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CADERNO DE QUESTÕES – INSTRUÇÕES                                                                                                                                          
SEJA BEM-VINDO! ANTES DE INICIAR A PROVA, LEIA ATENTAMENTE AS SEGUINTES INSTRUÇÕES! 

DEIXE SOBRE A MESA apenas o Caderno de Questões, o Cartão de Respostas, caneta esferográfica (azul ou preta); todos os demais 
objetos devem ser colocados abaixo da mesa ou em local indicado pelo FISCAL DE PROVA.   
 

→ NÃO É PERMITIDO a consulta ou o uso de livros, códigos, dicionários, apontamentos, apostilas, lápis, borracha, réguas, compassos, 
calculadoras, bips, notebooks, tablets, fone de ouvido; portar armas no local de realização das provas; levantar-se; fumar; comunicar-
se ou tentar visualizar o Caderno de Questões ou o Cartão de Respostas de outro candidato; portar telefones celulares, relógio de 
pulso ou equipamentos similares sem que os mesmos tenham tido a bateria retirada ou tenham sido desligados (inclusive 
despertador), acondicionados e lacrados no invólucro de segurança (o telefone celular não poderá emitir qualquer sinal sonoro 
durante a realização das provas); outras atitudes incompatíveis com o ambiente de realização das provas; caso necessário utilizar o 
sanitário, solicite ao Fiscal de Prova, que designará um Auxiliar de Coordenação para acompanhá-lo, devendo no percurso permanecer 
em silêncio. Na inobservância de tais condutas o Fiscal de Prova recolherá a prova e o candidato será DESCLASSIFICADO. 
 

→ Confira o CADERNO DE QUESTÕES antes de começar a resolução; verifique no cabeçalho de todas as folhas se a prova corresponde 
ao cargo/função para o qual você se inscreveu; verifique se o caderno contém 40 questões objetivas de múltipla escolha; por fim, 
verifique se não houve alguma falha de impressão que prejudique a leitura do texto, gráficos ou ilustrações; caso necessário solicite 
ao Fiscal de Prova que substitua o Caderno de Questões. Você deverá entregar o Caderno de Questões ao final da prova, juntamente 
com o Cartão de Respostas. 
 

→ Confira os seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS; havendo divergências, ou se ele não lhe pertencer, informe ao Fiscal de Prova, 
que providenciará os ajustes necessários. As questões deverão ser respondidas no Cartão de Respostas, preenchendo-se totalmente 
o campo indicativo da letra correspondente à opção de resposta escolhida com caneta esferográfica azul ou preta; não use “X” ou 
outro tipo de marcação; se você assinalar mais de uma alternativa, a questão será considerada errada; não rasure, não amasse, não 
perfure e nem preencha a lápis o Cartão de Respostas, caso contrário, a resposta será anulada. Veja a seguir um exemplo de como 
devem ser assinaladas as respostas: 

 

1 A B C D 

2 A B C D 

 

→ Utilize o Rascunho do Cartão de Respostas no verso desta página para assinalar as suas respostas antes de transcrevê-las para o 
Cartão de Respostas definitivo. Ao final da prova você destacará esta folha e levará consigo para efetuar a conferência com o gabarito 
da prova.   
 

→ A DURAÇÃO DA PROVA é de 3 horas, já incluído o tempo destinado ao preenchimento do Cartão de Respostas. A prova poderá 
ser entregue somente depois de 1 hora do seu início; os últimos candidatos a entregarem as provas, sendo no mínimo dois, 
permanecerão na sala para efetuar, com o Fiscal de Prova, a lacração do envelope contendo os Cartões de Respostas. 
 

→ O Fiscal de Prova não está autorizado a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. A interpretação 
das questões faz parte do processo de avaliação, cabendo única e exclusivamente ao candidato deliberar sobre as respostas; caso 
queira efetuar alguma manifestação de qualquer espécie, deverá lavrá-la na ATA DE PROVA ao final da prova, no momento da entrega 
do seu Cartão de Respostas. 

