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EDITAL
1. Constituição Federal Brasileira de 1988 e suas Emendas:
1.1. Título I – Dos Princípios Fundamentais;
1.2. Título II – Dos Direitos e Garantias Fundamentais;
1.3. Do Capítulo I – Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos;
1.4. Artigo 144 da Constituição Federal 1988;
1.5. Emenda Constitucional n° 45/2004.

PRINCÍPIOS 
FUNDAMENTAIS

Prof. Adriane Fauth
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PRINCIPIOS FUNDAMENTAIS

Fundamentos
(CF, art 1º)

SO CI DI VA PLU

Objetivos Fundamentais
(CF, art. 3º)

CON GA ERR PRO

Relações
Internacionais (CF, art.4º)

CONDE PRESO NÃO REINA COOPERA IGUAL

I - a soberania;
II - a cidadania;
III - a dignidade da pessoa
humana;
IV - os valores sociais do
trabalho e da livre iniciativa;
V - o pluralismo político. 

Parágrafo único. Todo o poder 
emana do povo, que o exerce 
por meio de representantes 
eleitos ou diretamente, nos 
termos desta Constituição.

I - construir uma sociedade
livre, justa e solidária;
II - garantir o desenvolvimento
nacional;
III - erradicar a pobreza e a
marginalização e reduzir as
desigualdades sociais e
regionais;
IV – promover o bem de todos,
sem preconceitos de origem,
raça, sexo, cor, idade e
quaisquer outras formas de
discriminação.

I - independência nacional;
II - prevalência dos direitos humanos;
III - autodeterminação dos povos;
IV - não-intervenção;
V - igualdade entre os Estados;
VI - defesa da paz;
VII - solução pacífica dos conflitos;
VIII - repúdio ao terrorismo e ao
racismo;
IX - cooperação entre os povos para o
progresso da humanidade;
X - concessão de asilo político.

Parágrafo único. A República
Federativa do Brasil buscará a
integração econômica, política, social e
cultural dos povos da América Latina,
visando à formação de uma
comunidade latino-americana de
nações. Prof. Adriane Fauth

1. (IBADE/2021)
Com base na Constituição Federal de 1988, é correto afirmar que um dos objetivos
fundamentais da República Federativa do Brasil é a:

A) Defesa da paz.
B) Igualdade entre os Estados.
C) Concessão de asilo político.
D) Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade.
E) Promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e
quaisquer outras formas de discriminação.

Prof. Adriane Fauth
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2. (IBADE/2021)
A República Federativa do Brasil (RFB) é formada pela união indissolúvel dos
Estados e Municípios e do Distrito Federal e constitui-se em Estado Democrático de
Direito. Segundo a Constituição Federal de 1988, a RFB tem como um de seus
fundamentos, o(a):
A) Dignidade da pessoa humana.
B) Erradicação da pobreza.
C) Promoção do bem de todos.
D) Desenvolvimento nacional.
E) Independência nacional.

Prof. Adriane Fauth

3. (IBADE/2020)
Preconiza o Art. 4º, da Constituição de 1988, que a República Federativa do Brasil
rege-se nas suas relações internacionais por princípios. Assinale a alternativa que
corresponde a um desses princípios.

A) Repúdio ao terrorismo e ao racismo
B) Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude
de lei
C) Ninguém será submetido à tortura nem à tratamento desumano ou degradante
D) É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato
E) Construir uma sociedade livre, justa e solidária

Prof. Adriane Fauth
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DIREITOS INDIVIDUAIS

Prof. Adriane Fauth

4. (IBADE/2021)
O racismo, a tortura e o tráfico ilícito de drogas são crimes:
A) inafiançáveis.
B) imprescritíveis.
C) punidos com a pena de morte
D) punidos com a pena de banimento.
E) punidos com a pena de trabalhos forçados.

Prof. Adriane Fauth

11

12



TABELA DA ALEGRIA

IMPRESCRITÍVEIS INAFIANÇÁVEIS INSUSCETÍVEIS DE 
GRAÇA OU ANISTIA

5. (IBADE/2021)
O instrumento do “mandado de segurança” pode ser individual ou coletivo e serve
para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas
data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade
pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
Dessa forma, é correto asseverar que o referido instrumento é um(a):

A) Forma de controle judicial da Administração Pública.
B) Forma de controle legislativo da Administração Pública;
C) Recurso do processo penal cabível das sentenças absolutórias de primeiro grau.
D) Recurso do processo civil cabível das decisões interlocutórias de quarto grau.
E) Ação inexistente na legislação brasileira.

Prof. Adriane Fauth
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HABEAS 
CORPUS

HABEAS 
DATA

MANDADO 
DE 

SEGURANÇA

MANDADO 
DE 

INJUNÇÃO

AÇÃO 
POPULAR

OBJETO
LIBERDADE DE 
LOCOMOÇÃO

INFORMAÇÃO 
PESSOAL

DIREITO LÍQUIDO 
E CERTO (NÃO HC 

E HD)

OMISSÃO 
LEGISLATIVA 

INCONSTITUCION
AL

ANULAR ATOS 
LESIVOS A 
DIREITOS 

DIFUSOS E 
COLETIVOS

LEGITIMIDADE 
ATIVA

QUALQUER 
PESSOA (PF ou 

PJ)

TITULAR DOS 
DADOS (PF ou PJ)

PESSOA FÍSICA ou 
JURÍDICA

PESSOA FÍSICA ou 
JURÍDICA

QUALQUER 
CIDADÃO!

LEGITIMIDADE 
PASSIVA

QUALQUER 
PESSOA:

Autoridade pública
particular

ENTIDADES:
GOVERNAMENTAI

S 
PRIVADAS –

caráter público

AUTORIDADE 
PÚBLICA; 

PARTICULAR –
atribuições do 
Poder Público

AUTORIDADE 
OMISSA

PESSOAS FÍSICAS 
OU JURÍDICAS

GRATUITA SIM SIM NÃO NÃO 
SIM, salvo má-fé do 

autor.

ADVOGADO NÃO SIM SIM SIM SIM

Prof. Adriane Fauth

6. (IBADE/2020)
O remédio constitucional que é concedido “para assegurar o conhecimento de
informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de
dados de entidades governamentais ou de caráter público” e “para a retificação de
dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou
administrativo” é o(a):
A) Habeas Corpus.
B) Mandado de segurança.
C) Habeas data.
D) Mandado de injunção.
E) Liberdade provisória.

Prof. Adriane Fauth
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7. (IBADE/2021)
O direito de reunião é direito fundamental garantido pela Constituição Federal de
1988. Considerando o que o texto constitucional dispõe sobre este direito, é certo
que:
A) A reunião deve ser pacífica e sem armas.
B) A reunião pode ocorrer com pessoas armadas.
C) A reunião necessita de autorização do poder público para ocorrer.
D) É permitido frustrar-se outra reunião anteriormente convocada para o mesmo
local.
E) É permitido realizar-se a reunião e, somente depois, avisar aos órgãos públicos
de controle sobre a sua realização, desde que seja expedido relatório
circunstanciado sobre como ela ocorreu.

Prof. Adriane Fauth

8. (IBADE/2021)
Assinale a alternativa correta referente aos direitos e garantias fundamentais que
dispõe a Constituição da República.
A) É garantido o direito de herança
B) É violável o sigilo da correspondência
C) É suprimido o direito de propriedade
D) É violável a liberdade de consciência e de crença
E) É livre a manifestação de pensamento, sendo permitido o anonimato

Prof. Adriane Fauth
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9. (IBADE/2021)
No que tange aos direitos e garantias fundamentais postuladas na Constituição da
República Federativa do Brasil, marque a alternativa correta:
A) é livre a manifestação do pensamento, sendo permitido o anonimato.
B) é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte,
quando necessário ao exercício profissional.
C) é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação,
desde que devidamente licenciada.
D) será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião.
E) é plena a liberdade de associação para fins lícitos, inclusive de caráter
paramilitar.

Prof. Adriane Fauth

10. (IBADE/2020)
Acerca do uso de algemas, é correto afirmar que:
A) a regra é usar algemas em todos os casos de prisão.
B) pode ser justificado verbalmente ou por escrito.
C) é proibido em mulheres presas, em qualquer penitenciária nacional.
D) é proibido em adolescentes infratores, em qualquer caso.
E) é permitido em caso de resistência e de fundado receio de fuga do preso.

Prof. Adriane Fauth
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11. (IBADE/2020)
De acordo com a Constituição Federal, a casa é asilo inviolável do indivíduo,
ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo:
A) para cometer crime.
B) para prestar socorro.
C) em caso de crime ocorrido há muito tempo.
D) durante o dia, sem determinação judicial.
E) durante a noite, por determinação judicial.

Prof. Adriane Fauth

LXII - a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão
comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à
pessoa por ele indicada;

LXIII - o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer
calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado;

DIREITOS DOS PRESOS

Direitos individuais
Prof. Adriane Fauth
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LXIV - o preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou
por seu interrogatório policial;

LXV - a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária;

LXVI - ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a
liberdade provisória, com ou sem fiança;

DIREITOS DOS PRESOS

Direitos individuais
Prof. Adriane Fauth

XLVIII - a pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a
natureza do delito, a idade e o sexo do apenado;

XLIX - é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral;

L - às presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer
com seus filhos durante o período de amamentação;

DIREITOS DOS SENTENCIADOS

Direitos individuais
Prof. Adriane Fauth
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SEGURANÇA PÚBLICA

Prof. Adriane Fauth

Prof. Adriane Fauth

A criação das Guardas Municipais pelos Municípios está garantida pela Carta 
Magna, segundo a qual as Guardas Municipais destinam-se primordialmente à 
função de:
A) polícia penal da União.
B) polícia judiciária dos Estados.
C) proteção dos bens, serviços e instalações do Município.
D) proteção dos bens, serviços e instalações federais.
E) investigar os crimes praticados contra a ordem política e social ou em 
detrimento de bens, serviços e interesses do Município.

12. (IBADE/2020)
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Prof. Adriane Fauth

Segundo texto expresso da Constituição Federal, os Municípios poderão constituir 
guardas municipais destinadas, conforme dispuser a lei,
A) ao policiamento repressivo, limitado ao território do Município.
B) ao patrulhamento das vias públicas, das rodovias e das escolas municipais.
C) ao policiamento ostensivo, ao combate ao crime e à preservação da ordem 
pública.
D) à apuração de infrações penais contra a ordem política e social ou em 
detrimento de bens do Município.
E) à proteção de bens, serviços e instalações do Município.

13. (VUNESP/2019)

Prof.

GUARDAS MUNICIPAIS
Art. 144. § 8º Os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à 
proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei.

Segurança Pública
Prof. Adriane Fauth
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Prof.

GUARDAS MUNICIPAIS

Segurança Pública
Prof. Adriane Fauth

Prof.

Segurança Pública
Prof. Adriane Fauth
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Prof.

Segurança Pública
Prof. Adriane Fauth

OBRIGADA!

