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GRAVATÁ (GUARDA MUNICIPAL)
CADERNO DE QUESTÕES OBJETIVAS DO CONCURSO PÚBLICO

NOME:
INSCRIÇÃO:

Proibido folhear o
Caderno de Questões
antes da autorização
do fiscal.

CPF:
Para mais informações, acesse nosso site www.admtec.org.br

GUARDA MUNICIPAL (GRAVATÁ - PE)

ATENÇÃO!
Verifique se as informações descritas neste Caderno de Questões Objetivas coincidem com o registrado no topo
de cada página e com o seu Cartão de Respostas. Caso contrário, notifique o fiscal de sala para que sejam
tomadas as devidas providências.
Informações gerais:
1. Você receberá do fiscal de sala o material descrito a seguir:
a. este Caderno de Questões Objetivas, contendo 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha;
b. um Cartão de Respostas destinado ao preenchimento das respostas das questões objetivas
formuladas na prova.
2. Ao receber o Cartão de Respostas você deverá:
a. conferir seu nome e número de inscrição;
b. ler atentamente as instruções para a marcação das respostas das questões objetivas;
c. assinar o Cartão de Respostas, no espaço reservado, com caneta de cor azul ou preta.
3. As questões são identificadas pelo número que se situa antes do enunciado de cada questão.
4. Durante a aplicação da prova não será permitido:
a. qualquer tipo de comunicação entre os candidatos;
b. levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de sala;
c. portar aparelhos eletrônicos, tais como telefone celular, notebook, receptor, gravador ou máquina
fotográfica ou equivalente;
d. anotar o gabarito da prova em outros meios que não sejam o Cartão de Respostas e este Caderno
de Questões;
e. fazer consulta em material de apoio ou afins.
5. Não será permitida a troca do Cartão de Respostas por erro do candidato.
6. Reserve tempo suficiente para marcar seu Cartão de Respostas.
7. Para fins de correção do Cartão de Respostas, serão levadas em consideração apenas as marcações
realizadas no local indicado no Cartão de Respostas.
8. No Cartão de Respostas, para cada questão, assinale apenas uma opção, pois será anulada a questão com
mais de uma opção assinalada, ainda que dentre elas se encontre a correta.
9. O Cartão de Respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado nem pode conter nenhum
registro fora dos locais destinados às respostas.
10. Quando terminar sua prova, você deverá, OBRIGATORIAMENTE, entregar o Cartão de Respostas
devidamente preenchido e assinado ao fiscal da sala. Aquele que descumprir esta regra será ELIMINADO do
concurso.
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3 Analise as afirmativas a seguir:

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questões de 1 a 35

1 Analise as afirmativas a seguir:
I. O artigo 89 da Lei nº 13.146, de 2015, determina que se
apropriar de bens, proventos, pensão, benefícios,
remuneração ou qualquer outro rendimento de pessoa
com deficiência é uma ação sujeita à pena de reclusão, de
1 (um) a 6 (seis) meses, ou multa. Aumenta-se a pena em
100% (cem porcento) se o crime é cometido por tutor,
inventariante, testamenteiro ou depositário judicial.
II. Nos termos do artigo 90 da Lei nº 13.146, de 2015,
abandonar uma pessoa com deficiência em hospitais,
casas de saúde, entidades de abrigamento ou congêneres
é uma prática sujeita à pena de multa e prestação de
serviço comunitário. Na mesma pena incorre quem não
provê as necessidades básicas de pessoa com deficiência,
quando obrigado por lei ou mandado.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

2 Analise as afirmativas a seguir:
I. O peculato mediante erro de outrem, conforme previsto no
artigo 313 do Código Penal, compreende a apropriação de
dinheiro que, no exercício do cargo, recebeu por erro de
outrem. Essa prática, de acordo com o referido texto legal,
prevê pena de reclusão, de um a quatro anos, e multa.
II. À luz do Código Penal, solicitar ou receber, para si ou para
outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou
antes de assumi-la, mas em razão dela, uma vantagem
indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem, caracteriza a
prática de corrupção passiva. De acordo com o referido texto
legal, essa ação prevê pena de reclusão, de 2 (dois) a 12
(doze) anos, e multa. Ainda de acordo com o referido Código,
a pena é aumentada de um terço, se, em consequência da
vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de
praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever
funcional.
III. De acordo com o Código Penal, a prática de roubo prevê
pena aumentada de 1/3 (um terço) até metade se a vítima
está em serviço de transporte de valores e o agente conhece
tal circunstância; se a subtração for de veículo automotor que
venha a ser transportado para outro estado ou para o exterior;
ou se há o concurso de duas ou mais pessoas; conforme
determina o artigo 157, § 2º, do referido Código.

I. À luz do Código Penal, se uma lesão corporal de natureza
grave foi praticada intencionalmente e resultou em perda ou
inutilização do membro, do sentido ou de uma função; ou,
ainda, em aborto, o agente estará sujeito à pena de detenção,
de dois a oito meses, ou multa, conforme dispõe o artigo 129,
§ 2º, incisos II a VI, do referido Código.
II. Em um crime de violência doméstica, ocorrendo uma lesão
praticada contra um ascendente ou um companheiro do
agressor ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações
domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, será aplicada
uma pena de detenção, de 3 (três) a 9 (nove) anos, conforme
determina o Código Penal, em seu artigo 129, § 9º.
III. A prática de furto qualificado prevê pena de reclusão de
dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido com
destruição ou rompimento de obstáculo à subtração do bem
furtado; mediante concurso de duas ou mais pessoas; com
emprego de chave falsa; com abuso de confiança, ou
mediante fraude, escalada ou destreza; conforme prevê o
Código Penal, em seu artigo 155, § 4º, incisos I a IV.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

4 Analise as afirmativas a seguir:
I. Integrar-se com os demais órgãos de poder de polícia
administrativa, visando a contribuir para a normatização e a
fiscalização das posturas e ordenamento urbano municipal;
assim como encaminhar ao delegado de polícia, diante de
flagrante delito, o autor da infração, preservando o local do
crime, quando possível e sempre que necessário, são
competências específicas das guardas municipais,
respeitadas as competências dos órgãos federais e
estaduais, de acordo com a Lei nº 13.022, de 2014.
II. Estabelecer parcerias com os órgãos estaduais e da União,
ou de municípios vizinhos, por meio da celebração de
convênios ou consórcios, com vistas ao desenvolvimento de
ações preventivas integradas, é uma das competências
específicas das guardas municipais, respeitadas as
competências dos órgãos federais e estaduais, conforme
dispõe a Lei nº 13.022, de 2014, em seu artigo 5º.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

Marque a alternativa CORRETA:

5 Analise as afirmativas a seguir:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

I. Desenvolver ações de prevenção primária à violência,
isoladamente ou em conjunto com os demais órgãos da
própria municipalidade, de outros municípios ou das esferas
estadual e federal, é uma das competências específicas das
guardas municipais, respeitadas as competências dos
órgãos federais e estaduais, prevista no artigo 5º, inciso XVI,
da Lei Federal nº 13.022, de 2014.

b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
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II. Atuar mediante ações preventivas na segurança escolar,
zelando pelo entorno e abstendo-se de participar de ações
educativas com o corpo discente e docente das unidades de
ensino municipal, de forma a colaborar com a implantação da
cultura de paz na comunidade local, são exemplos de
competências específicas das guardas municipais,
respeitadas as competências dos órgãos federais e estaduais,
de acordo com as disposições da Lei Federal nº 13.022, de
2014, em seu artigo 5º.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

6 Analise as afirmativas a seguir:
I. Deixar de prestar assistência ao idoso em situação de
iminente perigo, mesmo quando é possível fazê-lo sem risco
pessoal, ou recusar a assistência à sua saúde, sem justa
causa, é uma atitude sujeita à pena de multa ou prestação de
serviços comunitários. Se da omissão resulta uma lesão
corporal de natureza grave ao idoso, a multa é aumentada
em 1/3 (um terço), conforme dispõe a Lei nº 10.741, de 2003,
em seu artigo 97.
II. Apropriar-se de bens, de proventos, da pensão ou de
qualquer outro rendimento do idoso, dando-lhes aplicação
diversa de sua finalidade, é uma atitude sujeita à pena de
reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos e multa, conforme
determina a Lei nº 10.741, de 2003, em seu artigo 102.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

