questões de 17 a 20.

QUINO. Toda Mafalda. São Paulo: Martins Fontes, 1993. p. 42

▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os textos 3 e 4 aproximam-se quanto à temática desenvol-
vida, pois ambos

(A) mostram a importância do rádio na formação das fa-
mílias.

(B) evidenciam diferentes momentos da história do rádio.

(C) reconhecem a força do ouvinte na programação do 
rádio. 

(D) exploram o lado romântico das atividades do rádio.

▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na tira, o humor é produzido a partir de relações que con-
trapõem

(A) o equipamento do rádio e o conteúdo nele veiculado. 

(B) a curiosidade e o espanto da menina.

(C) o desejo da menina e a potência do rádio.

(D) a voz do apresentador e o ruído produzido pelo rádio.

▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considerando-se o papel do rádio como divulgador cultu-
ral, o que favorece a enunciação da crítica no último qua-
drinho?

(A) A importância de tocar todos os gêneros musicais no 
rádio.

(B) A facilidade da população em aderir às mensagens 
das rádios.

(C) A qualidade duvidosa das músicas tocadas durante a 
programação do rádio.

(D) A substituição do rádio por veículos de informação vi-
sual.

▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
No segundo quadrinho,  há  a  tentativa  de  reproduzir  os 
sons ouvidos pela personagem.  Além de dar a sensação 
de que o rádio está com defeito, o modo como as letras 
estão organizadas ajuda a representar 

(A) o efeito da música sobre a personagem.

(B) as notas musicais presentes na composição.

(C) o som exato produzido pelos instrumentos.

(D) as palavras constantes da letra da música.
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MATEMÁTICA
▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um cliente dispunha de uma certa quantia em dinheiro e 
comprou um quilo de alcatra e dois quilos de linguiça em 
um açougue. Considerando que o quilo da linguiça custa-
va R$ 7,80, o quilo da alcatra, R$ 16,00 e que ele recebeu 
R$ 3,40 de troco, conclui-se que o valor de que este clien-
te dispunha era:

(A) R$ 31,50

(B) R$ 35,00

(C) R$ 37,00

(D) R$ 39,50

▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Dados do Departamento Intersindical de Estatística e Es-
tudos Socioeconômicos (Dieese) mostram que, em feve-
reiro de 2011, o valor da cesta básica em Goiânia atingiu 
R$ 241,53, acumulando um aumento de 26,7% em 12 me-
ses (Disponível  em:  http://www.dieese.org.br). De acordo 
com esses dados, a variação do valor nominal, em reais, 
do valor da cesta básica em Goiânia, entre fevereiro de 
2010 e fevereiro de 2011, foi, aproximadamente, de: 

(A) R$ 24,15

(B) R$ 26,90

(C) R$ 50,90

(D) R$ 64,49

▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo reportagem de  O Popular (6 mar. 2011, p. 12), 
em 2005 Goiás tinha 1.038 investidores na Bolsa de Valo-
res, enquanto hoje tem 6.736 investidores, um crescimen-
to de 550%. Neste mesmo período, o crescimento no país 
foi de 308%.  Caso o número de investidores de Goiás na 
Bolsa de Valores tivesse o mesmo crescimento do país no 
período,  hoje  o  número de investidores  de Goiás seria, 
aproximadamente, de:

(A) 3.197

(B) 4.235

(C) 5.172

(D) 5.698

▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Três amigas fazem caminhada em uma pista. Enquanto a 
primeira gasta, em média, 12 minutos para dar uma volta, 
a segunda gasta 15 minutos e a terceira, 20 minutos. Se 
as três amigas saírem juntas do ponto de partida e anda-
rem no mesmo sentido na pista, quando as três amigas se 
encontrarem  no  ponto  de  partida  pela  primeira  vez,  a 
soma do número de voltas que as três terão dado será: 

(A) 12

(B) 15

(C) 20

(D) 25

▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um contrato de locação de imóvel de 12 meses prevê, em 
caso de rescisão antecipada por parte do inquilino, multa 
proporcional ao número de meses que faltam para vencer 
o contrato, calculada pela fórmula M=3−0,25n A , em 
que A  é o valor mensal do aluguel e n  o número de me-
ses decorridos até a data da rescisão n≤12.  

