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concurso público

001. Prova objetiva

Guarda civil Municipal – Feminino
(cód. 001)

Guarda civil Municipal – Masculino
(cód. 002)

�  Você recebeu sua folha de respostas, este caderno, contendo  40 questões objetivas e um tema de redação a ser 
desenvolvido, e a folha de redação para transcrição do texto definitivo.

�  confira seus dados impressos na capa deste caderno e nas folhas de respostas e de redação.
�  Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. caso haja algum 

problema, informe ao fiscal da sala para a devida substituição desse caderno.
�  A folha de redação deverá ser assinada apenas no local indicado; qualquer identificação ou marca feita pelo candidato 

no verso da folha de redação, que possa permitir sua identificação, acarretará a atribuição de nota zero à redação.
�  redija o texto definitivo e preencha a folha de respostas com caneta de tinta preta. os rascunhos não serão considerados 

na correção. A ilegibilidade da letra acarretará prejuízo à nota do candidato.
�  A duração das provas objetiva e de redação é de 4 horas, já incluído o tempo para o preenchimento da folha de 

respostas e para a transcrição do texto definitivo.
�  só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio após transcorridos 75% do tempo de duração da prova.
�  deverão permanecer em cada uma das salas de prova os 3 últimos candidatos, até que o último deles entregue sua 

prova, assinando termo respectivo.
�  Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de redação, a folha de respostas e este caderno.
�  Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas.

aguarde a ordem do fiscal Para abrir este caderno.

nome do candidato

prédio sala carteirainscriçãorG
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conhecimentos gerais

Língua Portuguesa

Leia o texto para responder às questões de números 01 a 03.

Felicidade

Desde que nos entendemos por gente, e até o final de nos-
sas vidas, aprendemos a sonhar e desejar a felicidade. Mas ao 
contrário do que nos ensinaram os contos de fadas e muitos 
filmes, a felicidade não é um estado mágico e duradouro.

Na vida real, o que existe é uma felicidade distribuída 
em conta-gotas. Um pôr-do-sol aqui, um beijo ali, um café 
recém-coado, um livro bom, uma amiga que nos faz rir... São 
situações e momentos que vamos empilhando com o cuidado 
e a delicadeza que eles merecem – alegrias de pequeno e 
médio porte e até grandes (ainda que passageiras) alegrias.

(Leila Ferreira. Viver não dói. São Paulo: Globo, 2013. Adaptado)

01. De acordo com a leitura do texto, é correto afirmar que

(A) desde cedo, os adultos alertam as crianças para as 
ilusões relacionadas à felicidade.

(B) a felicidade absoluta pode existir, desde que tenha-
mos condições financeiras para alcançá-la.

(C) na realidade, pode-se viver a felicidade plena quando 
encontramos pessoas que nos amam verdadeiramente.

(D) pequenos gestos e acontecimentos do cotidiano não 
podem compor um quadro de felicidade.

(E) a ideia de felicidade faz parte de nosso imaginário e 
nos acompanha ao longo da vida.

02. No trecho – São situações e momentos que vamos empi-
lhando com o cuidado e a delicadeza que eles merecem 
– alegrias de pequeno e médio porte e até grandes (ain-
da que passageiras) alegrias. – o termo e a expressão 
destacados estabelecem, respectivamente, sentido de

(A) modo e tempo.

(B) concessão e lugar.

(C) instrumento e inclusão.

(D) finalidade e intensidade.

(E) meio e negação.

03. Assinale a alternativa em que as palavras estão empre-
gadas em sentido próprio.

(A) ... a felicidade não é um estado mágico...

(B) ... felicidade distribuída em conta-gotas.

(C) ... um café recém-coado, um livro bom, uma amiga 
que nos faz rir...

(D) São situações e momentos que vamos empilhando 
com o cuidado e a delicadeza que eles merecem.

(E) ... alegrias de pequeno e médio porte e até grandes...