7 Analise as afirmativas a seguir:
I. Constitui crime punível com reclusão de 6 (seis) meses a 1
(um) ano e multa, recusar, retardar ou dificultar o
atendimento ou deixar de prestar assistência à saúde, sem
justa causa, à pessoa idosa, conforme disposto na Lei nº
10.741, de 2003, em seu artigo 100.
II. Expor a perigo a integridade e a saúde, física ou psíquica,
do idoso, submetendo-o a condições desumanas ou
degradantes ou privando-o de alimentos e cuidados
indispensáveis, quando obrigado a fazê-lo, ou sujeitando-o a
trabalho excessivo ou inadequado, são ações que, à luz do
artigo 99 do Estatuto do Idoso, estão sujeitas à pena de
detenção de 2 (dois) meses a 1 (um) ano e multa. Se do fato
resulta uma lesão corporal de natureza grave, a pena é de
reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos, conforme disposto na
Lei nº 10.741, de 2003.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.
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8 Analise as afirmativas a seguir:
I. À luz do artigo 5º da Lei Federal nº 11.340, de 2006,
configura violência doméstica e familiar contra a mulher
qualquer ação ou omissão baseada no gênero que cause
morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano
moral ou patrimonial.
II. De acordo com o artigo 5º da Lei nº 11.340, de 2006, a
violência contra a mulher pode ocorrer no âmbito da família,
compreendida como a comunidade formada por indivíduos
que são ou se consideram aparentados, unidos por laços
naturais, por afinidade ou por vontade expressa.
III. É correto afirmar que, nos termos do artigo 7º da Lei nº
11.340, de 2006, a violência física contra a mulher é entendida
como qualquer conduta que ofenda sua integridade ou saúde
corporal. Ainda de acordo com a referida lei, a violência moral
compreende qualquer conduta que configure calúnia,
difamação ou injúria.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

9 Analise as afirmativas a seguir:
I. Conforme disposto no artigo 5º da Lei nº 11.340, de 2006, a
violência contra a mulher pode ocorrer em qualquer relação
íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha
convivido com a ofendida, independentemente de
coabitação.
II. Nos termos do artigo 5º da Lei nº 11.340, de 2006, a
violência contra a mulher pode ocorrer no âmbito da unidade
doméstica, compreendida como o espaço de convívio
permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar,
inclusive as esporadicamente agregadas.
III. Os artigos 5º e 6º da Lei nº 11.340, de 2006, determinam
que a violência doméstica e familiar contra a mulher constitui
uma das formas de violação dos direitos humanos,
independentemente da orientação sexual da vítima.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

10 Analise as afirmativas a seguir:
I. Provocar, pela emissão de efluentes ou carreamento de
materiais, o perecimento de espécimes da fauna aquática
existentes em rios ou águas jurisdicionais brasileiras é um
crime com pena de detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses e
multa, cumulativamente, conforme previsto na Lei Federal nº
9.605, de 1998, em seu artigo 33.
II. Executar lavra ou extração de recursos minerais sem a
competente autorização, permissão, concessão ou licença, ou
em desacordo com a obtida, é uma atitude sujeita à pena de
detenção, de 6 (seis) a 8 (oito) anos, ou multa, de acordo com
as determinações da Lei Federal nº 9.605, de 1998, em seu
artigo 55.
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III. Provocar incêndio em mata ou floresta é um crime com
pena de reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) meses, ou multa. Se
o crime é culposo, a pena é de detenção, de 6 (seis) a 9 (nove)
anos, ou multa, conforme determina a Lei nº 9.605, de 1998,
em seu artigo 41, parágrafo único.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

11 Analise as afirmativas a seguir:
I. Pescar mediante a utilização de substâncias tóxicas,
explosivos ou substâncias que, em contato com a água,
produzam efeito semelhante, é uma atitude sujeita à pena de
detenção de 1 (um) a 9 (nove) meses, multa e reparação do
dano causado, cumulativamente, de acordo com a Lei nº
9.605, de 1998, em seu artigo 35.
II. É proibido o abate de animal, mesmo quando realizado em
estado de necessidade, para saciar a fome do agente ou de
sua família, ou quando o animal se mostre nocivo, conforme
caracterizado pelo órgão competente, segundo determina a
Lei nº 9.605, de 1998, em seu artigo 37.
III. Matar ou utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou
em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou
autorização da autoridade competente, ou em desacordo com
a obtida, é uma prática com pena de detenção de 6 (seis) a 9
(nove) anos ou multa, de acordo com a Lei nº 9.605, de 1998,
em seu artigo 29, § 1º.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

12 Analise as afirmativas a seguir:
I. Atropelar intencionalmente um pedestre, causando a morte
da vítima, é uma infração leve que sujeita o motorista à pena
de multa no valor de meio salário mínimo, de acordo com o
Código de Trânsito Brasileiro.
II. Deixar o condutor ou o passageiro de usar o cinto de
segurança constitui uma infração leve, cujas penalidades são
a prisão por até 2 (dois) anos, a suspensão do direito de dirigir
e multa de 36 (trinta e seis) salários mínimos,
cumulativamente, de acordo com o artigo 1º do Código de
Trânsito Brasileiro.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.
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II. O Código de Trânsito Brasileiro permite a qualquer cidadão
conduzir um veículo automotor em vias públicas sem a
habilitação devida por um período de até 6 (seis) horas.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

14 Analise as afirmativas a seguir:
I. Deixar o médico de identificar corretamente o neonato e a
parturiente, por ocasião do parto, é uma prática sujeita à
pena de detenção de 60 (sessenta) anos, conforme a Lei
Federal nº 8.069, de 1990.
II. É dever da autoridade policial responsável pela apreensão
de um adolescente deixar de comunicar a ocorrência à família
do apreendido, de acordo com a Lei nº 8.069, de 1990.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

15 Analise as afirmativas a seguir:
I. A Autoridade policial, responsável pela apreensão de um
adolescente, deve permitir que o apreendido seja submetido
a constrangimento, conforme disposto na Lei nº 8.069, de
1990.
II. Privar uma criança de sua liberdade, sem determinação
judicial, é uma prática sujeita à pena de advertência, apenas,
conforme disposto na Lei nº 8.069, de 1990.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

16 Analise as afirmativas a seguir:
I. Nos termos do artigo 22 da Lei nº 13.869, de 2019, invadir
ou adentrar, clandestina ou astuciosamente, ou à revelia da
vontade do ocupante, um imóvel alheio ou suas
dependências, ou nele permanecer nas mesmas condições,
sem determinação judicial ou fora das condições
estabelecidas em lei, é uma atitude sujeita à pena de
detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.
II. A Lei nº 13.869, de 2019, em seu artigo 15, determina que
constranger a depor, sob ameaça de prisão, uma pessoa que,
em razão de função, do ministério, do ofício ou da profissão,
deva guardar segredo ou resguardar sigilo, é uma atitude
sujeita à pena de multa e reparação do dano causado.
Marque a alternativa CORRETA:

13 Analise as afirmativas a seguir:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

I. Dirigir sem a atenção ou sem os cuidados indispensáveis à
segurança é uma infração gravíssima que não possui
penalidade prevista no Código de Trânsito Brasileiro.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
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17 Analise as afirmativas a seguir:
I. De acordo com as disposições do artigo 15 da Lei Federal
nº 13.869, de 2019, prosseguir com o interrogatório de uma
pessoa que tenha optado por ser assistida por advogado ou
defensor público, sem a presença de seu patrono, é uma
ação sujeita à pena de detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos,
e multa.
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III. Importar, produzir, fabricar ou adquirir drogas, ainda que
gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com a
determinação legal ou regulamentar, são práticas sujeitas à
pena de reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) meses e
pagamento de 50 (cinquenta) a 150 (cento e cinquenta) diasmulta, conforme disposto na Lei Federal nº 11.343, de 2006,
em seu artigo 33.
Marque a alternativa CORRETA:

II. À luz do artigo 15 da Lei Federal nº 13.869, de 2019,
prosseguir com o interrogatório de uma pessoa que tenha
decidido exercer o direito ao silêncio é uma atitude sujeita à
pena de reclusão, de 1 (um) a 9 (nove) meses, ou multa.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

Marque a alternativa CORRETA:

d) Todas as afirmativas estão corretas.

b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

20 Analise as afirmativas a seguir:

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

I. Adquirir, vender ou ter em depósito matéria-prima, insumo
ou produto químico destinado à preparação de drogas, ainda
que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com
determinação legal ou regulamentar, é uma ação sujeita à
pena de reclusão de 10 (dez) meses e pagamento de 50
(cinquenta) dias-multa, de acordo com a Lei Federal nº
11.343, de 2006, em seu artigo 33, § 1º, inciso I.

d) As duas afirmativas são falsas.