Assim, para que o valor da multa rescisória paga por um 
inquilino seja igual ao valor do aluguel mensal, o valor de 
n  deve ser igual a:

(A) 5

(B) 6

(C) 7

(D) 8

▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O prato giratório de um micro-ondas dá uma volta comple-
ta a cada 10 segundos quando ele é ligado. Se for  coloca-
da no micro-ondas uma caneca com alça e for selecionado 
o tempo de aquecimento de 1 minuto e 32 segundos, o ân-
gulo que a alça da caneca fará com a posição inicial, após 
o término do aquecimento, será de:

(A) 32o

(B) 36o

(C) 72o

(D) 96o

▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Observe os dados apresentados na tabela a seguir.

Partos de mulheres americanas com mais de 35 anos
1990 2008

Total de partos 368 mil 603 mil

Mulheres com mais de 
35 anos solteiras

14% 19%

NATIONAL GEOGRAPHIC BRASIL, jan. 2011, p. 21

De acordo com os dados apresentados nesta tabela, o nú-
mero  de  partos  de  mulheres  solteiras  com mais  de  35 
anos teve um crescimento porcentual de 1990 para 2008 
de, aproximadamente,

(A) 5%

(B) 35,7%

(C) 55,4%

(D) 122%
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▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo dados do Ipea, em futuro próximo, com a entrada 
em  operação  das  usinas  geradoras  de  energia  elétrica 
atualmente em construção, a oferta de energia elétrica no 
Brasil  aumentará em 35%. Atualmente,  72% da energia 
elétrica gerada é proveniente de usinas hidrelétricas, e o 
restante é produzido por outras fontes, como combustíveis 
fósseis, biomassa, termonucleares e eólicas.  Com as no-
vas usinas, a participação das fontes hídricas na geração de 
energia representará apenas 64% da energia elétrica gerada 
no  país.  (Disponível  em  <http://www.ipea.gov.br>.  Acesso 
em: 12 mar. 2011).

De acordo com estes dados,  conclui-se que a oferta de 
energia produzida pelas hidrelétricas aumentará no futuro 
próximo em relação à oferta atual. Qual será o porcentual 
desse aumento? 

(A)   8%

(B) 12%

(C) 20%

(D) 29%

▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A seguir são mostrados um quadrado e um retângulo de 
áreas iguais.

Admitindo-se que a medida do menor lado do retângulo seja a 
terça parte da medida do lado do quadrado, a razão entre o 
perímetro do quadrado (PQ) e o perímetro do retângulo (PR) 
será de:

(A) 0,3

(B) 0,6

(C) 0,9

(D) 1,2

▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Dona Maria foi à feira com R$ 15,00 para comprar abacaxi 
e melão. Se ela comprasse três abacaxis e dois melões 
faltariam R$ 2,60 para ela pagar a compra. No entanto, se 
ela levasse um melão a menos, sobraria R$ 1,40 de troco. 
Nessas condições, o preço do abacaxi é: 

(A) R$ 3,20

(B) R$ 3,70

(C) R$ 4,00

(D) R$ 4,30

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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NOÇÕES DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

▬ QUESTÃO 31 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Os Direitos Humanos são definidos como:
(A) valores, princípios e normas que se referem ao res-

peito à vida e à dignidade da pessoa humana.
(B) expressão  que  se refere  a  organizações,  grupos e 

pessoas que atuam na defesa de um ideal quando 
exclusivamente  voltado  à  defesa  dos  direitos  das 
pessoas envolvidas em atividades criminosas.

(C) direitos que se encontram consagrados em declara-
ções,  convenções  e  pactos  internacionais,  tendo 
como referência maior  a Constituição da República 
Federativa do Brasil, promulgada em 1988.

(D) direitos que, embora não consagrados na Constituição 
do Brasil (1988), mostram-se aplicáveis pelas diversas 
normas que buscam defendê-los e aplicá-los, seja de 
natureza interna, seja de natureza internacional.

▬ QUESTÃO 32 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A discriminação pode ser descrita como:

(A) tratamento desigual dado a pessoas ou a grupos de 
pessoas em função das desigualdades que manifes-
tam e de modo a promover o equilíbrio de direitos e 
oportunidades, como ocorre nas expressões públicas 
tratadas como discriminação negativa.

(B) ação negativa ou positiva. Ainda que venha a se insti-
tuir positivamente (como as cotas universitárias para 
negros), esse tratamento pode tornar-se desigual se 
pretender compensar as discriminações que inferiori-
zam, estando, nesse caso, sujeito à repressão.