04. Assinale a alternativa em que a pontuação das frases e a 
acentuação das palavras estão de acordo com a norma-
-padrão da língua portuguesa.

(A) Para varias pessoas a busca da felicidade depende, 
de uma analise dos fatos do cotidiano.

(B) Há pessoas que crêem, numa felicidade plena e li-
vre, de qualquer impedimento, e acreditam sermos 
nós que contribuimos para isso.

(C) Por mais que tentemos evitar muitas vezes, a infelici-
dade é caracteristica, da existencia humana.

(D) Conforme vamos amadurecendo, aprendemos que 
a felicidade plena é uma ideia fantasiosa e inalcan-
çável.

(E) São estupidas, as pessoas que desejam a felicidade 
apenas para si proprias, uma vez que devemos ser, 
empaticos com todos.

05. Assinale a alternativa que preenche as lacunas, correta 
e respectivamente, considerando a norma-padrão da lín-
gua portuguesa.

Suas impressões sobre a felicidade           mi-
nhas, pois valorizam aspectos relacionados    condi-
ção financeira das pessoas.

(A) diverge ... nas ... a

(B) divergem ... das ... à

(C) divergem ... com as ... à

(D) diverge ... das ... a

(E) divergem ... sobre as ... à
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r a s c u n h oraciocínio Lógico MateMático

06. O gráfico a seguir apresenta o nível de instrução das pes-
soas com 25 anos de idade ou mais no Brasil em 2018.

Levando em conta apenas os dados expressos no grá-
fico, analise cada uma das afirmações seguintes para a 
faixa etária considerada:

I. O número de pessoas que têm o ensino médio com-
pleto é igual a 1/3 do total.

II. O número de pessoas que têm o ensino superior 
completo é inferior a 1/5 do total.

III. Mais de 50% das pessoas não têm o ensino médio 
completo.

IV. A diferença entre os percentuais que têm ensino fun-
damental incompleto e sem instrução é inferior a 15%.

As duas únicas afirmações corretas são

(A) I e II.

(B) I e III.

(C) I e IV.

(D) II e III.

(E) III e IV.

07. Em um campeonato de salto com vara, o salto de Henri-
que foi menos baixo que o salto de Ivo. O salto de Joa-
quim foi mais baixo que o salto de Ivo. O salto de Henri-
que foi mais baixo que o de Leonardo.

Assim, é correto afirmar que o salto de

(A) Joaquim foi menos baixo que o de Leonardo.

(B) Ivo foi menos baixo que o de Henrique.

(C) Henrique foi mais baixo que o de Joaquim.

(D) Henrique foi mais baixo que o de Ivo.

(E) Ivo foi mais baixo do que o de Leonardo.
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10. Em uma pesquisa, foi feita a seguinte pergunta a estu-
dantes do ensino médio: você já praticou futebol ou vô-
lei? Sabe-se que 25 estudantes responderam sim para 
os dois esportes e 15 responderam sim apenas para vô-
lei. Sabe-se, também, que o total dos que responderam 
sim a apenas um dos esportes foi 64, e que 35 disseram 
que não praticaram futebol.

O número de estudantes que responderam à pergunta foi

(A) 100.

(B) 109.

(C) 139.

(D) 144.

(E) 164.

r a s c u n h o

08. Analise a sequência composta por figuras:

Considere que a regularidade da formação das figuras 
seguintes permaneça a mesma para a construção das 
demais figuras da sequência. Desse modo, é correto 
afirmar que a figura que ocuparia a 207ª posição dessa 
sequência é

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

(E) 

09. Cada uma das afirmações a seguir apresenta uma equi-
valência entre unidades de medida de uma grandeza. 
As grandezas envolvidas são capacidade, comprimento, 
massa e tempo.

I. 0,45 m³ = 450 L
II. 850 cm = 85 m

III. 75 g = 0,75 kg
IV. 4,35 h = 4 h 21 min

As duas únicas afirmações corretas são

(A) I e II.