Prof. Adriane Fauth

@adrianefauth

Profa. Adriane Fauth 

@FauthAdriane

Adriane Fauth
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PORTUGUÊS

Profa. Janaina Arruda

Português 
Profa. Janaina  Arruda

REVISÃO – GCM-SP

Cordão dos come-saco

Em Londres, que ultimamente não tem sido uma capital das mais britânicas (ou
talvez os britânicos é que não sejam tão londrinos assim, sei lá), vai se inaugurar
uma exposição internacional de embalagem. Até aí, tudo normal, como dizem os
anormais. Há, no entanto, uma nova indústria que se fará representar nessa
exposição, que está causando a maior curiosidade: a dos sacos comestíveis.
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Português 
Profa. Janaina  Arruda

REVISÃO – GCM-SP
Como, minha senhora, de quem é que é o saco? Calma, madama, eu já
chego lá. A indústria foi inspirada na salsicha e isto dito assim fica meio
sobre o jocoso, mas torno a explicar que, com vagar, se chega ao saco.
É o seguinte: não sei se vocês já repararam que as salsichas,
ultimamente, não têm mais aquela pele indigesta que a gente comia
antigamente e ficava trocando seu reino por um bicarbonato. Hoje em
dia, a pele das salsichas é fininha, e a gente come sem o menor
remorso estomacal posterior.

Português 
Profa. Janaina  Arruda

REVISÃO – GCM-SP
Pois essa pelinha, irmãos, é de matéria plástica comestível. Foi
inventada por um Thomas Edison das salsichas e aprovou num instante.
E baseada nessa aprovação é que uma fábrica de embalagens estudou
a possibilidade de fazer sacos para carregar comida das mercearias
para o lar, capazes de serem comidos, isto é, um saco de matéria
plástica parecida com o das salsichas, que seriam vendidos aos
armazéns e utilizados pelos fregueses para transportar a mercadoria
comprada. Entenderam, ou tem leitor retardado mental?
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Português 
Profa. Janaina  Arruda

REVISÃO – GCM-SP
Agora, que fica bacaninha, isto fica. Num instante vão aparecer os
estetas dos refogados, para melhor aproveitamento do saco (...), e os
jornais , nas suas seções dominicais de culinária, terão títulos como
este: “Saquinho de siri”, “Saco au champignon”, “Saco à la façon du
chef”, etc, etc.

E parece até que aqui o neto do Dr. Armindo está vendo uma dessas
grã-finas, sempre mais preocupadas com o aspecto exterior do que com
o aspecto interior, fazendo um rigoroso regime alimentar e dizendo para
a empregada, quando esta volta do mercadinho com as compras: - Para
mim não precisa preparar almoço, não. Eu como só o saco.

PONTE PRETA, Stanislaw

Português 
Profa. Janaina  Arruda

REVISÃO – GCM-SP
1. O texto lido pertence ao seguinte gênero textual:

(A) conto.

(B) crônica.

(C) propaganda.

(D) palestra.

(E) editorial.
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Português 
Profa. Janaina  Arruda

REVISÃO – GCM-SP
2. A ideia principal apresentada no texto é:

(A) A nova criação de embalagens comestíveis.

(B) A preocupação das grã-finas com o aspecto exterior.

(C) Os grã-finos em suas dietas se alimentarem dos sacos.

(D) Os jornais se apropriarem de receitas de embalagens.

(E) Londres deixar de ser a cidade mais britânica.

Português 
Profa. Janaina  Arruda

REVISÃO – GCM-SP
3. Em “Como, minha senhora, de quem é que é o saco?, a expressão
destacada foi isolada por vírgulas para separar:

(A) certos predicativos.

(B) aposto.

(C) vocativo.

(D) expressão explicativa.

(E) adjunto adverbial deslocado.
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Português 
Profa. Janaina  Arruda

REVISÃO – GCM-SP
4. Dentre as alternativas abaixo, a que apresenta uma linguagem
informal, coloquial, é:

(A)Há, no entanto, uma nova indústria que se fará representar nessa
exposição...

(B) Até aí, tudo normal, como dizem os anormais.

(C) ...que a gente comia antigamente e ficava trocando seu reino por um
bicarbonato.

(D) Num instante vão aparecer os estetas dos refogados, para melhor
aproveitamento do saco.

(E) Para mim não precisa preparar almoço, não.

Português 
Profa. Janaina  Arruda

REVISÃO – GCM-SP
5. Em “...ou talvez os britânicos é que não sejam tão londrinos assim...”
(L 3), o termo em destaque é classificado como:

(A) adverbio de intensidade.

(B) locução pronominal.

(C) pronome adjetivo.

(D) locução expletiva.

(E) pronome substantivo.
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Português 
Profa. Janaina  Arruda

REVISÃO – GCM-SP
6. A forma verbal empregada em desacordo com a norma culta da língua
está apresentada na alternativa:

(A) O policial interveio na discussão evitando o conflito.

(B) Quando eu reouver os títulos, entregarei a você.

(C) Quando você vir ao Rio, ficará deslumbrado.

(D) Jorge trará a sogra, se vier a Brasília.

(E) Se a testemunha depor a favor do réu, ele será favorecido.

Português 
Profa. Janaina  Arruda

REVISÃO – GCM-SP
7. Indique a alternativa correta quanto à concordância verbal.

(A) Piadas engraçadas, boas conversas, nada o tiravam da apatia.

(B) Assim falou o professor: a pátria não é ninguém, são todos.

(C) Se não vier as chuvas, a plantação morrerá.

(D) É precaríssima as condições do refeitório.

(E) Vossa senhoria vos preocupais demais com aquela causa.
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Português 
Profa. Janaina  Arruda

REVISÃO – GCM-SP
8. A alternativa em que a regência verbal está de acordo com a norma
culta da língua é:

(A) Quero-lhe muito bem, por isso vou assistir ao seu jogo.

(B) Assim que lhe encontrar, aviso-lhe do acontecido.

(C) Marta esqueceu do compromisso e não pagou ao pintor.

(D) Ela namora com Luís, mas prefere mais suas amigas de farra do que
ele.

(E) Sérgio desobedecia seus avós, mas obedecia os pais.

Português 
Profa. Janaina  Arruda

REVISÃO – GCM-SP
9. Assinale a alternativa que apresenta um desvio no domínio da
regência nominal.

(A) Estou desacostumado a esse tipo de provocação.

(B) Não devemos ter ódio contra ninguém.

(C) Hélio é residente à rua das Palmeiras, no Rio de Janeiro.

(D) Fiz uma consulta ao dicionário e achei esse exemplo.

(E) A democracia é preferível a qualquer outro tipo de governo.
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Português 
Profa. Janaina  Arruda

REVISÃO – GCM-SP
10. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas.

Quando __ uma semana falei __ ela que ia __ França fazer meu
mestrado, pôs-se __ chorar.

(A) a – a – a – a

(B) à – a – a – à

(C) há – a – a – à

(D) há – a – à – a

(E) há – à – à – a

Português 
Profa. Janaina  Arruda

REVISÃO – GCM-SP
Comer bem te faz mais feliz

Já ficou mais feliz depois de comer chocolate ou ainda mais irritado por
causa de um desconforto digestivo? Saiba que a conexão entre o seu
humor e a sua alimentação pode ser a resposta para isso.

Estudos mostram uma correlação inversa entre uma dieta rica em
açúcares refinados e uma função cerebral prejudicada - até mesmo uma
piora dos sintomas de transtornos de humor, como a depressão. Mas o
responsável pela sensação de bem-estar não é apenas o cérebro. É no
intestino que cerca de 95% da serotonina, conhecida como hormônio da
felicidade, é produzida a partir dos alimentos.
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Português 
Profa. Janaina  Arruda

REVISÃO – GCM-SP
Esse neurotransmissor – que atua no cérebro, estabelecendo
comunicação entre as células nervosas, e pode também ser encontrado
no sistema digestivo e nas plaquetas do sangue – ajuda a regular o sono
e o apetite, a mediar o humor e a inibir a dor. Como a produção da
serotonina é no trato gastrointestinal, faz sentido que o funcionamento
do sistema digestivo, além de digerir os alimentos, ajude a guiar as
emoções.

Português 
Profa. Janaina  Arruda

REVISÃO – GCM-SP
Segundo o psiquiatra e professor de pós-graduação da PUC-Rio,
Marcus Schwartz, o humor é definido como um estado de espírito, uma
sensação generalizada que pode variar normalmente em todos os
indivíduos. “No entanto, algumas pessoas apresentam transtornos do
humor. Nesses casos, tratam-se de doenças, em que as variações são
muito acentuadas, podendo ser uma exaltação ou uma oscilação muito
para baixo do humor, o que caracteriza a depressão. Assim, essas
doenças requerem tratamentos”, alerta.
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Português 
Profa. Janaina  Arruda

REVISÃO – GCM-SP
Em parte, o humor é determinado pelo tipo de flora bacteriana que
coloniza o intestino. O órgão é o lar de mais de 500 espécies diferentes
desses micro-organismos, que podem afetar o cérebro, processo
conhecido como eixo intestino-cérebro. Tais bactérias são necessárias
para nos manter saudáveis. Porém, nem todas as espécies são
amigáveis. (...)

Fernanda Taveira

Português 
Profa. Janaina  Arruda

REVISÃO – GCM-SP
11. O texto lido pertence ao seguinte gênero textual:

(A)reportagem.

(B) crônica.

(C) carta.

(D) conto.

(E) ensaio.
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Português 
Profa. Janaina  Arruda

REVISÃO – GCM-SP
12. No trecho “O órgão é o lar de mais de 500 espécies diferentes
desses micro-organismos...”, a palavra em destaque foi formada pelo
seguinte processo:

(A)derivação.

(B) composição.

(C) onomatopeia.

(D) abreviação.

(E) hibridismo.

Português 
Profa. Janaina  Arruda

REVISÃO – GCM-SP
13. A alternativa em que todas as palavras se completam com

a mesma letra é:

(A) trou_eram, e_clarecer, e_tupidez.

(B) enfati_ar, anali_ar, memori_ar.

(C) ine_perado, e_pulso, ê_tase.

(D) ami_toso, e_tagnado, e_tranheza.

(E) qui_eram, fi_eram, pu_eram.
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Português 
Profa. Janaina  Arruda

REVISÃO – GCM-SP
14. No período “Já ficou mais feliz depois de comer chocolate ou ainda
mais irritado por causa de um desconforto digestivo?”, as palavras em
destaque têm a seguinte classificação morfossintática:

(A) objeto direto/locução adverbial/ preposição.

(B) núcleo do predicado/ advérbio de tempo/interjeição.

(C) objeto indireto/advérbio de causa/ pronome.

(D) advérbio de modo/locução adverbial/adjetivo.

(E) predicativo/locução prepositiva/advérbio de intensidade.

Português 
Profa. Janaina  Arruda

REVISÃO – GCM-SP
15. Em “...ou uma oscilação muito para baixo do humor, o que
caracteriza a depressão.”, o termo grifado faz o plural como a palavra:

(A) cidadão.

(B) cristão.

(C) caramanchão.

(D) alemão.

(E) afegão.
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Português 
Profa. Janaina  Arruda

REVISÃO – GCM-SP
16. Em “É no intestino que cerca de 95% da serotonina, conhecida como
hormônio da felicidade, é produzida a partir dos alimentos.”, as vírgulas
foram usadas para separar:

(A) o aposto.

(B) o vocativo.

(C) o sujeito do predicado.

(D) o adjunto adverbial anteposto.

(E) os termos de função sintática idêntica.

Português 
Profa. Janaina  Arruda

REVISÃO – GCM-SP
17. No período “Como a produção da serotonina é no trato
gastrointestinal, faz sentido que o funcionamento do sistema digestivo,
além de digerir os alimentos, ajude a guiar as emoções.”, o conectivo
empregado introduz uma oração, cujo valor semântico é o de:

(A) consequência.

(B) conformidade.

(C) comparação.

(D) concessão.