(C) tratamento desigual dado a pessoas ou a grupos de 
pessoas e materializa-se pela  discriminação étnica, 
de gênero, bem como por razões de raça, de faixa 
etária ou de natureza religiosa.

(D) igualdade de tratamento dado a pessoas ou a grupo 
de pessoas,  estando previstas penalidades para os 
casos de discriminação tanto no plano internacional 
como no direito brasileiro.

▬ QUESTÃO 33 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Do ponto de vista da Constituição Brasileira de 1988, o ser 
humano é tratado como:
(A) questão secundária, deixando para as regulamenta-

ções infraconstitucionais o delineamento das políticas 
públicas relacionadas.

(B) fundamento da República Federativa do Brasil, con-
forme consta do inciso III,  Art.1º,  constituindo-se,  a 
partir  desse plano,  objetivo fundamental  do Estado, 
como expresso no Art. 3º.

(C) direito fundamental, tendo sua interpretação prejudi-
cada quando posta em confronto com outros valores, 
como propriedade privada e patrimônio.

(D) objetivo secundário, estabelecendo de modo indireto 
a promoção do bem de todos, sem preconceitos de 
origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras for-
mas de discriminação.

▬ QUESTÃO 34 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Constituição da República Federativa do Brasil, no Art. 
37 (caput), estabelece princípios para a administração pú-
blica de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios. Entre eles, o princípio da 
legalidade tem a seguinte formulação:

(A) permite-se  fazer  tudo  o  que  estiver  expressamente 
contido (deferido) na lei, sem distinção quanto a tra-
tar-se de pessoa física ou jurídica, Estado (ente públi-
co de modo geral) ou cidadão.

(B) impõe à administração a observância ao princípio da 
legalidade estrita,  ou seja,  somente  permitindo sua 
atuação aos moldes da lei e suas regulamentações 
estritas e expressas.

(C) permite-se  fazer  tudo  o  que  estiver  previsto  como 
norma impositiva, ou mesmo proibido expressamen-
te, sem distinção quanto a tratar-se de pessoa física 
ou jurídica, Estado (ente público de modo geral) ou 
cidadão.

(D) estabelece igualdade de tratamento para o Estado e 
os cidadãos, à medida que exige deles a condução 
aos moldes estritamente impostos na lei.

▬ QUESTÃO 35 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considerando  os  preceitos  estabelecidos  no  documento 
“Diretrizes sobre o uso da força e armas de fogo pelos 
agentes de segurança pública”, publicado pela Portaria In-
terministerial n. 4.226/2010, o objetivo que está de acordo 
com esses preceitos é o seguinte:

(A) é legítimo o disparo de arma de fogo contra pessoas 
em fuga, desde que ocorra como “disparos de adver-
tência”.

(B) é legítimo o uso de armas de fogo contra veículo que 
desrespeite  bloqueio  policial  em via  pública,  desde 
que os disparos se direcionem contra os pneus do 
automóvel e não impliquem risco a terceiros ou mes-
mo aos ocupantes do veículo alvejado.

(C) é legítimo o ato de apontar arma de fogo contra pes-
soas, se realizado durante os procedimentos de abor-
dagem.

(D) é legítimo o uso da força por agentes de segurança 
pública, desde que obedeçam aos princípios da lega-
lidade, necessidade, proporcionalidade, moderação e 
conveniência.
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▬ QUESTÃO 36 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Tendo em vista o uso da força, considera-se que

(A) a utilização de técnicas e instrumentos de menor po-
tencial ofensivo deverá ser estimulado e priorizado, 
sempre que possível, de acordo com a especificidade 
da função operacional e sem se restringir às unida-
des especializadas.

(B) o agente envolvido, em caso de lesão ou morte de 
pessoas, deverá promover a correta preservação do 
local da ocorrência, até que este seja liberado pelos 
órgãos técnicos periciais, que autorizarão, a partir de 
então, o socorro aos envolvidos e a retirada dos cor-
pos que porventura existirem.

(C) o agente público envolvido na ocorrência, em caso de 
lesão, deverá promover o imediato socorro e a assis-
tência médica aos feridos que não sejam apontados 
como transgressores.

(D) o exercício por intermédio de equipamentos de me-
nor potencial ofensivo, que são artefatos desenvolvi-
dos e empregados com a finalidade de conter, debili-
tar,  incapacitar  (temporária  e definitivamente),  pode 
levar à letalidade pessoas envolvidas em alguma es-
pécie de transgressão criminal.