(B) I e III.

(C) I e IV.

(D) II e III.

(E) III e IV.
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13. Segundo análises da Folha de S.Paulo, a tendência elei-
toral latino-americana mudou, passou a se votar contra 
o establishment e dar espaço à oposição. Em 11 das 12 
eleições presidenciais realizadas na América Latina des-
de 2019, o voto majoritário foi para mudar o partido que 
estava no poder.

(Folha de S.Paulo. Disponível em: https://bityli.com/AMFOsfQ.  
10.01.22. Adaptado)

Na América Latina, ocorreram duas eleições no 1o se-
mestre 2022, nos seguintes países:

(A) Nicarágua e México.

(B) Argentina e Colômbia.

(C) Argentina e Nicarágua.

(D) Argentina e México.

(E) Costa Rica e Colômbia.

14. O superendividamento da população é um tema silencia-
do no debate público brasileiro. Quase oito em cada dez 
pessoas estavam endividadas em maio deste ano. 66,1 
milhões (43,3% das pessoas com mais de 19 anos) ha-
viam se tornado inadimplentes.

(Outras Palavras. Disponível em: https://bityli.com/wVoXaE .  
21.06.22. Adaptado)

Esse superendividamento da população brasileira é cau-
sado pela

(A) cultura do consumo de luxo da maior parte da popu-
lação brasileira.

(B) falta de educação financeira da maior parte da popu-
lação brasileira.

(C) política de empréstimo público ao microempresário.

(D) alta taxa de juros dos bancos privados.

(E) índole desviante da maior parte da população bra-
sileira.

15. O coração de D. Pedro I, o primeiro imperador do Brasil, 
chegou à Base Aérea de Brasília nesta segunda-feira (22). 
Durante os próximos quinze dias, ficará em terras brasilei-
ras e retornará no dia 8 de setembro para Portugal.

(Uol. Disponível em: https://bityli.com/KvGgsId . 23.08.22. Adaptado)

A vinda do coração de D. Pedro I faz parte de qual come-
moração brasileira?

(A) Bicentenário da Independência.

(B) Bicentenário da Monarquia.

(C) Bicentenário da República Nova.

(D) Bicentenário do Presidencialismo.

(E) Centenário da República Velha.

atuaLidades

11. A Europa está enfrentando sua pior seca em pelo menos 
500 anos, com dois terços do continente em alerta ou 
estado de alerta. Os dados estão no relatório de agosto 
do Observatório Europeu da Seca.

(G1. Disponível em: https://bityli.com/XHFow. 23.08.22. Adaptado)

Assinale a alternativa que apresenta alguns problemas 
econômicos causados por essa seca.

(A) A redução da produção de cana-de-açúcar, da pro-
dução de energia nuclear e de transportes terrestres.

(B) A redução do transporte fluvial, da produção de ele-
tricidade e dos rendimentos de safras.

(C) A redução da produção de energia eólica, da pecuá-
ria extensiva e do transporte aéreo.

(D) O aumento de risco de morte da população idosa, a 
redução da energia eólica e a redução da produção 
de cana-de-açúcar.

(E) A redução de extração de ouro, a redução de energia 
eólica e o aumento de risco de morte da população 
idosa.

12. A guerra entre a Ucrânia e a Rússia é um marco no mun-
do da energia como o primeiro e segundo choque do pe-
tróleo, explica à CNN Brasil, Pedro Rodrigues, sócio do 
Centro Brasileiro de Infraestrutura (CBIE). Ele acredita 
que: “Essa guerra entre Rússia e Ucrânia modificou para 
sempre a geopolítica energética mundial. O mundo nun-
ca mais será o mesmo”. E Edmilson dos Santos, profes-
sor associado do Instituto de Energia e Ambiente da USP, 
ressalta que não se vivencia um mero pico de preços, 
mas uma oportunidade de investir em outras exportações 
de energias.

