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PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO

ESTADO DE SÃO PAULO

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 azul ou 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.
�   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

Leia o texto para responder às questões de números 01 a 06.

É uma humilhação constante. O herói entra no complexo 
militar do bandido e alguém lhe diz: os reféns estão na ala 
leste. Imediatamente, o herói dirige-se para o leste. Acontece 
a toda a hora, nos filmes. Não são apenas heróis com trei-
no militar. Vítimas, perdidas na floresta depois de fugirem de 
uma masmorra, conseguem telefonar para a polícia, que lhes 
diz: dirija-se para o norte. E elas, sem hesitação, dirigem-se 
para o norte. O que só pode significar uma coisa: todo o mun-
do sabe onde ficam os pontos cardeais menos eu.

Eu teria dificuldade em dirigir-me para a zona leste da 
minha própria casa. Agora que penso nisso, não é assim tão 
difícil. Basta lembrar-me do lugar em que o sol nasce. Mas 
as vítimas nem sempre têm a sorte de fugir durante o dia. Às 
vezes, dentro do covil subterrâneo do gênio do mal, o herói 
perde-se em labirintos e leva pancadas na cabeça. Depois 
dizem-lhe para ir para o leste e ele, sem bússola, vai mesmo.

Eu vejo os filmes no sofá e às vezes me perco para ir 
buscar uma cerveja na cozinha. Há palavras para definir 
pessoas como eu. Desorientado significa, literalmente, aque-
le que não sabe onde o leste fica. Desnorteado acaba por  
significar o mesmo, porque quem não tem norte também não 
encontra o leste. É curioso notar, no entanto, que os pontos 
cardeais não têm todos a mesma importância. Não se diz de 
ninguém que é “dessulado”. Não saber onde fica o sul parece 
ser aceitável. E “desocidentado” é termo que também conti-
nua à espera de ser cunhado.

Um geofísico californiano diz que a capacidade de sa-
ber sempre onde fica o norte seria o nosso sexto sentido, 
que os humanos foram perdendo quando a necessidade de 
se orientarem deixou de ser essencial. Se isso é verdade, 
logicamente, quanto menos orientados formos, mais evoluí-
dos seremos. Nesse caso, eu seria mesmo muito sofisticado. 
Portanto, parece-me evidente que essa teoria não está cor-
reta. Talvez eu devesse ir à Califórnia avisar o cientista. De 
avião, claro. Se for a pé, o mais provável é ir parar na China.

(Ricardo Araújo Pereira. Folha de São Paulo. 12.02.2022. Adaptado)

01. A partir da leitura, é correto concluir que o autor do texto

(A) identifica-se com as vítimas perdidas nas florestas 
dos filmes, pois são incapazes de se localizarem no 
espaço com facilidade.

(B) tem dificuldade para localizar-se no espaço de sua 
própria casa, por não ter certeza de onde nasce o sol 
pela manhã.

(C) desconfia da qualidade dos filmes a que assiste, já 
que é impossível a alguém se orientar à noite em 
uma floresta desconhecida.

(D) compara-se a personagens de filmes e reconhece 
a sua incapacidade de se orientar no espaço pelos 
pontos cardeais.

(E) reconhece que é fácil encontrar os pontos cardeais, 
motivo pelo qual mesmo alguém sem bússola à noite 
não corre o risco de se perder.

02. Com base em informações presentes no texto, é correto 
afirmar sobre os personagens de filmes que

(A) as pessoas perdidas recebem instruções sobre onde 
devem ir que as deixam inseguras.

(B) cientistas fazem hipóteses e experimentos que não 
correspondem à realidade.

(C) a polícia sempre conta com aparelhos tecnológicos 
que identificam a origem de uma ligação.

(D) os heróis têm um senso de direcionamento que é co-
mum a outros personagens.

(E) os reféns dos bandidos se dirigem para a ala leste 
porque é lá que o herói vai procurá-las.

