
Confidencial até o momento da aplicação.

concurso público

001. Prova objetiva

guarda civil municipal
(feminino e masculino)

�  você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 40 questões objetivas.
�   Confira seus dados impressos na capa deste caderno e na folha de respostas.
�   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.

�   Leia cuidadosamente todas as questões e escolha a resposta que você considera correta.
�   Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.
�   A duração da prova é de 3 horas, já incluído o tempo para o preenchimento da folha de respostas.
�   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 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

01. Leia a tira para responder à questão.

OS INSETOS VOAM FAZENDO
UMAS ACROBACIAS MUITO
LOUCAS. COMO É QUE ELES

NÃO ENJOAM E
VOMITAM?

VAI VER
QUE ELES
VOMITAM!

ECA! ESSA FOI
NOJENTA! RÁ, RÁ,

RÁ! ENTÃO POR
QUE ELES CONTI-

NUAM VOANDO
DESSE JEITO?

VAI VER QUE
ELES GOSTAM
DE VOMITAR!

AARGH!
ELES DEVEM

GOSTAR!!!
RÁ, RÁ, RÁ, RÁ!

BLARGH!

SABE, HAROLDO, É MUITO
BOM TER UM AMIGO QUE
APRECIA UMA CONVERSA
DE ALTO
NÍVEL.

(Bill Waterson. https://cultura.estadao.com.br/quadrinhos. 08.08.2022)

Considerando-se os elementos verbais e não verbais da 
tira, é correto afirmar que, no último quadrinho,

(A) a expressão “conversa de alto nível” está em contra-
dição com o que os quadrinhos anteriores exibem.

(B) o garoto defende a ideia de que é melhor evitar con-
versas cujos temas sejam incômodos e desagradáveis.

(C) fica clara a aprovação, por Calvin, do modo como 
Haroldo expõe e defende seus argumentos.

(D) a afirmação “é muito bom” destaca a qualidade dos 
diálogos que houve entre os interlocutores.

(E) o garoto demonstra contrariedade diante do fato de 
Haroldo não ter gostado da conversa que tiveram.

Leia o texto para responder às questões de números 02 a 06.

Eu moro no quarto andar do meu prédio, e a Cidinha, 
minha amiga, no terceiro. Nossas janelas dão de frente para 
um prédio empresarial todo envidraçado, então nós conse-
guimos ver uma a janela da outra. Como moro sozinha, os 
filhos vivem longe, e ela também já é uma pessoa de mais 
idade, fizemos um combinado: todos os dias, até as dez ho-
ras, temos que abrir as nossas janelas, como um aviso de 
que estamos bem. Se passa desse horário e não vejo a ja-
nela da Cidinha aberta, vou tomar providências. É bom saber 
que tem alguém olhando pela gente. Ainda mais eu e ela, 
que somos muito amigas. Trocamos receitas, levamos comi-
das que preparamos uma para a outra. Durante o isolamento, 
usamos muito o interfone, e conversávamos por lá, já que 
não podíamos nos reunir.

Meu prédio todo, na verdade, é como uma família, porque 
grande parte dos moradores são mais velhos e todos se dão 
bem. Tínhamos o hábito, inclusive, de nos encontrarmos uma 
vez por mês, antes da pandemia. Cada encontro na casa de 
um, e ainda servíamos um lanche. O porteiro também se tor-
nou amigo. Se não podemos sair e precisamos de uma com-
pra, ele se oferece para ajudar, é uma pessoa muito gentil. 
Por isso, apesar de morar sozinha, sinto que tenho resguardo 
aqui, e amparo para qualquer coisa que precisar. Gosto muito 
de compartilhar a vida com os moradores.

(Cloé Multari. https://gamarevista.uol.com.br/semana/voce-sabe-dividir/
quem-compartilha-a-vida-e-mais-feliz/. 19.06.2022. Adaptado)

02. De acordo com o texto, é correto afirmar:

(A) os moradores do prédio da autora têm em comum, 
além da faixa etária, o fato de estarem distantes dos 
familiares.

(B) a autora lamenta não ter contato com os filhos e  
demonstra seu desejo de tê-los mais próximos.