(E) causa.
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Português 
Profa. Janaina  Arruda

REVISÃO – GCM-SP
18. No trecho “A mão que toca o violão, se for preciso, vai à guerra.”,
identifica-se a seguinte figura de linguagem:

(A) eufemismo.

(B) perífrase.

(C) metonímia.

(D) metáfora.

(E) hipérbole.

Português 
Profa. Janaina  Arruda

REVISÃO – GCM-SP
19. Assinale a sequência em que as palavras são acentuadas pela
mesma regra:

(A) alguém, álbum, dendê.

(B) egoísta, baú, cafeína.

(C) próximo, imóvel, último.

(D) revólver, ninguém, através.

(E) chapéu, refém, você.
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Português 
Profa. Janaina  Arruda

REVISÃO – GCM-SP
20. Em “Saiba que a conexão entre o seu humor e a sua alimentação
pode ser a resposta para isso.”, identifica-se:

(A) oração absoluta.

(B) período simples.

(C) período composto por coordenação.

(D) período composto por subordinação.

(E) período composto por coordenação e subordinação.

OBRIGADA

@profa.janaina.arruda
Profa. Janaina Arruda
Janaina Arruda
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LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA

Prof. Marcos Girão

ESTATUTO GERAL DAS GUARDAS MUNICIPAIS
(LEI FEDERAL Nº 13.022/2014)

Prof. Marcos Girão
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01. A Lei Federal nº 13.022, de 2014, que dispõe sobre o Estatuto Geral da Guardas
Municipais, descreve os princípios mínimos de atuação das guardas municipais,
segundo o texto da norma não é um dos princípios citados o seguinte:

(A) Proteção dos direitos humanos fundamentais, do exercício da cidadania e das
liberdades públicas.

(B) Uso regressivo da força.

(C) Preservação da vida, redução do sofrimento e diminuição das perdas.

(D) Patrulhamento preventivo.

(E) Compromisso com a evolução social da comunidade.
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02. Segundo a Lei Federal nº 13.022, de 2014, é uma competência específica das
guardas municipais, entre outras, a informação da alternativa:

(A) Zelar pelos imóveis públicos do Município.

(B) Atuar, apenas de forma preventiva, no território do Município, para a
proteção sistêmica da população.
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(C) Prevenir e inibir, pela presença e vigilância, bem como coibir, infrações
penais ou administrativas e atos infracionais que atentem contra os bens,
serviços e instalações municipais.

(D) Exercer as competências de trânsito de forma exclusiva, nas vias e
logradouros municipais.

(E) Estabelecer parcerias especificamente com a União, por meio da celebração
de convênio, com vistas ao desenvolvimento de ações preventivas.
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03. Quanto à criação das guardas municipais, de acordo com a Lei Federal nº
13.022, de 2014, está incorreta a informação:

(A) O Município pode criar, por lei, sua guarda municipal.

(B) A guarda municipal é subordinada ao chefe do Poder Executivo municipal.
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(C) As guardas municipais não poderão ter efetivo superior a, entre outros, 0,4%
(quatro décimos por cento) da população, em Municípios com até 50.000
(cinquenta mil) habitantes.

(D) Se houver redução da população referida em censo ou estimativa oficial da
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), é garantida a
preservação do efetivo existente, o qual deverá ser ajustado à variação
populacional, nos termos de lei municipal.

(E) Municípios limítrofes podem, mediante convênio, utilizar, reciprocamente, os
serviços da guarda municipal de maneira compartilhada
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04. Não obedece às normas de requisitos básicos para investidura em cargo
público na guarda municipal, segundo informações do texto da Lei Federal nº
13.022, de 2014:

(A) Nacionalidade brasileira.

(B) Gozo dos direitos políticos.

(C) Quitação com as obrigações militares e eleitorais.

(D) Idoneidade moral comprovada por investigação social e certidões expedidas
perante o Poder Judiciário federal.

(E) Aptidão física, mental e psicológica.
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05. São competências específicas das guardas municipais, respeitadas as
competências dos órgãos federais e estaduais:

I- exercer, com exclusividade, as funções de polícia judiciária da União;

II- zelar pelos bens, equipamentos e prédios públicos do Município;

III- encaminhar ao delegado de polícia, diante de flagrante delito, o autor da
infração, preservando o local do crime, quando possível e sempre que
necessário.
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Considerando as assertivas acima, apenas:

a) I está correta.

b) II está correta.

c) III está correta.

d) I e II estão corretas.

e) II e III estão corretas
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SISTEMA ÚNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA
(LEI FEDERAL Nº 13.675/2018)

Prof. Marcos Girão

06. Com a criação do Sistema Único de Segurança Pública (Lei nº 13.675/2018), uma das
ações para o constante aperfeiçoamento das atividades para melhorar o controle e a
transparência das ações dos órgãos integrantes foi a criação de setores especializados.
Ocorrendo um fato a ser elogiado ou mesmo algo irregular procedido por uma profissional da
área de segurança, conforme esta Lei, este fato poderá ser relatado para qual órgão, que
deverá adotar providências necessárias?

a) Agência Central do Tudo Fácil.

b) Consultaria Geral.

c) Controladoria.

d) Contadoria.

e) Ouvidoria.
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07. Em relação à avaliação do Plano Nacional e Segurança Pública e Defesa
Social, a Lei 13.675/2018 estabelece que seja elaborado relatório com o histórico
e a caracterização do trabalho, as recomendações e os prazos para que sejam
cumpridas as metas, além de outros elementos a serem definidos em
regulamento. Nessa perspectiva, o artigo 27 da mesma Lei, trata sobre os
resultados da avaliação das políticas que serão utilizados para:

I- A formação e capacitação continuada e qualificada dos profissionais de
segurança pública, em consonância com a matriz curricular nacional.

II- Planejar as metas e eleger as prioridades para execução de financiamento.
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III- O fomento da integração em ações estratégicas e operacionais, em atividades
de inteligência de segurança pública e em gerenciamento de crises e incidentes.

Está CORRETO o que se afirma apenas em

a) I e II.

b) I.

c) II.

d) III.

e) II e III.

Revisão de Véspera Guarda Civil Municipal de São Paulo
Prof. Marcos Girão

75

76



08. Considerando-se a Lei nº 13.675/2018, são algumas das diretrizes da Política
Nacional de Segurança Pública e Defesa Social (PNSPDS), entre outras:

I. Atendimento imediato ao cidadão.

II. Fortalecimento das ações de prevenção e resolução pacífica de conflitos,
priorizando políticas de ampliação da letalidade violenta.

III. Fortalecimento das instituições de segurança pública, por meio de
investimentos e do desenvolvimento de projetos estruturantes e de inovação
tecnológica.
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Está(ão) CORRETO(S):

a) Somente o item I.

b) Somente o item II.

c) Somente os itens I e II.

d) Somente os itens I e III.

e) Somente os itens II e III.
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09. A Lei n° 13.675/2018 institui o Sistema Único de Segurança Pública (SUSP) e cria a
Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social (PNSPDS). Assinale a alternativa que
apresenta um objetivo da PNSPDS.

a) Apoiar as ações de manutenção da ordem pública e da incolumidade das pessoas, do
patrimônio, do meio ambiente e de bens e direitos

b) Celebrar termo de parceria e protocolos com agências de vigilância privada, respeitada a
lei de licitações

c) Usar o sistema integrado de informações e dados eletrônicos

d) Incentivar a designação de servidores da carreira para os cargos de chefia, levando em
consideração a graduação, a capacitação, o mérito e a experiência do servidor na atividade
policial específica
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10. Quanto à composição do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP), a Lei
nº13.675/2018 dispõe que as Guardas Municipais:

a) são integrantes estratégicos do SUSP.

b) são integrantes operacionais do SUSP.

c) são agentes secretos de inteligência do SUSP.

d) são agentes públicos internacionais do SUSP.

e) não integram o SUSP
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CRIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SEGURANÇA URBANA – SMSU 
(LEI MUNICIPAL Nº 13.396/2002)

Prof. Marcos Girão

11. Nos termos da Lei Municipal nº 13.396/2002, que criou a Secretaria
Municipal de Segurança Urbana, à Secretaria Municipal de Segurança Urbana
incumbe:

I - estabelecer as políticas, diretrizes e programas de segurança urbana no
Município de São Paulo;

II - executar, através de seus órgãos, as políticas públicas de interesse da pasta,
coordenando e gerenciando a integração com as políticas sociais do Município
que, direta ou indiretamente, interfiram nos assuntos de segurança urbana da
cidade;
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III - estabelecer relação com os órgãos de segurança estaduais e federais,
visando ação integrada no Município de São Paulo, inclusive com planejamento e
integração das comunicações;

IV - propor prioridades nas ações preventivas e ostensivas realizadas pelos
órgãos de segurança que atuam no Município de São Paulo, por meio de
intercâmbio permanente de informações e gerenciamento;

V - receber através de serviço disque-denúncia denúncias de vandalismo
praticado contra os equipamentos públicos municipais
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Estão corretas em:

A) I, II e III.

B) I, III e V

C) II, IV e V.

D) I, II, III e IV.

E) Todas estão corretas.
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12. Conforme a Lei Municipal nº 13.396/2002, a Secretaria Municipal de
Segurança Urbana tem a seguinte estrutura básica:

A) Gabinete do Secretário, Coordenadoria Geral de Administração e Finanças, e
Guarda Civil Metropolitana.

B) Coordenadoria Geral de Administração e Finanças, Guarda Civil Metropolitana
e Corregedoria Geral da Guarda Civil Metropolitana.

C) Gabinete do Secretário, Coordenadoria Geral de Administração e Finanças,
Guarda Civil Metropolitana, Centro de Formação em Segurança Urbana e
Corregedoria Geral da Guarda Civil Metropolitana.
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D) Gabinete do Secretário, Guarda Civil Metropolitana, Centro de Formação em
Segurança Urbana e Corregedoria Geral da Guarda Civil Metropolitana.

E) Gabinete do Secretário, Coordenadoria Geral de Administração e Finanças,
Guarda Civil Metropolitana, Centro de Formação em Segurança Urbana,
Corregedoria Geral da Guarda Civil Metropolitana e Centro de Fiscalização Geral
da Guarda Civil Metropolitana.
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13. De acordo com a Lei Municipal nº 13.396/2002, julgue as alternativas e
assinale a INCORRETA.

A) O Centro de Formação em Segurança Urbana constitui-se na ampliação do
Departamento de Ensino e Pesquisa da Guarda Civil Metropolitana e tem a
finalidade de formar, capacitar e promover o aprimoramento dos integrantes do
Quadro dos Profissionais da Guarda Civil Metropolitana, bem como dos
servidores municipais que atuam em instituições e programas relacionados à
segurança urbana, tendo como princípio que a função da Guarda Civil
Metropolitana é preventiva, comunitária e de promoção dos direitos humanos
fundamentais.

Revisão de Véspera Guarda Civil Municipal de São Paulo
Prof. Marcos Girão

B) O Centro de Formação em Segurança Urbana contará em seu quadro diretivo com
pelo menos dois Inspetor da Guarda Civil Metropolitana, portador de diploma de
nível superior

C) À Assessoria Jurídica compete assessorar o Secretário, a Corregedoria Geral e os
demais órgãos que integram a Secretaria, nos assuntos jurídicos, emitindo pareceres,
opinando sobre projetos de lei e decretos e cumprindo outras tarefas afins.
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D) À Assessoria Técnica cabe assessorar o Secretário e os demais órgãos que
compõem a Secretaria, nos assuntos de natureza administrativa, bem como
desenvolver estudos e atividades relacionados à área da segurança urbana.

