GUARDA MUNICIPAL
PREFEITURA DE BELO HORIZONTE
SELEÇÃO INTERNA
Nº 001/2015

Guarda Municipal
de Classe Especial

SELEÇÃO INTERNA – GUARDA MUNICIPAL – PREFEITURA DE BELO HORIZONTE
CARGO: GUARDA MUNICIPAL DE CLASSE ESPECIAL
1ª PARTE: LEGISLAÇÃO INTERNA
PLANO DE CARREIRA
01
A carreira da Guarda Municipal de Belo Horizonte (GMBH) é composta pelo cargo público efetivo de Guarda
Municipal de 2ª classe e por oito postos hierárquicos. A alternativa que apresenta correta e sequencialmente tais
postos em escala hierárquica ascendente é:
A) Guarda Municipal de 1ª Classe, Guarda Municipal de Classe Especial, Subinspetor I, Subinspetor II, Inspetor I, Inspetor
II, Supervisor e Superintendente.
B) Subinspetor I, Subinspetor II, Inspetor I, Inspetor II, Supervisor, Superintendente, Guarda Municipal de 1ª Classe e
Guarda Municipal de Classe Especial.
C) Guarda Municipal de Classe Especial, Inspetor I, Inspetor II, Subinspetor I, Subinspetor II, Guarda Municipal de 1ª
Classe, Supervisor e Superintendente.
D) Subinspetor II, Subinspetor I, Inspetor II, Inspetor I, Supervisor, Guarda Municipal de Classe Especial, Guarda
Municipal de 1ª Classe e Superintendente.

02
“Os ocupantes dos postos hierárquicos progredirão em sua carreira desde que aprovados em processo de avaliação
de desempenho destinado à promoção para os postos de hierarquia imediatamente superior, respeitada, em
qualquer hipótese, a existência de vagas, bem como o cumprimento de tempos de serviço mínimos no posto
precedente. A título de exemplo, para ocupar os postos de Subinspetor II e Superintendente, os candidatos deverão
contar com _______ e _______ anos, respectivamente, de tempo mínimo de serviço no posto precedente; em
ambos os casos, deverão também ser aprovados em processo de avaliação de desempenho composto por
_____________________________________.” Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente a
afirmativa anterior.
A) 2 / 4 / Seleção Interna e Análise Conclusiva de Títulos
B) 3 / 2 / Seleção Interna e Análise Conclusiva de Títulos
C) 2 / 3 / Exame Introdutório, Curso Específico de 200 horas/aula e Análise Conclusiva de Títulos
D) 4 / 3 / Exame Introdutório, Curso Específico de 200 horas/aula e Análise Conclusiva de Títulos

03
A Lei Municipal nº 10.497/2012, que institui o Plano de Carreira da Guarda Municipal de Belo Horizonte e dá outras
providências, informa que o efetivo da GMBH será organizado em frações, sendo uma delas denominada Inspetoria,
com o seguinte quantitativo:
A) 2 (dois) a 3 (três) Grupos.
C) 2 (duas) a 3 (três) Subinspetorias.
B) 3 (três) a 4 (quatro) Grupos.
D) 3 (três) a 4 (quatro) Subinspetorias.

04
Sobre o tema da progressão de níveis na Tabela de Vencimentos‐Base em razão da escolaridade do servidor, analise
as afirmativas a seguir.
I. Atendidos os demais requisitos legais, aquele que concluir curso de especialização em nível de pós‐graduação, com o
mínimo de 360 horas‐aula presenciais, devidamente comprovadas, e com monografia ou trabalho equivalente
aprovado, que tenha pertinência temática com as atribuições do seu cargo efetivo/posto hierárquico, fará jus a dois
níveis de vencimentos‐base.
II. É de dois níveis o limite para a progressão por conclusão de curso superior de graduação plena, em nível de
bacharelado ou de licenciatura de graduação plena, autorizado pelo Ministério da Educação – MEC, e que tenha
pertinência temática com as atribuições do cargo efetivo/posto hierárquico.
III. Para fins de progressão de nível é permitida a somatória de cursos de aperfeiçoamento profissional, qualificação e
requalificação, relacionados diretamente com as atribuições de seu cargo público/posto hierárquico, atendidos os
demais requisitos legais.
Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s)
A) I, II e III.
B) I, apenas.
C) I e II, apenas.
D) II e III, apenas.
Cargo: Guarda Municipal de Classe Especial
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Tendo em vista os postos hierárquicos a seguir numerados, associe‐os corretamente às funções a serem
desempenhadas pelos seus servidores ocupantes, na ordem em que são apresentadas.
1 – Inspetor I