 

→ A partir das 20 horas do dia 31 de JULHO de 2022 o candidato poderá consultar o Gabarito e o Caderno de Provas no site 

www.publiconsult.com.br. O Gabarito poderá ser acessado através do Painel do Candidato, na área de “EDITAIS E PUBLICAÇÕES” 

do respectivo concurso público/processo seletivo. O Caderno de Provas poderá ser acessado através do Painel do Candidato, na área 

de “ANEXOS” do respectivo concurso público/processo seletivo, e ficará disponível para consulta exclusivamente durante o prazo de 

interposição de recursos contra questões e gabarito.   

 

→ RECURSOS em relação ao gabarito ou às questões da prova deverão ser impetrados nos dias 1º e 02 de AGOSTO de 2022, 

exclusivamente através do site www.publiconsult.com.br, na forma do item 15.2 do Edital de Abertura de Inscrições.  
 

→ Estima-se a divulgação da CLASSIFICAÇÃO PROVISÓRIA para o dia 10 de AGOSTO de 2022 (4ª FEIRA), a partir das 20h00. O gabarito, 

os resultados dos recursos, as convocações, os resultados intermediários, a classificação final, bem como outras DIVULGAÇÕES serão 

disponibilizadas no sites www.publiconsult.com.br, www.itarare.sp.gov.br. Não serão informados resultados por telefone ou 

qualquer outro meio que não o ora indicado. 

 
(Veja no verso instruções sobre o rascunho e o preenchimento do cartão de respostas) → → → → → → → → → → → → → →  

http://www.publiconsult.com.br/
http://www.publiconsult.com.br/
http://www.publiconsult.com.br/
http://www.itarare.sp.gov.br/
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RASCUNHO DO CARTÃO DE RESPOSTAS 

→ Utilize este rascunho para marcar as respostas antes de transcrevê-las definitivamente para o Cartão de Respostas. 

→ Ao final da prova você deverá destacar esta folha e levar consigo para efetuar a conferência com o Gabarito. 

→ Não se esqueça de entregar o restante do Caderno de Questões juntamente com o Cartão de Respostas definitivo ao Fiscal da 
Prova 

→ NÃO SE ESQUEÇA DE ASSINAR O CARTÃO DE RESPOSTAS DEFINITIVO, caso não o faça, isso ocasionará a sua DESCLASSIFICAÇÃO. 
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BOA SOR E! 

http://dementia.pt/wp-content/uploads/lapis.jpg
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LÍNGUA PORTUGUESA e INTERPRETAÇÃO DE TEXTO 

1 -  Na oração: "Para os pais, a competência dos filhos expressa 
a redução da culpa e da ansiedade deles mesmos", o 
SUJEITO é: 

(A) Os pais 

(B) A redução da culpa 

(C) A competência dos filhos 

(D) Deles mesmos 

2 -  PALAVRAS HOMÓFONAS são aquelas que possuem o 
mesmo som ao serem pronunciadas mas têm grafias e 
significados completamente diferentes. Quais das palavras 
a seguir são homófonas?  

(A) Presa (pessoa aprisionada) e Pressa (rapidez, ligeireza). 

(B) Concerto (espetáculo musical) e Conserto (reparo de algo que 
está quebrado). 

(C) Conselho (orientação) e Conselho (grupo de representantes 
de uma entidade. 

(D) Imigrante (vem para o país) e Emigrante (saí do país). 

3 -  São ADJETIVOS indiferentes à marca de número, servindo 
indistintamente para a indicação do singular ou plural: 

1 - Lápis  

2 - Simples 

3 - Grátis 

Estão corretos: 

(A) 1 e 2, apenas. 

(B) 1 e 3, apenas. 

(C) 2 e 3, apenas. 

(D) 1, 2 e 3. 

4 -  Assinale a sequência de CONJUNÇÕES que estabelecem, 
entre as orações de cada item, uma correta relação de 
sentido: 

1 - O corpo perece, ______ a alma é imortal. 

2 - Dormiu mal, ______ não conseguia esquecer os 
problemas. 

3 - Estudou demais, ______ foi aprovado. 