▬ QUESTÃO 37 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Lei n. 7.716/1989, que define os crimes resultantes de 
preconceito,

(A) limita-se a estabelecer penalidades às condutas que 
impeçam exercícios de direitos, desde que decorren-
tes de preconceito de raça e cor.

(B) autoriza a fabricação, o comércio, a distribuição ou vei-
culação de símbolos, emblemas, ornamentos, distinti-
vos relativos a partidos e regimes políticos totalitários e 
absolutistas, como o uso da cruz suástica ou gamada.

(C) permite anúncios de empregos nos jornais que apon-
tem preferência a candidatos estrangeiros. 

(D) abrange muito mais do que o crime de racismo, uma 
vez que envolve, para além das questões afetas à raça 
ou à cor das pessoas, discriminações em função do 
sexo, de estado civil e da religião.

▬ QUESTÃO 38 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Uma equipe composta de três guardas municipais em ser-
viço no Parque Vaca Brava, em Goiânia, localiza entre os 
arbustos do local dois rapazes fazendo uso de “maconha”. 
Visando “tirar o serviço”, de forma a descobrir o fornecedor 
do produto, dois dos servidores passam a ameaçar e agre-
dir fisicamente os jovens detidos. Percebendo que não ob-
teriam êxito,  agravam as agressões.  Após essa aborda-
gem violenta, encaminham-nos à autoridade policial. Con-
siderando o que estabelece a Lei n. 9.455/1997 e a condu-
ta dos guardas municipais, pode-se concluir que a tortura

(A) envolve  tanto  o  agente  que  a  pratica  diretamente 
(com o emprego de violência ou de grave ameaça) 
como aquele  que,  percebendo-a,  se omite  quando, 
por dever, deveria evitá-la ou apurá-la.

(B) ocorre quando praticado por servidores públicos com-
ponentes dos órgãos de polícia, seja militar, seja judi-
ciária, civil ou federal.

(C) ocorre por ação do agente envolvido diretamente na 
agressão perpetrada.

(D) envolve  a  violência  física  diretamente  perpetrada, 
desde que cause lesões ou sofrimento físico.

▬ QUESTÃO 39 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na construção do sistema de Direitos Humanos, encontra-se 
arcabouço normativo que engloba normas de diferentes fon-
tes. A respeito dessas normas, pode-se inferir o seguinte:

(A) o conteúdo normativo de Direitos Humanos aplicável 
no Brasil está restrito às normas nacionais.

(B) a aplicação, no plano interno, dá-se por normas ema-
nadas do  Estado  brasileiro,  como também aquelas 
aplicáveis em decorrência de acordos e tratados in-
ternacionais dos quais o Brasil é signatário.

(C) o sistema de Direitos Humanos envolve congregação 
de sistemas normativos de diferentes fontes, sendo 
as globais  emanadas para surtir  efeitos em todo o 
planeta Terra, as regionais em determinadas regiões 
do Brasil, e as nacionais, em todo o território nacio-
nal.

(D) as normas internacionais possuem validade sobre as 
normas  internas,  independentemente  de  ratificação 
ou aceitação por parte do  Estado brasileiro.
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▬ QUESTÃO 40 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na história dos Direitos Humanos, destaca-se a seguinte 
formulação:

(A) a concepção contemporânea dos Direitos Humanos 
inaugurada  pela  Declaração  Universal  dos  Direitos 
Humanos caracteriza-se  pela  universalidade  e  pela 
divisibilidade.

(B) o Sistema Interamericano dos Direitos Humanos, no 
plano  interno,  é   reconhecido  como  marco  de  um 
compromisso franco do Brasil com as leis que prote-
gem a pessoa e sua integridade física e social.

(C) o movimento de internacionalização dos Direitos Hu-
manos, ainda recente, foi deflagrado após a Segunda 
Guerra Mundial e tem como marco instrumental a De-
claração Universal dos Direitos Humanos, de 1948.

(D) a dinâmica de três gerações de direitos que se suce-
deram e se substituíram é compreendida deste modo: 
1ª geração – direitos individuais; 2ª geração – direitos 
sociais, culturais e econômicos; 3ª geração – direitos 
de solidariedade.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

▬ QUESTÃO 41 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com a Constituição da República Federativa do 
Brasil de 1988, Art. 144, a segurança pública, dever do Es-
tado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para 
a preservação da ordem pública e da incolumidade das 
pessoas e do patrimônio. Dentre os órgãos elencados nos 
incisos do caput desse artigo, estão:

(A) Polícia Federal, Polícias Rodoviárias Estaduais, Polí-
cias Civis,  Polícias Militares e Corpo de Bombeiros 
Militares.