(CNN Brasil. Disponível em: https://bityli.com/hrYGbZb.  
13.08.22. Adaptado)

Para ambos os especialistas, a guerra é uma janela de 
oportunidade única para o Brasil desenvolver a produção 
de

(A) etanol.

(B) energia nuclear.

(C) gás natural.

(D) petróleo.

(E) energia eólica.
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17. Em um computador com Microsoft Windows 7, em sua 
configuração original, um usuário está tentando gravar 
um arquivo texto gerado no Bloco de Notas e está rece-
bendo a seguinte mensagem, esquematizada pela ima-
gem a seguir.

Assinale a alternativa que explica corretamente a razão 
da mensagem.

(A) O nome do arquivo é muito grande para o Windows.

(B) O Windows não aceita o caractere dois-pontos em 
nomes de arquivos.

(C) Nomes de arquivos não podem conter espaços em 
branco.

(D) Nomes de arquivos não podem conter ~ ou ç.

(E) O nome do arquivo não pode conter números.

18. Tem-se a seguinte planilha, criada no Microsoft Excel 
2010.

Na célula B7 está inserida a função =MENOR(B2:B6;  ), 
cujo resultado é zero. Assinale a alternativa que indica 
o preenchimento correto da lacuna na função, para que 
seja produzido esse resultado.

(A) 0

(B) 1

(C) 5

(D) 6

(E) “TODOS”

noções de inforMática

16. Tem-se o seguinte documento criado no Microsoft Word 
2010, em sua configuração padrão, em que o usuário di-
gitou a letra A, pressionou a tecla TAB e digitou a palavra 
Prefeitura.

Considerando que o usuário pressionou ENTER e, na li-
nha seguinte, pressionou diretamente a tecla TAB e digi-
tou em seguida Santo André, assinale a alternativa com a 
aparência correta do documento.

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

(E) 
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conhecimentos esPecÍficos

21. Nos termos do artigo 5o, inciso XI, da Constituição Bra-
sileira, um guarda municipal pode entrar na casa de um 
cidadão, sem o seu consentimento,

(A) por ordem da autoridade policial de plantão.

(B) em caso de indivíduo procurado pela Justiça, mesmo 
à noite.

(C) por suspeita de prática de crime hediondo.

(D) por requisição do promotor de justiça.

(E) para prestar socorro.

22. Nos termos do artigo 144 da Constituição Brasileira, os 
municípios, por meio de lei

(A) poderão criar guardas municipais, destinadas à polí-
cia ostensiva e à preservação da ordem pública.

(B) deverão constituir corpos de bombeiros municipais, 
destinados à execução de atividades de defesa civil.

(C) poderão constituir guardas municipais, destinadas à 
proteção de seus bens, serviços e instalações.

(D) deverão criar polícias municipais, destinadas ao pa-
trulhamento ostensivo dos logradouros públicos.

(E) poderão criar polícias penais, destinadas à seguran-
ça de estabelecimentos penais municipais.

23. Nos termos do artigo 121 do Código Penal, o feminicídio

(A) não é considerado homicídio qualificado.

(B) é apenado com detenção em todas as suas moda-
lidades.

(C) admite a modalidade culposa apenas quando o 
agente for marido da vítima.

(D) é o homicídio cometido contra a mulher por razões 
da condição de sexo feminino.

(E) para sua configuração exige a prática do crime no 
contexto de violência doméstica.

24. Nos termos do artigo 150 do Código Penal, a expressão 
“casa” compreende

(A) taverna.

(B) compartimento não aberto ao público, onde alguém 
exerce profissão ou atividade.

(C) casa de jogo.

(D) quarto de hospedaria desocupado.

(E) área de estalagem aberta ao público.