2 – Supervisor

3 – Guarda Municipal de Classe Especial

4 – Inspetor II

(
(
(

) Comando, coordenação e controle de uma inspetoria de até 160 Guardas Municipais.
) Comando, coordenação e controle de um departamento de Guardas Municipais.
) Comando, coordenação e controle de um grupo de Guardas Municipais de 2ª e 1ª Classes, além de funções de
segurança pessoal e patrimonial.
( ) Comando, coordenação e controle de uma inspetoria de até 120 Guardas Municipais.
A sequência está correta em
A) 4, 2, 3, 1.
B) 1, 2, 3, 4.
C) 1, 3, 2, 4.
D) 4, 1, 3, 2.

06
O Estatuto da Guarda Municipal (Lei Municipal nº 9.319/2007) menciona que o cargo de Inspetor da GMBH, previsto
na Lei nº 9.011/2005, é de recrutamento restrito e livre nomeação e exoneração pelo Prefeito, com jornada de oito
horas diárias e remuneração equivalente à do Gerente de 3º nível. O Plano de Carreira (Lei Municipal nº 10.497/2012),
por sua vez, dispôs que tal cargo será extinto após o provimento de todas as vagas do posto hierárquico de:
A) Inspetor II.
C) Subinspetor II.
B) Supervisor.
D) Guarda Municipal de Classe Especial.

07
A respeito da promoção por ato de bravura, é correto afirmar que
A) esta se dará para o mais alto posto da hierarquia da GMBH.
B) a bravura será declarada por ato do Comandante da GMBH.
C) a bravura prescinde de comprovação de ações excepcionais praticadas pelo servidor.
D) dispensa a existência de vagas no quantitativo previsto no Plano de Carreira no instante de sua declaração.

ESTATUTO DA GUARDA MUNICIPAL
08
Uma das formas de provimento dos cargos públicos do quadro de pessoal da Guarda Municipal de Belo Horizonte
(GMBH) é a nomeação. Analise o esquema a seguir, que descreve as etapas previstas em lei para a citada forma de
provimento para o cargo público efetivo de Guarda Municipal, desde seu ato originário até o efetivo desempenho de
suas atribuições:

?

Nomeação

Posse

?

Qual o par de termos que completa, correta e sequencialmente, o fluxograma anterior?
A) Ingresso / Lotação.
C) Aprovação em concurso / Exercício.
B) Ingresso / Aproveitamento.
D) Aprovação em concurso / Reversão.

09
O comportamento dos ocupantes do cargo público efetivo de Guarda Municipal será permanentemente aferido e
registrado em seus assentamentos funcionais, para os fins de seu controle, avaliação e designação para as atividades
rotineiras, para as missões especiais, para a avaliação de sua permanência no serviço público e para a sua progressão
na carreira. A respeito das classificações dos comportamentos dos Guardas Municipais, é correto afirmar que
A) ao ingressar na instituição, o servidor terá sua conduta classificada de ofício no conceito “satisfatório”.
B) a cada período de 48 meses, se não tiver atingido quatro pontos negativos, a conduta do servidor será classificada no
conceito “bom”.
C) a cada período de 24 meses, se tiver atingido até oito pontos negativos, a conduta do servidor será classificada no
conceito “irregular”.
D) a cada período de 60 meses, se não tiver sofrido qualquer punição disciplinar, a conduta do servidor será classificada
no conceito “ótimo”.
Cargo: Guarda Municipal de Classe Especial
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As recompensas constituem‐se em reconhecimento aos bons serviços, atos meritórios e trabalhos relevantes
prestados pelo integrante da Guarda Municipal. Algumas delas são:
1 – Condecoração por serviços prestados