(B) Polícia Federal, Polícias Civis, Polícias Militares, Cor-
pos de Bombeiros Militares e Guardas Municipais.

(C) Polícia  Federal,  Polícia  Rodoviária  Federal,  Polícia 
Ferroviária Federal, Polícias Civis e Polícias Militares.

(D) Polícia Federal, Polícias Civis, Polícias Militares, Cor-
pos de Bombeiros Militares e Força Nacional.

▬ QUESTÃO 42 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O Capítulo III do Título V – Da Defesa do Estado e Das 
Instituições Democráticas – da Constituição da República 
Federativa do Brasil de 1988 versa sobre a Segurança Pú-
blica.  Assim  sendo,  as  guardas  municipais  podem  ser 
constituídas pelos municípios e constitucionalmente desti-
nam-se à proteção de seus bens, serviços e

(A) pessoas.

(B) instalações.

(C) atividades relacionadas à defesa civil.

(D) atividades relacionadas à apuração de infrações pe-
nais.

▬ QUESTÃO 43 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
O Art.107 – Capítulo IX do Título VI – da Lei Orgânica do 
Município  de Senador Canedo cria  a  Guarda Municipal, 
com competência para atuar na defesa do patrimônio cole-
tivo e na defesa de parques. Além disso, a referida lei atri-
bui à Guarda Municipal a função de atuar em áreas

(A) de trânsito.

(B) comerciais.

(C) de preservação ambiental.

(D) desportivas.

▬ QUESTÃO 44 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo a Constituição Federal de 1988, os Art. 37 a 41 
tratam da administração pública,  em relação às disposi-
ções gerais e especificamente em relação aos servidores 
públicos. A administração pública direta e indireta de qual-
quer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Fede-
ral e dos Municípios obedecerá aos princípios constitucio-
nais de

(A) legalidade, proporcionalidade, progressividade, mora-
lidade e seletividade.

(B) legalidade, imparcialidade, moralidade, proporcionali-
dade e eficiência.

(C) publicidade,  capacidade  contributiva,  progressivida-
de, legalidade e eficiência.

(D) publicidade, impessoalidade, moralidade, eficiência e 
legalidade.

▬ QUESTÃO 45 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O caput do Art. 41 da CF/1988 estabelece que os servido-
res nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude 
de concurso público são

(A) estáveis, após três anos de efetivo exercício.

(B) estáveis, após dois anos de efetivo exercício.

(C) avaliados por comissão instituída em regime de está-
gio probatório durante quatro anos.

(D) avaliados por comissão instituída em regime de está-
gio probatório durante cinco anos.

▬ QUESTÃO 46 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Lei n.11.705, de 19 de junho de 2008, foi instituída com 
a finalidade de estabelecer alcoolemia 0 (zero) e de impor 
penalidades mais severas para o condutor que dirigir sob a 
influência de álcool. Essa lei visa ainda 

(A) restringir o uso e a propaganda de produtos fumíge-
ros, bebidas caseiras e medicamentos homeopáticos.

(B) vedar, na faixa de domínio de rodovia federal ou em 
terrenos contíguos à faixa de domínio com acesso di-
reto à rodovia, a venda atacadista, permitindo-se, no 
entanto,  o  oferecimento de bebidas alcoólicas para 
consumo no local.

(C) inibir o armazenamento e o transporte de bebida al-
coólica por condutor de veículo de carga não autori-
zado e fora dos padrões exigidos pela Agência Nacio-
nal de Transportes Terrestres (ANTT).

(D) obrigar  os  estabelecimentos  comerciais  em que  se 
vendem ou oferecem bebidas alcoólicas a estampar, 
no recinto, aviso de que constitui crime dirigir sob a 
influência de álcool.
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▬ QUESTÃO 47 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com a Lei n. 11.705, de 19 de junho de 2008,

(A) a pessoa que dirigir sob a influência de álcool ou de 
qualquer outra substância psicoativa que cause de-
pendência incorrerá em: infração – gravíssima; pena-
lidade  – multa (cinco vezes) e suspensão do direito 
de dirigir por doze meses; medida administrativa – re-
tenção do veículo até a apresentação de condutor ha-
bilitado e recolhimento do documento de habilitação.