(A) 1 – porém; 2 – porque; 3 – por isso. 

(B) 1 – porque; 2 – por isso; 3 – portanto. 

(C) 1 – mas; 2 – que; 3 – mas. 

(D) 1 – porém; 2 – que; 3 – porque. 

5 -  As conjunções que respondem corretamente à questão 
anterior PODEM SER SUBSTITUÍDAS, sem alteração do 
sentido das frases, por: 

(A) 1 – haja vista que; 2 – entretanto; 3 – pois. 

(B) 1 – porquanto; 2 – ainda que; 3 – não obstante. 

(C) 1 – assim; 2 – desta feita; 3 – contudo. 

(D) 1 – contudo; 2 – porquanto; 3 – por conseguinte. 

MATEMÁTICA e RACIOCÍNIO LÓGICO QUANTITATIVO 

6 - A MEGA-SENA é uma aposta lotérica cujo objetivo é acertar 

6 entre 60 números (do 1 ao 60). A proporção entre a 

quantidade de números de 1 dígito constantes do volante da 

MEGA-SENA para a quantidade de números de 2 dígitos é 

de: 

(A) 1/3  

(B) 3/17 

(C) 51/60 

(D) 10/60 

7 - A velocidade média de um veículo corresponde à razão 

entre a distância percorrida e o tempo gasto para percorrer 

tal distância. Qual será, em km/h, a velocidade média de um 

automóvel que percorrer 517.500 metros em 27.000 

segundos? 

(A) 19,17 

(B) 69 

(C) 87 

(D) 115 

8 - O preço de um fone de ouvido é P reais. Como eu só possuo 

X reais, que correspondem a 70% de P, e mesmo que me 

fosse concedido um abatimento de 12% no preço, ainda 

faltariam R$ 54,00 para que eu pudesse comprá-lo. Qual a 

quantia que possuo? 

(A) R$ 180,00 

(B) R$ 210,00  

(C) R$ 246,00 

(D) R$ 264,00 

09 -  Qual o valor do fone de ouvido de que trata a questão 

anterior? 

(A) R$ 240,00 

(B) R$ 270,00 

(C) R$ 300,00 

(D) R$ 360,00 

10 -  Ao descer a serra partindo de minha cidade para a capital, 

percebi que a cada 15 quilômetros de distância percorrida, 

a altitude diminuía em 115 metros. Se for mantida a mesma 

proporção, considerando que o percurso da viagem até o 

litoral é de 90 quilômetros, e que a altitude da capital é 690 

metros, qual a altitude da minha cidade?  

(A) 155,25 metros 

(B) 220 metros 

(C) 690 metros 

(D) 1.380 metros 
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CONHECIMENTOS GERAIS e ATUALIDADES 

11 -  “Após uma operação de boicote promovida por eleitores de 
oposição, o __________ cancelou 40 mil inscrições na 
convenção que irá confirmar a candidatura de Jair 
Bolsonaro à presidência, no próximo domingo, no Rio de 
Janeiro”. 

(Fonte: https://jc.ne10.uol.com.br/, 20jul2022) 

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna:  

(A) PSL  

(B) União Brasil 

(C) Democratas 

(D) Partido Liberal 

12 -  “As eleições de 2022 serão realizadas em ________, data 
para o 1º turno, com a realização do 2º turno em ________, 
caso necessário, para as corridas ao governo e à Presidência 
da República”. 

(Fonte: https://g1.globo.com/politica, 04jul2022) 

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna: 

(A) 2 de outubro; 30 de outubro. 

(B) 6 de outubro; 30 de outubro. 

(C) 2 de outubro; 06 de novembro. 

(D) 16 de outubro; 13 de novembro. 

13 -  “O MP-PR (Ministério Público do Paraná) denunciou o 
policial penal Jorge Guaranho, que matou a tiros o 
tesoureiro do PT de _________ , Marcelo Arruda, durante a 
festa de aniversário da vítima, por homicídio duplamente 
qualificado por motivo fútil e perigo comum”. 