03. É correto afirmar que o autor expressa dúvida no trecho

(A) Imediatamente, o herói dirige-se para o leste. Acon-
tece a toda a hora, nos filmes. (1o parágrafo)

(B) O que só pode significar uma coisa: todo o mun-
do sabe onde ficam os pontos cardeais menos eu.  
(1o parágrafo)

(C) Mas as vítimas nem sempre têm a sorte de fugir du-
rante o dia. (2o parágrafo)

(D) Eu vejo os filmes no sofá e às vezes me perco para ir 
buscar uma cerveja na cozinha. (3o parágrafo)

(E) Talvez eu devesse ir à Califórnia avisar o cientista. 
(4o parágrafo)

04. Nos trechos “Agora que penso nisso, não é assim tão di-
fícil” (2o parágrafo) e “Portanto, parece-me evidente que 
essa teoria não está correta” (4o parágrafo), os termos 
destacados foram empregados para expressar, respecti-
vamente:

(A) intensidade e conclusão.

(B) intensidade e explicação.

(C) modo e consequência.

(D) modo e conclusão.

(E) negação e consequência.
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Leia o texto para responder às questões de números 07 a 10.

Pela primeira vez, cientistas conseguiram cultivar semen-
tes em solo lunar, em amostras trazidas pela Nasa em mis-
sões em 1969 e 1972, um feito que alimenta a expectativa de 
usar plantas terrestres para sustentar postos humanos em 
outros planetas.

Os pesquisadores afirmaram que plantaram sementes 
de uma erva daninha chamada “Arabidopsis thaliana” em 
12 pequenos recipientes do tamanho de um dedal, cada um 
com uma pequena quantidade de solo lunar, e observaram-
-nas brotar e crescer. A superfície lunar, com suas partículas 
afiadas e falta de material orgânico, é muito diferente do solo 
terrestre, então não se sabia se as sementes germinariam.

“Quando vimos pela primeira vez aquela abundância de 
brotos verdes em todas as amostras, ficamos maravilhados”, 
disse a professora de ciências hortícolas, Anna-Lisa Paul, da 
Universidade da Flórida. “As plantas podem crescer em solo 
lunar. Essa simples declaração é extraordinária e abre portas 
para futuras explorações usando recursos existentes na lua e 
provavelmente em Marte”, disse Paul.

Todas as sementes germinaram e não houve diferenças 
externas nos primeiros estágios de crescimento em relação a 
sementes plantadas em cinzas vulcânicas da Terra com com-
posições e tamanho de partícula semelhantes.

Plantas terrestres podem ajudar as pessoas a estabele-
cerem postos em locais como a lua e Marte, como mostrado 
no filme “Perdido em Marte” de 2015, quando um astronauta 
cultiva batatas no Planeta Vermelho.

(Tyles Jones. Forbes. 13/05/2022. Adaptado)

07. De acordo com informações presentes no texto, é correto 
afirmar que

(A) o crescimento de sementes em solo lunar revelou 
que este solo possui as mesmas características da 
superfície da Terra.

(B) as sementes levaram décadas para brotarem no 
solo lunar, pois haviam sido plantadas entre os anos  
60 e 70.

(C) o experimento, apesar de ter sido feito com um tipo 
de erva daninha, abre a possibilidade para o cultivo 
de outros tipos de plantas na lua.

(D) as amostras de solo trazidas para a Terra continham 
sementes de plantas como a Arabidopsis thaliana, 
encontrada sobretudo na superfície da lua.

(E) os brotos germinaram em cinzas vulcânicas da Terra, 
o que motiva os pesquisadores a usar o solo da pró-
pria lua em futuros experimentos.

05. Assinale a alternativa em que o termo em destaque pode 
ser substituído por ”onde”, sem prejuízo do sentido e da 
correção gramatical.

(A) Vítimas, perdidas na floresta depois de fugirem de 
uma masmorra, conseguem telefonar para a polícia, 
que lhes diz... (1o parágrafo)

(B) Basta lembrar-me do lugar em que o sol nasce.  
(2o parágrafo)

(C) ... o herói perde-se em labirintos e leva pancadas na 
cabeça. Depois dizem-lhe para ir para o leste e ele, 
sem bússola, vai mesmo. (2o parágrafo)

(D) Desnorteado acaba por significar o mesmo, porque 
quem não tem norte também não encontra o leste. 
(3o parágrafo)

(E) E “desocidentado” é termo que também continua à 
espera de ser cunhado. (3o parágrafo)

06. Considere as seguintes frases do texto:

•   “...  conseguem  telefonar  para  a  polícia,  que  lhes diz: 
dirija-se para o norte.” (1o parágrafo)

•   “O  que  só  pode  significar  uma  coisa:  todo  o  mun-
do sabe onde ficam os pontos cardeais menos eu.”  
(1o parágrafo)

Os dois-pontos empregados nas frases têm, respectiva-
mente, a função de introduzir

(A) uma correção e uma fala.