(B) as bebidas potáveis  que contenham álcool  em sua 
composição, com grau de concentração igual ou su-
perior a um grau Gay-Lussac são consideradas bebi-
das alcoólicas.

(C) os locais em que se vende bebida alcoólica deverão 
afixar advertência escrita de forma legível e ostensiva 
de que é contravenção dirigir sob a influência de ál-
cool, passível de reclusão.

(D) a fiscalização e a aplicação das multas previstas nos 
Arts. 2º e 3º são de competência da Polícia Rodoviá-
ria Federal, sendo vedado à União o poder de firmar 
convênios com Estados, Municípios e com o Distrito 
Federal, a fim de que eles possam também exercer 
tais competências.

▬ QUESTÃO 48 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Lei n. 11.340, de 7 de agosto de 2006,  criou mecanis-
mos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar 
contra a mulher.  Segundo o Art. 7º, constituem, dentre ou-
tras, formas de violência doméstica e familiar contra a mu-
lher:

(A) física, psicológica, sexual, ideológica e moral.

(B) física, psicológica, sexual, patrimonial e moral.

(C) física, ideológica, sexual, espiritual e filosófica.

(D) física, filosófica, sexual, patrimonial e ideológica.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

▬ QUESTÃO 49 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Maria da Penha Maia Fernandes foi agredida pelo marido 
durante seis anos. Em  1983, por duas vezes, ele tentou 
assassiná-la. Na primeira, com arma de fogo, simulando 
um  assalto,  deixou-a  paraplégica,  e,  na  segunda,  por 
eletrocução e afogamento. A Lei Maria da Penha foi como 
ficou conhecida a Lei n. 11.340, de 7 de agosto de 2006. 
Essa lei 

(A) determina que, para o pleno gozo dos direitos funda-
mentais inerentes à pessoa humana, a autoridade ju-
diciária deverá analisar e considerar relevante a clas-
se, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, ní-
vel educacional, idade e religião da mulher vítima de 
agressão para dar prosseguimento ao processo legal.

(B) assegura às mulheres as condições para o exercício 
efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à 
alimentação,  à  educação,  à  cultura,  à  moradia,  ao 
acesso à justiça, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à 
cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à 
convivência familiar e comunitária.

(C) faculta  a toda mulher  em situação de violência do-
méstica e familiar o acesso aos serviços de Defenso-
ria Pública, limitando, porém, a Assistência Judiciária 
Gratuita, em sede policial e judicial, mediante atendi-
mento específico e humanizado.

(D) configura violência doméstica e familiar contra a mu-
lher  qualquer ação ou omissão baseada no gênero 
que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, dentre 
outros danos. As relações pessoais dependem de ori-
entação sexual, ou seja, a convivência entre o agres-
sor e a ofendida depende da coabitação, não poden-
do ser qualquer relação íntima de afeto.

▬ QUESTÃO 50 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com o Art. 7º, inciso I, da Lei n. 11.340, de 7 de 
agosto de 2006, a violência física contra a mulher é enten-
dida como qualquer conduta que

(A) lhe cause dano emocional e diminuição da auto-esti-
ma ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desen-
volvimento ou que vise degradar  ou controlar  suas 
ações e decisões, mediante ameaça ou outros cons-
trangimentos.

(B) configure calúnia, difamação ou injúria.

(C) ofenda sua integridade ou saúde corporal.

(D) a constranja a presenciar, a manter ou a participar de 
relação sexual não desejada,  mediante intimidação, 
ameaça, coação ou uso da força.
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▬ QUESTÃO 51 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002, em seu Art. 98, 
define bens públicos como os de domínio nacional perten-
centes às pessoas jurídicas de direito público

(A) externo; todos os outros são de direito público inter-
no, dependendo da pessoa a que pertencerem.

(B) interno; todos os outros são de direito público exter-
no, dependendo da pessoa a que pertencerem.

(C) externo; todos os outros são particulares,  seja qual 
for a pessoa a que pertencerem.

(D) interno; todos os outros são particulares, seja qual for 
a pessoa a que pertencerem.

▬ QUESTÃO 52 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O Art. 99 do Código Civil em vigor utilizou o critério da desti-
nação do bem para classificar os bens públicos. Dessa for-
ma, são bens públicos

(A) os de uso especial, que constituem o patrimônio das 
pessoas jurídicas de direito público, como objeto de 
direito pessoal, ou real, de cada uma dessas entida-
des.