19. Em uma apresentação com 5 slides criada no Microsoft 
PowerPoint 2010, em sua configuração padrão, sem ne-
nhum slide oculto, um usuário adicionou no slide 3 algu-
mas AutoFormas e configurou uma delas com a animação 
de saída Desaparecer, acionada com um clique do mou-
se. Ao iniciar o Modo de Apresentação e chegar no slide 
3, assinale a alternativa que indica o resultado quando o 
usuário efetua um clique com o botão principal do mouse.

(A) A apresentação é encerrada por completo.

(B) O slide passa a ficar oculto.

(C) A AutoForma com a animação deixa de ser exibida, 
mantendo as demais em exibição.

(D) Todas as AutoFormas deixam de ser exibidas.

(E) O PowerPoint é encerrado.

20. Ao efetuar uma pesquisa no site Google, um usuário digi-
tou o seguinte termo: -prefeitura -santo andre

Assinale a alternativa que indica qual(is) termos(s) 
será(ão) eliminado(s) dos resultados.

(A) santo e andre, apenas.

(B) prefeitura, apenas.

(C) andre, apenas.

(D) prefeitura, santo e andre.

(E) prefeitura e santo, apenas.
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28. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 
a criança é a pessoa com até      anos de idade 
incompletos, e adolescente aquela entre      e 
     anos de idade. Assinale a alternativa que 
preenche, correta e respectivamente, as lacunas.

(A) onze … treze … dezenove

(B) treze … treze … dezoito

(C) doze … doze … dezessete

(D) treze … doze … dezoito

(E) doze … treze … dezenove

29. Assinale a alternativa correta em relação ao que dispõe 
o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) sobre o 
tema “Ato Infracional”.

(A) Não é considerado ato infracional a conduta pratica-
da pela criança, descrita como crime ou contraven-
ção penal.

(B) Para determinar se a responsabilização será pela lei 
penal ou pelo ECA, dever-se-á considerar a idade do 
jovem à data da prisão.

(C) A internação, antes da sentença, pode ser determi-
nada pelo prazo máximo de sessenta dias.

(D) A apreensão de qualquer adolescente e o local onde 
se encontra recolhido serão comunicados à autori-
dade judiciária competente e à família do apreendido 
ou à pessoa por ele indicada dentro de 24 (vinte e 
quatro) horas.

(E) O adolescente civilmente identificado não será sub-
metido a identificação compulsória pelos órgãos po-
liciais, de proteção e judiciais, salvo para efeito de 
confrontação, havendo dúvida fundada.

30. Sobre o Conselho Tutelar, de acordo com o Estatuto da 
Criança e do Adolescente (ECA), é correto afirmar que

(A) ele é formado por 5 (cinco) membros.

(B) em cada Município e em cada Região Administrativa 
do Distrito Federal haverá, no máximo, 7 (sete) Con-
selhos Tutelares.

(C) o mandato dos membros tem a duração de 3 (três) 
anos.

(D) não é permitida a recondução de seus membros.

(E) a nomeação dos membros é feita pelo juízo da infân-
cia e da juventude da comarca.

25. Assinale a alternativa correspondente ao tipo penal deno-
minado “Extorsão Mediante Sequestro”.

(A) “Sequestrar pessoa com o fim de obter, para si ou 
para outrem, qualquer vantagem, como condição ou 
preço do resgate”.

(B) “Constranger alguém, mediante violência ou grave 
ameaça, e com o intuito de obter para si ou para ou-
trem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar 
que se faça ou deixar de fazer alguma coisa”.

(C) “Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, 
mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou 
depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à 
impossibilidade de resistência”.

(D) “Privar alguém de sua liberdade, mediante sequestro 
ou cárcere privado”.

(E) “Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, 
mediante concurso de duas ou mais pessoas”.

26. Epaminondas, agente fiscal municipal, responsável por fis-
calizar comércio ambulante, fora de seu turno de serviço, 
exigiu de Hermenegildo, pipoqueiro irregular, o valor de  
R$ 500,00 (quinhentos reais), quantia que deverá ser en-
tregue à Maria, companheira de Epaminondas, para que o 
carrinho de pipoca de Hermenegildo não fosse apreendi-
do. É correto afirmar que a conduta de Epaminondas en-
contra tipificação no Código Penal como crime de

(A) Corrupção passiva.

