Concurso Público – Edital 01/2018

CADERNO DE QUESTÕES

Tipo de Prova Azul
Nível Médio e Técnico

Inspetor de Segurança II
136
NOME DO CANDIDATO

No. INSCRIÇÃO

CÓD. CARGO

SALA

ORDEM

INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DAS PROVAS















Confira, com máxima atenção, o Caderno de Questões, observando o número de questões contidas e se há defeito(s) de encadernação
e/ou de impressão que dificultem a leitura. Caso haja, comunique imediatamente ao fiscal de sala.
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A prova terá duração máxima de 4h (quatro horas): tempo para responder a todas as Questões da Prova Objetiva, preencher a Folha de
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Tempo mínimo de permanência em sala após início das provas: 3h (três horas).
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A embalagem que guarda todos os aparelhos de uso não permitidos só poderá ser aberta fora do prédio de aplicação das provas.
Até que você saia do prédio, todas as orientações continuam válidas, sendo passíveis de sanções contidas no Edital, caso não obedecidas.
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LÍNGUA PORTUGUESA
Texto para as questões de 1 a 3.
SUSTENTABILIDADE, PRESERVAÇÃO E LUCRO
É possível para uma empresa, atuar em seu setor seguindo boas práticas de preservação e sustentabilidade ambiental e ainda ter
lucro? Por mais paradoxal que possa parecer, sim. Ao longo do final do século passado, os estudiosos e cientistas começaram a
perceber que o planeta mostrava sinais de que o ritmo de consumo dos recursos naturais que o ser humano via empregando era
demasiado violento e provocaria enormes problemas futuros para toda humanidade.
Após essa constatação, uma legião de pesquisadores ao redor do planeta, começou a pesquisar formas de enfrentar o problema
e proporcionar a continuidade de nosso estilo de vida sem afetar de forma tão drástica e definitiva o ambiente que nos sustenta.
Assim, baseado nas descobertas e ensinamentos propostos por essa legião de pesquisadores, determinadas práticas empresariais e
formas de se gerir uma empresa e minimizar o seu impacto no meio ambiente e nas comunidades humanas em que elas estão
inseridas começaram a serem adotadas.
Por mais estranho que possa parecer, é totalmente possível para uma empresa poluidora, obter lucro e ainda sim minimizar seu
potencial de devastação ambiental. As práticas visando estabelecer políticas comerciais de preservação
e sustentabilidade acabaram se tornando um potente e significativo diferencial de mercado. Consumidores “antenados”,
entidades voltadas para os problemas ecológicos e mesmo governos preocupados em manter uma reserva estável de sua flora e
fauna nativa; bem como com visão suficiente para entender que a queima indiscriminada de seus recursos naturais poderá levar
a uma dependência futura de outras nações e a gastos relevantes; fizeram com que um mercado totalmente novo fosse aberto e
que se transformasse num nicho econômico altamente rentável e de grande apelo.
Assim, uma empresa que deseje se habilitar e figurar entre as que se beneficiam das vantagens econômicas proporcionadas por
adotar práticas de preservação e de sustentabilidade ambiental, devem tentar ser capazes de atender todas as necessidades dos
habitantes que se servem de seus produtos sem, contudo, pôr em risco as necessidades das gerações futuras que ainda se servirão
de sua cadeia produtiva. Buscando a solidez econômica e a lucratividade de forma a não comprometer as condições financeiras,
ambientais e sociais da comunidade a que servem, ou seja, respeitando o triângulo da sustentabilidade, e integrá-las a sua própria
administração e obtenção de resultados. Usando matérias-primas com responsabilidade ambiental e aplicar esse conceito em
toda sua linha de produção. Criando e produzindo produtos que não deixem rastros ou minimizem seus resíduos ambientais
durante e após sua vida útil.
Assim, uma empresa que deseje se beneficiar pelo fato de seguir essas boas práticas de preservação e de sustentabilidade, devem
recusar qualquer produto necessário para sua linha de produção que não seja certificado e que não seja proveniente de empresas
que tenham a mesma política ambiental. Assim, cuidando e controlando suas emissões de CO² e de resíduos industriais; essas
empresas contribuem decisivamente para uma melhor qualidade de vida de seus funcionários e das comunidades a elas ligadas.
Sendo assim, nada mais justo do que lhes dar o devido valor e proporcionar a elas a oportunidade de realizarem seus lucros e
garantirem que continuem perpetuando as boas práticas ambientais.
Disponível em: http://www.atitudessustentaveis.com.br/artigos/sustentabilidade-preservacao-lucro/