2 – Elogio

3 – Nota meritória

4 – Referência elogiosa

Relacione corretamente as recompensas anteriores numeradas com seus respectivos conceitos a seguir, na ordem em
que são apresentados, conforme o disposto no Estatuto da Guarda Municipal.
( ) Reconhecimento formal da GMBH às qualidades morais e profissionais do Guarda Municipal reveladas em atos ou
fatos de grande repercussão interna ou externa, que mereçam destaque especial ao agente que contribuiu para a
elevação do nome da instituição, com a devida publicidade no DOM e registro na ficha individual.
( ) Reconhecimento da GMBH à participação de Guarda Municipal em ocorrência ou fato que demonstre suas
qualidades, tais como a iniciativa, a coragem, a dedicação, o altruísmo ou o seu conhecimento profissional, com
publicidade interna e registro na ficha individual.
( ) Registro na ficha individual de citações ou informações de pessoas, autoridades ou entidades, que realcem os
serviços prestados por Guarda Municipal, podendo ser transformada em Nota Meritória ou Elogio, a critério do
Comando da Guarda Municipal.
( ) Referência honrosa e insígnia conferidas ao integrante da GMBH por sua atuação relevante em intervenção de
destaque na preservação da vida, da integridade física e do patrimônio municipal, sendo formalizada com a devida
publicação no DOM e registro na respectiva ficha individual.
A sequência está correta em
A) 3, 4, 1, 2.
B) 2, 3, 4, 1.
C) 1, 2, 4, 3.
D) 3, 2, 1, 4.

11
A respeito das penalidades disciplinares e suas aplicações, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as
falsas, de acordo com o disposto na Lei Municipal nº 9.319/2007.
( ) A repreensão será aplicada por escrito, nos casos de descumprimento de dever funcional previsto em lei,
regulamento ou norma interna que não justifique a imposição de penalidade mais grave, conforme a hipótese.
( ) Constarão da ficha individual de registro do integrante da Guarda Municipal todas as penalidades que lhe forem
impostas, incluídas as decorrentes da falta de comparecimento às sessões do Tribunal do Júri para o qual for
sorteado.
( ) Será punido com suspensão de 15 dias consecutivos o integrante da GMBH que, injustificadamente, deixar de
comparecer, quando comprovadamente convocado, para prestar depoimento ou declaração perante a
Corregedoria‐Geral do Município.
( ) A penalidade de suspensão terá seu registro cancelado na ficha individual de registro do Guarda Municipal após o
decurso de cinco anos de exercício, se o mesmo não houver, nesse período, praticado nova infração disciplinar.
Contudo, caso nova transgressão ocorra após esse prazo, o citado cancelamento do registro não eximirá o servidor
de ser considerado reincidente para efeitos disciplinares.
A sequência está correta em
A) F, F, V, V.
B) F, V, V, F.
C) V, F, F, V.
D) V, V, V, F.

12
É dever dos integrantes da Guarda Municipal de Belo Horizonte manter conduta profissional compatível com os
princípios reguladores da Administração Pública. A inobservância de tais princípios pode acarretar em ações
contrárias à disciplina, passíveis de sanção disciplinar, de acordo com o Estatuto da GMBH. São exemplos desse tipo
de conduta, EXCETO:
A) Valer‐se do cargo ou função para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função
pública.
B) Exercer, mesmo fora das horas de trabalho, emprego ou função em empresas, estabelecimentos ou instituições que
tenham relação com o Poder Público Municipal.
C) Manter sob sua chefia imediata, em cargo ou função de confiança, cônjuge, companheiro ou parente, por
consanguinidade ou afinidade até o segundo grau.
D) Atuar como procurador ou intermediário, junto a repartição pública, para tratar de benefícios previdenciários ou
assistenciais de parentes até o segundo grau, de cônjuge ou companheiro.

Cargo: Guarda Municipal de Classe Especial
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“_______________ é a retribuição pecuniária pelo exercício do cargo público, com valor fixado em Lei, sendo
irredutível. _______________, por sua vez, é o vencimento do cargo acrescido das vantagens pecuniárias
permanentes ou temporárias estabelecidas em Lei.” Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente a
afirmativa anterior.
A) Salário / Provento
C) Vencimento / Remuneração
B) Remuneração / Gratificação
D) Remuneração / Indenização

14
NÃO é considerada causa de justificação capaz de afastar a aplicação de penalidade disciplinar:
A) Ter havido motivo de força maior, plenamente comprovado e justificado.
B) Ter sido cometida a transgressão em legítima defesa própria ou de outrem.
C) Ter sido cometida a transgressão em obediência a ordem superior, ainda que manifestamente ilegal.
D) Ter sido cometida a transgressão na prática de ação meritória, em estado de necessidade, no interesse do serviço ou
da segurança urbana.