18 Analise as afirmativas a seguir:
I. À luz do artigo 2º da Lei nº 13.146, de 2015, a avaliação da
deficiência, quando necessária, será biopsicossocial,
realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar e
considerará os fatores socioambientais, psicológicos e
pessoais; os impedimentos nas funções e nas estruturas do
corpo; a limitação no desempenho de atividades; e a restrição
de participação.
II. O artigo 88 da Lei nº 13.146, de 2015, determina que
praticar, induzir ou incitar a discriminação de uma pessoa em
razão de sua deficiência é uma ação sujeita à pena de
reclusão, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa. Ainda de
acordo com essa lei, aumenta-se a pena em 1/5 (um quinto)
se a vítima se encontrar sob cuidado e responsabilidade do
agente.

II. Vender ou entregar drogas ou matéria-prima, insumo ou
produto químico destinado à preparação de drogas, sem
autorização ou em desacordo com a determinação legal ou
regulamentar, a agente policial disfarçado, quando presentes
elementos probatórios razoáveis de conduta criminal
preexistente, é uma conduta sujeita à pena de reclusão de 5
(cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a
1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, conforme determina a Lei
Federal nº 11.343, de 2006, em seu artigo 33, § 1º, inciso IV.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

III. Quem semeia, cultiva ou faz a colheita, sem autorização ou
em desacordo com determinação legal ou regulamentar, de
plantas que se constituam em matéria-prima para a
preparação de drogas, estará realizando uma prática cuja
pena prevista é de multa e prestação de serviços
comunitários, de acordo com as disposições da Lei Federal nº
11.343, de 2006, em seu artigo 33, § 1º, inciso II.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

Marque a alternativa CORRETA:

d) As duas afirmativas são falsas.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

19 Analise as afirmativas a seguir:

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

I. Utilizar um local de que tem a propriedade ou vigilância, ou
consentir que outrem dele se utilize, ainda que gratuitamente,
sem autorização ou em desacordo com determinação legal
ou regulamentar, para o tráfico ilícito de drogas, é uma ação
sujeita à pena de reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e
pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos)
dias-multa, conforme determina a Lei Federal nº 11.343, de
2006, em seu artigo 33, § 1º, inciso III.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

II. Financiar ou custear a produção, a distribuição e a
comercialização de drogas ou de matéria-prima destinada à
produção de drogas é um crime sujeito à pena de detenção,
de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e pagamento de 500 (quinhentos)
a 1.000 (mil) dias-multa. Se essa ação resultou em danos à
saúde dos usuários ou se foi praticada em consórcio com
agente público, a pena é aumentada em 3 (três) vezes,
conforme determina Lei Federal nº 11.343, de 2006, em seu
artigo 36.
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21 Analise as afirmativas a seguir:
I. São formas exemplificativas de alienação parental,
conforme disposto no artigo 2º da Lei Federal nº 12.318, de
2010, dificultar o exercício da autoridade parental; realizar
campanha de desqualificação da conduta do genitor no
exercício da paternidade ou maternidade; dificultar o contato
de criança ou adolescente com o genitor; e dificultar o
exercício do direito regulamentado de convivência familiar.
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II. Havendo o indício da prática de ato de alienação parental,
em ação autônoma ou incidental, o juiz, se necessário,
determinará a perícia psicológica ou biopsicossocial,
conforme previsto na Lei nº 12.318, de 2010, em seu artigo 5º.
Nesse caso, de acordo com o texto legal, o laudo pericial terá
base em ampla avaliação psicológica ou biopsicossocial,
conforme o caso, compreendendo, inclusive, entrevista
pessoal com as partes, exame de documentos dos autos,
histórico do relacionamento do casal e da separação,
cronologia de incidentes, avaliação da personalidade dos
envolvidos e exame da forma como a criança ou adolescente
se manifesta acerca de eventual acusação contra o genitor.
III. O artigo 4º da Lei nº 12.318, de 2010, prevê que, declarado
o indício de ato de alienação parental em qualquer momento
processual, o processo judicial terá tramitação prioritária e o
juiz determinará as medidas provisórias necessárias para a
degradação da integridade psicológica da criança ou do
adolescente, assegurando sua convivência com o genitor.
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II. Omitir, deliberadamente, do genitor as informações
pessoais relevantes sobre a criança ou o adolescente,
inclusive escolares, médicas e alterações de endereço;
apresentar falsa denúncia contra o genitor, contra os
familiares deste ou contra os avós, para obstar ou dificultar a
convivência deles com a criança ou adolescente são formas
exemplificativas de alienação parental, de acordo com o
artigo 2º da Lei Federal nº 12.318, de 2010.
III. Mudar o domicílio para um local distante, sem justificativa,
visando a dificultar a convivência da criança ou do
adolescente com o outro genitor, com seus familiares ou com
seus avós, constitui uma forma exemplificativa de alienação
parental, de acordo com as disposições da Lei nº 12.318, de
2010, em seu artigo 2º.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.

Marque a alternativa CORRETA:

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

24 Analise as afirmativas a seguir:

d) Todas as afirmativas estão corretas.

I. No Brasil, os cargos de juízes gozam de certas garantias
previstas na Constituição Federal de 1988, como, por
exemplo, a vitaliciedade que, no primeiro grau, só será
adquirida após dois anos de exercício do cargo. De acordo
com o artigo 95 do texto constitucional, a perda do cargo
depende, nesse período, de deliberação do tribunal a que o
juiz estiver vinculado e, nos demais casos, de sentença
judicial transitada em julgado.

22 Analise as afirmativas a seguir:
I. São funções institucionais do Ministério Público, entre
outras, expedir notificações nos procedimentos
administrativos de sua competência, requisitando
informações e documentos para instruí-los; exercer o
controle externo da atividade policial; e julgar os processos e
demandas judiciais do distrito ou comarca de sua
competência, conforme dispõe a Constituição Federal de
1988, em seu artigo 129, incisos III a V.
II. O Ministério Público abrange o Ministério Público da União,
que compreende o Ministério Público Federal; o Ministério
Público do Trabalho; o Ministério Público Militar; os Tribunais
Regionais do Trabalho; o Ministério Público do Distrito Federal
e Territórios; e os Ministérios Públicos dos Estados, conforme
prevê a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 128,
incisos I e II.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

II. Aos juízes brasileiros é vedado receber, a qualquer título ou
pretexto, auxílios ou contribuições de pessoas físicas,
entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções
previstas em lei. Esses profissionais também são impedidos
de se dedicar à atividade político-partidária e de exercer, ainda
que em disponibilidade, outro cargo ou função, salvo uma de
magistério. Os juízes também são proibidos de receber, a
qualquer título ou pretexto, custas ou participação em
processo.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

Texto para as questões de 25 a 26
Racismo no Brasil

23 Analise as afirmativas a seguir:
I. A Lei nº 12.318, de 2010, em seu artigo 3º, afirma que a
prática de ato de alienação parental fere o direito
fundamental da criança ou do adolescente à convivência
familiar saudável, fortalece a realização de afeto nas relações
com o genitor e com o grupo familiar e constitui um abuso
moral contra a criança ou o adolescente.
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O tipo de preconceito mais frequente no Brasil é o racial. O
racismo no Brasil fica mais evidente quando o brasileiro
identifica o negro com seu papel social. A constatação,
obtida por meio de pesquisa, é da psicóloga e professora da
Faculdade de Educação da Universidade Estadual de
Campinas, Ângela Fátima Soligo.

v.1562/2020

INSTITUTO ADM&TEC | GRAVATÁ (GUARDA MUNICIPAL)

Em sua pesquisa, a professora pediu aos entrevistados que
atribuíssem dez adjetivos aos homens e mulheres negros.
Nessa primeira fase, houve equilíbrio. Os pesquisados
utilizaram adjetivos positivos para definir os negros, como
competentes, alegres, fortes. Em seguida, eles foram
estimulados a qualificar esses adjetivos, atribuindo-lhes
características.
O resultado final revelou que a maioria dos entrevistados, aí
incluídos também os negros, limita-se a reproduzir os
chavões sociais. O negro é alegre porque gosta de samba e
Carnaval, forte porque se dá bem nos esportes e competente
para trabalhos braçais. “O adjetivo é positivo, mas o papel
social ligado ao negro mostra um preconceito arraigado na
nossa cultura”, concluiu a estudiosa.
A pesquisa reforçou a tese de que o brasileiro pratica um
“racismo camuflado”: em tese, diz que não tem preconceito,
mas prefere limitar as possibilidades e potencialidades da
raça negra. Por exemplo, na pesquisa, não houve
identificação do negro com o intelectual ou o político.
“Preconceito – A ética e os estereótipos irracionais”. Por
Antonio C. Olivieri – Página 3 Pedagogia & Comunicação.
Disponível em: https://bit.ly/36c3iZb (7 de novembro de
2020). Com adaptações.