1. Para o autor do texto é possível que uma empresa, atue em seu setor seguindo boas práticas de
preservação e sustentabilidade ambiental e ainda tenha lucro. Assinale a alternativa que NÃO justifica essa resposta:
a) Utilizar matérias-primas com responsabilidade ambiental.
b) Empregar esse conceito apenas na sua linha de produção.
c) Criar e produzir produtos que não deixem rastros ou minimizem seus resíduos ambientais durante e após sua vida útil.
d) Recusar qualquer produto necessário para sua linha de produção que não seja certificado e que não seja proveniente de
empresas que tenham a mesma política ambiental.

2. Assinale a alternativa ERRADA sobre a importância para uma empresa em adotar a preservação e sustentabilidade
ambiental:
a)
b)
c)
d)

Consumir a maior quantidade de recursos naturais.
Minimizar seu potencial de devastação ambiental.
Estabelecer políticas comerciais de preservação e sustentabilidade.
Tornar-se um potente e significativo diferencial de mercado.

3.

Assinale a alternativa que corresponde a uma boa prática de preservação e de sustentabilidade:

a)
b)
c)
d)

Utilizar com exiguidade produtos necessários para sua linha de produção sem certificado.
Manusear apenas o CO² e recorrer de resíduos industriais na sua linha de produção.
Dispor de matérias-primas com responsabilidade ambiental e aplicar esse conceito em toda sua linha de produção.
Aumentar o ritmo de consumo dos recursos naturais que o ser humano via empregando em seus trabalhos.
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4.

Observe os grupos de sinônimos apresentados e assinale a alternativa ERRADA:

a) Semelhante e parecido / misterioso e enigmático.
b) Comprido e longo / perto e longínquo.
c) Alegria e júbilo / diferente e distinto.
d) Inteiro e completo / fácil e simples.
___________________________________________________________________________________________________________
5.

Considere o emprego correto dos sinônimos para relacionar a coluna A com a coluna B:

COLUNA A

COLUNA B

a)
b)
c)
d)

(
(
(
(

Estou vendo aquele rapaz.
A menina está muito feliz!
José mora bem longe da escola.
A prova deixou os candidatos nervosos.

)
)
)
)

José mora bem distante da escola.
Estou enxergando aquele rapaz.
A prova deixou os candidatos irritados.
A menina está muito contente.

Assinale a sequência correta:
a)
b)
c)
d)

A / B / C / D.
B / C / D / A.
C / A / D / B.
D / D / A / C.

6. Observe a frase: “Mas o discurso que sustenta esse tipo de opção como tendência traz com ele uma justificativa
mercadológica”. Assinale a alternativa correspondente à substituição sem prejuízo do termo destacado:
a)
b)
c)
d)

Corrige.
Legitima.
Inviabiliza.
Questiona.

7.

Os numerais: “tríplice”, “quingentésimo” e “um milhão” são classificados, respectivamente, como:

a)
b)
c)
d)

Multiplicativo, ordinal e cardinal.
Fracionário, ordinal e cardinal.
Cardinal, Fracionário e ordinal.
Ordinal, ordinal e cardinal.

8.

Observe as frases e considere SP= Sentido próprio e SF= Sentido figurado das palavras:

(
(
(
(

)
)
)
)

O gato entrou pela cozinha e fez uma grande bagunça.
Ele é duro como uma rapadura.
Ela é uma mãe pra mim.
Júlia! Aquele rapaz é um gato.

Assinale a sequência correta:
a)
b)
c)
d)

SP / SP / SF / SP.
SF / SP / SF / SP.
SP / SF / SF / SF.
SP / SF / SF / SP.

9.

Assinale a alternativa INCORRETA, quanto ao gênero dos substantivos:

a)
b)
c)
d)

Quebrou o omoplata naquele terrível acidente que sofreu.
Abriu aquele champanhe em comemoração à tudo o que tinham vivido juntos.
Sentia que a libido crescia, toda vez que a via se despir.
Passou uma cal no muro, para melhorar a aparência do lugar.