(B) uma fala e uma explicação.

(C) uma ordem e uma correção.

(D) uma enumeração e um resumo.

(E) uma retomada e uma ordem.
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MateMática

11. Observe as informações que constam no Atlas da Vio-
lência, produzido pelo Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (IPEA), para o período de 2009 a 2019.

VIOLÊNCIA

ARMADA

dos assassinatos

com armas de fogo

do país entre

2009 e 2019 foram cometidos

439.160

70%

Números

de Guerra

109 assassinatos

com utilização de arma de

fogo por dia desde 2009

assassinatos com arma de

fogo em onze anos

(https://www.ipea.gov.br)

De acordo com os dados apresentados, de 2009 a 2019 
o número total de assassinatos registrados no país ficou 
entre

(A) 620 000 e 630 000.

(B) 590 000 e 600 000.

(C) 570 000 e 580 000.

(D) 460 000 e 470 000.

(E) 300 000 e 310 000.

12. Segundo dados do Censo 2010, naquele ano, a cidade 
de Sertãozinho tinha densidade demográfica de 273 ha-
bitantes/km2. Estima-se que a população dessa cidade 
aumentou de modo que a área ocupada por 100 pesso-
as, em 2010, passou a ser ocupada por 128 pessoas, em 
2021. Esse dado permite inferir que a densidade demo-
gráfica do município de Sertãozinho, em 2021, era de, 
aproximadamente,

(A) 379 habitantes/km2.

(B) 349 habitantes/km2.

(C) 333 habitantes/km2.

(D) 329 habitantes/km2.

(E) 301 habitantes/km2.

08. Segundo o autor do texto, o experimento com as sementes

(A) revela que é possível a vida em Marte, visto que o 
solo deste planeta possui exatamente as mesmas 
características do solo lunar.

(B) abre espaço para a procura de novas espécies de 
plantas em outros corpos celestes além da lua.

(C) confirma o que foi apresentado no filme “Perdido em 
Marte”, pois não há diferenças entre ervas daninhas 
e outras plantas.

(D) é surpreendente até mesmo para os pesquisadores, 
pois estes acreditavam que era impossível que plan-
tas crescessem em solo lunar.

(E) não indica diferenças visíveis entre as sementes que 
germinaram em solo lunar e as que foram colocadas 
em um solo terrestre semelhante.

09. Assinale a alternativa em que o trecho foi reescrito de 
acordo com a norma-padrão de concordância verbal e 
nominal.

(A) A conquista dos cientistas, que usaram amostras 
trazidas pela Nasa em 1969 e 1972, alimenta a ex-
pectativa de usar plantas terrestres para sustentar 
postos humanos em outros planetas.

(B) As sementes de erva daninha, conhecida como  
Arabidopsis thaliana, foi plantada em 12 pequenos 
recipientes, cada um com uma grama de solo lunar.

(C) A superfície lunar, com suas partículas afiadas e falta 
de material orgânico, difere do solo terrestre, então 
houveram dúvidas se as sementes germinariam.

(D) Foi feito pela cientista uma declaração extraordiná-
ria, que possibilita futuras explorações usando recur-
sos existentes na lua e provavelmente em Marte.

(E) Usada para ajudar as pessoas a se estabelecerem 
na lua, plantas terrestres já apareciam no filme “Per-
dido em Marte” de 2015.

10. Assinale a alternativa que preenche, correta e respectiva-
mente, as lacunas da seguinte frase:

Para não incorrer        problemas durante o experi-
mento, cientistas reproduziram        mesmas condi-
ções observadas no solo lunar, recorrendo        cinzas 
vulcânicas.