(C) até o início da pandemia não havia grande proximi-
dade ou amizade entre a autora e os demais mora-
dores de seu prédio.

(D) em razão da pandemia, o porteiro tornou-se respon-
sável pelas compras dos moradores do prédio da 
autora.

(E) a autora sente-se segura no prédio em que vive e tem 
um bom relacionamento com os demais moradores.

03. De acordo com o primeiro parágrafo do texto, é possível 
afirmar que a relação entre a autora e Cidinha baseia-se em

(A) uma amizade frágil.

(B) um cuidado mútuo.

(C) uma expectativa desmedida.

(D) uma desconfiança recíproca.

(E) um apoio desnecessário.
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Leia o texto para responder às questões de números 07 e 08.

O reconhecimento crescente do papel dos povos indíge-
nas na preservação da diversidade da fauna e da flora, por 
meio de seus conhecimentos e formas únicas de viver e ocu-
par um lugar, é um dos caminhos para abordar a importância 
das terras indígenas, sobretudo em um cenário no qual se 
multiplicam as catástrofes ambientais que projetam um futuro 
planetário desalentador, cada vez mais pobre em vida. Com 
efeito, se há florestas em pé é porque há povos indígenas 
que as conservam.

São também esses povos que as protegem contra a ação 
predatória das invasões praticadas por aqueles que, motiva-
dos pela cobiça, contribuem para o extermínio dos indígenas 
e do mais rico ecossistema do mundo que, sem dúvida, são 
garantias da viabilidade da vida na Terra. Um benefício incal-
culável, que deveria ser de interesse geral, produzido por tão 
somente 13% do território nacional.

É suficiente olhar um mapa para ver que, não raro, é uma 
linha seca que separa os territórios indígenas do avanço do 
desmatamento, uma prova cabal de que onde vivem os po-
vos indígenas se desmata menos (nos últimos 40 anos mais 
de 20% da floresta Amazônica foi desmatada, por outro lado, 
todas as terras indígenas juntas perderam nesse período  
menos de 2%).

(Karen Shiratori. https://www.nexojornal.com.br/ensaio/2019/Como-os-povos-
-e-as-terras-indígenas-protegem-a-biodiversidade. 13.09.2022. Adaptado)

07. De acordo com o texto, os povos indígenas têm uma  
função importante

(A) na recuperação das amplas áreas florestais 
destruídas.

(B) no desenvolvimento de projetos de educação  
ambiental.

(C) na divulgação de conhecimentos sobre a fauna e a 
flora florestais.

(D) na proteção das florestas e de suas espécies  
animais e vegetais.

(E) no financiamento de ações estratégicas contra  
crimes ambientais.

04. As expressões em destaque no trecho − Durante o  
isolamento, usamos muito o interfone... – apresentam, 
correta e respectivamente, as circunstâncias de

(A) modo e afirmação.

(B) lugar e modo.

(C) tempo e intensidade.

(D) modo e intensidade.

(E) tempo e afirmação.

05. Assinale a alternativa em que o trecho em destaque no 
fragmento – Se não podemos sair e precisamos de 
uma compra, ele se oferece para ajudar. (2o parágrafo) 
– foi reescrito corretamente e sem alteração do sentido 
original.

(A) Já que não podemos sair e precisamos de uma  
compra...

(B) Caso não possamos sair e precisemos de uma  
compra...

(C) Embora não possamos sair e precisemos de uma  
compra...

(D) Como não podemos sair e precisamos de uma  
compra...

(E) A fim de não podermos sair e precisarmos de uma 
compra...

06. No trecho – ...fizemos um combinado: todos os dias, até 
as dez horas, temos que abrir as nossas janelas... –, os 
dois – pontos foram empregados para introduzir uma

(A) hipótese.

(B) dúvida.

(C) enumeração.

(D) explicação.

(E) síntese.
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MateMática

11. Em determinada localidade, o número mensal de depre-
dações a patrimônios públicos diminuiu após a contra-
tação de certa quantidade de guardas civis municipais.  
Foram registrados 28 casos no mês seguinte à contrata-
ção do novo efetivo, uma queda correspondente a 20% 
em relação ao mês imediatamente anterior à contratação, 
na qual foram registrados

(A) 35 casos.