(B) Concussão.

(C) Excesso de exação.

(D) Peculato.

(E) Corrupção ativa.

27. Sobre o tema “prisão em flagrante”, é correto afirmar que

(A) nas infrações permanentes, entende-se o agente em 
flagrante delito somente após cessar a permanência.

(B) a falta de testemunhas da infração impede o auto de 
prisão em flagrante.

(C) não havendo autoridade no lugar em que se tiver 
efetuado a prisão, o preso será colocado imediata-
mente em liberdade.

(D) no primeiro dia útil após a realização da prisão, será 
encaminhado ao juiz competente o auto de prisão em 
flagrante e, caso o autuado não informe o nome de 
seu advogado, cópia integral para o Ministério Público.

(E) na falta ou no impedimento do escrivão, qualquer 
pessoa designada pela autoridade lavrará o auto, 
depois de prestado o compromisso legal.
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31. A respeito dos crimes previstos pelo Estatuto da Criança 
e do Adolescente (ECA), é correto afirmar que

(A) todos os crimes definidos pelo ECA são de ação 
pública incondicionada.

(B) servir bebida alcoólica a adolescente não é crime.

(C) entregar cigarro a adolescente não é crime.

(D) o descumprimento, mesmo que justificado, de prazo 
fixado na lei em benefício de adolescente privado de 
liberdade, é considerado crime.

(E) induzir o adolescente à prática de furtos não é crime, 
mas comete crime quem ensina o adolescente à prá-
tica de ilícitos.

32. Comete crime previsto no Estatuto do Idoso quem, por 
qualquer motivo,

(A) deixar de prestar assistência ao idoso, ainda que 
fora de situação de iminente perigo.

(B) dificultar a assistência à saúde ao idoso, ainda que 
por motivo justificado.

(C) reter qualquer cartão magnético de conta bancária 
do idoso.

(D) desdenhar, humilhar, menosprezar ou discriminar 
pessoa idosa.

(E) receber doações de dinheiro do idoso.

33. Sobre o Estatuto do Desarmamento, é correto afirmar 
que

(A) os integrantes das guardas municipais não podem 
portar armas de fogo em serviço.

(B) a autorização de porte de arma de fogo expedida 
pela Polícia Federal perderá automaticamente sua 
eficácia caso o portador dela seja abordado em esta-
do de embriaguez.

(C) não é crime ceder, gratuitamente, munição de uso 
permitido, sem autorização e em desacordo com de-
terminação legal ou regulamentar.

(D) disparar arma de fogo em via pública é considerado 
crime, ainda de modo culposo.

(E) não é crime entregar arma de fogo ao adolescente, 
desde que seja para orientá-lo quanto aos perigos 
que envolvem armas e munições em residência.

34. De acordo com a Lei no 11.340/2006, entende-se por vio-
lência

(A) sexual – qualquer conduta que ofenda sua integrida-
de ou saúde corporal.

(B) patrimonial – qualquer conduta que lhe cause dano 
emocional e diminuição da autoestima.

(C) psicológica – qualquer conduta que constranja a  
mulher a presenciar relação sexual não desejada.

(D) física – qualquer conduta que configure retenção, 
subtração, destruição parcial ou total de seus obje-
tos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, 
bens, valores e direitos ou recursos econômicos.

(E) moral – qualquer conduta que configure calúnia, di-
famação ou injúria.

35. Sobre a Lei no 13.869, de 5 de setembro de 2019 – 
Nova Lei de Abuso de Autoridade, assinale a alternativa 
correta.

(A) A divergência na interpretação de lei ou na avaliação 
de fatos e provas configura abuso de autoridade.