E) À Assessoria de Imprensa e Comunicação cabe prestar apoio especializado ao
Secretário, à Corregedoria e aos demais órgãos da Pasta, bem como garantir a
administração das comunicações institucionais da Secretaria.
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14. Conforme a Lei Municipal nº 13.396/2002, compete ao Secretário Municipal
de Segurança Urbana:

I - coordenar a política de segurança urbana do Município de São Paulo;

II - estabelecer ações, celebrar parcerias e convênios, nos termos do inciso VII do
artigo 2º desta lei;

III - delegar competências, quando considerar necessário;

IV - indicar o Comandante da Guarda Civil Metropolitana;

V - indicar o Corregedor Geral da Guarda Civil Metropolitana;
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Estão corretas em:

A) I, II e III.

B) I, III e V.

C) II, IV e V.

D) I, II, IV e V.

E) Todas estão corretas.
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15. Conforme a Lei Municipal nº 13.396/2002, ao Corregedor Adjunto da
Corregedoria Geral da Guarda Civil Metropolitana compete:

I - exercer as atividades que lhe forem atribuídas pelo Corregedor Geral da
Guarda Civil Metropolitana;

II - distribuir os serviços de assistência da Corregedoria Geral da Guarda Civil
Metropolitana às demais chefias que a integrarem;

III - coordenar as atividades dos servidores da Corregedoria Geral da Guarda Civil
Metropolitana no exercício de chefias e encarregaturas;

IV - substituir o Corregedor Geral da Guarda Civil Metropolitana, em suas
ausências ou impedimentos legais;
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Estão corretas em:

A) I, II e III.

B) II, III e IV.

C) I, III e IV.

D) Todas estão corretas.

E) Todas estão incorretas
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ATRIBUIÇÕES DA GUARDA CIVIL METROPOLITANA
(LEI MUNICIPAL Nº 13.866/2004)

Prof. Marcos Girão
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16. Conforme a Lei Municipal nº 13.866/2004, acerca da Fiscalização do
Comércio Ambulante, julgue as alternativas e assinale a INCORRETA.

A) Para os fins da lei, considera-se vendedor ou prestador de serviços nas vias e
logradouros públicos o ambulante regular, por conta própria ou mediante
relação de emprego, e aquele que exercer tal atividade irregularmente.

B) Pela prática de infrações às normas que regulam o comércio ambulante, os
vendedores ou prestadores de serviços nas vias e logradouros públicos, quando
regulares, sujeitar-se-ão às sanções previstas na legislação vigente.
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C) Os vendedores ou prestadores de serviços nas vias e logradouros públicos, quando
irregulares, sujeitar-se-ão às seguintes penalidades: aplicação de multa, no valor de
R$ 485,00, reajustada na forma da legislação específica, cobrada em dobro na
reincidência; e apreensão de mercadorias.

D) A Inspetoria de Fiscalização do Comércio Ambulante e Atividades Afins terá,
durante o prazo de 2 (dois) anos, contados da publicação desta lei, sua atuação
adstrita à área da Subprefeitura da Sé.

E) Os documentos originados pelas ações de fiscalização definidas nesta lei deverão
ser encaminhados pela Guarda Civil Metropolitana à Subprefeitura, no prazo máximo
de 48 (quarenta e oito) horas, para que tenha prosseguimento a ação fiscal, nos
termos da legislação vigente
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17. Conforme a Lei Municipal nº 13.866/2004, a Superintendência de
Fiscalização do Comércio Ambulante e Atividades Afins, Mediação de Conflitos e
Gerenciamento de Crises tem as seguintes atribuições:

I - cumprir e fazer cumprir as ordens emanadas dos órgãos superiores;

II - planejar e coordenar as ações de controle urbano e fiscalização do exercício
do comércio e prestação de serviços de ambulante, regular e irregular, nas vias e
logradouros públicos;

III - intervir, gerenciar e mediar situações de conflitos e crises verificadas em
bens, serviços e instalações do Município ou relacionadas ao exercício de
atividades controladas pelo Executivo Municipal;
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IV - controlar a gestão de pessoal e o bom emprego dos recursos materiais
alocados na Superintendência, comunicando imediatamente aos órgãos
superiores a ocorrência de qualquer irregularidade;

Estão corretas em:

A) I, II e III.

B) II, III e IV.

C) I, II e IV.

D) Todas estão corretas.

E) Todas estão incorretas.
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18. Nos termos da Lei Municipal nº 13.866/2004, a Guarda Civil Metropolitana de
São Paulo, principal órgão de execução da política municipal de segurança urbana, de
natureza permanente, uniformizada, armada, baseada na hierarquia e disciplina, tem
as seguintes atribuições:

I - prevenir e inibir atos que atentem contra os bens, instalações e serviços
municipais, priorizando a segurança escolar;

II - apoiar as atividades de defesa civil, inclusive nas ações de identificação de áreas
de risco, na transferência de pessoas e famílias e no atendimento em situação de
emergência;

III - proteger o patrimônio ecológico, cultural, arquitetônico e ambiental do
Município, adotando medidas educativas e preventivas;
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IV - promover, em parceria com as comissões civis comunitárias, mecanismos de
interação com a sociedade civil, a fim de identificar soluções para problemas e
implementar projetos locais voltados à melhoria das condições de segurança nas
comunidades;

V - atuar, em parceria com outros Municípios e órgãos estaduais e da União, com
vistas à implementação de ações integradas e preventivas;
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Estão corretas em:

A) I, II e III.

B) I, III e V.

C) II, IV e V.

D) I, II, IV e V.

E) Todas estão corretas.
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19. O Subprefeito designará comissão com a finalidade de elaborar laudo de avaliação das
mercadorias apreendidas, constituída por, no mínimo, ____ servidores, sendo ____ da
Coordenadoria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, ____ da Coordenadoria de
Ação Social e Desenvolvimento e ____ da Coordenadoria de Saúde.

Conforme a Lei Municipal nº 13.866/2004, preencha corretamente as lacunas.

A) três - um - um - um, respectivamente.

B) quatro - dois - um - um, respectivamente.

C) cinco - dois - dois - um, respectivamente.

D) seis - dois - dois - dois, respectivamente.

E) sete - três - dois - dois, respectivamente.
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20. De acordo com a Lei Municipal nº 13.866/2004, todo material apreendido pela
Guarda Civil Metropolitana deverá ser acondicionado, por servidor ocupante de
cargo ou função de Agente de Apoio, em saco apropriado, sendo este fechado por
lacre e imediatamente recolhido às dependências da Subprefeitura, a quem compete
relacionar a quantidade de material apreendida, sua guarda e conservação, bem
como adotar as demais providências daí decorrentes. O laudo deverá indicar:

A) o estado de conservação das mercadorias, o tipo, a quantidade e o lote de cada
mercadoria.

B) o estado de conservação das mercadorias e no caso de brinquedos, se atendem às
normas técnicas de segurança.
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C) o estado de conservação das mercadorias; no caso de brinquedos, se atendem
às normas técnicas de segurança; e o tipo, a quantidade e o lote de cada
mercadoria.

D) o tipo, a quantidade e o lote de cada mercadoria e, no caso de brinquedos, se
atendem às normas técnicas de segurança.

E) o estado de conservação das mercadorias, o tipo, a quantidade e, no caso de
brinquedos, se atendem às normas técnicas de cada segurança.
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QUADRO TÉCNICO DOS PROFISSIONAIS DA
GUARDA CIVIL METROPOLITANA DE SÃO PAULO
(LEI MUNICIPAL Nº 16.239/2015)

Prof. Marcos Girão

21. Nos termos da Lei Municipal nº 16.239/2015, acerca da Configuração da
Carreira e das Escolas de Padrões de Vencimento, julgue as alternativas e
assinale a INCORRETA.

A) Todos os cargos situam-se inicialmente no grau E da categoria 1 do nível I e a
ele retornam quando vagos.

B) Cargo é o conjunto das atribuições fixadas e hierarquizadas de acordo com o
grau de complexidade e responsabilidades estabelecidas para os servidores.

Revisão de Véspera Guarda Civil Municipal de São Paulo
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C) Nível é o agrupamento de cargos de funções similares e categorias diversas.

D) Categoria é o elemento indicativo da posição do servidor no respectivo nível.

E) Grau é a letra indicativa da posição do servidor na respectiva categoria.

Revisão de Véspera Guarda Civil Municipal de São Paulo
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22. Conforme a Lei Municipal nº 16.239/2015, o ingresso na carreira do Quadro
Técnico dos Profissionais da Guarda Civil Metropolitana, observadas as
exigências estabelecidas no Anexo I desta lei, dar-se-á no grau A da categoria 1
do nível I, mediante concurso público de provas ou de provas e títulos. No
concurso público de ingresso, sem prejuízo das demais exigências previstas no
respectivo edital, o candidato deverá atender os requisitos de natureza
eliminatória, na seguinte conformidade:

Revisão de Véspera Guarda Civil Municipal de São Paulo
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I - ter idade entre 18 e 35 anos e ter, no mínimo, 1,60 metros de altura, se mulher, e
1,70 metros de altura, se homem;

II - aprovação no Teste de Aptidão Física (TAF);

III - aprovação em investigação social, garantido o sigilo da fonte;

IV - aprovação em exames médicos específicos para o exercício do cargo e aprovação
em teste psicológico para o perfil exigido para o exercício do cargo e para o porte e
uso de arma de fogo, conforme legislação específica;

V - possuir carteira nacional de habilitação e possuir certificado de conclusão do
ensino médio ou equivalente.

Revisão de Véspera Guarda Civil Municipal de São Paulo
Prof. Marcos Girão

Estão corretas em:

A) I, II e III.

B) I, III e V.

C) II, IV e V.

D) I, II, IV e V.

E) Todas estão corretas.
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23. Conforme a Lei Municipal nº 16.239/2015, o estágio probatório corresponde
ao período de ____ de efetivo exercício que se segue ao ingresso do servidor na
carreira do Quadro Técnico dos Profissionais da Guarda Civil Metropolitana.

A) 1 ano.

B) 2 anos.

C) 3 anos.

D) 4 anos.

E) 5 anos.

Revisão de Véspera Guarda Civil Municipal de São Paulo
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24. Conforme a Lei Municipal nº 16.239/2015, acerca do desenvolvimento na
carreira, julgue as alternativas e assinale a INCORRETA.

A) O desenvolvimento do servidor do Quadro Técnico dos Profissionais da
Guarda Civil Metropolitana dar-se-á por meio da promoção horizontal,
progressão e promoção vertical, mediante a edição de atos de competência do
Secretário Municipal de Segurança Urbana, nos termos da lei.
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B) Caberá à Unidade de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Segurança
Urbana conferir e ratificar o tempo de efetivo exercício apurado no Sistema
Integrado de Gestão de Pessoas – SIGPEC, analisando eventos de frequência
pendentes, para fins da promoção vertical, promoção horizontal e progressão.

Revisão de Véspera Guarda Civil Municipal de São Paulo
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C) Promoção horizontal é a passagem do servidor efetivo de um determinado
grau para o imediatamente posterior do mesmo nível e categoria, mediante o
cumprimento de, no mínimo, 3 (três) anos de efetivo exercício no grau, apurados
até o dia 31 de dezembro do ano imediatamente anterior à referida promoção.

D) A promoção horizontal será efetivada no mês de janeiro de cada ano.