Página 3 de 10

10. Indique a alternativa em que todas as palavras deveriam ser acentuadas:
a)
b)
c)
d)

Referencial / corressemos / grajau.
Cranio / juizes / chapeuzinho.
Obus, tramoia, hernia.
Repteis / tenue / sauda.
MATEMÁTICA

11. Um comerciante, que é cliente da CEAGESP – São Paulo, anuncia aumento de 20 % no valor de suas mercadorias e,
poucos dias depois, anuncia 25% de desconto. Ao final das alterações nos preços podemos afirmar que houve:
a)
b)
c)
d)

Redução de 5% no valor da mercadorias.
Aumento de 5% no valor da mercadorias.
Redução média de 2,5% no valor da mercadorias.
Redução de 10% no valor da mercadorias.

12. Orçamento para produção de embalagem para acondicionamento de determinado tipo de frutos nos apresenta o seguinte
caso: uma grade confeccionada com um metal leve, cujas dimensões apontam 100 cm de comprimento e 80 cm de
comprimento possui massa de meio quilograma. Se o objetivo for a manutenção da massa da grade, mas com redução de seu
comprimento em 20% de sua medida, qual deverá ser a nova largura da peça:
a)
b)
c)
d)

140 cm.
132 cm.
125 cm.
120 cm.

13. Um automóvel que se dirige ao ETSP (Entreposto Terminal São Paulo) do CEAGESP, para comercializar na feira de
flores, percebe que no entorno do local o deslocamento ocorre com velocidade na média de 60 km/h, e o tempo no percurso
é de 24 minutos e 40 segundos. Se a velocidade fosse maior, ou seja, com média de 80 km/h, qual o tempo esperado do
percurso:
a)
b)
c)
d)

16 minutos e 50 segundos.
18 minutos e 30 segundos.
20 minutos e 40 segundos.
22 minutos e 20 segundos.

14. À medida que o tempo passa os consumidores se utilizam cada vez mais do chamado “dinheiro eletrônico”, em
transações realizadas pela internet e compras com uso de cartão (por comodidade, conveniência, mas principalmente por
segurança). Há que se tomar cuidado com o pagamento realizado com atraso, pois as taxas de juros são exorbitantes.
Hipoteticamente imaginamos uma dívida de 1000 reais que foi paga após 3 meses, resultou determinado valor de juros
(simples). É correto afirmar que:
a)
b)
c)
d)

Se a taxa for 10% ao mês, dívida deve quitada por R$ 1 270,00.
Foi quitada por R$ 1 240,00 se o cálculo foi feito com de 8% de juros ao mês.
Foi quitada por R$ 1 300,00 com juros à taxa de 9 % ao mês.
Resultou em juros simples de 330 reais considerando-se taxa mensal de 10%.

15. Um tanque é construído para armazenar água a fim de limpar/lavar frutos, hortaliças, legumes e flores. Há
recomendações de que seja utilizado com 80% de sua capacidade. Se as dimensões do tanque são (em metros) 2 m x 1,5 m x
3,2 m, espera-se que tenha, no máximo quantos litros de água (representando a capacidade máxima de 80%):
a)
b)
c)
d)

768 litros.
9 600 litros.
7 200 litros.
7 680 litros.

16. A questão da educação no trânsito é desafio cada vez maior para as autoridades, motoristas e também para pedestres.
O desrespeito é crescente e o cuidado deve ser redobrado. Em uma avenida bastante movimentada em determinada cidade
foi instalado um radar para mensurar o tráfego e a velocidade dos automóveis. Na média, trafegam 800 veículos por hora
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nesta avenida, e uma estatística foi realizada para registrar com qual velocidade os carros passavam em determinada hora do
dia. Os valores abaixo estão expressos abaixo informando os % encontrados em função das velocidades aproximadas
registradas. À título informativo, sabe-se que a velocidade máxima permitida é 80 km/h:

Qtdade. de automóveis(%) x Velocidade km/h
30

30
25
20
20
15
15
10

10

10
5

5

5

30

40

50

5
0

0

10

20

0
60

70

80

90 100

Velocidade km/h
%
A média de velocidade dos veículos acima representados é (em km/h):
a)
b)
c)
d)

55,5.
62,4.
65.
73,5.

17. Uma avaliação solicitada a um experiente consultor imobiliário localizado em uma região periférica de São Paulo (SP)
investiga qual será o valor de um grande terreno que possui forma retangular, medindo 1,8 Km de frente e 800 m de fundos.
O objetivo é o plantio. Sabe-se que o hectare na região é estimado em R$ 12 000,00. Espera-se que o terreno seja avaliado
por volta de:
a)
b)
c)
d)

R$ 1 728 000,00.
R$ 172 800,00.
R$ 17 280 000,00.
R$ 17 280,00.