(B) os de uso especial,  tais como edifícios ou terrenos 
destinados a serviço ou estabelecimento da adminis-
tração federal, estadual, territorial ou municipal, inclu-
sive os de suas autarquias.

(C) os dominicais, tais como rios, mares, estradas, ruas e 
praças,  além de  edifícios  ou terrenos destinados  a 
serviço ou estabelecimento da administração federal, 
estadual, territorial ou municipal, inclusive os de suas 
autarquias.

(D) os dominicais, os bens pertencentes às pessoas jurí-
dicas de direito privado a que se tenha dado estrutura 
de direito público, não dispondo lei em contrário.

▬ QUESTÃO 53 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O Capítulo III, do Título Das Diferentes Classes de Bens 
do Livro II da Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002, defi-
ne e especifica bens públicos. Assim sendo, os bens públi-
cos

(A) de uso comum do povo e os de uso especial são ina-
lienáveis enquanto conservarem a sua qualificação, 
na forma que a lei determinar.

(B) dominicais  são  inalienáveis,  observadas  as  exigên-
cias da lei.

(C) de uso comum do povo estão sujeitos a usucapião.

(D) dominicais estão sujeitos a usucapião.

▬ QUESTÃO 54 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Na introdução  ao  estudo  do  armamento  e  da  munição, 
arma de fogo define-se como

(A) um objeto  simples  ou  singelo  que  serve  de  arma, 
para defesa ou ataque, constituído de ponta(s) ou lâ-
minas, com capacidade de perfurar ou cortar.  

(B) um artefato  explosivo à base de  nitroglicerina, mais 
seguro que a pólvora e que a própria nitroglicerina. 

(C) uma máquina térmica que utiliza a força explosiva e 
uma mistura ou composto químico, transferindo-a ou 
dirigindo-a para um corpo sólido e móvel (projétil).

(D) uma pistola de eletrochoque que utiliza um mecanis-
mo de disparo similar ao das armas de ar comprimi-
do,  sendo os impulsos elétricos transmitidos na or-
dem de 50.000 volts.

▬ QUESTÃO 55 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
É uma regra geral de segurança a ser observada no ma-
nuseio de arma de fogo:

(A) entregar, sempre que possível, uma arma carregada 
e fechada para alguém, fazendo com que aquele que 
a receber saiba que ela está carregada.

(B) manter a arma sempre limpa e lubrificada para uso 
em qualquer instante, tendo o cuidado de não levar o 
dedo à tecla do gatilho, se ela estiver devidamente 
carregada durante a limpeza. 

(C) apontar uma arma para alguém, mesmo por brinca-
deira, somente se ela estiver descarregada.

(D) deixar sempre, ao lidar com uma arma, o dedo indica-
dor ao longo da armação; somente levar o dedo à te-
cla do gatilho quando estiver na iminência de atirar.

▬ QUESTÃO 56 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em 25 de janeiro de 2010, o site da Prefeitura Municipal 
de Senador  Canedo publicou uma notícia  relacionada à 
segurança  pública  com o  título:  “Guarda  Municipal  vive 
momentos de reestruturação e bons resultados.” Segundo 
a matéria, os guardas municipais receberiam instruções 
sobre armamento e tiro, participando de cursos de mon-
tagem, desmontagem, manutenção e tiro  prático.  (Dis-
ponível  em:  <www.senadorcanedo.go.gov.br/v2/noticia-
Detalhe.php?id=163>. Acesso em: 8 mar. 2011).

Para o manejo seguro de uma arma de fogo, deve-se ado-
tar o seguinte procedimento:

(A) abrir e retirar os cartuchos ou estojos imediatamente, 
ao receber uma arma fechada, salvo quando uma pe-
rícia técnica recomendar que não o faça.

(B) aprender a atirar com a mão forte; em relação à se-
gurança, é melhor não atirar com a mão fraca no dia 
em que a mão forte estiver machucada ou ocupada.

(C) segurar  a  arma  pelo  cano  para  proporcionar  uma 
maior firmeza.

(D) evitar o uso de equipamentos de proteção individual 
em treinamento, para acostumar com o som do  es-
tampido da arma, já que no serviço do dia a dia o 
guarda não utiliza tais equipamentos.
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▬ QUESTÃO 57 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Mediante uma parceria estabelecida entre a Secretaria de 
Gestão e Tecnologia de Senador Canedo com as Polícias 
Civil e Militar do Estado de Goiás, cinquenta e seis agen-
tes da Guarda Municipal canedense participaram de um 
curso de armamento e tiro no dia 5 de junho de 2010. Os 
participantes conheceram técnicas  de montagem e des-
montagem de pistolas calibre 380 e ponto 40, de porte e 
utilização da arma, tiro prático em alvos fixos e cuidados 
durante  o  manuseio  do  armamento  (Disponível  em: 
<www.senadorcanedo.go.gov.br/v2/noticiaDetalhe.php?
id=436>. Acesso em: 8 mar. 2011).