Revisão de Véspera Guarda Civil Municipal de São Paulo
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E) Promoção vertical é a passagem do servidor do Quadro Técnico dos
Profissionais da Guarda Civil Metropolitana da última categoria de um nível para
a primeira categoria do nível imediatamente superior, considerando, dentre
outros parâmetros, o tempo de efetivo exercício na categoria, cursos, títulos e
comportamento disciplinar.

Revisão de Véspera Guarda Civil Municipal de São Paulo
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25. Conforme a Lei Municipal nº 16.239/2015, os servidores do Quadro Técnico
dos Profissionais da Guarda Civil Metropolitana ficam sujeitos à jornada de:

A) 30 horas de trabalho semanais.

B) 36 horas de trabalho semanais.

C) 40 horas de trabalho semanais.

D) 42 horas de trabalho semanais.

E) 44 horas de trabalho semanais.

Revisão de Véspera Guarda Civil Municipal de São Paulo
Prof. Marcos Girão
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OBRIGADO!
@profmarcosgirao

https://t.me/transitocomgirao

Prof. Marcos Girão

“Por isso não tema, pois estou com você;
não tenha medo, pois sou o seu Deus.
Eu o fortalecerei e o ajudarei;
eu o segurarei
com a minha mão direita vitoriosa.” Isaías, 41:10 

Prof. Marcos Girão

.

RACIOCÍNIO LÓGICO
QUANTITATIVO

Prof. Jhoni Zini
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APOSTA 1: MÚLTIPLOS E DIVISORES DE NÚMEROS NATURAIS

.

IBADE - AGENTE DE MANUTENÇÃO)/2018 
.

O número de divisores naturais e não primos do número 2.520, é:

A. 38.

B. 40.

C. 42.

D. 44.

E. 48.

119

120



IBADE - RECENSEADOR (IBGE)/2020
.

Três objetos luminosos brilham em intervalos regulares. O primeiro a cada 15
segundos, o segundo a cada 20 segundos e o terceiro a cada 25 segundos. Em
um dado momento os três brilharam no mesmo instante. Depois de quanto
tempo os objetos voltarão a brilhar simultaneamente?

A. 3 minutos e 30 segundos

B. 4 minutos

C. 5 minutos

D. 5 minutos e 45 segundos

E. 6 minutos

IBADE - PROFESSOR (PREF LINHARES)/ 2020 
.

Um grupo de alunos foi levado para um passeio ao Museu da Regência. Lá
deveriam ser divididos em grupos menores. O professor Júlio, que os
acompanhava dividiu o grupo em grupos menores de 5 alunos, 7 alunos e 13
alunos, porém, em todos os casos sempre sobravam 4 alunos. Sabendo que o
número de alunos não era superior a 500, o total de alunos que foram ao
passeio é:

A. 456.

B. 459.

C. 457.

D. 458.

E. 455.
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IBADE - AGENTE DE MANUTENÇÃO)/2018 
.

Uma feirante vai utilizar o menor número possível de caixotes para guardar 240
laranjas, 300 maçãs e 450 bananas. Ele vai colocar a mesma quantidade de
frutas em cada caixote, com um único tipo de fruta em cada um deles. quantos
caixotes deverá utilizar?

A. 35

B. 30

C. 45

D. 50

E. 33

APOSTA 2: DIVISÃO EM PARTES PROPORCIONAIS; 

.
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IBADE - RECENSEADOR (IBGE)/2020
.

Fernanda e Daniel jogaram juntos na loteria e acertaram cinco números,
gerando um prêmio de R$ 750.000,00. Fernanda investiu R$ 80,00 e Daniel R$
70,00 sobre o total do valor apostado, por isso o prêmio foi dividido em partes
diretamente proporcionais à participação de cada um na aposta. Qual a parte
que coube a Daniel?

A. R$300.000,00

B. R$315.000,00

C. R$325.000,00

D. R$330.000,00

E. R$350.000,00

IBADE - RECENSEADOR (IBGE)/2020
.

As duas sucessões numéricas a seguir são diretamente proporcionais: (8, x, y )
e (12,15,21), onde x e y representam números inteiros desconhecidos. Quais
os valores de x e y respectivamente?

A. 10 e 12

B. 12 e 14

C. 12 e 16

D. 10 e 14

E. 14 e 16
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APOSTA 3: RAZÃO

.

IBADE - TÉCNICO (PREF LINHARES)/AGRÍCOLA/2020 
.

Numa festa há 198 pessoas. Sabe-se que para cada 8 homens há 10 mulheres.
O número de mulheres e homens nesta festa é:

A. 80, 118.

B. 70, 128.

C. 100, 98.

D. 110, 88.

E. 58, 148.
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APOSTA 4:  REGRA DE TRÊS;

.

IBADE - RECENSEADOR (IBGE)/2020
.

Em um quartel há 60 militares e alimentação suficiente para um mês. Nesse
momento são liberados 15 militares. Por quanto tempo durará essa quantidade
de alimentação com os militares restantes no quartel?

A. 40 dias

B. 42 dias

C. 45 dias

D. 48 dias

E. 50 dias
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IBADE - RECENSEADOR (IBGE)/2020
.

De um saco com 50 kg de arroz com casca resultam em 40 kg de arroz
beneficiado. Para obtermos 300 kg de arroz beneficiado, quantos quilos de
arroz com casca serão necessários?

A. 345kg

B. 350kg

C. 360kg

D. 375kg

E. 400kg

IBADE - ADVOGADO (IAPEN AC)/2021 
.

Três irmãs produzem 27 pães caseiros por dia, trabalhando 6 horas por dia.
Contratando duas pessoas para trabalhar com elas e passando a ficar em
atividade 8 horas por dia, quantos pães elas produzirão?

A. Elas produzirão 80 pães

B. Elas produzirão 90 pães

C. Elas produzirão 60 pães

D. Elas produzirão 30 pães

E. Elas produzirão 70 pães
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IBADE - MOTORISTA (PREF JARU)//2019 
.

Em uma fábrica de ferramentas artesanais, 10 homens produzem 180 alicates
em 3 dias. O número de alicates que serão fabricados por 8 homens em 7 dias
é:

A. 236.

B. 336.

C. 436.

D. 536.

E. 136.

APOSTA 5:  PORCENTAGEM;

.
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IBADE - AGENTE MUNICIPAL (PREF VILA VELHA)/2020 
.

Um bloco de carnaval no seu segundo ano de desfile teve um aumento de 30 %
de público em relação ao primeiro ano. No terceiro ano de desfile também teve
um aumento de 30% em relação ao segundo ano. Qual foi o percentual de
aumento de público do terceiro para o primeiro ano?

A. 60%

B. 50%

C. 69%

D. 75%

E. 45%

IBADE - AGENTE (PREF MIN ANDREAZZA)/2020 
.

Em uma determinada loja de departamentos, o fogão custava R$ 400,00. Após
negociação o vendedor aplicou um desconto de R$ 25,00. O valor percentual
de desconto foi de:

A. 5,57%

B. 8,75%

C. 12,15%

D. 6,25%

E. 6,05%
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IBADE - AUXILIAR (PREF S LUZIA D'OESTE)/2020 
.

André ganhou um aumento salarial de 40% e passou a receber R$ 4200,00.
Qual era o valor do salário de André antes do aumento?

A. R$ 4000,00

B. R$ 2520,00

C. R$ 2800,00

D. R$ 3000,00

E. R$ 2900,00

OBRIGADO

Prof. Jhoni Zini
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA

@prof.renatodacosta

QUESTÕES IBADE

INFORMÁTICA

@prof.renatodacosta
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CRM-AC – IBADE – 2022
Um endereço eletrônico, ou o nome de um site é formado por partes, cada uma
com um significado diferente. Considerando o endereço a seguir
"https://www.amazon.com.br/", o que vem a ser o "com" que aparece nesse
endereço?
A) Trata-se de uma organização comercial.
B) Trata-se do protocolo utilizado para transferências de páginas Web.
C) Trata-se de uma organização educacional.
D) Trata-se de uma organização localizada no Brasil.
E) Trata-se de uma organização governamental.
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C) Trata-se de uma organização educacional.
D) Trata-se de uma organização localizada no Brasil.
E) Trata-se de uma organização governamental.
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ISE-AC – IBADE – 2021
Um exemplo de dispositivo de entrada é o teclado. É utilizado para entrada de
caracteres que são interpretados no programa e executados no computador. Ao
iniciar edições de texto no MS-Word e pressionarmos simultaneamente as teclas
CRTL+ K, abrirá a caixa para:
A) Expandir ou ocultar faixa.
B) Abrir caixa de pesquisa.
C) Substituir texto, formatação e itens especiais.
D) Inserir hyperlink.
E) Alinhar a esquerda.
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ISE-AC – IBADE – 2021
Para alterar as configurações de contas de usuário e senhas das pessoas que
compartilham o computador, deve-se utilizar o processo (caminho):
A) Iniciar, painel de controle, sistema e segurança.
B) Iniciar, painel de controle, hardware e sons.
C) Iniciar, painel de controle, programas.
D) Iniciar, painel de controle, contas de usuário.
E) Iniciar, painel de controle, rede e internet.
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ISE-AC – IBADE – 2021
Excel é um software da Microsoft utilizado em muitas organizações, para
controles financeiros domésticos e por empreendedores. Para algumas áreas, a
maior parte do trabalho é desenvolver diariamente planilhas de controles.
Existem diversos atalhos de teclado para Excel e o “Ctrl + D”, serve para:
A) para selecionar a linha inteira.
B) para excluir células / linha / coluna.
C) para inserir a data atual.
D) para percorrer as planilhas.
E) para preencher o conteúdo da célula acima.
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VIVA COMUNIDADE-VIVA RIO – IBADE – 2021
Durante a criação de um texto no MS Word, você deseja inserir uma “Nota de
Rodapé”. Além do item “Inserir” que é a opção mais óbvia, você encontrará a
alternativa “Inserir nota de rodapé” no seguinte item da Barra de Ferramentas:
A) Revisão.
B) Layout da Página.
C) Correspondências.
D) Exibição.
E) Referências.
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VIVA COMUNIDADE-VIVA RIO – IBADE – 2021
Em uma célula do MS Excel você inclui a fórmula:
=PAR(35)-4
O valor retornado na célula será:
A) 32
B) 30
C) 31
D) 28
E) 29
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VIVA COMUNIDADE-VIVA RIO – IBADE – 2021
Durante uma edição utilizando o MS-Word você deseja criar uma tabela.
Utilizando-se da Barra de Ferramentas, você encontrará os meios para criar a
tabela no seguinte item:
A) Layout da Página.
B) Início.
C) Design.
D) Inserir.
E) Referências.
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Câmara de Ji-Paraná – RO – IBADE – 2020
Numa planilha do Excel você tem os seguintes valores nas células: A1=10, B1=8 e
C1=17. Das fórmulas abaixo, a que deve ser aplicada na célula D1 para termos
como resultado o valor 1 é:
A) =A1*B1-C1
B) =A1+B1+C1
C) =C1-B1+A1
D) =A1+B1-C1
E) =B1/A1-C1
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Câmara de Ji-Paraná – RO – IBADE – 2020
Editando um documento utilizando o MS Word, você deseja ressaltar um trecho
colocando-o em negrito e sublinhando-o. Para tanto isso, você seleciona o
trecho e no item “Inicio” da barra de ferramentas do Word clica nas seguintes
alternativas:
A) I e N
B) I e S
C) S e X2
D) S e N
E) N e X2
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Câmara de Ji-Paraná – RO – IBADE – 2020
Uma rede de computadores restrita a um prédio e sem conexão com o exterior é
chamada de:
A) Rede Wan.
B) Ethernet.
C) Intranet.
D) Internet.
E) Wireless.
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Câmara de Ji-Paraná – RO – IBADE – 2020
Para localizar um determinado site de seu interesse você pode utilizar um
programa de busca. Dos listados abaixo, um programa de busca é o:
A) Windows.
B) Excel.
C) Word.
D) Android.
E) Google.
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Câmara de Ji-Paraná – RO – IBADE – 2020
Criada inicialmente pelos militares americanos, depois aberta às universidades e
instituições de pesquisa. Hoje temos uma rede internacional conectando bilhões
de computadores, celulares e tablets, denominada:
A) Android.
B) G5.
C) Google Play.
D) Internet.
E) Wireless.
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Câmara de Ji-Paraná – RO – IBADE – 2020
Editando no MS Word você pode substituir palavras e expressões em todas as
suas ocorrências executando apenas uma função. Essa função é chamada
“Substituir” e pode ser encontrada no seguinte item da barra de ferramentas:
A) Inserir.
B) Revisão.
C) Exibição.
D) Início.
E) Referências.
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Câmara de Ji-Paraná – RO – IBADE – 2020
Numa planilha Excel considere os seguintes conteúdos de células: A1=12 , B1=4,
C1=2, D1=João da Silva O valor contido na célula D2 se ela contiver a fórmula:
=NÚM.CARACT(D1)+A1/B1-C1 será:
A) 19.
B) 21.
C) 18.
D) 14.
E) 12.
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Câmara de Ji-Paraná – RO – IBADE – 2020
Numa pesquisa no Google em que você quer procurar por carro, mas excluindo
os da marca Ford; a sua pesquisa deve ser descrita assim:
A) Carro (out Ford)
B) Carro “ex:Ford”
C) Carro ;ford-
D) Carro (Não Ford)
E) Carro –ford
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Câmara de Ji-Paraná – RO – IBADE – 2020
Editando em MS Word você pode dividir o texto em duas ou mais colunas. Essa
alternativa é encontrada no seguinte item de barra:
A) Inserir.
B) Design.
C) Exibição.
D) Layout da Página.
E) Revisão.
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Câmara de Ji-Paraná – RO – IBADE – 2020
Numa pesquisa no Google em que se quer procurar pela expressão cavalo veloz,
sem que o Google inclua individualmente cavalo e veloz, você descreve como a
sua pesquisa:
A) cavalo;veloz
B) “cavalo veloz”
C) (cavalo veloz)
D) cavalo*veloz
E) *cavalo veloz*