25 Leia o texto 'Racismo no Brasil' e, em seguida,
analise as afirmativas a seguir:
I. De acordo com as informações do texto, pode-se concluir
que a pesquisa da psicóloga Ângela Fátima Soligo reforçou a
tese de que o brasileiro pratica um racismo evidente,
expresso e institucionalizado. Ou seja, o racismo no Brasil é
assumido abertamente por seus praticantes.
II. As informações presentes no texto permitem inferir que o
tipo de preconceito menos frequente no Brasil é o racial, pois
o racismo é um sentimento arraigado – ou seja, que não está
presente – na maior parte da população brasileira, como fica
evidente na pesquisa da psicóloga Ângela Fátima Soligo.
III. Após a análise do texto, é possível concluir que, na opinião
dos entrevistados da pesquisa da psicóloga Ângela Fátima
Soligo, o negro é alegre porque gosta de samba e carnaval,
forte porque se dá bem nos esportes e competente para
trabalhos braçais. Esses termos, de acordo com a estudiosa,
expressam um preconceito arraigado na nossa cultura.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

26 Leia o texto 'Racismo no Brasil' e, em seguida,
analise as afirmativas a seguir:
I. De acordo com as informações do texto, pode-se inferir
que, por não haver a identificação do negro com o intelectual
ou o político, na pesquisa, os entrevistados podem ser
considerados indivíduos livres de qualquer ideia racista ou
preconceituosa.
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II. As informações presentes no texto permitem concluir que
na pesquisa da psicóloga Ângela Fátima Soligo foi possível
observar um certo equilíbrio quando se pediu aos
entrevistados que atribuíssem adjetivos aos homens e
mulheres negros, sendo identificados termos positivos para
definir os negros, como competentes, alegres, fortes.
III. Após a análise do texto, é possível inferir que, quando os
entrevistados foram estimulados a qualificar os adjetivos
atribuídos aos negros, eles limitaram-se a reproduzir os
chavões sociais e, assim, expressaram seu preconceito. Esse
comportamento, no entanto, não foi observado entre os
indivíduos negros participantes da pesquisa, afirma o texto..
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

Texto para as questões de 27 a 28
Direitos Humanos

O termo Direitos Humanos designa um conjunto de direitos
indispensáveis à vida digna, uma vez que são pautados na
liberdade, na igualdade e na dignidade, sendo esses, direitos
essenciais ao ser humano.
Os Direitos Humanos são direitos universais, indivisíveis e
pertencentes a toda e qualquer pessoa humana,
independente de lei, sendo eles, mais especificamente, o
direito à vida, à liberdade, à igualdade e à segurança.
Os Direitos Humanos externam os valores fundamentais do
Ser Humano, compõem o núcleo básico do direito
internacional vinculativo de todos os ordenamentos jurídicos,
são os direitos ligados diretamente à natureza, à essência
humana; são os Direitos Fundamentais conectados
imediatamente com a Dignidade Humana.
Falar em Direito Humano é ter em mente algo essencial ao
Ser Humano, isto é, que integra a sua natureza existencial e
dessa é indissociável, de forma que, uma vez infringido, a
consequência imediata será a cessação da existência do Ser
Humano ou a sua descaracterização como tal, daí se
concluir que os Direitos Humanos são o núcleo essencial
dos Direitos Fundamentais, representam aqueles direitos
que se confundem com a própria Dignidade Humana.
Os três primeiros artigos da Declaração Universal dos
Direitos Humanos sintetizam o que se considera
fundamental para a humanidade: que todas as pessoas
nascem livres e iguais em dignidade e direitos, são dotadas
de razão e consciência e devem agir em relação umas às
outras com espírito de fraternidade; que toda pessoa tem
capacidade para gozar os direitos e as liberdades
estabelecidos na Declaração, sem distinção de qualquer
espécie (raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de
outra natureza, origem nacional ou social, riqueza,
nascimento, ou qualquer outra condição); e que toda pessoa
tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal.
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Os Direitos Humanos são um conjunto de direitos,
positivados ou não, cuja finalidade é assegurar o respeito à
dignidade da pessoa humana, por meio da limitação do
arbítrio estatal e do estabelecimento da igualdade nos
pontos de partida dos indivíduos, em um dado momento
histórico.
Por Thatiane O. P. Santos, Alagoas, em 09/10/2019.
Disponível em: https://bit.ly/2JNvvhp. Com adaptações.

27 Leia o texto 'Direitos Humanos e', em seguida,
analise as assertivas a seguir e marque a opção
CORRETA:
a) O texto leva o leitor a concluir que o último artigo da
Declaração Universal dos Direitos Humanos sintetiza o que
se considera fundamental para a humanidade: o direito à
prática do consumo consciente e ao trabalho digno na vida
adulta.
b) De acordo com as informações do texto, pode-se concluir
que falar em Direitos Humanos é ter em mente algo essencial
ao ser humano, isto é, que integra a sua natureza existencial e
dessa é indissociável, de forma que, uma vez infringido, a
consequência imediata será a cessação da existência do ser
humano ou a sua descaracterização como tal.
c) Após a análise do texto, é possível inferir que os Direitos
Humanos não possuem relação com os valores
fundamentais do ser humano e não devem ser respeitados
pela legislação nacional de qualquer país.
d) As informações presentes no texto permitem inferir que o
termo "Direitos Humanos" designa um conjunto de direitos
dispensáveis à vida digna, uma vez que não estão
relacionados à liberdade ou à igualdade e não são essenciais
ao ser humano.

28 Leia o texto 'Direitos Humanos e', em seguida,
analise as assertivas a seguir e marque a opção
CORRETA:
a) O texto leva o leitor a entender que os Direitos Humanos
são um conjunto de direitos, positivados ou não, cuja
finalidade é assegurar o respeito à dignidade da pessoa
humana, por meio da limitação do arbítrio estatal e do
estabelecimento da igualdade nos pontos de partida dos
indivíduos, em um dado momento histórico.
b) As informações presentes no texto permitem concluir que
os Direitos Humanos são direitos particulares, divisíveis e
pertencentes a grupos específicos que adquiriram esses
direitos mediante a tradição ou devido ao seu poder
econômico.
c) Após a análise do texto, é possível concluir que os Direitos
Humanos são os direitos desassociados da natureza e da
essência humana, ou seja, são os direitos menos relevantes
para os indivíduos.
d) De acordo com as informações do texto, pode-se inferir
que os Direitos Humanos são contrários aos princípios
constitucionais definidos na Constituição Federal de 1988 e,
consequentemente, são contrários aos fundamentos do
sistema jurídico brasileiro.
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Texto para as questões de 29 a 30
Primeiros socorros para cortes e feridas

Os cortes e as feridas são os ferimentos que envolvem uma
ruptura externa ou interna no tecido do corpo humano, que
podem ser causados por uma ação externa e incluir um
ferimento, alguns cortes e os hematomas. As feridas são
extremamente comuns e a maioria de indivíduos
experimentarão ter uma na vida.
Antes de tratar ou de aplicar algum tratamento dos primeiros
socorros a uma ferida aberta, é importante lavar
primeiramente suas mãos. Em seguida, é importante
certificar-se de limpar completamente a ferida para impedir
alguma infecção.
A etapa seguinte no cuidado ao acidentado é parar o
sangramento. Para feridas profundas, deve-se adotar
medidas para parar a hemorragia. Nesse momento, aplica-se
uma pressão delicada com um pano ou uma atadura limpa
sobre o ferimento. Deve-se elevar a ferida até que o
sangramento pare.
Após ter-se certificado de que o sangramento foi
interrompido, deve-se limpar a ferida com água potável.
Certifique-se de que a sujeira e outros contaminantes foram
removidos. Limpar a ferida com o sabão e a água é uma
prática recomendável nesse momento.
Em seguida, deve-se cobrir a ferida com gaze, fixando-a com
fitas adesivas. Contudo, para arranhões ou abrasões
menores, você pode deixar a ferida descoberta.
Se a ferida é profunda e há um sangramento intenso, o
paciente deve ser encaminhado a um serviço médico capaz
de providenciar o tratamento especializado.
Por Angela B. B. Laguipo, em outubro de 2018. Disponível em
https://bit.ly/32qeQ9Y. Com adaptações.