(A) de … às … a

(B) a … das … às

(C) em … as … a

(D) a … nas … das

(E) os … às … nas
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r a s c u n H o13. A indústria brasileira dá sinais de que algo de errado 
acontece no setor. Em 2015, o Brasil tinha 384,7 mil esta-
belecimentos industriais e, no fim do ano passado, a es-
timativa era de que o número tinha caído para 348,1 mil. 
Em seis anos, foram extintas ao todo 36,6 mil fábricas.

(Ferraz Jr. Processo de desindustrialização no Brasil se acentua – 
Jornal da USP. 04.03.2021. Adaptado)

Nesses seis anos, o número médio de fábricas extintas 
por dia é um valor entre

(A) 166 e 167.

(B) 100 e 101.

(C) 60 e 61

(D) 16 e 17.

(E) 6 e 7.

Considere as informações a seguir, para responder às ques-
tões de números 14 e 15.

A prefeitura de uma cidade está finalizando a construção de 
uma praça que possui uma quadra de basquete (à esquerda) 
e outra de futebol de salão (à direita). Veja o esquema que 
utiliza malha quadriculada para ilustrar as quadras:

De acordo com o esquema apresentado, a quadra de bas-
quete ocupa 18 quadradinhos, enquanto que a quadra de 
futebol de salão ocupa 32 quadradinhos. Sabe-se que, para 
contornar a quadra de basquete, serão necessários 90 me-
tros de cerca.

14. A quantidade de cerca necessária para contornar a qua-
dra de futebol de salão é de

(A) 100 metros.

(B) 120 metros.

(C) 140 metros.

(D) 160 metros.

(E) 180 metros.
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r a s c u n H o15. A construtora que executou a obra apresentou três 
opções de piso para serem colocados nas quadras:

Piso Preço da obra
(por metro quadrado)

Concreto R$ 70,00

Material emborrachado R$ 75,00

Madeira R$ 85,00

Dado que a instalação do piso na quadra de futebol de 
salão custará R$ 60.000,00 e que a instalação na qua-
dra de basquete custará R$ 38.250,00, tem-se que o 
piso utilizado na execução dessas obras será:

(A) concreto, em ambas.

(B) concreto e material emborrachado, respectivamente.

(C) material emborrachado, em ambas.

(D) material emborrachado e madeira, respectivamente.

(E) madeira, em ambas.

16. Um profissional oferece um serviço de busca de carros 
seminovos para seus clientes, a partir dos detalhes do 
carro que o cliente deseja e do preço máximo que está 
disposto a pagar. A cobrança pelo serviço é composta 
por um valor fixo mais uma comissão sobre o desconto 
obtido no valor do carro, baseado no preço máximo que o 
cliente estava disposto a pagar.

Atualmente, o valor V que esse profissional cobra pode 
ser descrito pela seguinte expressão:

V = 0,20 · D + 2 400, sendo D o desconto obtido na aqui-
sição do carro.

Para um negócio em que o valor recebido por esse profis-
sional foi de R$ 3.140,00, o valor do desconto obtido na 
aquisição do veículo do carro foi de

(A) R$ 740,00.

(B) R$ 888,00.

(C) R$ 940,00.

(D) R$ 3.028,00.

(E) R$ 3.700,00.
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r a s c u n H oConsidere as informações a seguir, para responder às ques-
tões de números 17 e 18.

O edifício Chrysler, um dos mais emblemáticos de Nova 
York, foi inaugurado em 1930 e possui 77 andares. No início 
de 2019, este edifício foi vendido por US$ 150 milhões, acar-
retando perdas para seus proprietários. Em 2008, uma em-
presa de investimentos desembolsou US$ 800 milhões por 
90% de seu capital.

A venda acontece em um momento difícil para o merca-
do imobiliário em geral em Nova York, mas em particular em 
Manhattan. Hudson Yards, na costa oeste de Manhattan, em 
breve terá mais de 1,6 milhão de metros quadrados de novos 
escritórios e residências, o que aumentará ainda mais a pres-
são para baixo sobre os prédios mais antigos.

(https://g1.globo.com/economia. Adaptado)

17. Considerando que a empresa de investidores citada 
recebeu na venda um valor proporcional ao percentual 
de seu capital adquirido em 2008, estima-se que a perda 
monetária, desconsiderando-se a inflação, foi de

(A) US$ 570 milhões.