(B) 34 casos.

(C) 33 casos.

(D) 32 casos.

(E) 31 casos.

12. Adicionadas as quantidades de viaturas da guarda civil 
municipal e da polícia militar, utilizadas no patrulhamento 
em certo município, tem-se o total de 45 veículos. Subtra-
ídas da quantidade de viaturas da guarda civil municipal o 
número de viaturas da polícia militar, tem-se 19 veículos. 
O número de viaturas que se deve acrescentar para que 
a quantidade de veículos da polícia militar seja a metade 
da quantidade de veículos da guarda civil municipal, utili-
zadas para o patrulhamento dessa cidade, é

(A) 2.

(B) 3.

(C) 4.

(D) 5.

(E) 6.

13. De acordo com informações publicadas na página ele-
trônica do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), a média aritmética simples anual do número de ve-
ículos com placas registradas no município de Francisco 
Morato, nos anos de 2019, 2020 e 2021, é de 53 777  
veículos. Sabendo-se que em 2019 havia 51 686 veículos 
com placas registradas naquele município, e, em 2020, 
havia 53 531, é correto afirmar que, no ano de 2021, o 
número de veículos com placas registras em Francisco 
Morato era igual a

(A) 56 114.

(B) 56 526.

(C) 56 998.

(D) 57 040.

(E) 57 432.

08. No trecho – um cenário no qual se multiplicam as  
catástrofes ambientais que projetam um futuro planetário 
desalentador... –, um sinônimo para a expressão desta-
cada em negrito é:

(A) desanimador.

(B) promissor.

(C) amedrontador.

(D) seguro.

(E) frágil.

09. Assinale a alternativa que está de acordo com a norma-
-padrão no que se refere à concordância verbal.

(A) A degradação das florestas influenciam as condições 
climáticas do planeta.

(B) A manutenção da diversidade da fauna e da flora  
devem ser defendidas.

(C) Existe diferentes formas de viver e ocupar os espa-
ços do planeta.

(D) Reconhecem-se nos dias atuais a importância das 
florestas existentes.

(E) Sempre haverá pessoas incapazes de agir com  
responsabilidade ambiental.

10. Leia o texto.

A exposição excessiva       telas e       internet  
durante       infância não é saudável. Ao mesmo tempo,  
      presença do ambiente digital na vida cotidiana é  
inevitável, e banir o uso de dispositivos como celulares,  
tablets, computadores e TVs é praticamente impossível.

(Cesar Gaglioni. https://www.nexojornal.com.br/ 
expresso/2022/09/08/O-que-é-uso-saudável-de-telas- 
na-infância-segundo-estudos?posicao=8. 13.09.2022)

Assinale a alternativa que preenche correta e respectiva-
mente as lacunas. 

(A) a … à … à … à

(B) à … à … a … à

(C) a … à … a … a

(D) à … a … a … a

(E) a … a … à … a
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r a s c u n h o14. O gráfico apresenta a distribuição percentual do total da 
produção de certo produto, nos anos 2020 e 2021, em 
relação ao mercado interno e à exportação.
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0%

2020

Mercado interno Exportação

2021

Com base na análise do gráfico, assinale a alternativa que 
contém uma informação necessariamente verdadeira.

(A) A produção total em 2021 foi igual à produção total 
em 2020.

(B) A parte da produção destinada ao mercado interno, 
em 2020, foi igual à parte da produção destinada à 
exportação, em 2021.

(C) Em 2021, a parte da produção destinada ao mercado 
interno foi 50% maior do que a parte da produção 
destinada à exportação.

(D) Em 2020, a parte da produção destinada ao mercado 
interno foi 40% menor do que a parte da produção 
destinada à exportação.

(E) A parte da produção destinada ao mercado interno 
em 2020 foi menor que em 2021.