(Fonte: https://noticias.r7.com/, 10jul2022) 

Assinale a alternativa que preenche corretamente a 

lacuna: 

(A) Ponta Grossa 

(B) Londrina 

(C) Foz do Iguaçu  

(D) Maringá 

14 - Qual o hino cuja letra foi escrita pelo célebre poeta Olavo 
Bilac? 

(Fonte: https://www.gov.br/planalto)  

(A) Hino da Proclamação da República 

(B) Hino Nacional Brasileiro 

(C) Hino à Bandeira Nacional 

(D) Hino da Independência  

15 - São capitais de estados brasileiros situadas em ilhas, 
EXCETO: 

(Fonte: https://falauniversidades.com.br/brasil-insular)  

(A) Vitória 

(B) Recife 

(C) Florianópolis 

(D) São Luís  

NOÇÕES de INFORMÁTICA 

16 - Sistema de transmissão de arquivos pelo navegador, famoso 
por ser versátil e extremamente rápido: 

(Fonte: UFPA. Glossário de Informática) 

(A) Feed 

(B) FTP 

(C) Java 

(D) HTML 

17 - MARCA D’ÁGUA e COR DA PÁGINA são recursos do WORD 
(2016 ...) acessíveis através da guia: 

(A) Design 

(B) Layout 

(C) Inserir 

(D) Desenhar 

18 - No WORD (2016 ...) para distribuir um texto uniformemente 
entre as margens, proporcionando bordas limpas e nítidas 
ao documento, criando uma aparência elegante, pode-se 
utilizara tecla de atalho: 

(A) Ctrl + D 

(B) Ctrl + E  

(C) Ctrl + J 

(D) Ctrl + M 

19 - No EXCEL (2016 ...) são recursos acessíveis através da guia 
DADOS, EXCETO: 

(A) Classificar 

(B) Filtro 

(C) Planilha de Previsão  

(D) Opções de Cálculo 

20 - No EXCEL (2016 ...), estando selecionada uma célula, acionar  
a tecla de atalho Shift + Barra de Espaço:   

(A) Seleciona a coluna inteira  

(B) Seleciona a linha inteira 

(C) Expande a seleção das células para cima  

(D) Deleta o conteúdo da célula 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

21 - São PRINCÍPIOS mínimos de atuação da Guarda Civil 

Municipal de Itararé, EXCETO: 

(Fonte: Lei Complementar nº 233/2015 e alterações, art. 3º) 

(A) Uso progressivo da força. 

(B) Compromisso com a evolução social da comunidade. 

(C) Patrulhamento ostensivo. 

(D) Preservação da vida, redução do sofrimento e diminuição das 

perdas.  

https://jc.ne10.uol.com.br/colunas/jamildo/2022/07/15047399-opositores-estao-organizando-boicote-a-evento-de-bolsonaro-saiba-mais.html
https://jc.ne10.uol.com.br/colunas/jamildo/2022/07/15047399-opositores-estao-organizando-boicote-a-evento-de-bolsonaro-saiba-mais.html
https://jc.ne10.uol.com.br/
https://g1.globo.com/politica
https://noticias.r7.com/
https://www.gov.br/planalto
https://falauniversidades.com.br/brasil-insular
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22 - “O EFETIVO MÁXIMO da GCMI não poderá ultrapassar ____ 
da população do município, sendo que _____ do efetivo 
deverá ser preenchido com pessoas do sexo feminino”. 

(Fonte: Lei Complementar nº 233/2015 e alterações, art. 7º) 

Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna, 
de acordo com a norma referida: 

(A) 0,3%; 10%. 

(B) 0,5%; 10%. 

(C) 0,5%; 20%. 

(D) 1%; 20%. 

23 - São funções da OUVIDORIA da CGMI, EXCETO: 

(Fonte: Lei Complementar nº 233/2015 e alterações, art. 14) 

(A) Apurar as infrações disciplinares atribuídas aos integrantes de 
seu quadro. 

(B) Receber, examinar e encaminhar reclamações, sugestões, 
elogios e denúncias acerca da conduta de seus dirigentes e 
integrantes e das atividades da corporação. 