(B) US$ 585 milhões.

(C) US$ 650 milhões.

(D) US$ 665 milhões.

(E) US$ 715 milhões.

18. Dado que 1 hectare é igual a 10 000 metros quadra-
dos, assinale a alternativa que apresenta um local da 
cidade de São Paulo cuja área mais se aproxima da 
área destinada a novos escritórios e residências, em 
Hudson Yards, citada no texto.

(A) Sambódromo do Anhembi, com 0,74 hectare.

(B) Avenida Paulista, com 1,5 hectare.

(C) Parque da Independência, com 16,1 hectares.

(D) Parque do Ibirapuera, com 158,4 hectares.

(E) Parque Ecológico do Tietê, com 1 400 hectares.
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r a s c u n H o19. Atualmente, há, no mercado, diferentes tipos de lâmpa-
das, cada uma com suas características e propriedades 
físicas. Duas informações comumente encontradas nas 
embalagens dessas lâmpadas são os watts e os lúmens. 
O watt está relacionado ao consumo da lâmpada, en-
quanto o lúmen está relacionado à capacidade de ilumi-
nação do ambiente.

Uma informação não tão observada pelos consumidores 
é a eficiência luminosa, definida como sendo a razão en-
tre a capacidade luminosa e o consumo da lâmpada, que 
indica o quanto de energia elétrica é convertida em ilumi-
nação durante o funcionamento de uma lâmpada.

A tabela a seguir traz informações de quatro modelos de 
lâmpadas

Modelo 
de lâmpada

Tipo de 
lâmpada

Potência 
energética 
(em watts)

Fluxo 
luminoso 

(em lúmens)

I Incandescente 40 w 480 lm

II Led 7 w 560 lm

III Fluorescente 15 w 800 lm

IV Halógena 100 w 1 600 lm

Ao considerarmos que o melhor modelo de lâmpada é 
aquele que possui a maior eficiência luminosa, temos 
que o melhor e o pior modelo de lâmpada dessa tabela 
são, respectivamente:

(A) II e I.

(B) II e IV.

(C) III e II.

(D) IV e II.

(E) IV e I.
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r a s c u n H o20. Segundo dados do primeiro trimestre de 2022, a Netflix 
ainda é o serviço de streaming mais assinado pelos bra-
sileiros. Porém, outras plataformas estão ganhando cada 
vez mais espaço e acirrando essa disputa. O gráfico a 
seguir ilustra a escolha dos brasileiros pelas assinaturas 
das plataformas de streaming.

(https://www.minhaoperadora.com.br. Adaptado)

Ainda segundo esse levantamento, a Diney+ e a HBO Max 
foram as plataformas que registraram maior aumento de 
participação no Brasil, sendo que a Disney+ fica a uma 
margem de 9 pontos percentuais atrás da Prime Video, 
enquanto que a HBO Max tem 10 pontos percentuais 
atrás da Prime Video, segundo o levantamento.

Com base nos dados, tem-se que a participação no Brasil 
da Disney+ e a HBO Max correspondem juntas a

(A) 27%.

(B) 26%.

(C) 25%.

(D) 24%.

(E) 23%.



11 PMST2101/001-GuardaCivilMunicipalConfidencial até o momento da aplicação.

24. Com base no Código Penal, aquele que exige, para si ou 
para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da 
função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vanta-
gem indevida, cometerá o crime de

(A) corrupção passiva

(B) prevaricação

(C) concussão

(D) peculato

(E) condescendência criminosa

25. No que concerne à prisão em flagrante nos termos do 
Código de Processo Penal, é correto afirmar que

(A) quando o acusado se recusar a assinar, não souber 
ou não puder fazê-lo, o auto de prisão em flagrante 
será assinado por duas testemunhas, que tenham 
ouvido sua leitura na presença deste.

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

(C) a falta de testemunhas da infração impedirá a lavra-
tura do auto de prisão em flagrante, devendo a auto-
ridade instaurar o respectivo Inquérito Policial.

(D) resultando das respostas, fundada a suspeita contra 
o conduzido, a autoridade mandará recolhê-lo à pri-
são, mesmo nas hipóteses de livrar-se solto ou de 
prestar fiança.