29 Leia o texto 'Primeiros socorros para cortes e
feridas' e, em seguida, analise as afirmativas a seguir:
I. Após a análise do texto, é possível inferir que, nos primeiros
socorros, deve-se evitar tentar parar um sangramento, pois,
nas feridas profundas, a hemorragia garante a redução do
risco de contaminação da área afetada e diminui a gravidade
do hematoma formado como resultado do acidente.
II. Após a análise do texto, é possível concluir que limpar a
ferida com água potável é uma atitude desaconselhável, pois
a sujeira e outros contaminantes podem ser removidos do
local do ferimento, aumentando, assim, o tempo médio de
recuperação do paciente.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.
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30 Leia o texto 'Primeiros socorros para cortes e
feridas' e, em seguida, analise as afirmativas a seguir:

31 Leia o texto 'Repressão às drogas' e, em seguida,
analise as afirmativas a seguir:

I. As informações presentes no texto permitem concluir que,
antes de tratar ou de aplicar algum tratamento dos primeiros
socorros a uma ferida aberta, é importante lavar
primeiramente as mãos do paciente e, em seguida, deve-se
afastar os curiosos do local do acidente.

I. O texto leva o leitor a concluir que é importante que os
agentes públicos estejam qualificados para atuar em suas
funções, participando de processos de capacitação e
discutindo as melhores práticas para a correção das falhas
mais frequentes no modo de operar do Estado, no combate
às drogas.

II. As informações presentes no texto permitem inferir que os
cortes e as feridas são os ferimentos que envolvem uma
ruptura externa ou interna no tecido do corpo humano, que
podem ser causados por uma ação externa e incluir um
ferimento, alguns cortes e os hematomas. O texto afirma,
ainda, que as feridas são extremamente comuns e que a
maioria de indivíduos experimentarão ter uma na vida.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

Texto para as questões de 31 a 32
Repressão às drogas

Apesar da repressão, por si só, não ser suficiente para
erradicar o tráfico de drogas, sua utilização é importante
para reduzir a oferta de narcóticos nas ruas, dificultando o
acesso às substâncias ilícitas pelos usuários.
A repressão às drogas também reduz os crimes associados
ao tema, como furtos e roubos, brigas em domicílios e bares,
crimes sexuais e até homicídios.
Por isso, é necessária a existência de uma interação entre as
forças policiais e os demais agentes e partes envolvidas nas
políticas de segurança pública, avaliando-se os resultados e
métodos e sugerindo-se estratégias de atuação.
É importante que os agentes públicos estejam qualificados
para atuar, participando de processos de capacitação e
discutindo as melhores práticas para a correção das falhas
mais frequentes no modo de operar do Estado, no combate
às drogas.
Devem ser realizados estudos estatísticos para avaliar a
produtividade de cada órgão público de segurança, bem
como os impactos da droga na criminalidade em geral.
Nesse contexto, é importante lembrar que o cumprimento
das penas por tráfico e crimes hediondos deve ser mais
gravoso, por expressa previsão constitucional. Merece
atenção, também, o perdimento dos bens dos traficantes
como forma de desmontar as estruturas financeiras que dão
suporte ao tráfico.
Boas Práticas no Enfrentamento ao Tráfico e Uso de Drogas
Ilícitas. Ministério Público do Distrito Federal e Territórios –
MPDFT (maio de 2014). Disponível em:
https://bit.ly/3mZS1BW. Com adaptações.
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II. O texto defende que devem ser realizados estudos
estatísticos para avaliar a produtividade de cada órgão
público de segurança, bem como os impactos da droga na
criminalidade em geral.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

32 Leia o texto 'Repressão às drogas' e, em seguida,
analise as afirmativas a seguir:
I. O texto leva o leitor a entender que se deve evitar qualquer
interação entre as forças policiais e os demais agentes e
partes envolvidas nas políticas de segurança pública, pois a
comunicação entre esses indivíduos sempre atrapalha o
andamento das medidas de combate à criminalidade.
II. O texto procura deixar claro para o leitor que o
cumprimento das penas por tráfico e crimes hediondos deve
ser mais gravoso, por expressa previsão constitucional.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

Texto para as questões de 33 a 35
Exploração sexual de crianças e adolescentes

Ainda é comum, na sociedade brasileira, culpabilizar as
crianças e os adolescentes explorados sexualmente,
desconsiderando a responsabilidade daqueles que os
procuram para contato sexual mediante pagamento,
vantagem ou troca. É importante destacar que a exploração
sexual desses meninos e meninas não se trata de uma
forma de trabalho, e sim de mercantilização da sexualidade
deles, o que, na verdade, configura-se como uma das formas
de violência sexual.
Ainda sobre este tema, há outras questões que carecem de
cuidados, tais como: a pornografia infanto-juvenil e o tráfico
de crianças e adolescentes, sendo a internet o principal meio
de divulgação de imagens e material pornográfico, como
também de cooptação ou aliciamento de vítimas. Portanto, é
importante estar atento às campanhas educativas voltadas
à orientação aos pais, aos responsáveis e ao público infantojuvenil quanto ao uso seguro de mídia social.
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A simples posse de imagens, fotos ou vídeos com conteúdo
pornográfico infantil, mesmo que se destinem à satisfação
pessoal, é crime. Outro foco de atenção é o turismo com
motivação sexual. No Brasil, ele ocorre especialmente em
período de férias e eventos festivos. Em geral, esse tipo de
crime conta com o incentivo de alguns donos de hotéis,
bares, agências de viagens e taxistas.
É importante entender que a pobreza é um aspecto
propiciador da exploração sexual, mas não é uma questão
determinante. É considerada, assim, um fator de risco.
Outros fatores de ordem social e cultural também se
relacionam à exploração sexual de menores. Há, por
exemplo, muitos casos decorrentes de sustentação do uso
de drogas, busca de acesso a artigos de consumo e
reiteradas vivências de violência doméstica em casa.
Uma das graves consequências da exploração sexual
contínua é a evasão escolar. Nesse sentido, as escolas têm
papel importante como agentes de proteção, evitando a
exclusão e o preconceito e atuando na prevenção, a partir da
articulação do tema da sexualidade em todas as etapas
escolares e da criação de espaços pedagógicos válidos para
conectar informações sobre respeito, desenvolvimento
saudável e sexualidade infanto-juvenil.
Destaca-se, nesse contexto, o valioso papel dos educadores
e da comunidade escolar na identificação desses crimes e
na denúncia às instituições protetivas, na tentativa de reduzir
danos.
Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes:
identificação e enfrentamento. Ministério Público do Distrito
Federal e Territórios – MPDFT (setembro de 2015).
Disponível em: https://bit.ly/3p2gatn. Com adaptações.

33 Leia o texto 'Exploração sexual de crianças e
adolescentes' e, em seguida, analise as afirmativas a
seguir:
I. O texto procura deixar claro para o leitor que, no Brasil, o
turismo com motivação sexual ocorre especialmente em
período de férias e eventos festivos e, em geral, esse tipo de
crime conta com o incentivo de alguns donos de hotéis,
bares, agências de viagens e taxistas.
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34 Leia o texto 'Exploração sexual de crianças e
adolescentes' e, em seguida, analise as afirmativas a
seguir:
I. O texto procura destacar que a exploração sexual de
meninos e meninas não se trata de uma forma de trabalho, e
sim de mercantilização da sexualidade deles, o que, na
verdade, configura-se como uma das formas de violência
sexual.
II. De acordo com as informações do texto, pode-se concluir
que é raro na sociedade brasileira culpabilizar as crianças e os
adolescentes explorados sexualmente, pois, de um modo
geral, a população compreende claramente a
responsabilidade daqueles que os procuram para ter um
contato sexual mediante pagamento, vantagem ou troca.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