15. Um pátio de veículos apreendidos tem formato de retân-
gulo com perímetro de 220 m e, atualmente, os veículos 
apreendidos ocupam nove décimos da área total desse 
pátio. Sabendo-se que a largura desse pátio corresponde 

a 
6

5  do comprimento dele, a área que atualmente não é 

ocupada pelos veículos apreendidos é de:

(A) 200 m2

(B) 250 m2

(C) 300 m2

(D) 350 m2

(E) 400 m2
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r a s c u n h o16. De acordo com informações divulgadas pelo IBGE, 
em 2021, no município de Francisco Morato, o número  
total de matrículas efetuadas no ensino básico foi igual a 
42 812, distribuídas nos níveis de ensino infantil, funda-
mental e médio. No ensino infantil, foram efetuadas 788 
matrículas a mais que o número de matrículas efetuadas 
no ensino médio, que, por sua vez, teve 17 757 matrí-
culas a menos que o número de matrículas efetuadas  
no ensino fundamental. Logo, o número de matrículas 
efetuadas no ensino fundamental foi igual a

(A) 26 250.

(B) 26 008.

(C) 25 846.

(D) 25 624.

(E) 25 432.

17. Um estacionamento tem, no total, 750 vagas. Essas vagas 
estão distribuídas em linhas e colunas, sendo o número de 
linhas 5 unidades maior que o número de colunas. Se esse 
estacionamento tivesse uma linha e uma coluna a mais 
com vagas, o número total de vagas seria de

(A) 798.

(B) 800.

(C) 802.

(D) 804.

(E) 806.

18. Faz-se necessário dividir 360 cones de sinalização fixa e 
510 cones de sinalização móvel em grupos que contêm 
apenas cones do mesmo tipo, de forma que cada grupo 
tenha a mesma quantidade de cones, quantidade essa a 
maior possível, e sem sobrar cone fora de um dos grupos. 
A diferença entre a quantidade de grupos contendo cones 
de sinalização móvel e de grupos contendo cones de sina-
lização fixa é igual a

(A) 4.

(B) 5.

(C) 6.

(D) 7.

(E) 8.
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r a s c u n h o19. Em um concurso, a razão entre o número de vagas  
concursadas e o número de candidatos aprovados para a 

segunda fase era de 
3

1
. Após a segunda fase do concurso, 

a razão entre o número de vagas concursadas e o número 
de candidatos aprovados para a última fase passou a ser 

de 
3

2
. Se, na segunda fase do concurso, 30 candidatos 

não foram aprovados, então a diferença entre o número  
de candidatos aprovados para última fase e o número de 
vagas em concurso é igual a

(A) 20.

(B) 18.

(C) 15.

(D) 12.

(E) 10.

20. Um prisma reto, de altura 10 cm, foi construído em ma-
deira maciça. As bases desse prisma têm o formato de 
triângulo retângulo, com o maior lado medindo 10 cm e o 
menor lado medindo 6 cm. O volume de madeira contido 
nesse prisma é de:

(A) 270 cm3

(B) 260 cm3

(C) 250 cm3

(D) 240 cm3

(E) 230 cm3
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23. Considere o seguinte caso hipotético: Protógenes foi 
atropelado por uma viatura da Guarda Municipal na  
cidade de Francisco Morato em 15 de março de 2021, 
socorrido a um Hospital Municipal e transferido para a  
cidade de São Paulo, falecendo no dia 12 de abril de 
2021. Na apuração, verificou-se que o condutor da viatu-
ra, no momento do atropelamento, agiu com imprudência 
por encontrar-se em excesso de velocidade. 

Diante do exposto e com base nos termos do Código  
Penal, é correto afirmar que

(A) a conduta descrita no enunciado não tipifica um cri-
me, pois o atropelamento caracteriza um comporta-
mento culposo do motorista da viatura.

(B) o enunciado descreve um crime culposo e consi-
dera-se praticado exclusivamente no lugar em que 
ocorreu o resultado, portanto em São Paulo.

(C) o enunciado descreve um crime culposo, que foi con-
sumado em 15 de março de 2021.

(D) o enunciado descreve um crime culposo e considera-
-se praticado no momento da ação ou omissão, ain-
da que outro seja o momento do resultado, portanto 
em 15 de março de 2021.

(E) o enunciado descreve um crime que foi praticado em 
São Paulo, considerando-se este, exclusivamente, o 
lugar da infração.