18. Sabe-se que um caixa eletrônico foi alimentado com cédulas de 2, 5, 10, 20 e 50 reais. Não apresenta restrições quanto
à retirada de valores, desde que o cliente possua saldo em conta corrente. Se um indivíduo deseja retirar R$ 359,00, qual o
número mínimo de cédulas que irá receber, sabendo-se que deve receber ao menos uma cédula de cada valor:
a)
b)
c)
d)

9.
11.
12.
15.

19. Certos medicamentos possuem comportamentos diferentes em contato com os organismos. Consideremos como
princípio ativo uma droga que tem a característica da “meia vida”: após a ingestão do medicamento, a quantidade da droga
cai pela metade a cada meia hora no organismo do indivíduo. Se o indivíduo ingerir 120 mg do produto neste momento,
quanto teremos do produto no organismo após 3,5 horas, aproximadamente:
a)
b)
c)
d)

3 mg.
1,5 mg.
1,875mg.
0,94 mg.

20. Estamos em 2018 e nos aproximamos de mais um período eleitoral. Nas últimas eleições municipais realizadas em uma
pequena cidade do interior, os eleitores votaram nos candidatos XX ou YY, ou em branco (o que significa que todos os
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eleitores estiveram presentes). Ao final o resultado apontou vitória do candidato YY, com um quarto de votos a mais que o
candidato XX(derrotado!). O número de votos em branco (160 votos) representa a terça parte do que obteve o candidato
derrotado. Qual o número de votos do candidato YY:
a)
b)
c)
d)

160.
480.
520.
600.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. O atendimento de primeiros socorros é indicado em que momento? Assinale a alternativa INCORRETA:
a) Devem ser aplicados a vítimas de acidentes, mal súbito ou em perigo de vida, com o intuito de manter sinais vitais.
b) É uma ação individual ou coletiva, dentro de suas devidas limitações em auxílio ao próximo, até que o socorro avançado
esteja no local para prestar uma assistência mais minuciosa e definitiva.
c) Centra-se apenas no dano físico ou de doença, excluindo o apoio psicológico para pessoas que sofrem emocionalmente
devido a vivência ou testemunho de um evento traumático.
d) Tão importante quanto os próprios primeiros socorros é providenciar o atendimento especializado.

22. Sobre o desmaio podemos afirmar:
I.
II.
III.
IV.
V.

O desmaio é provocado por falta de oxigênio ou 'açúcar' (glicose) no cérebro.
O organismo reage de forma automática, com perda de consciência e queda do corpo.
Pode ter diversas causas: excesso de calor, fadiga, falta de alimentos, etc.
Caracteriza-se por: palidez, suores frios, falta de forças e pulso fraco.
Recomenda-se deixar a vítima em estado de repouso, deitada, sempre a acomodando.

É correto o que se afirma em:
a)
b)
c)
d)

I, III e V, apenas.
II e IV, apenas.
II, III e V, apenas.
Todas as alternativas.

23. A temperatura é o grau do calor que o corpo possui. Quando a temperatura de uma pessoa está alta (o normal está entre
36,5 e 37 graus centígrados), dizemos que ela está com febre. A febre alta é perigosa, pois pode provocar delírios e convulsões.
Quando uma pessoal tiver febre, podem-se tomar as providências a seguir, EXCETO:
a) Se estiver acamada, cobrir com lençol ou cobertor. Se for criança pequena, agasalhe-a, deixando apenas roupa leve até que
a temperatura chegue ao normal.
b) Ofereça líquidos à vítima. Toda pessoa com febre deve beber bastante líquido, como sucos. É importante saber quando a
febre começa, quanto tempo ela dura e como acaba para melhor informar ao médico.
c) Ponha panos molhados com água e álcool (meio a meio) sobre o peito e a testa. Troque-os com frequência, para mantê-los
frios, e continue fazendo isso até que a febre abaixe. Se houver condições, dê um banho morno prolongado, em bacia, banheira
ou chuveiro.
d) A febre muito alta e persistente é perigosa, você deverá procurar socorro médico o quanto antes.

24. Os elementos que compõem o fogo são, EXCETO:
a)
b)
c)
d)

Combustível.
Comburente (oxigênio).
Calor.
Extinção Química.