(E) a lavratura do auto de prisão em flagrante deverá se 
limitar ao registro da infração, constando-se apenas 
as informações pessoais imprescindíveis, não se re-
ferindo à existência ou não de filhos e demais condi-
ções que os envolvem.

26. Nos termos do Código de Processo Penal e no que con-
cerne à prisão em flagrante, é correto afirmar que, após 
receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá pro-
mover audiência de custódia

(A) na qual será obrigatória a presença do advogado 
constituído do acusado ou membro da Defensoria 
Pública.

(B) na qual deverá, obrigatoriamente, conceder liberdade 
provisória, com ou sem fiança.

(C) na qual poderá decidir, fundamentadamente, pela con-
versão da prisão preventiva em prisão em flagrante.

(D) no prazo máximo de até 48 (quarenta e oito) horas 
após a realização da prisão, com a presença do 
a cusado, seu advogado constituído ou membro da 
Defensoria Pública e o membro do Ministério Público.

(E) no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após 
a realização da prisão, sendo facultativa a presença 
do Ministério Público.

conHecimentos esPecíficos

21. Nos termos da Constituição Federal, é correto afirmar que

(A) os Municípios poderão constituir Guardas Municipais 
destinadas à realização do policiamento ostensivo e 
preservação de ordem pública.

(B) constitui crime inafiançável e prescritível a ação de 
grupos armados, civis ou militares, contra a ordem 
constitucional e o Estado Democrático.

(C) aquele que for civilmente identificado deverá ser 
submetido à identificação criminal.

(D) os Municípios poderão constituir Guardas Munici-
pais destinadas exclusivamente à proteção de suas 
instalações.

(E) a prática do racismo constitui crime inafiançável e 
imprescritível, sujeito à pena de reclusão.

22. Com base na Constituição Federal, assinale a alternativa 
que apresenta um crime imprescritível.

(A) Homicídio doloso.

(B) Violência doméstica.

(C) Abuso de autoridade.

(D) Racismo.

(E) Crime hediondo.

23. No que concerne ao crime de homicídio no Código Penal, 
é correto afirmar que

(A) se considera uma causa de aumento de pena se o 
crime for cometido por motivo fútil.

(B) quando cometido contra um Guarda Municipal no 
exercício da função, será considerado um homicídio 
qualificado.

(C) é considerado um crime qualificado quando pratica-
do por milícia privada, sob o pretexto de prestação 
de serviço de segurança.

(D) mesmo na hipótese de o crime ser considerado cul-
poso, será apenado com reclusão em razão de se 
tratar de crime contra a vida.

(E) o infanticídio é uma modalidade qualificada do crime 
de homicídio.
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30. Segundo a Lei no 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), é 
considerado crime

(A) deixar de prestar assistência ao idoso, quando pos-
sível fazê-lo, com ou sem risco pessoal, em situação 
de iminente perigo.

(B) reter o cartão magnético de conta bancária relativa a 
benefícios, proventos ou pensão do idoso, indepen-
dentemente da motivação.

(C) exibir ou veicular, por qualquer meio de comunica-
ção, informações ou imagens depreciativas ou inju-
riosas à pessoa do idoso.

(D) recusar, retardar ou dificultar assistência à saúde de 
pessoa idosa, com ou sem justa causa.

(E) exigir, para o acolhimento ou a permanência do ido-
so como abrigado, a outorga de procuração à enti-
dade de atendimento.

31. Conforme prevê a Lei no 10.826/2003 (Estatuto Do 
D esarmamento), a autorização para o porte de arma de 
fogo de uso permitido, em todo o território nacional, é 
de competência

(A) do Exército Brasileiro e somente será concedida 
após autorização do Sinarm.

(B) da Polícias Civis dos Estados e somente será conce-
dida após autorização do Sinarm.

(C) do Exército Brasileiro e independe de autorização do 
Sinarm.

(D) da Polícia Federal e somente será concedida após 
autorização do Sinarm.

(E) da Polícias Civis dos Estados e independe de autori-
zação do Sinarm.

32. Segundo a Lei no 10.826/2003 (Estatuto Do Desarma-
mento), é crime

(A) importar, exportar, favorecer a entrada ou saída do 
território nacional, a qualquer título, de arma de fogo, 
acessório ou munição, sem autorização da autorida-
de competente.