15
Sobre instauração e desenvolvimento do procedimento de sindicância, é INCORRETO afirmar que
A) será concluído no prazo de 40 dias consecutivos, admitida a dilação do prazo mediante solicitação do sindicante, por
prazo não superior a 15 dias.
B) será conduzido por comissão disciplinar composta de três integrantes, designada pelo Corregedor da GMBH.
C) será instaurado pelo Prefeito, pelo Secretário Municipal de Segurança Urbana e Patrimonial ou pelo Corregedor da
GMBH.
D) precederá o processo administrativo disciplinar somente no caso de não haver elemento de convicção suficiente para
a imediata instauração deste.

PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS
16
Os próprios municipais existem em grande quantidade, cada um atendendo a uma finalidade/destinação, variando
também o tipo dos seus usuários, exigindo dos Guardas Municipais que neles prestam segurança a execução de ações
preventivas específicas. Um dos locais comuns de atuação do Guarda Municipal são as necrópoles, às quais NÃO se
aplica a ideia de que
A) no geral possuem grandes extensões territoriais e grandes áreas destinadas a estacionamento interno de veículos.
B) por serem ambientes cercados, impossibilitando a prática de crimes de trânsito (tais como “pegas” ou “rachas”), a
atuação do Guarda deve ser focada em inibir práticas criminosas como furtos, danos e outros.
C) um dos crimes comuns em suas dependências é o arrombamento de veículos que se encontram nos estaciona‐
mentos e furto de bens que se encontrem em seu interior, chegando, algumas vezes, ao furto dos próprios veículos.
D) possuem áreas com desníveis de terreno que impedem a visão completa de seu espaço físico durante o dia ou à
noite, inobstante a existência de iluminação condizente, além de possuírem cercas limítrofes fáceis de serem
transpostas.

17
Considerando as normas do Memento de Rotinas Operacionais da GMBH, sobre o uso de algemas, analise as
afirmativas a seguir.
I. O emprego de algemas contra alguém é a manifestação mais inequívoca da perda do seu status libertatis.
II. É inadmissível, em qualquer hipótese, o uso de algemas nos casos de infrações a que a Lei cominar pena máxima não
superior a dois anos.
III. Haja vista a inexistência de regulamento legal, a necessidade do emprego de algemas deve ser avaliada, pelo GM,
com cautela e sabedoria, a fim de indicar a indispensabilidade ou não da medida.
IV. Os procedimentos operacionais da GMBH recomendam buscar persuadir o infrator a não esboçar nenhum tipo de
reação à ordem de prisão em flagrante delito antes de usar dos meios necessários para a manutenção de sua prisão
até a chegada da Polícia Militar.
Estão corretas apenas as afirmativas
A) I e III.
B) II e IV.
C) I, III e IV.
D) II, III e IV.
Cargo: Guarda Municipal de Classe Especial
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Faz parte do cotidiano profissional do Guarda Municipal a cobertura a eventos públicos realizados nos diversos
próprios municipais ou outros constantes de ordens de serviço, com o objetivo de efetuar a segurança dos
envolvidos. O quadro a seguir representa o desenvolvimento desta atividade, porém com algumas lacunas sinalizadas
em códigos:
Ordem

Procedimentos

1
2
3

Apresentação do GM ou de fração de efetivo de GM no local estabelecido, com anúncio à (A1);
Registros e acompanhamento da evolução do evento;
Confeccionar relatório circunstanciado, encaminhando à (A2);
Surgindo ocorrências no evento, deverá ser confeccionado BI relativo a cada uma, com
encaminhamento à CECOGE, devendo ser citadas no relatório listado em 3;
Encaminhar o relatório à (A3);
Análise e determinação de providências.