25. NÃO é um comportamento adequado em caso de vazamento de gás com fogo:
a) Extinguir de imediato as chamas, a não ser que haja grandes possibilidades de propagação.
b) Apagar as chamas de outros objetos, se houver, deixando que o fogo continue no botijão, em segurança.
c) Em último caso, procurar extinguir a chama do botijão pelo método de abafamento, com um pano bem úmido.
d) Para chegar perto do botijão, deve-se procurar ir o mais agachado possível para não correr o risco de se queimar, e levar o
botijão para um local bem ventilado.
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26. Os incêndios são classificados de acordo com as características dos seus combustíveis. Somente com o conhecimento da
natureza do material que está se queimando, pode-se descobrir o melhor método para uma extinção rápida e segura.
Caracteriza-se como incêndios de classe A:
a)
b)
c)
d)

Pôr fogo em materiais sólidos.
Pôr fogo em combustíveis líquidos inflamáveis.
Pôr fogo em materiais/equipamentos energizados (geralmente equipamentos elétricos).
Pôr fogo em metais pirofóricos (alumínio, antimônio, magnésio, etc.).

27. Observe a imagem para assinalar a alternativa correspondente ao método de extinção correto:

a)
b)
c)
d)

Extinção Química.
Extinção por retirada do calor (Resfriamento).
Extinção por retirada do material (Isolamento).
Extinção por retirada do comburente (Abafamento).

28. Podemos considerar como agentes extintores terra, areia, cal, talco, etc. No caso de um extintor de espuma é
INCORRETO afirmar:
a) É um agente extintor indicado para incêndios das classe A e B.
b) Age por abafamento e secundariamente por resfriamento.
c) Por ter água na sua composição, não se pode utiliza-lo em incêndio de classe C, pois conduz corrente elétrica.
d) Pode ser aplicado na forma de jato compacto, chuveiro e neblina. Para os dois primeiros casos, a ação é por resfriamento.
Na forma de neblina, sua ação é de resfriamento e abafamento.

29. O Sistema de Detecção de Alarme de Incêndio tem como finalidade monitorar os diversos ambientes internos e emitir
sinalização de alarme quando forem detectadas condições possíveis de possibilidade ou caracterização de incêndio. De uma
maneira geral, o Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio deve ter os seguintes recursos mínimos, entre outros:
I.
II.
III.
IV.

Capacidade de desativação manual dos alarmes sonoro e/ou visuais de incêndio.
Identificação automática e confiável de contaminação ou sujeira em detectores ou outros dispositivos.
Possibilidade de configuração dos detectores em função dos ambientes onde foram instalados.
Monitoramento do sistema de ar-condicionado através de detectores instalados nos dutos de retorno e insuflamento de ar.

É correto o que se afirma em:
a)
b)
c)
d)

I, III e IV, apenas.
II e IV, apenas.
II, III e IV, apenas.
I, II, III e IV.

30. Os níveis de força são divididos em seis partes. Sempre lembrando que o nível de força a ser utilizado deve ser
proporcional ao nível de resistência oferecido. Relacione as colunas A e B de acordo com o uso progressivo da força:
COLUNA A
a. Presença física

b. Verbalização

COLUNA B
Consistem em imobilizar e conduzir o agressor, afim de anular a ação delituosa
( )
do mesmo.
É o último estágio do uso progressivo da força, e só é utilizado quando não se tem
mais opções, mesmo depois de uma avaliação, dessa forma, a utilização da arma
( )
de fogo ou Qualquer material de emprego letal é utilizado para cessar a ação do
indivíduo.
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c.

Controle
contato

d.

Técnicas
submissão

de
de

(

)

(

)

(

)

e. Força letal
f. Armas não letais

Deve ser sempre seguido da verbalização, sempre mantendo a distância, evitando
o contato direto com o agressor.
É um tipo de força, pois a simples presença do agente da lei pode reprender e até
anular uma ação criminosa ou qualquer tipo de coisa que não compactue com a
lei.
Deve ser usada sempre que possível, tendo como base a insistência, voz de
comando e conforto ao agressor, afim de adquirir a confiança do mesmo.
Bastão de choque, taser, balas de borracha, granadas de gases tóxicos, spray de
pimenta.

Assinale a sequência correta:
a)
b)
c)
d)

A / B / C / D / E / F.
B / C / A / F / D / E.
E / D / F / A / B / C.
D / E / C / A / B / F.