24. Nos termos do Código Penal, é correto afirmar que é  
crime de

(A) Roubo: Constranger alguém, mediante violência ou 
grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou 
para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, 
tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa.

(B) Suicídio: Induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou 
a praticar automutilação ou prestar-lhe auxílio mate-
rial para que o faça.

(C) Importunação sexual: Constranger alguém com o 
intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, 
prevalecendo-se o agente da sua condição de supe-
rior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercí-
cio de emprego, cargo ou função.

(D) Furto: Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para ou-
trem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa.

(E) Concussão: Exigir, para si ou para outrem, direta ou 
indiretamente, ainda que fora da função ou antes de 
assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida.

conhecimentos esPecíficos

21. Nos termos da Constituição Federal, todos são iguais 
perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, ga-
rantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, 
à igualdade, à segurança e à propriedade, entre outros, 
nos termos seguintes:

(A) Ninguém será processado nem sentenciado senão 
pela autoridade policial competente.

(B) O civilmente identificado não será submetido a iden-
tificação criminal, salvo por determinação da autori-
dade judicial ou policial competente.

(C) O preso tem direito à identificação dos responsáveis 
por sua prisão ou por seu interrogatório policial.

(D) Ninguém será preso senão em flagrante delito ou 
por ordem escrita e fundamentada de autoridade de  
polícia judiciária competente, salvo nos casos de 
transgressão militar ou crime propriamente militar.

(E) Ninguém será levado à prisão ou nela mantido, 
quando a lei admitir a prisão provisória, com ou sem 
fiança.

22. Assinale a alternativa correta e nos termos da Constitui-
ção Federal.

(A) Às polícias penais, vinculadas ao órgão administra-
dor do sistema penal da unidade federativa a que 
pertencem, cabe a segurança dos estabelecimentos 
penais.

(B) A polícia federal, instituída por lei como órgão perma-
nente, organizado e mantido pela União e estrutura-
do em carreira, entre outras atribuições, destina-se a 
polícia ostensiva e a preservação da ordem pública.

(C) Às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia 
de carreira, incumbem, ressalvada a competência da 
União, as funções de polícia judiciária e a apuração, 
sem exceção, de todas as infrações penais.

(D) A polícia ferroviária federal, órgão permanente, orga-
nizado e mantido pelos Estados e estruturado em 
carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulhamen-
to ostensivo das ferrovias federais.

(E) Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e  
as funções de polícia marítima, aeroportuária e de 
fronteiras.
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28. Nos termos da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990  
(Estatuto da Criança e do Adolescente), assinale a alter-
nativa que corretamente contempla uma atribuição do 
Conselho Tutelar.

(A) Requisitar certidões de nascimento e de óbito de 
criança ou adolescente quando necessário.

(B) Processar e julgar a notícia de fato que constitua 
infração administrativa ou penal contra os direitos da 
criança ou do adolescente.

(C) Propor em substituição ao Ministério Público, as 
ações de perda ou suspensão do poder familiar.

(D) Processar as informações reveladas por noticiantes 
ou denunciantes relativas à prática de violência con-
tra criança e adolescente.

(E) Processar e julgar as ações envolvendo crianças  
e adolescentes vítimas de violência doméstica e  
familiar.

29. Nos termos da Lei no 10.741, de 1o de outubro de 2003 
(Estatuto do Idoso), é correto afirmar que, entre as  
pessoas idosas, é assegurada prioridade especial a

(A) maiores de 70 (setenta) anos, atendendo-se suas 
necessidades sempre preferencialmente em relação 
às demais pessoas idosas.

(B) maiores de 65 (sessenta e cinco) anos, atendendo-se 
suas necessidades sempre preferencialmente em rela-
ção às demais pessoas idosas.

(C) maiores de 80 (oitenta) anos, atendendo-se suas  
necessidades sempre preferencialmente em relação 
às demais pessoas idosas.

(D) maiores de 75 (setenta e cinco) anos, atendendo-se 
suas necessidades sempre preferencialmente em 
relação às demais pessoas idosas.

(E) maiores de 60 (sessenta) anos, atendendo-se suas 
necessidades sempre preferencialmente em relação 
às demais pessoas idosas.