4
5
6

Responsável
GM
CECOGE
GM
GM
(A4)
(A5)

A sequência que substitui corretamente os códigos no quadro é
A) A1 – GEOP / A2 – GEOP / A3 – GM / A4 – CECOGE / A5 – GM
B) A1 – GM / A2 – GEOP / A3 – GEOP / A4 – GEOP / A5 – CECOGE
C) A1 – GEOP / A2 – CECOGE / A3 – CECOGE / A4 – GEOP / A5 – GEOP
D) A1 – CECOGE / A2 – CECOGE / A3 – GEOP / A4 – CECOGE / A5 – GEOP

19
Não raramente, o Guarda Municipal, durante o desenrolar do seu turno de serviço, escalado e presente nos postos
junto às repartições públicas municipais prestadoras de serviço à comunidade, torna‐se fator inibidor de conflitos. A
respeito dos estilos comuns de resolução de conflitos, é correto afirmar que
A) agindo conforme o escapismo, o foco da pessoa é o de cumprir as suas metas pessoais.
B) no estilo de competição, a pessoa abandona o intuito de manter o “status quo” ou uma situação de normalidade no
seu meio.
C) o compromisso traduz a ideia de que o foco da pessoa está em entender e trabalhar buscando uma solução que
atenda a todos.
D) na colaboração, a abordagem da pessoa supõe que não é possível atender tanto os requisitos/situações como as suas
vontades, de modo que se busca um meio termo.

20
Embora as orientações para a atuação em locais de crime/contravenção sejam muito bem definidas no curso de
formação, é imprescindível manter a conduta operacional dos Guardas Municipais. As alternativas a seguir
apresentam, em linhas gerais, as orientações básicas para a conduta operacional do GM nos locais de intervenção.
Qual das alternativas encontra‐se em ordem de prioridade EQUIVOCADA, considerando a sequência em que foram
relacionadas?
A) Prisão/retenção do infrator, se a ação não expõe a risco elevado a segurança do GM e/ou a de terceiros.
B) Assistência/socorro à vítima (acionamento dos órgãos de pronto‐socorrismo) além de adotar medidas para a
proteção das demais pessoas presentes no local.
C) Apreensão/retenção de instrumentos/documentos/produtos utilizados na prática infracional, desde que possível.
D) Isolamento, preservação e manutenção do local da infração.

21
O arrolamento de testemunhas é fator importante para o devido esclarecimento do ocorrido, sendo que testemunha
é a pessoa que assistiu ou tomou conhecimento do fato e que pode dizer sobre o mesmo. De acordo com o Memento
de Rotinas Operacionais da GMBH, devem ser preferencialmente arroladas como testemunhas, EXCETO:
A) Testemunhas que realmente possam dizer sobre o fato, suas circunstâncias e autoria.
B) Testemunhas diretas, que são aquelas que podem dizer sobre o fato de conhecimento próprio.
C) Testemunhas que sejam Guardas Municipais, por serem profissionais com postura técnica e isenta.
D) Testemunhas de fácil localização, que tenham endereço certo para encaminhamento de documentações/requisições
futuras.

Cargo: Guarda Municipal de Classe Especial
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“Pedro, desempenhando suas atividades de Guarda Municipal em um parque municipal de Belo Horizonte, se depara
com solicitação para averiguação sobre indivíduo que se encontra em atitudes suspeitas. O primeiro procedimento
que tomou, no caso, foi a confecção do Boletim de Intervenção detalhado.” No dia seguinte, recebe comunicação de
seu superior informando que o procedimento adotado foi equivocado, pois de acordo com o Memento de Rotinas
Operacionais, em primeiro lugar deveria ter
A) arrolado as testemunhas.
B) realizado o acionamento da Polícia Militar.
C) prendido o infrator e comunicado à CECOGE.
D) verificado, junto ao solicitante, as causas do acionamento e características do suspeito.