(B) deixar de observar as cautelas necessárias para 
impedir que menor de 24 (vinte e quatro) anos se 
apodere de arma de fogo que esteja sob sua posse 
ou que seja de sua propriedade.

(C) disparar arma de fogo em lugar habitado, em via 
pública ou em direção a ela, mesmo quando essa 
conduta configura a prática de outro crime.

(D) deixar de observar as cautelas necessárias para 
impedir que pessoa menor de 21 (vinte e um) anos 
e portadora de deficiência mental se apodere de 
arma de fogo que esteja sob sua posse ou que seja 
de sua propriedade.

(E) acionar munição em lugar público ou não, mesmo 
quando essa conduta configure a prática de outro 
crime.

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

(A) a conduta descrita como contravenção penal não é 
considerada ato infracional.

(B) nenhum adolescente será privado de sua liberda-
de senão em flagrante de ato infracional ou por 
ordem escrita e fundamentada da autoridade de 
polícia judiciária competente.

(C) a apreensão de qualquer adolescente e o local onde 
se encontra recolhido serão incontinenti comunica-
dos à autoridade judiciária competente e à família do 
apreendido ou à pessoa por ele indicada.

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

(E) o adolescente civilmente identificado não será sub-
metido à identificação compulsória pelos órgãos 
policiais, de proteção e judiciais, mesmo na hipó-
tese de ser necessária a confrontação e houver 
dúvida fundada.

28. Com base na Lei no 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do 
Adolescente), aquele que se utiliza de quaisquer meios 
eletrônicos, inclusive salas de bate-papo da internet, 
para corromper menor de 18 (dezoito) anos, induzindo-o 
a praticar infração penal,

(A) não comete crime, por tratar-se de fato atípico.

(B) comete uma contravenção penal prevista na legis-
lação.

(C) comete um crime qualificado previsto na referida 
legislação.

(D) comete um crime com causa de aumento de pena.

(E) comete um crime apenado com reclusão.

29. Nos termos da Lei no 10.741/2003, é instituído o Estatuto 
do Idoso, destinado a regular os direitos assegurados às 
pessoas com idade

(A) superior a 50 (cinquenta) anos.

(B) igual ou superior a 60 (sessenta) anos.

(C) igual ou superior a 55 (cinquenta e cinco) anos.

(D) igual ou superior a 50 (cinquenta) anos.

(E) superior a 55 (cinquenta e cinco) anos.
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36. Com base na Lei no 13.869/2019 (Lei de Abuso de Auto-
ridade), é correto afirmar que

(A) as penas previstas na referida Lei somente serão 
aplicadas, caso não tenha sido possível aplicar uma 
outra sanção de natureza civil.

(B) a responsabilidade civil dependerá sempre da apura-
ção e da responsabilidade no juízo criminal.

(C) não faz coisa julgada em âmbito cível a sentença pe-
nal que reconhecer ter sido o ato praticado no exer-
cício regular de direito.

(D) a responsabilidade administrativa dependerá sempre 
da apuração e da responsabilidade no juízo criminal.

(E) faz coisa julgada em âmbito administrativo-discipli-
nar, a sentença penal que reconhecer ter sido o ato 
praticado, entre outras hipóteses, em estado de ne-
cessidade.

37. Segundo a Lei no 13.022/2014 (Estatuto Geral das 
Guardas Municipais), é correto afirmar que

(A) se considera como um requisito para investidura no 
cargo, ter idade mínima de 21 (vinte e um) anos.

(B) o exercício das atribuições dos cargos da guarda 
m unicipal dispensa capacitação específica, com 
m atriz curricular compatível com suas atividades.

(C) é obrigatória ao Município a criação de órgão de for-
mação, treinamento e aperfeiçoamento dos integran-
tes da guarda municipal.

(D) os cargos em comissão das guardas municipais 
deverão ser providos por membros efetivos do qua-
dro de carreira do órgão ou entidade.

(E) se considera como um requisito para investidura no 
cargo, ter idoneidade moral comprovada por investi-
gação policial.