(C) Propor soluções, oferecer recomendações e informar os 
resultados aos interessados, garantindo-lhes orientação, 
informação e resposta. 

(D)  Exercer o controle externo do funcionamento da CGMI. 

24 - Analise as seguintes disposições sobre o USO DE ARMA DE 
FOGO de calibre por parte da GCMI: 

1 - O treinamento técnico para poder portar arma de fogo 
será de 60 horas para porte de armas de repetição e de 100 
horas para porte de armas semiautomáticas. 

2 - O portador de arma de fogo deverá ser submetido a cada 
3 anos a teste de capacidade psicológica. 

3 - O porte de arma será autorizado ao GCMI em serviço, nos 
limites territoriais do município de Itararé.  

(Fonte: Decreto nº 162/2016, art. 1º, 3º, 16) 

De acordo com a norma referida estão corretos os itens: 

(A) 1 e 2, apenas. 

(B) 1 e 3, apenas. 

(C) 2 e 3, apenas. 

(D) 1, 2 e 3. 

25 - São SUPERIORES HIERÁRQUICOS da CGMI, ainda que não 

pertencentes a nenhuma classe de carreira: 

1 - O Prefeito Municipal. 

2 - O Comandante-geral da Polícia Militar do Estado de São 

Paulo. 

3 - O Secretário Municipal de Defesa Social. 

(Fonte: Lei Complementar nº 228/2015, art. 5º) 

De acordo com a norma referida estão corretos os itens: 

(A) 1 e 2, apenas. 

(B) 1 e 3, apenas. 

(C) 2 e 3, apenas. 

(D) 1, 2 e 3. 

26 - São DEVERES dos componentes da Guarda Civil Municipal de 

Itararé: 

1 -  Informar, incontinenti, toda e qualquer alteração de 

endereço de sua residência e número de telefone. 

2 - Informar ao Comandante qualquer condenação criminal 

contra si, transitada em julgado. 

3 - Utilizar, em serviço, o colete balístico e o armamento, 

sendo de sua responsabilidade o uso, guarda e devolução 

destes equipamentos. 

(Fonte: Lei Complementar nº 228/2015, art. 6º) 

De acordo com a norma referida estão corretos os itens: 

(A) 1 e 2, apenas. 

(B) 1 e 3, apenas. 

(C) 2 e 3, apenas. 

(D) 1, 2 e 3. 

27 - As TRANSGRESSÕES DISCIPLINARES MÉDIAS cominam 

suspensão de até: 

(Fonte: Lei Complementar nº 228/2015, art. 9º) 

(A) 10 dias. 

(B) 15 dias. 

(C) 20 dias. 

(D) 30 dias. 

28 - Aplica-se pena de ADVERTÊNCIA às seguintes transgressões, 

EXCETO: 

(Fonte: Lei Complementar nº 228/2015, art. 12) 

(A) Viajar sentado, estando uniformizado, em veículo de 

transporte coletivo em que estejam em pé idosos, grávidas 

ou portadores de criança de colo, enfermos ou pessoas com 

necessidades especiais. 

(B) Fumar na presença de superiores hierárquicos ou autoridades 

em geral, sem permissão. 

(C) Apresentar-se para o serviço com atraso. 

(D) Permanecer ou transitar em logradouros públicos 

uniformizado, quando de folga. 

29 - Aplica-se pena de REPREENSÃO às seguintes transgressões, 

EXCETO: 

(Fonte: Lei Complementar nº 228/2015, art. 14) 

(A) Usar equipamentos ou uniformes que não sejam os 

regulamentares, bem como comparecer ao serviço com 

uniforme diverso daquele que tenha sido designado ou sem 

os equipamentos obrigatórios. 

(B) Usar linguagem imoderada ou revelar indiscrição em 

linguagem falada ou escrita. 

(C) Aproveitar-se de material da GCMI para uso particular. 

(D) Deixar de trazer consigo a credencial da GCMI e um 

documento de identificação com fotografia. 
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30 - São transgressões do PRIMEIRO GRUPO, a que se comina 
pena de SUSPENSÃO, EXCETO: 

(Fonte: Lei Complementar nº 228/2015, art. 17) 

(A) Dirigir viatura de forma imprudente. 