35 Leia o texto 'Exploração sexual de crianças e
adolescentes' e, em seguida, analise as afirmativas a
seguir:
I. Uma das ideias presentes no texto é a de que alguns
fatores de ordem social e cultural também se relacionam à
exploração sexual de menores. Há, por exemplo, muitos
casos decorrentes de sustentação do uso de drogas, busca
de acesso a artigos de consumo e reiteradas vivências de
violência doméstica em casa, afirma o texto.
II. O texto leva o leitor a entender que a pornografia infantojuvenil e o tráfico de crianças e adolescentes, sendo a internet
o principal meio de divulgação de imagens e material
pornográfico, como também de cooptação ou aliciamento de
vítimas, são questões importantes no contexto da exploração
sexual de crianças e adolescentes.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

II. O texto sugere que uma das graves consequências da
exploração sexual contínua é a evasão escolar. Nesse
contexto, o texto destaca o valioso papel dos educadores e da
comunidade escolar na identificação desses crimes e na
denúncia às instituições protetivas, na tentativa de reduzir
danos.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.
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CONHECIMENTOS GERAIS
Questões de 36 a 50

36 Analise as afirmativas a seguir:
I. Uma cafeteria vende fatias de bolo que pesam 0,385
quilo, cada. Sabe-se que foram vendidas 17 fatias de bolo
por dia ao longo de 4 dias. Assim, considerando
exclusivamente as informações apresentadas, é correto
afirmar que, no período considerado, essa cafeteria vendeu
mais de 26,5 quilos de bolo.
II. Considere 3 reservatórios cujas capacidades
correspondem, respectivamente, a: 3.400 m³, 2.800 m³ e
5.200 m³. O menor reservatório será submetido a uma
reforma para aumentar a sua capacidade em 35%. Assim,
ao término do projeto, a capacidade total de
armazenamento dos três tanques juntos será de 12.185
m³.
III. Um prêmio foi distribuído entre 4 ganhadores de modo
que o primeiro recebeu R$ 250; o segundo recebeu R$ 100
a menos que o primeiro; o terceiro recebeu R$ 150 a menos
que o primeiro; e o quarto recebeu R$ 50 a menos que o
terceiro. Assim, considerando apenas as informações
apresentadas, é correto afirmar que o valor total do prêmio
é de R$ 550.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

37 Analise as afirmativas a seguir:
I. Em um único dia, uma loja vendeu 45 unidades do produto
X, ao preço de R$ 18, cada; 63 unidades do produto Y, a R$
15, cada; 79 unidades de Z, a R$ 17, cada; 82 unidades de K, a
R$ 14, cada; e 33 unidades de W, a R$ 21, cada. Assim,
considerando apenas os dados apresentados, é correto
constatar que a receita com vendas, nesse dia, foi superior a
R$ 4.862 e inferior a R$ 4.899.
II. Considere três números inteiros, positivos e não nulos
representados aqui por X, Y e Z. Sabe-se que esses três
números são primos, maiores que 28 e menores que 72. A
soma X + Y é igual a um número par, múltiplo de 10, maior
que 82 e menor que 121. O valor de 2Y corresponde à soma X
+ Z + 10. A subtração Z – Y é igual a 8. Sabe-se que Y é maior
que X, e que Z é maior que Y. O valor de Z corresponde a um
número ímpar maior que 62 e menor que 70. Assim,
considerando apenas as informações presentadas, é correto
afirmar que 3X é menor que 131 e maior que 104.
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III. Juntas, as três principais panificadoras de um município
(aqui identificadas apenas como X, Y e Z) adquiriram 7,8
toneladas de trigo ao longo do ano de 2019. Um analista da
empresa que realiza a importação desse trigo observou que,
curiosamente, a quantidade de trigo adquirida por cada
panificadora foi inversamente proporcional ao número de
funcionários desses estabelecimentos. Sabe-se que a
panificadora X possui 30 colaboradores; a panificadora Y
possui 20 colaboradores; e a panificadora Z possui 18
colaboradores. Assim, considerando apenas as informações
apresentadas, é correto afirmar que a panificadora X adquiriu
52% a mais de trigo do que a panificadora Z.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

38 Analise as afirmativas a seguir:
I. No 1º trimestre de 2019, foram registrados 242 casos de
dengue em um município. No 2º trimestre, houve uma
redução de 17% em relação ao período anterior. No 3º
trimestre, houve uma redução de 12% em relação ao 2º
trimestre. No 4º trimestre, houve um aumento de 20% em
relação ao 3º trimestre. Diante dos dados expostos, é correto
afirmar que, após 12 meses de medições, foram registrados
811 casos de dengue nesse município.
II. Um jardim foi construído ocupando completamente a área
de um terreno de formato triangular e medidas iguais a 37
metros de base e 91 metros de altura. Assim, considerando
exclusivamente as informações apresentadas, é correto
afirmar que a área ocupada pelo jardim é maior que 1.588 m².
III. Um copo de capacidade igual a 360 ml está com apenas
2/3 do seu volume preenchido com água. Para preencher
completamente o volume desse copo, foi necessário usar
15% do volume de uma garrafa de água. Assim, considerando
apenas as informações apresentadas, é correto afirmar que o
volume dessa garrafa era superior a 740 ml.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

39 Analise as afirmativas a seguir:
I. Em um município, o número total de guardas municipais de
ambos os sexos em relação ao número total de guardas do
sexo masculino, nessa ordem, pode ser corretamente
representado por 8/6. Sabe-se que o número de guardas do
sexo feminino é igual a 160 mulheres. Assim, considerando
exclusivamente os dados apresentados, é correto afirmar
que o número total de guardas de ambos os sexos nesse
município é igual a 680.
II. A soma das mensalidades de um determinado curso
superior, em uma faculdade privada, é igual a R$ 78.990. Se o
aluno conseguir pagá-las até o 5º dia útil de cada mês, terá
um desconto e, no total, o curso lhe custará R$ 73.026,26.
Assim, considerando apenas as informações apresentadas, é
correto afirmar que o desconto concedido para o aluno que
pagar as mensalidades no prazo proposto é superior a 7,12%.
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III. Devido a uma promoção, um produto cujo preço inicial era
de R$ 123,00 passou a ser vendido com um desconto de R$
14,00. Assim, considerando exclusivamente as informações
apresentadas, é correto afirmar que, para voltar ao seu preço
inicial, sobre esse produto deverá ser aplicado um aumento
de preço maior que 12,5%.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

40 Analise as afirmativas a seguir:
I. Ao longo de um dia de trabalho, um motorista abasteceu
seu carro em cinco postos que praticavam diferentes preços
para o combustível ali vendido. No posto A, o preço da
gasolina era R$ 4,10 por litro, e o motorista gastou R$ 45,10
com esse combustível. No posto B, o preço da gasolina era
R$ 3,90 por litro, e o motorista gastou R$ 46,80 com esse
combustível. No posto C, o preço da gasolina era R$ 4,00 por
litro, e o motorista gastou R$ 28,00 com esse combustível.
No posto D, o preço da gasolina era R$ 3,80 por litro, e o
motorista gastou R$ 34,20 com esse combustível. No posto
E, o preço da gasolina era R$ 4,20 por litro, e o motorista
gastou R$ 54,60 com esse combustível. Sabe-se que toda a
gasolina comprada por esse motorista foi suficiente para
percorrer exatamente 572 quilômetros. Assim, considerando
apenas as informações apresentadas, é correto afirmar que a
eficiência do veículo é de 9 quilômetros por litro de gasolina.
II. Considere duas figuras geométricas distintas: um círculo e
um triângulo. Sabe-se que o raio desse círculo é igual a 9
centímetros. A base do triângulo em questão mede 11
centímetros e a sua altura é igual a 7 centímetros. Para fins de
cálculo, utilize o valor de Pi (π) igual a 3,14. Assim,
considerando exclusivamente os dados apresentados, é
correto afirmar que a área do triângulo equivale a mais de
14,8% e a menos de 17,9% da área do círculo.
III. No dia 1, um reservatório cuja capacidade máxima é de 80
litros foi completamente cheio com um líquido cuja densidade
é igual a 700 gramas por litro. No dia 2, foi retirada desse
reservatório uma quantidade de líquido equivalente a quatro
décimos do seu volume. No dia 3, o reservatório foi
reabastecido com o mesmo líquido em uma quantidade
equivalente a um terço do volume restante, ao final do 2º dia.
Assim, considerando apenas as informações apresentadas, é
correto afirmar que o volume, em litros, adicionado no 3º dia,
é igual a 13/0,7.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

v.Audit.: 452509D74

Texto para as questões de 41 a 43
O falso dilema entre o Renda Cidadã e o Teto dos Gastos