Câmara de Ji-Paraná – RO – IBADE – 2020
Numa pesquisa no Google em que se quer procurar pela expressão cavalo veloz,
sem que o Google inclua individualmente cavalo e veloz, você descreve como a
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Câmara de Ji-Paraná – RO – IBADE – 2020
Dos itens da barra de ferramentas do MS Word aquele utilizado para se criar
letras pequenas acima da linha de texto (ex: M2 , 32 , etc...) é:
A) Início.
B) Layout da página.
C) Correspondências.
D) Exibição.
E) Design.
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Câmara de Ji-Paraná – RO – IBADE – 2020
Na célula C1 do MS Excel você inclui a fórmula: =(PAR(5))+10/5-2 O valor de C1
será:
A) 14.
B) 9.
C) 6.
D) 6,33.
E) 9.33.
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Prefeitura de Cariacica - ES – IBADE – 2020
A Internet é uma rede de computadores do tipo:
A) VPN.
B) WAN.
C) LAN.
D) RAN.
E) MAN.
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Prefeitura de Cariacica - ES – IBADE – 2020
Editando uma planilha no MS Excel, Solange deseja que a célula C1 contenha o
conteúdo emendado das células C2 e C3. Para tanto, Solange seleciona a opção
“Fórmulas” na barra de Ferramentas, seleciona um menu de funções e clica na
função Concatenar para abrir a janela “Argumentos de Função” que ajudará na
sintaxe. A função Concatenar é encontrada no seguinte menu de funções:
A) financeira.
B) lógica.
C )pesquisa e referência.
D) texto.
E) matemática e trigonometria.
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Prefeitura de Cariacica - ES – IBADE – 2020
Durante uma edição de Texto, utilizando o MS Word, Marco deseja modificar o
espaçamento entre as linhas de um determinado trecho. Para fazer isso, Marco
pode selecionar o trecho, clicar no mouse com o botão direito e escolher a
opção:
A) fonte.
B) estilos.
C) parágrafo.
D) numeração.
E) marcadores.
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espaçamento entre as linhas de um determinado trecho. Para fazer isso, Marco
pode selecionar o trecho, clicar no mouse com o botão direito e escolher a
opção:
A) fonte.
B) estilos.
C) parágrafo.
D) numeração.
E) marcadores.
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Prefeitura de Cariacica - ES – IBADE – 2020
No MS Excel temos uma planilha na qual encontramos células com os seguintes
valores: D1=8 ; D2=10 ; D3 = 4 ; D4 = 2. O valor da célula D5 se ela contiver a
fórmula: =SOMA (D1:D4)*2-D2*D4 será:
A) 48.
B) 44.
C) 22.
D) 28.
E) 30.
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Prefeitura de Cariacica - ES – IBADE – 2020
Editando no MS Word você deseja aumentar o tamanho da visualização do
documento, utilizando a opção zoom. Você encontra essa opção no seguinte
item da barra de ferramentas:
A) Inserir.
B) Layout da Página.
C) Referências.
D) Revisão.
E) Exibição.
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Prefeitura de Linhares - ES – IBADE – 2020
Facebook, Instagram e Twiter são softwares conhecidos como:
A) Redes Sociais.
B) WebMail.
C) Correio Eletrônico.
D) Sistema operacional.
E) Comércio Eletrônico.
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Prefeitura de Linhares - ES – IBADE – 2020
Em uma planilha do MS Excel temos os seguintes valores nas células: A9=16 ;
B9=12 e C9=4.
O valor em D9 se essa célula contiver a seguinte fórmula =IMPAR(C9)-A9/2+C9
será:
A) 3.
B) 27.
C) 2,5.
D) 1.
E) 4.
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C) 2,5.
D) 1.
E) 4.
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Prefeitura de Linhares - ES – IBADE – 2020
Para inserir uma quebra de página numa edição em MS Word, utilizando atalho
de teclado a opção é:
A) Ctrl + P
B) Ctrl + alt
C) Ctrl + esc
D) Ctrl + return
E) Ctrl + insert
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Prefeitura Vila Velha - ES – IBADE – 2020
Em células de uma planilha do MS Excel temos os seguintes valores:
A1=24, B1=6, C1= 12 e D1= 2
O valor que teremos na célula A2 se nela incluirmos a fórmula: =A1-$C$1/B1 +
A1/C1 será de:
A) 24.
B) 20.
C) 26.
D) 22.
E) 18.
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B) 20.
C) 26.
D) 22.
E) 18.
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Prefeitura Vila Velha - ES – IBADE – 2020
Numa edição, utilizando o MS Word, você fez uma alteração indevida e quer
voltar atrás, desfazendo a alteração. O atalho a ser utilizado é o seguinte:
A) Ctrl + P
B) Ctrl + B
C) Ctrl + A
D) Ctrl + M
E) Ctrl + Z
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Câmara de São Felipe D'Oeste – RO – IBADE – 2020
Utilizando o Windows, você deletou acidentalmente um arquivo e deseja tentar
recuperá-lo. Para isso você clica em:
A) Desfragmentador de Disco.
B) Windows Explorer.
C) Limpeza de disco.
D) Lixeira.
E) Central de Sincronização.
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Prefeitura de Linhares - ES – IBADE – 2020
Numa planilha Excel encontramos os seguintes valores nas células: B1=10 , B2=8
e B3=12 O resultado encontrado numa célula que contivesse a fórmula
=SOMA(B1:B3)/B1+B3 seria:
A) 1,36.
B) 15.
C) 14.
D) 4,6.
E) 18.
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Numa planilha Excel encontramos os seguintes valores nas células: B1=10 , B2=8
e B3=12 O resultado encontrado numa célula que contivesse a fórmula
=SOMA(B1:B3)/B1+B3 seria:
A) 1,36.
B) 15.
C) 14.
D) 4,6.
E) 18.
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Prefeitura de Linhares - ES – IBADE – 2020
Quando locamos servidores e armazenamento compartilhados, com software
disponível e localizados em Data-Centers remotos, aos quais não temos acesso
presencial, chamamos esse serviço de:
A) Computação On-Line.
B) Computação na nuvem.
C) Computação em Tempo Real.
D) Computação em Block Time.
E) Computação Virtual.

Prefeitura de Linhares - ES – IBADE – 2020
Quando locamos servidores e armazenamento compartilhados, com software
disponível e localizados em Data-Centers remotos, aos quais não temos acesso
presencial, chamamos esse serviço de:
A) Computação On-Line.
B) Computação na nuvem.
C) Computação em Tempo Real.
D) Computação em Block Time.
E) Computação Virtual.

203

204



Prefeitura de Linhares - ES – IBADE – 2020
Facebook, Instagram e Twiter são softwares conhecidos como:
A) Redes Sociais.
B) WebMail.
C) Correio Eletrônico.
D) Sistema operacional.
E) Comércio Eletrônico.
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Prefeitura de Linhares - ES – IBADE – 2020
Em uma planilha do MS Excel temos os seguintes valores nas células: A9=16 ;
B9=12 e C9=4.
O valor em D9 se essa célula contiver a seguinte fórmula =IMPAR(C9)-A9/2+C9
será:
A) 3.
B) 27.
C) 2,5.
D) 1.
E) 4.
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O valor em D9 se essa célula contiver a seguinte fórmula =IMPAR(C9)-A9/2+C9
será:
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C) 2,5.
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207

208



Prefeitura de Linhares - ES – IBADE – 2020
Para inserir uma quebra de página numa edição em MS Word, utilizando atalho
de teclado a opção é:
A) Ctrl + P
B) Ctrl + alt
C) Ctrl + esc
D) Ctrl + return
E) Ctrl + insert

Prefeitura de Linhares - ES – IBADE – 2020
Para inserir uma quebra de página numa edição em MS Word, utilizando atalho
de teclado a opção é:
A) Ctrl + P
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Prefeitura de Linhares - ES – IBADE – 2020
O MS Word possui uma função de contar palavras. Ela pode ser acionada no
seguinte item da barra de ferramentas:
A) Design.
B) Layout da Página.
C) Correspondências.
D) Revisão.
E) Exibição.
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Prefeitura de Vila Velha - ES – IBADE – 2020
Ao utilizar qualquer serviço de e-mail (correio eletrônico), quando é necessário
enviar uma mesma mensagem a vários destinatários diferentes, porém, ao
mesmo tempo preservar a identidade e a privacidade dos endereços de e-mail
contidos na mensagem, utiliza-se a função:
A) anexo
B) cópia oculta.
C) marcador.
D) navegação anônima.
E) texto simples.
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contidos na mensagem, utiliza-se a função:
A) anexo
B) cópia oculta.
C) marcador.
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Prefeitura de Vila Velha - ES – IBADE – 2020
O endereço único utilizado para descrever a exata localização de um recurso
específico na Internet, como, por exemplo, uma determinada página Web, é
chamado de:
A) URL
B) ABR
C) VPN
D) OCR
E) SQL
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Prefeitura de Vila Velha - ES – IBADE – 2020
O Word, desenvolvido pela Microsoft, é um dos editores de texto mais utilizados
por usuários de computador. O atalho de teclado utilizado para centralizar um
parágrafo é:
A) CTRL+Z
B) CTRL+DELETE
C) CTRL+E
D) CTRL+A
E) CTRL+P
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IDAF-AC – IBADE – 2020
Para descobrir qual versão do Windows que seu dispositivo está executando,
pressione a tecla do logotipo do Windows + R para abrir a caixa de diálogo
Executar, e digitar qual comando?
A) Explorer
B) Cmd
C) Msconfig
D) Winver
E) Regedit
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OBRIGADO