Cursos e  treinamentos são importantes para evitar  inci-
dentes, acidentes de tiro e tiro acidental. Dessa forma, em 
relação ao manuseio do armamento,

(A) o incidente de tiro ocorre quando se produz uma in-
terrupção  dos  tiros  com danos materiais  e/ou  pes-
soais, por motivo independente da vontade do atira-
dor.

(B) o acidente de tiro ocorre quando se produz uma inter-
rupção  dos tiros  sem danos de qualquer  natureza, 
materiais e/ou pessoais.

(C) o tiro acidental é todo tiro que se produz em circuns-
tâncias normais, com o acionamento regular do me-
canismo de disparo, não sendo constatados defeitos 
ou falta do mecanismo de segurança da arma.

(D) o uso da munição correta para cada tipo de arma, 
bem como a  cuidadosa  manutenção  preventiva  da 
arma, por meio de limpeza e lubrificação adequadas, 
podem evitar a maioria dos incidentes.

▬ QUESTÃO 58 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Tendo em vista a terminologia técnica utilizada em inciden-
te de tiro,  acidente de tiro e tiro acidental,  considera-se 
que 

(A) escopo é uma falha no tiro (fogo) de uma arma, quan-
do o gatilho é apertado e há o funcionamento normal 
do percussor.

(B) nega corresponde ao fato de determinada peça da 
arma não chegar completamente à frente, não se vin-
culando à munição. 

(C) escopo é o disparo de um tiro dentro da câmara da 
arma, devido ao aquecimento excessivo.

(D) nega é uma falha no tiro (fogo) de uma arma, sem 
que o gatilho seja apertado e sem que haja funciona-
mento normal do percussor.

▬ QUESTÃO 59 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Em 18 de junho de 2010, a Guarda Municipal de Senador 
Canedo participou de uma palestra sobre segurança públi-
ca ministrada pela então assessora especial do Ministério 
da  Justiça,  Regina  Miki.  De  acordo  com a  assesora,  a 
Guarda Municipal não deve assumir o papel das polícias, 
entretanto ela é importante na garantia da paz e da tran-
quilidade da população. (Disponível em: <www.senadorca-
nedo.go.gov.br/v2/noticiaDetalhe.php?id=455>. Acesso em: 8 
mar. 2011).

É importante, sempre que possível, o uso de armas e mu-
nições  de  baixa  letalidade  (exemplos:  espargidores  de 
agente lacrimogêneo ou pimenta, cartucho GA 12 com pro-
jétil de borracha) pelas Guardas Municipais, pois são

(A) dispositivos criados para incapacitar pessoas ou ma-
teriais, provocar  fatalidades e danos permanentes e 
produzir, se for o caso, efeitos irreversíveis.

(B) meios cujas intenções são prevenir ou parar opera-
ções hostis sem causar morte, minimizando também 
os efeitos secundários.

(C) materiais que não podem causar  morte,  mesmo se 
usados de modo inapropriado.

(D) equipamentos que produzem efeitos irreversíveis, po-
dendo causar danos permanentes. 

▬ QUESTÃO 60 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Conforme os conceitos básicos de armas e munições de 
baixa letalidade,

(A) a intenção do agente manipulador, na solução de al-
guma  crise,  é  parar  ou  limitar  o  infrator  em  suas 
ações, não tendo, portanto, a intenção de usar esses 
meios para matar, se não for necessário.

(B) os meios restritivos referem-se a operações militares 
de  guerra  ou  a  táticas  operacionais  que  cumprem 
uma estratégia  militar,  não podendo ser  usados na 
manutenção da ordem pública ou em missões huma-
nitárias específicas de polícia.

(C) a  cessação  de  hostilidades  significa  que  o  agente 
consiga parar ou limitar o alvo, causando danos per-
manentes ou morte.

(D) a  maximização  de  danos  consiste  em  aumentar  a 
possibilidade ou a probabilidade de danos ou efeitos 
danosos letais ao alvo ou mesmo a terceiros não par-
ticipantes da ação.
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