(B) Vender ou doar a integrante da corporação ou a terceiros, 
peça de uniforme que haja recebido para uso próprio. 

(C) Deixar de revistar pessoa que haja detido, imediatamente 
após a sua detenção. 

(D) Provocar ou participar de discussão acerca de política 
partidária, religião ou esporte, estando uniformizado. 

31 -  São transgressões do QUINTO GRUPO, a que se comina pena 
de SUSPENSÃO, EXCETO: 

(Fonte: Lei Complementar nº 228/2015, art. 25) 

(A) Deixar de atender pedido de socorro. 

(B) Deixar de cumprir, sem motivo justo, ordem recebida, 
inclusive os serviços determinados previamente em escala 
normal. 

A Apresentar-se publicamente em estado de embriaguez, 
estando uniformizado. 

(D) Disparar arma de fogo por descuido ou sem necessidade. 

32 - A pena de DEMISSÃO será aplicada nos seguintes casos, 
EXCETO: 

 (Fonte: Lei Complementar nº 228/2015, art. 27) 

(A) Ameaçar por palavras ou gestos, direta ou indiretamente, 
superior hierárquico. 

(B) Ausência ao serviço, sem causa justificável, por mais de trinta 
dias, intercalados, durante um ano. 

(C) Acumulação de cargo ou função pública vedada em lei. 

(D) Receber ou solicitar propinas, comissões, presentes ou 
vantagens de qualquer natureza. 

33 -  “Os Guardas Civis Municipais, em razão do REGIME 
ESPECIAL DE TRABALHO, receberão o percentual de _____ 
sobre seus vencimentos pelo cumprimento de horário 
irregular de trabalho a executar diuturnamente de acordo 
com as necessidades do serviço”. 

(Fonte: Lei Complementar nº 185/2012 e alterações, art. 2º) 

Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna, 
de acordo com a norma referida: 

(A) 50% 

(B) 60% 

(C) 75% 

(D) 100% 

34 -  Os municípios poderão constituir guardas municipais 
destinadas:        

(Fonte: Constituição Federal, art. 144) 

(A) A apurar infrações penais contra a ordem política e social. 

(B) A efetuar o policiamento ostensivo e a preservação da ordem 
pública. 

(C) À proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme 
dispuser a lei. 

(D) Todas as alternativas estão corretas. 

35 -  São AÇÕES orientadas com o OBJETIVO de prover segurança 

aos ESTABELECIMENTOS DE ENSINO MUNICIPAIS, EXCETO: 

(Fonte: BRASIL. MJSP/SNSP. Livro Azul das Guardas 

Municipais, pág. 21) 

(A) Estacionar a viatura em local escondido para alunos, pais e 

funcionários da escola, desembarcar com segurança e realizar 

contato com a direção da escola e funcionários, com 

cordialidade.  

(B) Verificar se há muro, tela ou cerca danificada, iluminação 

adequada e, à noite, se nas proximidades há abrigos para 

eventual agressor.  

(C) Agir preventivamente para coibir o tráfico de drogas e a 

corrupção de crianças e adolescentes, atos de vandalismo e 

invasões na escola. 

(D) Levantar bares, casa de jogos e vendedores ambulantes não 

autorizados nas proximidades da escola. 

36 -  São AÇÕES orientadas com o OBJETIVO de apoio em 

atividades como FARO de armas, drogas e OPERAÇÕES COM 

CÃES, EXCETO: 

(Fonte: BRASIL. MJSP/SNSP. Livro Azul das Guardas 

Municipais, pág. 24) 

(A) O condutor do cão, no início da abordagem, deverá 

apresentar o comando condicionado para que o cão adote o 

comportamento de abordagem. 

(B) O condutor do cão deve retirar sua arma do coldre, 

independentemente do tipo de abordagem. 

(C) Iniciar a verbalização com o abordado e, de acordo com o tipo 

de situação, adotar a progressão do uso da força. 