(B) Não constitui crime deixar de entregar ao preso, no 
prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a nota de culpa, 
assinada pela autoridade, com o motivo da prisão e 
os nomes do condutor e das testemunhas.

(C) Constitui crime identificar-se falsamente ao preso 
por ocasião de sua captura, mas não configura crime 
deixar de identificar-se, por motivos de foro íntimo.

(D) Submeter o preso a interrogatório policial durante o 
período de repouso noturno, ainda que capturado 
em flagrante delito, configura crime.

(E) Cumprir mandado de busca e apreensão domiciliar 
após as 21 h (vinte e uma) horas ou antes das 5 h 
(cinco) horas configura crime.

36. Conforme a Lei Orgânica do Município de Santo André, é 
correto afirmar que

(A) a Guarda Municipal consiste em uma entidade de 
caráter paramilitar.

(B) à Companhia de Engenharia de Trânsito incumbe a 
proteção e defesa da população e seu patrimônio, 
nos casos de calamidade pública.

(C) a prestação de honra é atribuição da Guarda Munici-
pal, inclusive a de caráter militar.

(D) a vigilância permanente dos logradouros e próprios 
públicos é incumbência da Guarda Municipal.

(E) a prestação de socorros públicos e de salvamento 
não é atribuição da Guarda Municipal.
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37. Nos termos do Código de Conduta e Disciplina da Guar-
da Civil Municipal de Santo André, as transgressões dis-
ciplinares são classificadas em

(A) leves, médias e graves.

(B) leves, médias, graves e desonrosas.

(C) levíssimas, leves, médias e graves.

(D) levíssimas, leves, médias, graves e gravíssimas.

(E) levíssimas, leves, médias, graves, gravíssimas e 
desonrosas.

38. No tocante a disposições insculpidas no Estatuto Geral 
das Guardas Municipais, é correto afirmar que

(A) as guardas municipais utilizarão uniforme e equipa-
mentos padronizados, preferencialmente, nas cores 
cinza-chumbo ou azul-celeste.

(B) a estrutura hierárquica da guarda municipal pode 
utilizar denominação idêntica à das forças militares, 
quanto aos postos e graduações, títulos, uniformes, 
distintivos e condecorações.

(C) os cargos em comissão das guardas municipais de-
verão ser providos por membros efetivos do quadro 
de carreira do órgão ou entidade.

(D) as guardas municipais podem ficar sujeitas a regula-
mentos disciplinares de natureza militar.

(E) municípios limítrofes não podem utilizar, reciproca-
mente, os serviços da guarda municipal de maneira 
compartilhada.

39. Segundo o Estatuto do Servidor Público Municipal de 
Santo André, é lícito ao servidor

(A) praticar a usura, em qualquer de suas formas.

(B) participar da direção ou gerência de Cooperativas e 
Associações de Classes.

(C) receber comissões, em razão da função pública.

(D) utilizar material de serviço público em serviço par-
ticular.

(E) entreter-se, durante as horas de trabalho, em pa-
lestras, leituras ou outras atividades estranhas ao 
serviço.

40. De acordo com o texto a respeito da história do Município 
de Santo André, disponível no sítio eletrônico da Prefeitu-
ra, o primeiro município criado na atual região do Grande 
ABC, em 1889, foi o município de

(A) Santo André.

(B) São Bernardo do Campo.

(C) São Caetano.

(D) Diadema.

(E) Mauá.
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redaÇÃo

Leia os textos.

Texto 1

De acordo com um levantamento divulgado, o ano de 2019 foi o 2o mais quente desde que as temperaturas globais come-
çaram a ser registradas, há 140 anos, e a última década teve 5 dos anos mais tórridos de que se tem notícia. As informações 
foram compiladas pela NASA e pela NOAA (National Oceanographic and Atmospheric Administration), órgão governamental 
dos EUA para assuntos relacionados com a meteorologia, os oceanos, a atmosfera e o clima – e tudo indica que os próximos 
10 anos não deverão ser muito melhores.