A pandemia reacendeu a discussão sobre pobreza e
desigualdade de renda no Brasil. O isolamento social secou a
fonte de renda de milhões de brasileiros informais,
autônomos e donos de pequenos negócios. Em geral, os
mais ricos – executivos ou funcionários de empresas
sólidas, servidores públicos, investidores – conseguiram se
sustentar melhor, ainda que com perda de renda, em alguns
casos.
Nesse ambiente, o governo, o legislativo e a sociedade
parecem convictos da necessidade de reforçar programas
de transferências de renda.
A busca pela melhor distribuição de renda não é nova nem
monopólio de uma linha política. Em 1973, o economista
Carlos Langoni, egresso da Universidade de Chicago,
apontou o caminho no clássico ensaio “Distribuição de
Renda e Desenvolvimento Econômico no Brasil”: o capital
humano é a chave para unir crescimento e distribuição.
De lá para cá, avançamos na universalização do ensino, mas
com pouco resultado em melhorar a qualificação.
Ainda que começássemos uma revolução na educação no
país, o efeito não seria imediato. É preciso completar com
programas sociais que produzam resultado de curto prazo.
O Bolsa Família cumpre esse papel. É uma transferência
financeira direta, desvinculada (pode ser gasta com qualquer
coisa), com contrapartidas em educação e focada nos mais
pobres. E sua extensão é determinada pela dotação
orçamentária disponível. Ou seja, é sustentável ao longo do
tempo.
Pouco adianta um novo programa que gaste muito por um
ou dois anos, mas provoque um desarranjo econômico à
frente, levando a uma incerteza fiscal que pressiona os juros
e a inflação, afastando o investimento. Nesse cenário, a
economia cresce menos e o desemprego aumenta. Em
momentos de crise como esses, os ricos têm acesso a
instrumentos financeiros para se proteger, mas os pobres
veem sua renda corroída, ou perdem o trabalho. O resultado
é mais concentração de renda, não menos.
O debate entre aumentar o Bolsa Família (ou criar o Renda
Cidadã) versus manter o teto de gastos é, portanto, um falso
dilema.
Por Caio Megale, em 2 de outubro de 2020. Disponível em:
https://bit.ly/3eDTrio. Com adaptações.

41 Leia o texto 'O falso dilema entre o Renda Cidadã e o
Teto dos Gastos' e, em seguida, analise as afirmativas a
seguir:
I. Seria necessário iniciar uma revolução na educação no
Brasil para que os programas sociais possam produzir algum
resultado de curto prazo, defende o texto. Assim, esses
programas devem compreender, sempre, uma contrapartida
em termos de educação e ensino, de acordo com as
informações do texto.
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II. Nas últimas décadas, o Brasil avançou na universalização
do ensino, com amplos e evidentes resultados na melhora da
qualificação dos profissionais e com um forte crescimento
nos setores de pesquisa e novas tecnologias, como se pode
concluir a partir da análise das informações do texto.
III. O debate entre aumentar o Bolsa Família (ou criar o Renda
Cidadã) versus manter o teto de gastos é, na perspectiva do
texto, um dilema evidente, pois as implicações de longo prazo
decorrentes de um desajuste fiscal tornam essa decisão
estratégica para o Brasil.
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III. No atual momento de amplo crescimento econômico pelo
qual o Brasil passa, o governo, o legislativo e a sociedade
parecem convictos dos prejuízos causados pelos programas
de distribuição de renda e do risco que eles trazem para a
estabilidade econômica futura, conforme pode ser percebido
a partir da leitura cuidadosa das informações do texto.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.

Marque a alternativa CORRETA:

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

42 Leia o texto 'O falso dilema entre o Renda Cidadã e o
Teto dos Gastos' e, em seguida, analise as afirmativas a
seguir:
I. O texto defende a ideia de que, no Brasil, o resultado de um
novo programa que gaste muito por um ou dois anos, mas
provoque um desarranjo econômico à frente, é mais
concentração de renda, não menos.
II. O Bolsa Família constitui um programa de transferência
financeira direta e que pode ser gasta com qualquer coisa,
com contrapartidas em educação e focada nos mais pobres,
afirma o texto. Por ter a sua extensão determinada pela
dotação orçamentária disponível, esse programa é
sustentável ao longo do tempo, como se pode concluir a partir
da leitura cuidadosa das informações do texto.
III. O texto defende a ideia de que um novo programa que
gaste muito por um ou dois anos e provoque um desarranjo
econômico à frente está relacionado a problemas como a
incerteza fiscal, a inflação, o afastamento do investimento,
um menor crescimento da economia e o aumento do
desemprego.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

43 Leia o texto 'O falso dilema entre o Renda Cidadã e o
Teto dos Gastos' e, em seguida, analise as afirmativas a
seguir:
I. O texto afirma que a busca pela melhor distribuição de
renda não é nova e nem é um monopólio de uma linha
política. Para defender essa ideia, o texto cita o economista
Carlos Langoni que, de acordo com o texto, afirmou que o
capital humano é a chave para unir crescimento e
distribuição de renda.
II. Na pandemia, o isolamento social secou a fonte de renda
de milhões de brasileiros informais, de autônomos e de donos
de pequenos negócios, afirma o texto. Nesse cenário de
adversidades, em geral, os mais ricos conseguiram se
sustentar melhor, ainda que com perda de renda em alguns
casos, como se pode perceber a partir da análise dos dados e
informações do texto.
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Texto para as questões de 44 a 47
Acolhimento psicológico

Por E. F. Lima e S. A. Cunha, em 2020.
O saber psicológico se expandiu ao longo dos anos e passou
a ocupar muitos espaços, fazendo com que os psicólogos
realizassem seu trabalho de variadas formas e atendendo a
um múltiplo campo de necessidades ao qual são
submetidos.
Apesar de ser uma área que já existe há algum tempo, ainda
existem atribuições do profissional de psicologia que são
pouco esclarecidas perante a sociedade atual. O exemplo
disso concerne à prática nas instituições hospitalares, onde
o psicólogo desempenha um papel indispensável e
imprescindível quando se pensa no bem-estar do indivíduo
como um todo.
O serviço oferecido pelos psicólogos nos hospitais tem
como objetivo principal a minimização do sofrimento que o
paciente apresenta no processo de hospitalização.
Adoecer interrompe um processo visto como natural e traz
uma confusão de sentimentos negativos frente ao
desconhecido. O paciente é surpreendido por uma crise por
vezes acidental e agora é forçado a lidar com as mudanças
que ocorrem, com o medo e as angústias que o adoecer e a
nova vivência dentro de um ambiente hospitalar trazem
consigo.
Viver uma experiência de internação não é algo que faz parte
do cotidiano dos indivíduos, quando isso acontece, e
principalmente quando é algo que chega de surpresa, há
uma ruptura, uma quebra da realidade de rotinas e uma
inserção em um ambiente novo, desconhecido e, muitas
vezes, hostil. Por essa razão, não existe um preparo para
estar submetido a isso, o que pode acarretar, além do
problema físico que levou o paciente à internação, uma
desestruturação emocional diante das novas vivências que
lhe são apresentadas.
É neste momento que a intervenção psicológica surge como
um aparato para esse paciente que se sente confuso diante
de sua nova realidade e precisa compreender e desenvolver
mecanismos que o auxiliem no enfrentamento desse
processo de doença. O psicólogo surge como facilitador que
irá promover uma estada menos dolorosa nessa internação,
seja com intervenções com esse indivíduo, com familiares e
até mesmo com a equipe que, por vezes, também necessita
desse aparato psicológico.
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Adaptado. Disponível em: https://bit.ly/3fy2MIj.
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Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

44 Leia o texto 'Acolhimento psicológico' e, em seguida,
analise as afirmativas a seguir:

b) Apenas uma afirmativa está correta.