23
Uma das situações comuns no cotidiano do Guarda Municipal são as intervenções referentes ao patrimônio, em
especial o crime de dano. A respeito desse tipo de conduta, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as
falsas, conforme o que prevê o Memento de Rotinas Operacionais da GMBH.
( ) É de Ação Pública Incondicionada, em qualquer hipótese.
( ) É de Ação Pública Condicionada, quando cometido por motivo egoístico ou com prejuízo considerável para a
vítima.
( ) Para caracterizar dano em prédio público é preciso que este seja público e não só locado a órgão público.
( ) O primeiro procedimento a se tomar em todos os casos é acionar a Polícia Militar para registro e condução do
infrator.
A sequência está correta em
A) F, V, F, V.
B) F, V, V, F.
C) V, F, F, V.
D) V, F, V, F.

24
“Dentre os pressupostos básicos da atuação do Guarda Municipal, pode‐se destacar que o primordial princípio que dá
suporte à sua ação é a _________________. O esforço da GMBH para a consecução de seus fins terá como suporte,
em primeiro e especial plano as ações _______________ e, em segundo plano, as ações _______________.”
Consoante o que é estatuído no Memento de Rotinas Operacionais, a trinca de palavras que completa correta e
sequencialmente a afirmativa anterior é
A) legalidade / coercitivas / repressivas
C) razoabilidade / coercitivas / preventivas
B) legalidade / preventivas / coercitivas
D) razoabilidade / preventivas / repressivas

25
O Guarda Municipal de Classe Especial deve ter em mente os conceitos básicos que norteiam as atividades que
desempenha. Nesse contexto, relacione adequadamente as colunas a seguir.
( ) Meio pelo qual o ofendido, nos crimes de ação privada, solicita ao juiz que proceda
1. Contravenção Penal.
a instrução criminal.
2. Ato Infracional.
( ) Conduta que viola a lei e o Direito, com poder ofensivo ou perigo social menores
que os existentes no crime.
3. Representação.
( ) Meio através do qual o ofendido solicita à autoridade competente a apuração de
um fato delituoso cuja ação penal é pública condicionada.
4. Queixa‐Crime.
( ) Conduta descrita como crime, praticada por criança ou adolescente, sujeito apenas
às medidas de proteção, previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente.
A sequência está correta em
A) 4, 1, 3, 2.
B) 2, 1, 3, 4.
C) 2, 3, 1, 4.
D) 4, 3, 1, 2.

26
“Trata‐se de ato do Comandante, ou pessoa por ele designada, de comparecer a um posto de serviço da GMBH para
verificar a execução das atividades da Instituição, transmitir orientações, corrigir desvios e colher subsídios para
aprimoramento de planos e diretrizes.” Essa descrição corresponde à
A) inspeção.
B) supervisão.
C) intervenção.
D) fiscalização.

Cargo: Guarda Municipal de Classe Especial
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São classificadas como intervenções referentes à pessoa (GRUPO B.00), de acordo com o Memento de Rotinas
Operacionais da Guarda Municipal de Belo Horizonte, EXCETO:
A) Estupro (tentado).
C) Abandono de incapaz.
B) Auxílio à parturiente.
D) Aborto provocado pela gestante.

28
Constituem características em comum às intervenções nos casos de estupro e aborto provocado por gestante:
A) São crimes de ação penal pública incondicionada, em qualquer caso.
B) Possuem penas máximas superiores a cinco anos.
C) São classificadas como intervenções referentes ao apoio comunitário.
D) Podem ter origem: por solicitação de diversos órgãos da PBH, por acionamento da CECOGE ou por constatação pelo
GM.

29
A resistência constitui‐se em crime contra a Administração em Geral, previsto no Art. 329, do Decreto Lei nº 2.848. A
respeito desse tipo de conduta, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas, conforme o que prevê o
Memento de Rotinas Operacionais da GMBH.
( ) A resistência passiva e a desobediência sem violência ou ameaça configuram o delito.
( ) O ato do funcionário precisa ser legal; a resistência à prisão ilegal não é crime.
( ) Simples ofensa por palavras ou gesto deve ser considerada como desacato.
( ) É crime de Ação Pública Condicionada, dependendo de representação do Guarda Municipal.
A sequência está correta em
A) F, V, F, V.
B) F, V, V, F.
C) V, F, F, V.
D) V, F, V, F.