(Disponível em: https://www.megacurioso.com.br/ciencia/113188-aquecimento-global-2019-foi-o-2-ano-mais-quente-ja-registrado.htm. Adaptado)

Texto 2

Os indícios de que o aquecimento global seja causado pelo homem atingiram um nível de certeza “padrão-ouro”, o que 
aumenta a pressão por cortes de gases de efeito estufa para limitar a elevação das temperaturas, disseram cientistas.

“A humanidade não pode se dar ao luxo de ignorar sinais tão claros”, escreveu a equipe liderada por norte-americanos no 
periódico científico Nature Climate Change, com base em medições de satélite sobre aumentos das temperaturas nos últimos 
40 anos. Eles disseram que a crença de que atividades humanas estão aumentando o calor na superfície da Terra chegou ao 
nível dos “5 sigma”, uma medida estatística que significa só existir uma chance em um milhão de que o sinal apareceria se 
não houvesse aquecimento.

Benjamin Santer, principal autor do estudo que atua no Laboratório Nacional Lawrence Livermore da Califórnia, disse es-
perar que as descobertas convençam os céticos e deem ensejo a ações. “A narrativa lá fora de que os cientistas não sabem 
a causa da mudança climática está errada”, disse ele à Reuters. “Nós sabemos.”

A maioria dos cientistas sustenta que a queima de combustíveis fósseis está causando mais enchentes, secas, ondas de 
calor e a elevação do nível dos mares.

(Disponível em: https://exame.abril.com.br/ciencia/provas-de-aquecimento-global-causado-pelo-homem-atingem-padrao-ouro. Adaptado)

Texto 3

Ao contrário do que diz o ex-vice-presidente americano Al Gore, a “verdade inconveniente” não seria a do aquecimento 
global, mas a constatação de que a emissão de CO2 pela atividade humana não afeta o clima da Terra. As mudanças climáti-
cas são causadas pelas atividades solares e pela temperatura dos oceanos.

O economista James Shikwati afirma que “países ricos invocam a ameaça de desastres climáticos para impedir o progres-
so industrial do mundo em desenvolvimento. Estão interessados em matar o sonho africano, que é desenvolver-se”. Para pro-
duzir energia e superar a miséria, países pobres teriam que usar combustíveis fósseis. Vale lembrar que o presidente russo, 
Vladimir Putin, já apontou o aquecimento global como arma econômica.

A tese do aquecimento global antropogênico* teria motivação econômica e não científica. Até porque países como a China 
e os EUA sempre relutaram em assinar protocolos que visassem reduzir a emissão de gás carbônico. Enquanto isso, a Alema-
nha é o país mais poluidor da União Europeia.

O não aquecimento global tem adeptos no Brasil, como o físico e meteorologista Luiz Carlos Molion, da Universidade Fe-
deral de Alagoas. Ele garante que o clima da Terra é modulado pelo Sol e que estamos às vésperas de uma nova idade glacial, 
devido à redução das atividades solares.

(Disponível em: https://domtotal.com/artigo/8304/2019/08/a-polemica-do-co2/. Adaptado)

* Antropogênico: relativo à antropogenia, à ciência que se dedica à geração humana, aos processos de reprodução humana.

Com base nos textos apresentados e em seus próprios conhecimentos, escreva um texto dissertativo-argumentativo, empre-
gando a norma-padrão da língua portuguesa, sobre o tema:

Aquecimento Global:

fenômeno provocado pelos humanos ou mentira 
utilizada como arma econômica?
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NÃO ASSINE ESTA FOLHA
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REdAçÃO
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33



14PMSD1901/001-GuardaCivilMunicipal-Fem/Masc Confidencial até o momento da aplicação.



15 PMSD1901/001-GuardaCivilMunicipal-Fem/MascConfidencial até o momento da aplicação.



Confidencial até o momento da aplicação.