30. Considere o seguinte caso hipotético: Demóstenes deixa 
de prestar assistência à uma pessoa de 55 (cinquenta  
e cinco) anos, retardando ou dificultando assistência à 
sua saúde, sem justa causa. 

Nos termos da Lei no 10.741, de 1o de outubro de 2003 
(Estatuto do Idoso), é correto afirmar que

(A) comete crime previsto no Estatuto do Idoso e deve 
ser apenado com reclusão.

(B) comete crime previsto no Estatuto do Idoso e deve 
ser apenado com detenção.

(C) comete crime previsto no Estatuto do Idoso e deve 
ser apenado com multa.

(D) não tipifica crime previsto no Estatuto do Idoso.

(E) comete crime previsto no Estatuto do Idoso e deve 
ser apenado com prisão simples.

25. Nos termos do Código de Processo Penal, é correto afir-
mar que

(A) qualquer do povo deverá e as autoridades policiais e 
seus agentes poderão prender quem quer que seja 
encontrado em flagrante delito.

(B) na falta ou no impedimento do escrivão, qualquer 
pessoa designada pela autoridade lavrará o auto, 
depois de prestado o compromisso legal.

(C) a falta de testemunhas da infração impedirá a lavra-
tura do auto de prisão em flagrante.

(D) não havendo autoridade no lugar em que se tiver 
efetuado a prisão, o preso será logo apresentado ao 
Tribunal de Justiça.

(E) se o réu se livrar solto, poderá ser posto em liber-
dade, antes de ser lavrado o auto de prisão em fla-
grante.

26. Nos termos da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990  
(Estatuto da Criança e do Adolescente), é correto afirmar 
que se considera criança, para os efeitos desta Lei, a 
pessoa até

(A) doze anos de idade incompletos, e adolescente 
aquela entre doze e vinte e quatro anos de idade  
incompletos.

(B) doze anos de idade incompletos, e adolescente 
aquela entre doze e dezoito anos de idade.

(C) doze anos de idade completos, e adolescente aque-
la entre doze e vinte e quatro anos de idade incom-
pletos.

(D) quatorze anos de idade incompletos, e adolescente 
aquela entre quatorze e vinte e um anos de idade.

(E) doze anos de idade incompletos, e adolescente 
aquela entre doze e vinte e quatro anos de idade 
completos.

27. Nos termos da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 
(Estatuto da Criança e do Adolescente), é correto afirmar 
que

(A) se considera ato infracional a conduta descrita ape-
nas como crimes apenados com reclusão.

(B) são penalmente imputáveis os menores de dezoito 
anos, sujeitos às medidas previstas nessa lei.

(C) o adolescente civilmente identificado será, sempre 
que possível, submetido à identificação compulsória 
pelos órgãos policiais, de proteção e judiciais.

(D) a internação, antes da sentença, pode ser determi-
nada pelo prazo máximo de noventa dias.

(E) para os efeitos da lei, deve ser considerada a idade 
do adolescente à data do fato.
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33. Nos termos da Lei no 11.340, de 07 de agosto de 2006 
(Lei “Maria da Penha”), é correto afirmar que

(A) família compreende o espaço de convívio perma-
nente de pessoas, com ou sem vínculo, inclusive as 
esporadicamente agregadas.

(B) serão considerados os fins sociais a que ela se 
des tina e, especialmente, as condições peculiares 
das mulheres em situação de violência doméstica e  
familiar.

(C) violência psicológica é entendida como qualquer con-
duta que ofenda sua integridade ou saúde corporal.

(D) a violência doméstica e familiar contra a mulher não 
constitui uma das formas de violação dos direitos  
humanos.

(E) violência patrimonial é entendida como qualquer 
conduta que configure calúnia, difamação ou injúria.

34. Nos termos da Lei no 13.869, de 5 de setembro de 2019 
(Lei de Abuso de Autoridade), entre outros, é um efeito 
da condenação

(A) automático, tornar certa a obrigação de indenizar o 
dano causado pelo crime, condicionado à ocorrência 
de reincidência em crime de abuso de autoridade e 
devendo ser declarados motivadamente na sentença.