@prof.renatodacosta

DIREITOS HUMANOS

Prof. Lilian Novakoski
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Direitos Humanos
Prof. Lilian Novakoski

DUDH

Resolução 
217-A 

10/12/1948

Direitos 1 
e 2 

Dimensão

Reconhece 
a dignidade 
a todas as 
pessoas 

Direitos Humanos
Prof. Lilian Novakoski

• direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal;
• proibição à escravidão e à servidão;
• proibição à tortura e ao tratamento cruel, desumano ou

degradante;
• reconhecimento da personalidade jurídica (sujeito de direitos);

direito à igualdade;
• proibição da prisão arbitrária;
• direito a justa e pública audiência perante um tribunal

independente e imparcial;
• presunção de inocência;
• proteção à vida privada;
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Direitos Humanos
Prof. Lilian Novakoski

• liberdade de locomoção;
• direito de asilo (não invocável em caso de perseguição

legitimamente motivada por crime de direito comum)
• direito a nacionalidade;
• direito de contrair matrimônio e fundar uma família;
• direito de propriedade;
• direito à liberdade de pensamento, consciência e religião;
• direito à liberdade de reunião e associação pacífica;
• direito de participação política (fazer parte do governo do país);

Direitos Humanos
Prof. Lilian Novakoski

• garantia de acesso ao serviço público do país;
• direito segurança social;
• direito ao trabalho;
• direito ao repouso e lazer;
• direito a padrão de vida capaz de assegurar saúde e bem-

estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados
médicos e os serviços sociais indispensáveis;

• direito instrução (educação); e
• direito participar livremente da vida cultural.
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Artigo 1
Todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São
dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros
com espírito de fraternidade.
Artigo 2
I) Todo o homem tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades

estabelecidos nesta Declaração sem distinção de qualquer espécie,
seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra
natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento, ou
qualquer outra condição.

II) Não será também feita nenhuma distinção fundada na condição
política, jurídica ou internacional do país ou território a que pertença
uma pessoa, quer se trate de um território independente, sob tutela,
sem governo próprio, quer sujeito a qualquer outra limitação de
soberania.
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G
a

ra
n

tia
s 

P
ro

ce
ss

u
ai

s 

Devido Processo Legal 

Vedação de 
prisão/detenção/exílio 

arbitrários

Igualdade Processual 

Imparcialidade do 
Julgador

Publicidade dos Atos 

Presunção de 
Inocência 

Irretroatividade da Lei 
Penal 

Artigo 7
Todos são iguais perante a lei e tem direito, sem qualquer distinção, a igual
proteção da lei. Todos tem direito a igual proteção contra qualquer
discriminação que viole a presente Declaração e contra qualquer
incitamento a tal discriminação.
Artigo 8
Todo o homem tem direito a receber dos tribunais nacionais competentes
remédio efetivo para os atos que violem os direitos fundamentais que lhe
sejam reconhecidos pela constituição ou pela lei.
Artigo 9
Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado.
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Artigo 10
Todo o homem tem direito, em plena igualdade, a uma justa e pública
audiência por parte de um tribunal independente e imparcial, para decidir
de seus direitos e deveres ou do fundamento de qualquer acusação
criminal contra ele.
Artigo 11
I) Todo o homem acusado de um ato delituoso tem o direito de ser
presumido inocente até que a sua culpabilidade tenha sido provada de
acordo com a lei, em julgamento público no qual lhe tenham sido
asseguradas todas as garantias necessárias a sua defesa.
II) Ninguém poderá ser culpado por qualquer ação ou omissão que, no
momento, não constituiam delito perante o direito nacional ou
internacional. Também não será imposta pena mais forte do que aquela
que, no momento da prática, era aplicável ao ato delituoso.

Liberdade de 
Residência e 
Locomoção 

Liberdade de 
Pensamento, 
Consciência e Religião 

Liberdade de Opinião e 
Expressão 

Liberdade de Reunião e 
Associação 
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1. (IBADE - Advogado (IAPEN AC)/2021) Conforme a Declaração
Universal dos Direitos Humanos, proclamada pela Resolução nº
217ª (III) da Assembleia Geral das Nações Unidas, de 10 de
dezembro de 1948, assinale a alternativa CORRETA.
a) Todo ser humano acusado de um ato delituoso será
presumidamente culpado até que a sua inocência tenha sido
provada de acordo com a lei, em julgamento público no qual lhe
tenham sido asseguradas todas as garantias necessárias à sua
defesa (Artigo 11)

b) Todo ser humano poderá ser obrigado a fazer parte de uma
associação (Artigo 20)
c) Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado (Artigo 9)
d) Somente os cidadãos capazes têm o direito de ser, em todos os
lugares, reconhecido como pessoa perante a lei (Artigo 6)
e) Todo ser humano estará sujeito à interferências do Poder
Público em sua vida privada, em sua família, em seu lar ou em sua
correspondência (Artigo 12)
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2. (IBADE - Auxiliar (IAPEN AC)/Administrativo/2021) Conforme
a Declaração Universal dos Direitos Humanos, proclamada pela
Resolução nº 217ª (III) da Assembleia Geral das Nações Unidas,
de 10 de dezembro de 1948, assinale a alternativa CORRETA.
a) Ninguém pode ser arbitrariamente preso, detido ou exilado (Art.
9º)
b) Toda a pessoa acusada de um ato delituoso presume-se
culpado até que se prove o contrário (Art. 11º §1)

c) Ninguém pode ser arbitrariamente privado da sua propriedade,
exceto por conflitos civis (Art. 17º §2)
d) Todos deverão fazer parte de uma associação (Art. 20º §2)
e) Todos têm direito a salário diferente por trabalho igual, devido a
condições peculiares do indivíduo (Art. 23º §2)
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Trabalho 

Livre escolha de 
emprego com 

condições justas e 
favoráveis 

Remuneração 
igual por igual 

trabalho e 
garanta 

existência 
digna

Sindicatos: 
organizar e 
participar 

Proteção ao 
desemprego

Limitação de 
horas de 
trabalhos

Férias 
remuneradas 
e periódicas 

Repouso 
e Lazer

3. (IBADE - Assistente do Sistema Socioeducativo (SEJUDH
MT)/Assistente Administrativo/2018 ) A escravidão e o tráfico de
escravos serão proibidos em todas as suas formas". O documento
sobre direitos humanos que traz O referido conteúdo proibicionista
denomina-se:
a) Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão.
b) Regras Mínimas das Nações Unidas para a Administração da
Justiça da Infância e da Juventude — Regra de Beijing.
c) Princípios Orientadores das Nações Unidas para a Prevenção
da Delinquência Juvenil — Princípios Orientadores de Riad.
d)Declaração Universal dos Direitos Humanos.
e) Regras das Crianças e Adolescentes.
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4. (IBADE - Agente de Segurança Socioeducativo (SEJUDH
MT)/2018) Nos termos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a
maternidade e a infância têm direito e cuidados e assistência especiais.
Assim, é correto dizer que todas as crianças:
a) gozarão da mesma proteção social, independentemente se nascidas
dentro ou fora do matrimônio.
b) têm direito à instrução que o Estado definir, não cabendo aos pais
escolher o gênero de instrução que será ministrada a seus filhos.
c) serão obrigadas. desde a infância, a associar-se à Associação das
Crianças e Adolescente de seu país.
d) têm o direito de deixar o próprio país, mas se o fizer, não poderá mais
a ele regressar.
e) têm direito à instrução gratuita, pelo menos nos graus elementares e
fundamentais, sendo facultativa a instrução elementar.

5. (IBADE - Agente (CRMV ES)/Fiscalização/2018) De
acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos,
pode-se afirmar que:
I. Todo ser humano tem direito ao trabalho, à livre escolha de
emprego, a condições justas e favoráveis de trabalho e à
proteção contra desemprego.
II. Todo ser humano, sem qualquer distinção, tem direito a
igual remuneração por igual trabalho.
III. Todo ser humano tem direito a organizar sindicatos e a
neles ingressar para proteção de seus interesses.
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Estão corretas as afirmativas:
a) I, apenas.
b) II e III, apenas
c) I e II, apenas.
d) I e III, apenas.
e) I, II e III.

6. (IBADE - Agente (CRMV ES)/Fiscalização/2018) A
respeito da Declaração Universal dos Direitos Humanos, no
que tange a instrução, pode-se afirmar que:
I. Todo ser humano tem direito à instrução. A instrução será
gratuita, pelo menos nos graus elementares e fundamentais.
II. A instrução promoverá a compreensão, a tolerância e
amizade entre todas as nações e grupos raciais ou
religiosos, e coadjuvará as atividades das Nações Unidas em
prol da manutenção da paz.
III. Os pais têm prioridade de direito na escolha do gênero de
instrução que será ministrada a seus filhos.
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Estão corretas as afirmativas:
a) I e II, apenas.
b) II e III, apenas.
c) I, II e III.
d) I, apenas.
e) I e III, apenas.

7. (IBADE - Soldado (PM CE)/2018/"Curso de Formação -
3ª Turma") Julgue o item.

Segundo a Declaração Universal dos Direitos Humanos,
ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento ou
castigo cruel, desumano ou degradante.
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8. (IBADE - Soldado (PM CE)/2018/"Curso de Formação -
3ª Turma") Julgue o item.

A Declaração Universal dos Direitos Humanos e os dois
Pactos dela decorrentes têm aplicação global.

9. (IBADE - Soldado (PM CE)/2018/"Curso de Formação -
4ª Turma")Julgue o item.

De acordo com a Declaração Universal dos Direitos
Humanos, toda pessoa tem direito à vida, à liberdade e à
segurança pessoal.
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10. (IBADE - Advogado (SEJUDH MT)/2017 ) Considerando o
quanto disposto na Declaração Universal dos Direitos Humanos, é
correto afirmar que:
a) não será feita qualquer distinção fundada na condição política,
jurídica ou internacional do país ou território a que pertença uma
pessoa, desde que tal território não esteja sujeito a qualquer tipo
de limitação de soberania.
b) a liberdade de opinião e de expressão não inclui a liberdade de
transmitir informações por qualquer meio e independente de
fronteiras.
c) toda pessoa tem direito a repouso e lazer, inclusive a limitação
razoável das horas de trabalho e a férias periódicas não
remuneradas.

d) toda pessoa tem o direito de tomar parte no governo de seu
país, diretamente ou por intermédio de representantes livremente
escolhidos.
e) toda pessoa, vítima de perseguição, tem o direito de procurar e
de gozar asilo em outros países com os quais existe tratado de
reciprocidade.
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Artigo 21
I) Todo o homem tem o direito de tomar parte no governo de seu país

diretamente ou por intermédio de representantes livremente escolhidos.
II) Todo o homem tem igual direito de acesso ao serviço público do seu

país.
III) A vontade do povo será a base da autoridade do governo; esta vontade

será expressa em eleições periódicas e legítimas, por sufrágio universal,
por voto secreto ou processo equivalente que assegure a liberdade de
voto.