30
Das intervenções mais comuns no cotidiano, aquelas referentes ao trânsito urbano/rodoviário relacionam‐se aos
acidentes automobilísticos em via pública ou em rodovias, ocorridos em área urbana, no município de Belo
Horizonte. Sobre estes eventos, é INCORRETO afirmar que
A) uma das preocupações básicas e muito importantes é a desobstrução da via, sempre que isso ocorra, nos termos da
legislação pertinente.
B) após sinalizar e preservar o local, o Guarda deve providenciar imediato socorro às vítimas e solicitar da CECOGE o
acionamento do Corpo de Bombeiros e da BHTRANS.
C) nos acidentes sem vítimas, a título de colaboração, os motoristas envolvidos deverão ser orientados a procurar a
fração da Polícia Militar mais próxima, ou o DETRAN, para o registro da ocorrência policial, liberando‐se, assim, o
local.
D) tais acidentes, em muitos casos, são fatores causadores de novos acidentes, razão pela qual a ação preventiva de
sinalizar o local, de forma correta e adequada, é uma prioridade (exceto se houver ação de maior importância a se
tomar).

2ª PARTE: LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
31
O Título II da Constituição de 1988 estabelece direitos e garantias fundamentais que possuem fundamental
importância no ordenamento jurídico brasileiro. Em contrapartida, a Carta Magna também prevê casos excepcionais
onde tais garantias podem ser suspensas por ato do Chefe do Poder Executivo, tal qual o estado de sítio. São
hipóteses em que poderá ser decretado tal estado, EXCETO:
A) Declaração de estado de guerra.
B) Resposta a agressão armada estrangeira.
C) Comoção grave de repercussão nacional.
D) Ocorrência de calamidades de grandes proporções na natureza em locais restritos e determinados, que venham a
ameaçar a ordem pública ou a paz social.
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32
“A Guarda Municipal de Belo Horizonte (GMBH) tem como princípio norteador de suas ações o respeito a
determinado elemento, elencado no artigo inaugural de seu Estatuto, que coincidentemente também é um
fundamento da República Federativa do Brasil, tal qual expresso na Carta Magna de 1988.” Trata‐se da
A) justiça.
C) soberania.
B) cidadania.
D) legalidade democrática.

DECLARAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS

(Disponível em: http://www.juniao.com.br/dia‐internacional‐dos‐direitos‐humanos‐busca‐pela‐verdade‐e‐muito‐trabalho‐pela‐frente‐charge/
Acesso em: 24/03/2015.)

33
Para Norberto Bobbio, a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi uma inspiração e orientação para o
crescimento da sociedade internacional, com o principal objetivo de torná‐la num Estado e fazer também com que os
seres humanos fossem iguais e livres. A respeito de seus termos, é INCORRETO afirmar que
A) é admitida a conduta arbitrária, quando se trata de caso de exílio.
B) ninguém será submetido à tortura nem a penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes.
C) o documento defende que todos têm o direito de receber dos tribunais nacionais competentes remédio efetivo para
os atos que violem os direitos fundamentais, não apenas aqueles que lhe sejam reconhecidos pela constituição,
como também pela lei.
D) todo aquele que for vítima de perseguição tem o direito de procurar e de gozar asilo em outros países, exceto
quando esta for legitimamente motivada por crimes de direito comum ou por atos contrários aos propósitos e
princípios das Nações Unidas.

34
Em diversos excertos da Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH), percebe‐se a sua influência na definição
de conceitos basilares do ordenamento jurídico brasileiro, inclusive alguns deles sendo expressos como direitos
fundamentais na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/88). São exemplos da citada conexão
entre os documentos referidos, EXCETO:
A) Ninguém será arbitrariamente privado do direito de mudar de nacionalidade segundo a DUDH, o que converge no
mesmo sentido do direito fundamental constitucional de, na forma da lei, ser possível a aquisição da nacionalidade
brasileira.
B) Segundo a DUDH, ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante, o
que é referendado pela CRFB/88, que por sua vez dispõe, in verbis: “ninguém será submetido à tortura nem a
tratamento desumano ou degradante”.
C) A DUDH prevê que toda pessoa acusada de um ato delituoso tem o direito de ser presumida inocente até que a sua
culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei, ao passo em que a CRFB/88 afirma que ninguém será
considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória.
D) O acusado de ato delituoso, conforme a DUDH, tem o direito de passar por julgamento público no qual lhe tenham
sido asseguradas todas as garantias necessárias à sua defesa, indo de encontro com a previsão constitucional de que
aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.
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LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO
35
Dados da Secretaria Municipal de Segurança Urbana relativos ao Balanço de Autuações efetuados em 2013 mostram
as infrações mais frequentes de motoristas belo‐horizontinos.
QUANTIDADE

% DO TOTAL

DESCRIÇÃO

27344

25.77%

Dirigir veículo utilizando‐se de telefone celular.