(B) não automático, a perda do cargo e condicionado 
à ocorrência de reincidência em crime de abuso de  
autoridade, devendo ser declarados motivadamente 
na sentença.

(C) automático, a inabilitação para o exercício de cargo, 
mandato ou função pública, pelo período de 1 a 5 
anos, independentemente de caracterização de rein-
cidência em crime de abuso de autoridade.

(D) não automático, a perda do mandato ou da função 
pública, e não condicionados à ocorrência de reinci-
dência em crime de abuso de autoridade, devendo 
ser declarados motivadamente na sentença.

(E) automático, a inabilitação para o exercício de cargo, 
mandato ou função pública, pelo período de 1 a 4 
anos, independentemente de caracterização de rein-
cidência em crime de abuso de autoridade.

35. É correto afirmar que aquele que constranger o preso ou 
o detento, mediante violência, grave ameaça ou redução 
de sua capacidade de resistência, a exibir-se ou ter seu 
corpo ou parte dele exibido à curiosidade pública, comete 
o crime de

(A) constrangimento ilegal qualificado, previsto no Código 
Penal, com pena de reclusão.

(B) abuso de autoridade, com pena de reclusão, sem 
prejuízo da pena cominada à violência.

(C) constrangimento ilegal qualificado, previsto no Código 
Penal, com pena de detenção e multa, sem prejuí zo 
da pena cominada à violência.

(D) assédio moral de preso previsto no Código Penal, 
com pena de detenção e multa, sem prejuízo da 
pena cominada à violência.

(E) abuso de autoridade, com pena de detenção e multa, 
sem prejuízo da pena cominada à violência.

31. Nos termos da Lei no 10.826, de 22 de dezembro de 2003 
(Estatuto do Desarmamento), é correto afirmar que

(A) as armas de fogo utilizadas em entidades despor-
tivas legalmente constituídas devem obedecer às 
condições de uso e de armazenagem estabelecidas 
pelo órgão competente, respondendo o possuidor ou 
o autorizado a portar a arma pela sua guarda na for-
ma do regulamento da referida lei.

(B) compete ao Comando do Exército a autorização do 
porte de arma para os responsáveis pela segurança 
de cidadãos estrangeiros em visita ou sediados no 
Brasil.

(C) a autorização para o porte de arma de fogo de uso 
permitido, em todo o território nacional, é de compe-
tência do Exército e somente será concedida após 
autorização do Sinarm.

(D) compete ao Ministério da Justiça o registro e a con-
cessão de porte de trânsito de arma de fogo para 
colecionadores, atiradores e caçadores e de repre-
sentantes estrangeiros em competição internacional 
oficial de tiro realizada no território nacional.

(E) aos integrantes das guardas municipais dos Municí-
pios que integram regiões metropolitanas será auto-
rizado porte de arma de fogo, quando em serviço ou 
de folga.

32. Nos termos da Lei no 10.826, de 22 de dezembro de 2003 
(Estatuto do Desarmamento), é proibido o porte de arma 
de fogo em todo o território nacional, salvo para os casos 
previstos em legislação própria e para

(A) todos os integrantes das guardas municipais dos 
Municípios com mais de 10 000 (dez mil).

(B) os agentes operacionais da Agência Brasileira de  
Inteligência, apenas quando em serviço.

(C) os agentes do Departamento de Segurança do  
Gabinete de Segurança Institucional da Presidência 
da República, apenas quando em serviço.

(D) os integrantes das Carreiras de Auditoria da Receita 
Federal do Brasil e de Auditoria-Fiscal do Trabalho, 
cargos de Auditor-Fiscal e Analista Tributário.

(E) os integrantes de serviço de vigilância e guarda de 
transporte de valores, mesmo no horário de folga.
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38. Nos termos da Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997 – 
Institui o Código de Trânsito Brasileiro, assinale a alterna-
tiva que contenha corretamente apenas sinais de trânsito.

(A) Luminosos, verticais e sonoros.

(B) Sonoros, virtuais e verticais.

(C) Horizontais, auxiliar e apoio.

(D) Advertência, atenção e proibição.