(D) Durante a verificação documental, o condutor do cão 

permanece a 90° (noventa graus) em relação ao abordado, a 

uma distância aproximada de 2,0 (dois) metros. 

37 -  São considerados crimes em espécie contra a PESSOA IDOSA: 

1 - Exibir ou veicular, por qualquer meio de comunicação, 

informações ou imagens depreciativas ou injuriosas à 

pessoa do idoso. 

2 - Apropriar-se de ou desviar bens, proventos, pensão ou 

qualquer outro rendimento do idoso, dando-lhes aplicação 

diversa da de sua finalidade 

3 - Reter o cartão magnético de conta bancária relativa a 

benefícios, proventos ou pensão do idoso, bem como 

qualquer outro documento com objetivo de assegurar 

recebimento ou ressarcimento de dívida. 

(Fonte: Lei Federal nº 10.741/2003 - Estatuto do Idoso, arts. 

102,  104, 105) 

De acordo com a norma referida estão corretos os itens: 

(A) 1 e 2, apenas. 

(B) 1 e 3, apenas. 

(C) 2 e 3, apenas. 

(D) 1, 2 e 3. 
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38 -  Os veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, os de polícia, os de fiscalização e operação de trânsito e as 
ambulâncias, além de prioridade no trânsito, gozam de livre circulação, estacionamento e parada, quando em serviço 
de urgência, de policiamento ostensivo ou de preservação da ordem pública, observadas as seguintes disposições:  

1 - Quando os dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação intermitente estiverem acionados, indicando 
a proximidade dos veículos, todos os condutores deverão deixar livre a passagem pela faixa da esquerda, indo para a 
direita da via e parando, se necessário. 

2 - As prerrogativas de livre circulação e de parada serão aplicadas somente quando os veículos estiverem identificados 
por dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação intermitente.  

3 - O uso de dispositivos de alarme sonoro e de iluminação amarela intermitente só poderá ocorrer quando da efetiva 
prestação de serviço de urgência. 

(Fonte: Lei nº 9.503/1997 - Código de Trânsito Brasileiro, art. 29) 

De acordo com a fonte referida estão corretos os itens: 

(A) 1 e 2, apenas. 

(B) 1 e 3, apenas. 

(C) 2 e 3, apenas. 

(D) 1, 2 e 3. 

39 -  No que se refere à VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER, é correto afirmar: 

(Fonte: Lei Federal nº 11.340/2006 - Lei Maria da Penha, art. 5º-7º) 

(A) Considera-se violência doméstica e familiar qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, 
sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral, excetuando-se o dano patrimonial, que será tratado ordinariamente 
no âmbito do Código Civil. 

(B) A violência doméstica e familiar ocorre em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha 
convivido com a ofendida, sendo requisito para a sua configuração, a coabitação dos parceiros. 

(C) Considera-se violência psicológica contra a mulher qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria.  

(D) É considerada violência doméstica e familiar contra a mulher no âmbito das relações pessoais também aquela que não é 
praticada pelo homem, uma vez que a sua ocorrência independe de orientação sexual. 

40 -  É crime em espécie contra a criança e o adolescente cuja pena é a de RECLUSÃO: 

(Fonte: Lei nº 8.069/1990 e suas alterações Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 237) 

(A) Privar a criança ou o adolescente de sua liberdade, procedendo à sua apreensão sem estar em flagrante de ato infracional 
ou inexistindo ordem escrita da autoridade judiciária competente. 

(B) Deixar a autoridade policial responsável pela apreensão de criança ou adolescente de fazer imediata comunicação à 
autoridade judiciária competente e à família do apreendido ou à pessoa por ele indicada. 

(C) Subtrair criança ou adolescente ao poder de quem o tem sob sua guarda em virtude de lei ou ordem judicial, com o fim 
de colocação em lar substituto. 

(D) Deixar a autoridade competente, sem justa causa, de ordenar a imediata liberação de criança ou adolescente, tão logo 
tenha conhecimento da ilegalidade da apreensão. 

    

 

 