31. A luz do Art. 242 do Estatuto do desarmamento - Estatuto da criança e do adolescente - Vender, fornecer ainda que
gratuitamente ou entregar, de qualquer forma, a criança ou adolescente arma, munição ou explosivo: Pena - detenção de
_____ a _____, e multa.
Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas:
a)
b)
c)
d)

Seis meses / dois anos.
1 (um) ano / 24 meses.
3 (três) anos / 6 (seis) anos.
6 (seis) anos / 12 (doze) anos.

32. O Art. 4o do Estatuto do desarmamento prevê que para adquirir arma de fogo de uso permitido o interessado deverá,
além de declarar a efetiva necessidade, atender aos seguintes requisitos:
I. Comprovação de idoneidade, com a apresentação de certidões de antecedentes criminais fornecidas pela Justiça Federal,
Estadual, Militar e Eleitoral e de não estar respondendo a inquérito policial ou a processo criminal.
II. Apresentação de documento comprobatório de ocupação lícita e de residência certa.
III. Comprovação de capacidade técnica e de aptidão psicológica para o manuseio de arma de fogo, atestadas na forma disposta
no regulamento desta Lei.
É correto o que se afirma em:
a)
b)
c)
d)

I, apenas.
I e III, apenas.
II e III, apenas.
I, II e III.

33. A luz do Art. 43 do Estatuto do Idoso - As medidas de proteção ao idoso são aplicáveis sempre que os direitos
reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados:
I.
II.
III.
IV.

Por ação ou omissão da sociedade ou do Estado.
Por falta, omissão ou abuso da família, curador ou entidade de atendimento.
Em razão de sua condição pessoal.
Requisição para tratamento de sua saúde, em regime ambulatorial, hospitalar ou domiciliar.

É correto o que se afirma em:
a)
b)
c)
d)

IV, apenas.
I e III, apenas.
II e III, apenas.
I, II e III.

34. De acordo com Art. 99 do Estatuto do Idoso - 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
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obrigado a fazê-lo, ou sujeitando-o a trabalho excessivo ou inadequado, onde fato resulta lesão corporal de natureza grave
resultará em pena de:
a)
b)
c)
d)

Reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos.
Reclusão de 4 (quatro) a 12 (doze) anos.
Detenção de 6 (seis) meses a 3 (três) anos e multa.
Detenção de 2 (dois) meses a 1 (um) ano e multa.

35. Assinale a alternativa que configura a apoderar-se de coisa cuja posse lhe pertença:
a)
b)
c)
d)

Furto.
Roubo.
Estelionato.
Apropriação indébita.

36. Assinale a alternativa que qualifica o crime de furto:
a)
b)
c)
d)

Participação de duas ou mais pessoas.
Idade da pessoa lesada
Violência contra o lesado.
Valor da coisa furtada.

37. De acordo com o CAPÍTULO II - DOS DIREITOS SOCIAIS - Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais,
além de outros que visem à melhoria de sua condição social, considere entre outros:
I. Salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e às de sua
família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes
periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim;
II. Garantia de salário, inferior ao mínimo, para os que percebem remuneração variável;
III. Décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria;
IV. Participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e, excepcionalmente, participação na gestão da
empresa, conforme definido em lei.
A luz da Constituição Federal assinale a alternativa correta:
a)
b)
c)
d)

I, II e III, apenas.
I, III e IV, apenas.
II e III, apenas.
I, II, III e IV.

38. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, assinale a
alternativa NÃO prevista no Art. 5º da Constituição Federal salvo em:
a)
b)
c)
d)

Para prestar socorro.
Caso de flagrante delito ou desastre.
Para fins de investigação criminal.
Durante o dia, por determinação judicial.

39. Com relação à prisão em flagrante, considera-se em flagrante delito aquele que:
I. Está cometendo a infração penal;
II. Acaba de cometê-la com uma ordem judicial determinando a sua prisão;
III. É perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor
da infração;
IV. É encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração.
Assinale a alternativa INCORRETA:
a)
b)

II, apenas.
I, III e IV, apenas.
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c)
d)

II e III, apenas.
I, II, III e IV.

40. São considerados crimes contra a vida de acordo com o Código Penal, EXCETO:
a)
b)
c)
d)

Aborto.
Difamação.
Infanticídio.
Induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio.
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