(E) Ostensivos, ocultos e revelados.

39. Assinale a alternativa que corretamente contempla, nos 
termos da Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997 – Ins-
titui o Código de Trânsito Brasileiro, uma infração gravís-
sima que possua como penalidade, multa, apreensão do 
veículo e suspensão do direito de dirigir e, como medida 
administrativa, remoção do veículo e recolhimento do  
documento de habilitação.

(A) Deixar o condutor de prestar socorro à vítima de aci-
dente de trânsito quando solicitado pela autoridade.

(B) Dirigir sob a influência de substância psicoativa que 
determine dependência.

(C) Falsificar ou adulterar documento de habilitação e de 
identificação do veículo.

(D) Deixar o condutor, envolvido em acidente sem víti-
ma, de adotar providências para remover o veículo 
do local.

(E) Transpor, sem autorização, bloqueio viário policial.

40. Nos termos do Estatuto do Funcionalismo Público – Lei 
no 1.527/1994 e Plano de Carreira – L.C. no 276/2012, no 
que concerne à jornada de trabalho, é correto afirmar que

(A) é vedada a alteração de jornada de trabalho aos 
servidores em estágio probatório, inclusive para fre-
quentar curso regular de formação acadêmica.

(B) na redução da jornada de trabalho de 40 horas para 
30 horas, será descontado da remuneração o valor 
correspondente a 1/4 de seu total.

(C) é vedada a alteração de jornada de trabalho aos ser-
vidores em estágio probatório, exceto para frequen-
tar curso de aperfeiçoamento nas polícias estaduais 
e federal.

(D) nenhuma jornada de trabalho poderá ser inferior a 
20 (vinte) horas semanais, excetuando-se os cargos 
de médico.

(E) a redução da jornada de trabalho deverá ser requerida 
pelo servidor público municipal interessado e poderá 
ser autorizada pelo Prefeito Municipal. 

36. Nos termos da Lei no 13.022, de 08 de agosto de 2014 
(Estatuto Geral das Guardas Municipais), é correto afir-
mar que, entre outras, é uma competência das Guardas 
Municipais

(A) proteger o patrimônio ecológico, histórico, cultural, 
arquitetônico e ambiental da União, dos Estados e 
do Município, inclusive adotando medidas educati-
vas e preventivas.

(B) auxiliar a Polícia Federal na segurança de grandes 
eventos, no policiamento e na proteção de autorida-
des e dignatários.

(C) interagir com a sociedade civil para discussão de 
soluções de problemas e projetos locais voltados à 
melhoria das condições de segurança das comuni-
dades.

(D) estabelecer parcerias com os órgãos estaduais e da 
União, ou de Municípios vizinhos, por meio da cele-
bração de convênios ou consórcios, com vistas ao 
desenvolvimento da polícia ostensiva e da preserva-
ção da ordem pública.

(E) desenvolver ações de prevenção primária à violên-
cia, de policiamento ostensivo, isoladamente ou em 
conjunto com os demais órgãos da própria municipa-
lidade, de outros Municípios ou das esferas estadual 
e federal.

37. Nos termos da Lei no 13.022, de 08 de agosto de 2014  
(Estatuto Geral das Guardas Municipais), no que concerne 
às prerrogativas e vedações, é correto afirmar que

(A) nos primeiros 10 (dez) anos de funcionamento, a 
guarda municipal poderá ser dirigida por profissio-
nal estranho a seus quadros, preferencialmente com 
experiência ou formação na área de segurança ou 
defesa social.

(B) é assegurado ao guarda municipal o recolhimento à 
cela, isoladamente dos demais presos, quando sujei-
to à prisão após a condenação definitiva.

(C) para ocupação dos cargos em todos os níveis da 
carreira da guarda municipal, deverá ser observado 
o percentual mínimo para o sexo feminino, definido 
em lei municipal.

(D) nos primeiros 4 anos de funcionamento, a guarda 
municipal poderá ser dirigida por profissional estra-
nho a seus quadros, preferencialmente integrantes 
das Polícias Militares e Civis.

(E) a estrutura hierárquica da guarda municipal poderá 
utilizar denominação idêntica à das forças militares.
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