38. De acordo com a Lei no 13.022/2014 (Estatuto Geral das 
Guardas Municipais), é competência específica das guar-
das municipais

(A) zelar pelos bens, equipamentos e prédios públicos 
Federais, Estaduais e Municipais.

(B) colaborar com a pacificação de conflitos que seus 
integrantes presenciarem, realizando as atividades 
da polícia comunitária municipal.

(C) atuar, preventiva e permanentemente, para a prote-
ção sistêmica da população que utiliza os bens, ser-
viços e instalações federais, estaduais e municipais.

(D) colaborar, de forma integrada com os órgãos de 
s egurança pública, em ações conjuntas que contri-
buam com a paz social.

(E) prevenir e inibir, pela presença e vigilância, coibindo 
as infrações penais ou administrativas e os atos infra-
cionais, durante o policiamento ostensivo.

33. Para efeito de configuração de violência doméstica, de 
acordo com a Lei no 11.340/2006 (Lei “Maria da Penha”), 
assinale a alternativa que corretamente conceitua uma 
unidade doméstica.

(A) Comunidade formada por indivíduos que são ou se 
consideram aparentados, unidos por laços naturais.

(B) Qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor 
conviva ou tenha convivido com a ofendida, indepen-
dentemente de coabitação.

(C) O espaço de convívio permanente de pessoas, exi-
gindo-se para a caracterização a presença de familiar.

(D) Comunidade formada por indivíduos que são ou se 
consideram aparentados, unidos por afinidade ou 
por vontade expressa.

(E) O espaço de convívio permanente de pessoas, com 
ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamen-
te agregadas.

34. Nos termos da Lei no 11.340/2006 (Lei “Maria da Penha”), 
constitui uma forma de violência moral contra a mulher 
qualquer conduta que

(A) ofenda sua integridade física.

(B) lhe cause dano emocional.

(C) configure calúnia, difamação ou injúria.

(D) configure retenção, subtração, destruição parcial ou 
total de seus objetos.

(E) lhe cause diminuição da autoestima.

35. Assinale a alternativa que corretamente descreve um 
dos efeitos da condenação pelo crime de abuso de auto-
ridade, segundo a Lei no 13.869/2019 (Lei de Abuso de 
Autoridade).

(A) A inabilitação para o exercício de cargo pelo período 
de 10 (dez) anos.

(B) A perda do cargo.

(C) A transferência para aposentadoria compulsória.

(D) A inabilitação para o exercício de mandato pelo 
p eríodo de 15 (quinze) anos.

(E) A indisponibilidade dos bens particulares.
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39. Conforme a Lei no 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasi-
leiro), é correto afirmar que

(A) sempre será colocada ao longo da via, sinalização 
prevista no Código e em legislação complementar, 
destinada a condutores e pedestres, sendo autoriza-
da excepcionalmente a utilização de outra.

(B) os locais destinados pelo órgão ou entidade de trânsi-
to com circunscrição sobre a via à travessia de pedes-
tres deverão ser sinalizados com faixas pintadas ou 
demarcadas no leito da via.

(C) os locais destinados a postos de gasolina ou ofici-
nas poderão ter suas entradas e saídas devidamente 
identificadas, na forma regulamentada pelo CETRAN.

(D) somente em situações excepcionais e devidamente 
autorizadas, poderá uma via pavimentada ser entregue 
após sua construção, mesmo não estando sinalizada.

(E) os locais destinados a estacionamentos ou garagens 
de uso coletivo poderão ter suas entradas e saídas 
devidamente identificadas, na forma regulamentada 
pelo CETRAN.

40. De acordo com a Lei no 9.503/1997 (Código de Trânsito 
Brasileiro), o recolhimento do documento de habilitação é 
medida administrativa da seguinte infração:

(A) deixar o condutor envolvido em acidente com vítima 
de prestar ou providenciar socorro à vítima, podendo 
fazê-lo.

(B) deixar o condutor ou passageiro de usar o cinto de 
segurança.

(C) transportar crianças em veículo automotor sem ob-
servância das normas de segurança especiais es-
tabelecidas no Código.

(D) dirigir sem atenção ou sem os cuidados indispensá-
veis à segurança.

(E) usar o veículo para arremessar, sobre os pedestres 
ou veículos, água ou detritos.
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