I. Não existe um preparo para estar submetido à internação
hospitalar, o que pode acarretar, além do problema físico que
o levou à internação, uma desestruturação emocional diante
das novas vivências que são apresentadas ao paciente,
como se pode concluir a partir da análise das informações do
texto.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

II. Quando a internação hospitalar acontece e, principalmente,
quando é algo que chega de surpresa, há uma ruptura e uma
quebra da realidade de rotinas e uma inserção em um
ambiente novo, o ambiente da instituição hospitalar, o qual é
desconhecido e, muitas vezes, hostil, conforme se pode
inferir, a partir dos dados do texto.
III. Nas instituições hospitalares, os psicólogos buscam
avultar o sofrimento do paciente ao mesmo tempo em que
contribuem para a compreensão do momento de mudança
que o indivíduo internado está vivenciando, conforme pode
ser percebido a partir da leitura cuidadosa das informações
do texto.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

47 Leia o texto 'Acolhimento psicológico' e, em seguida,
analise as afirmativas a seguir:
I. O psicólogo busca promover uma estada menos dolorosa
na internação de um paciente no ambiente hospitalar, afirma
o texto.
II. O saber psicológico se expandiu ao longo dos anos e
passou a ocupar muitos espaços, de acordo com o texto.
III. O texto afirma que, ao adoecer, o paciente se vê forçado a
lidar com as mudanças que ocorrem em decorrência da sua
enfermidade.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

Texto para as questões de 48 a 50
“O” Covid-19 ou “A” Covid-19? Fatos linguísticos em tempos de
pandemia

Por Carlos E. Deoclecio.

45 Leia o texto 'Acolhimento psicológico' e, em seguida,
analise as afirmativas a seguir:
I. O texto defende a ideia de que a internação hospitalar é um
processo simples, livre de desafios.
II. Adoecer é um fenômeno que não afeta a rotina das
pessoas, de acordo com o texto.
III. Nas instituições hospitalares, o psicólogo não possui um
papel relevante, afirma o texto.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

46 Leia o texto 'Acolhimento psicológico' e, em seguida,
analise as afirmativas a seguir:
I. O texto relata que a psicologia é a mais antiga das ciências
humanas.
II. O psicólogo sempre determina o tratamento
medicamentoso para os pacientes de câncer, afirma o texto.
III. Cabe aos profissionais de psicologia realizar o diagnóstico
das enfermidades físicas dos seus pacientes, de acordo com
o texto.
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A intuição linguística não é um recurso valioso somente para
aqueles que lidam cientificamente com os fatos da língua, os
linguistas, como também para os usuários em geral.
Exemplo disso é o tratamento que damos, especialistas ou
não, ao gênero gramatical dos substantivos da língua que
crescemos falando ou mesmo de uma língua estrangeira. No
português, impera a tendência geral de que palavras
terminadas em -o são masculinas, e as terminadas em -a
são femininas.
Voltando à questão da intuição, na região de onde sou, no
norte do estado do Espírito Santo, e acredito que em muitas
outras partes do Brasil também, é muito comum ouvir “o
alface de hoje tá murcho”, ou “o couve ficou muito bom”,
quando nos dicionários, nas gramáticas e na escola
aprendemos que essas palavras terminadas em -e são
femininas. Depois dessa informação, muitos de nós
adotamos o gênero dado como oficial, ou passamos a variar
entre uma forma e outra, ou, ainda, podemos manter o uso
anterior ao da escolarização.
Fiz essa breve introdução porque, dado o contexto de
pandemia em que estamos vivendo, tem me deixado curioso
o gênero gramatical atribuído à Covid-19, principalmente nos
usos feitos por órgãos oficiais e imprensa, falada e escrita.
No momento, estou na Espanha e, naturalmente, tenho
ouvido e lido as notícias sobre o novo vírus e suas
“peripécias” em galego e em espanhol, as duas línguas
oficiais da Comunidade galega. Por isso, se tornaram
comuns aos meus ouvidos e olhos as formas o Covid-19
(galego) e el Covid-19 (espanhol), ambas tratadas como
masculinas, portanto.
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Por outro lado, comecei a perceber nos usos vindos do
Brasil, principalmente da imprensa, a forma sendo posta no
feminino: a Covid-19. Antes mesmo de investigar o
significado de Covid-19, minha intuição, com um quê de
conhecimento especializado, me direcionou para um
possível uso metonímico no Brasil, pois até então eu estava
entendendo Covid-19 como o nome do vírus, não da doença
que ele causa (percebo que muita gente ainda entende
dessa forma).

sobre isso”, a forma verbal “há” foi usada com o sentido de
“existir”. Em “minha mãe, com apenas quatro anos de
escolarização, mas dotada de intuição e sentimentos
linguísticos como qualquer um de nós”, a palavra “mas”
poderia ser substituída por “porém”, sem causar prejuízos ao
sentido do texto.

Fato é que aqui na Espanha, a Real Academia de la Lengua
(RAE), por tradição e poder, costuma se manifestar quando
surgem novidades na língua como a que estou comentando.
Num primeiro momento, a manifestação da instituição foi a
de indicar que o emprego no feminino seria o correto.
Entretanto, chegaram muitos comentários em discordância
desse posicionamento. Em função disso, outra resposta
veio: “O acrônimo Covid-19 que dá nome à doença causada
pelo vírus Sars-CoV-2 é usado normalmente no masculino
por influência do gênero de coronavírus e de outras doenças
virais, que pegam por metonímia o nome do vírus que as
causa”.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

Interessante observar que nem a Real Academia Galega
(RAG) nem a Academia Brasileira de Letras (ABL) se
manifestaram a esse respeito — o que não é bom nem ruim,
penso, mas apenas uma constatação. Acredito, inclusive,
que no caso da ABL não há nenhuma expectativa sobre isso,
tendo em vista seu histórico de pouca ou nenhuma
ingerência na normatização linguística do português
brasileiro. Notável, no entanto, é que numa visita à página da
ABL, podemos encontrar o emprego no masculino: “ABL
lança ações culturais de enfrentamento ao isolamento social
provocado pelo COVID-19”.
Retorno, pois, à intuição linguística. Algo além do
metonímico parece estar em jogo nesses usos. Parece haver
uma tendência geral nas três línguas¹ para o masculino que
pode estar atrelada à forma em si: a finalização em
consoante (d) e, em seguida, a presença de um numeral (19).
A pronúncia do português brasileiro, de forma geral,
acrescenta a vogal [i] após o “d”. Mesmo assim, sua
presença não pode ser considerada decisiva, já que não faz
parte do grupo da tendência geral de -o para masculino e -a
para feminino. Seria então a força do numeral que indica tal
tendência? A isso só um aprofundamento na questão
poderia responder.
(Disponível em: https://bit.ly/2JO4quy. Com adaptações.)
Observação 1: o autor refere-se às línguas Portuguesa (do
Brasil), ao Galego e ao Espanhol.

Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

49 Leia o texto '“O” Covid-19 ou “A” Covid-19? Fatos
linguísticos em tempos de pandemia' e, em seguida,
analise as afirmativas a seguir:
I. No fragmento “... quando surgem novidades na língua,
como a que estou comentando”, o artigo “a” assume função
de pronome (como esta que estou comentando), assim
como acontece no trecho “A isso só um aprofundamento na
questão poderia responder”.
II. O autor supõe que a presença de um numeral (19), assim
como a pronúncia do português brasileiro, de forma geral, que
acrescenta a vogal [i], após a consoante “d”, faz com que haja
uma tendência para o uso de “Covid-19” no “masculino”. Parte
dessa hipótese pode estar baseada na análise de palavras
como boi, croqui, abacaxi e herói (as quais não foram
retiradas do texto).
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

50 Leia o texto '“O” Covid-19 ou “A” Covid-19? Fatos
linguísticos em tempos de pandemia' e, em seguida,
analise as afirmativas a seguir:
I. No trecho “Exemplo disso é o tratamento que damos,
especialistas ou não, ao gênero gramatical dos substantivos
da língua que crescemos falando ou mesmo de uma língua
estrangeira”, os pronomes realizam função anafórica a fim de
evitar repetições e garantir progressão das ideias do texto.
II. O uso metonímico do vocábulo “Covid-19”, no Brasil, e a
recomendação da Real Academia de la Lengua (RAE), na
verdade, revelam, por convenção, tratar-se, a palavra, de um
substantivo sobrecomum. Neste caso, em um exemplo como
“o Covid-19 é terrível” (o qual não foi retirado do texto), o
adjetivo estabelece relação de gênero com o artigo.
Marque a alternativa CORRETA:

48 Leia o texto '“O” Covid-19 ou “A” Covid-19? Fatos
linguísticos em tempos de pandemia' e, em seguida,
analise as afirmativas a seguir:
I. No trecho “Fiz essa breve introdução porque, dado o
contexto de pandemia em que estamos vivendo, tem me
deixado curioso o gênero gramatical atribuído à Covid-19...”,
fica evidente, pela ausência do artigo “a”, que o autor opta
pelo uso no masculino em “a Covid-19” e não pelo uso
metonímico no feminino, segundo ele, feito no Brasil
(feminino).
II. No trecho “no caso da ABL não há nenhuma expectativa
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a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.
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