Artigo 22
Todo o homem, como membro da sociedade, tem direito à segurança social
e à realização, pelo esforço nacional, pela cooperação internacional e de
acordo com a organização e recursos de cada Estado, dos direitos
econômicos, sociais e culturais indipensáveis à sua dignidade e ao livre
desenvolvimento de sua personalidade.

Artigo 27
I) Todo o homem tem o direito de participar livremente da vida cultural da
comunidade, de fruir as artes e de participar do progresso científico e de
fruir de seus benefícios.
II) Todo o homem tem direito à proteção dos interesses morais e materiais
decorrentes de qualquer produção científica, literária ou artística da qual
seja autor.
Artigo 28
Todo o homem tem direito a uma ordem social e internacional em que os
direitos e liberdades estabelecidos na presente Declaração possam ser
plenamente realizados.
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Artigo 29
I) Todo o homem tem deveres para com a comunidade, na qual o livre e
pleno desenvolvimento de sua personalidade é possível.
II) No exercício de seus direitos e liberdades, todo o homem estará sujeito
apenas às limitações determinadas pela lei, exclusivamente com o fim de
assegurar o devido reconhecimento e respeito dos direitos e liberdades
de outrem e de satisfazer as justas exigências da moral, da ordem pública
e do bem-estar de uma sociedade democrática.
III) Esses direitos e liberdades não podem, em hipótese alguma, ser
exercidos contrariamente aos objetivos e princípios das Nações Unidas.
Artigo 30
Nenhuma disposição da presente Declaração pode ser interpretada como
o reconhecimento a qualquer Estado, grupo ou pessoa, do direito de
exercer qualquer atividade ou praticar qualquer ato destinado à destruição
de quaisquer direitos e liberdades aqui estabelecidos.

Direitos Humanos
Prof. Lilian Novakoski

ATÉ BREVE!

Prof. Lilian Novakoski

@liliannovakoski

Professora Lilian 
Novakoski

Lilian Novakoski
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REALIDADES DO MUNICÍPIO
DE SÃO PAULO

Prof. Sérgio Henrique

Conhecimentos sobre São Paulo
Prof. Sérgio Henrique

Grande Metrópole Nacional – São Paulo - 21,5 milhões de habitantes e 17,7% do
PIB nacional em 2016.
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Conhecimentos sobre São Paulo
Prof. Sérgio Henrique

Conhecimentos sobre São Paulo
Prof. Sérgio Henrique
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Conhecimentos sobre São Paulo
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Conhecimentos sobre São Paulo
Prof. Sérgio Henrique
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Conhecimentos sobre São Paulo
Prof. Sérgio Henrique

Conhecimentos sobre São Paulo
Prof. Sérgio Henrique
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1. (VUNESP - 2018 - Prefeitura de São Paulo - SP - Engenheiro Civil)
Observe o mapa para responder à questão.

Município de São Paulo – Expansão urbana

VUNESP
Prof. Sérgio Henrique

A leitura do mapa e os conhecimentos sobre São Paulo permitem afirmar que
a recente expansão urbana
A) permite desconcentrar alguns bairros densamente povoados nas zonas sul e
oeste da capital.
B) foi facilitada pela infraestrutura urbana criada pela construção dos trechos
sul e leste do rodoanel.
C) tem ocupado áreas de mananciais, comprometendo a qualidade da água
oferecida à população.
D) está concentrada na parte sul do município, onde as condições naturais são
mais favoráveis.
E) obedece à logica do mercado, ocupando terrenos baratos e acessíveis às
camadas mais pobres.

VUNESP
Prof. Sérgio Henrique
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2. (VUNESP - 2015 - Prefeitura de São Paulo - SP - Analista de Políticas
Públicas e Gestão Governamental - Conhecimentos Gerais) Compreender a
dinâmica demográfica e sua espacialização é primordial para o planejamento
do futuro da cidade de São Paulo e sua região metropolitana. Sobre a dinâmica
demográfica mais recente, é correto afirmar que
A) a chegada de imigrantes internacionais, como os bolivianos e os haitianos,
especialmente a partir de 2000, produziu uma “explosão demográfica tardia”
na cidade, acarretando o ressurgimento de problemas habitacionais nas áreas
centrais, cuja ocupação já era considerada excessiva desde a década de 1970.
B) o maior crescimento populacional tem ocorrido às margens das represas e
nos limites das áreas de proteção dos mananciais, como resultado da busca de
grande parte da população por lugares que ofereçam melhor qualidade de vida
e que estejam mais próximos da natureza, causando o esvaziamento do
centro.VUNESP

Prof. Sérgio Henrique

C) o crescimento da população tornou-se negativo a partir da década de 1990,
com a migração das classes médias para condomínios fechados localizados em
municípios vizinhos, fenômeno que tem provocado a saída de empresas da
cidade e o aumento dos índices de desemprego e violência urbana.
D) a migração diminuiu, e a população cresceu pouco a partir de 1990, mas de
uma forma muito desigual: as áreas mais bem urbanizadas perderam
população, enquanto as regiões mais distantes, as áreas de interesse
ambiental e os municípios mais pobres da região metropolitana continuaram
com crescimento elevado.
E) a cidade continua sendo o destino de grandes fluxos migratórios nacionais, a
maioria de municípios do interior do Nordeste do país, os quais são atraídos
pelos empregos industriais e também pelo trabalho na construção civil, além
de buscarem benefícios sociais, como creches, escolas e hospitais públicos.

VUNESP
Prof. Sérgio Henrique
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3. (VUNESP - 2015 - Prefeitura de São Paulo - SP - Analista de Políticas
Públicas e Gestão Governamental - Conhecimentos Gerais) No Censo de 2010,
o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) realizou pesquisa sobre
os aglomerados subnormais do Brasil. No município de São Paulo, foram
contabilizados 1198 aglomerados.
Observe, no gráfico, a distribuição desses aglomerados pelo espaço paulistano.

VUNESP
Prof. Sérgio Henrique

A leitura do gráfico e os conhecimentos sobre o sítio urbano do município de
São Paulo permitem afirmar que
A) ocupantes das áreas planas concentram-se principalmente nas regiões
Sudoeste e Oeste, ambas sujeitas a constantes inundações.
B) cerca de 50% dos moradores em aglomerados subnormais estão
concentrados em áreas planas ou de baixo declive na região Central.
C) as maiores densidades de moradias subnormais são encontradas nas áreas
pouco acidentadas, sujeitas a menor especulação imobiliária.
D) parte considerável dos moradores em aglomerados subnormais vive em
situação de risco, principalmente nas regiões Norte e Sul.
E) os extremos Sul e Leste da mancha urbana abrigam os moradores das áreas
com aclives/declives moderados e acentuados.

VUNESP
Prof. Sérgio Henrique
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4. (VUNESP - 2015 - Prefeitura de
São Paulo - SP - Analista de
Planejamento e Desenvolvimento
Organizacional - Ciências
Econômicas) A Secretaria do Verde
e do Meio Ambiente do município
de São Paulo elaborou um mapa-
síntese das condições
socioambientais da Capital. Foram
criados quatro distritos, conforme
se observa no mapa a seguir:

(http://ww2.prefeitura.sp.gov.br/arquivos/secretarias/meio_ambien
te/ publicacoes/0008/indicadoresambientais.pdf)

VUNESP
Prof. Sérgio Henrique

De modo geral, os distritos Tipo 1 caracterizam-se por apresentarem
A) expressiva cobertura vegetal representada por parques urbanos e
arborização viária.
B) alto adensamento demográfico sustentado por boas condições de
infraestrutura.
C) baixas densidades demográficas e recente verticalização das
edificações.
D) ocupação urbana consolidada e recente implantação de
infraestrutura.
E) grandes extensões de cobertura vegetal e ocupação urbana muito
precária.

VUNESP
Prof. Sérgio Henrique
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5. (VUNESP - 2018 - Prefeitura de São Paulo - SP - Engenheiro Civil) Segundo
dados do Instituto Trata Brasil, em 2017 cerca de 96% da população da cidade de
São Paulo era atendida por rede de esgotamento sanitário. Dentre os obstáculos
para a universalização da rede de saneamento na capital, pode-se citar:
A) os desníveis do relevo da capital, que variam entre 830 m na avenida Paulista e
700 m na várzea do rio Tietê.
B) a ausência de um Plano Diretor abrangente que privilegie o ordenamento das
construções e a rede subterrânea de esgotos.
C) a existência de grande número de riachos e córregos canalizados que dificultam
a instalação da rede coletora.
D) a dificuldade de implantar serviços de coleta em aglomerados subnormais e
áreas de ocupação ilegais.
E) a reduzida capacidade de investimentos do governo federal, o responsável pelo
saneamento básico no país.VUNESP

Prof. Sérgio Henrique

6. (VUNESP - 2015 - Prefeitura de São Paulo - SP - Analista de Planejamento e
Desenvolvimento Organizacional - Ciências Econômicas) Observe o mapa a seguir.

VUNESP
Prof. Sérgio Henrique
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A análise do mapa permite afirmar que os homicídios na cidade de São
Paulo
A) são exagerados pelos meios de comunicação, pois estão em número
significativo somente em bairros mais distantes e pouco povoados.
B) são uma epidemia e atingem igualmente as populações de maior e
menor poder aquisitivo, pois existem registros em todos os distritos.
C) distribuem-se de modo desigual, com maior concentração em distritos
do centro antigo e naqueles situados nos limites extremos da cidade.
D) mostram que os distritos centrais não podem ser considerados mais
seguros, pois estão muito próximo de distritos muito violentos.
E) concentram-se nos distritos onde há maior presença de população
migrante, com destaque para a violência familiar.

VUNESP
Prof. Sérgio Henrique

7. (VUNESP - 2015 - Prefeitura de São Paulo - SP - Analista de Planejamento e
Desenvolvimento Organizacional - Ciências Econômicas) “Desconcentração
industrial” e “concentração financeira” são termos que alguns analistas têm
utilizado para caracterizar a cidade de São Paulo, e mesmo sua região
metropolitana, a partir da década de 1990. De acordo com essas expressões, a
cidade de São Paulo passa por importantes transformações econômicas desde,
pelo menos, a década de 1990, como
A) o deslocamento das fábricas para novas áreas no interior do estado ou em
outros estados brasileiros; concentração das atividades de gestão (sedes das
empresas), financeiras e de serviços especializados.
B) o predomínio da construção civil como setor que mais emprega e gera
lucros para a cidade, em detrimento da indústria, que busca novas localizações
em municípios do interior do estado, incentivada por leis ambientais e
trabalhistas menos restritivas.

VUNESP
Prof. Sérgio Henrique
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C) a criação de muitas pequenas indústrias na cidade, aproveitando a
existência de mercado consumidor, profissionais qualificados e incentivos
fiscais. Já no setor financeiro, ocorreu uma fuga de empresas como
resposta às sucessivas crises vividas pela economia do país.
D) a decadência econômica, em razão da saída das classes médias em
direção às cidades do interior do estado, mantendo na cidade somente o
circuito financeiro, ligado às atividades de comércio e serviços informais.
E) a criação do Mercosul, que favoreceu as importações de produtos
industrializados e permitiu à cidade concentrar-se nos setores de comércio
e serviços, cujos empregos são mais bem remunerados que os industriais.

VUNESP
Prof. Sérgio Henrique

Prof. Sérgio Henrique

@professorsergiohenrique História e Atualidades com 
Sergio Henrique

@profsergiohenrique
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Obrigado
Prof. Sérgio Henrique

287

288


	ebook-rev-vesp-gcmsp.pdf
	Revisão de Véspera GCM SP.pdf