14719

13.87%

Estacionar em desacordo com a regulamentação – estacionamento rotativo.

10485

9.88%

Estacionar em desacordo com a regulamentação – vaga de carga/descarga.

9968

9.40%

Estacionar em local/horário proibido especificamente pela sinalização.

5452

5.14%

Avançar o sinal vermelho do semáforo.

A alternativa que representa, na ordem apresentada, a classificação correta de tais infrações no que concerne à sua
gravidade é
A) leve, média, leve, grave e grave.
C) média, leve, leve, média e gravíssima.
B) leve, leve, média, média e grave.
D) média, média, média, média e gravíssima.

36
Um Guarda Municipal se depara com as situações a seguir ilustradas. Analise‐as.

<5,0 m

Calçada

É dever do servidor conhecer a legislação de trânsito e identificar as transgressões às determinações da Lei Federal
nº 9503/1997 (CTB). A respeito das infrações de estacionamento ilustradas anteriormente, é INCORRETO afirmar que
A) todas têm como penalidade a multa.
B) apenas uma delas é considerada grave.
C) todas têm como medida administrativa a remoção do veículo.
D) a primeira e terceira são consideradas graves, enquanto que a segunda é de gravidade média.

37
“A Guarda Municipal também atua com um grupamento especial no trânsito de Belo Horizonte. Enfrentando desafios
comuns às grandes metrópoles brasileiras em relação ao trânsito, a instituição atua em conjunto com a BHTrans e o
Batalhão de Trânsito da Polícia Militar para coordenar e fiscalizar a circulação de veículos e pedestres na capital
mineira. São diversos agentes atuando no trânsito da cidade com tônica de orientação e a educação do cidadão.” O
CTB dedica capítulo específico ao tema da educação para o trânsito, demonstrando a sua vital importância. NÃO é
atribuição do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) nesta área, conforme a legislação citada:
A) Estabelecer, anualmente, os temas e os cronogramas das campanhas de âmbito nacional.
B) Propor ao Ministério da Saúde o estabelecimento de campanha nacional esclarecendo condutas a serem seguidas
nos primeiros socorros em caso de acidente de trânsito.
C) Promover, mediante proposta do Ministério da Educação e do Desporto, a adoção, em todos os níveis de ensino, de
um currículo interdisciplinar com conteúdo programático sobre segurança de trânsito.
D) Especificar o conteúdo e o padrão de apresentação das mensagens, bem como os procedimentos envolvidos na
respectiva veiculação, em conformidade com as diretrizes fixadas para as campanhas educativas de trânsito.
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38
Sobre as penalidades e os crimes de trânsito, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas, de acordo
com o disposto no Código de Trânsito Brasileiro.
( ) São tipos de penalidades a cassação da Carteira Nacional de Habilitação e o recolhimento do Certificado de
Licenciamento Anual.
( ) Quando o infrator cometer, simultaneamente, duas ou mais infrações, ser‐lhe‐ão aplicadas, cumulativamente, as
respectivas penalidades.
( ) Utilizar o veículo sem placas, com placas falsas ou adulteradas, é circunstância que sempre agrava as penalidades
dos crimes de trânsito.
( ) A suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pode ser
imposta isolada ou cumulativamente com outras penalidades.
A sequência está correta em
A) F, V, V, F.
B) V, F, V, V.
C) F, V, V, V.
D) V, F, F, F.

USO LEGAL E PROGRESSIVO DA FORÇA E EMPREGO DE EQUIPAMENTOS LETAIS E NÃO LETAIS
39
“Tício veio a se desentender com determinado indivíduo, conhecido como suposto traficante na cidade de Belo
Horizonte, que o ameaçou de morte na discussão. Sabendo que a referida pessoa tem fama de sempre cumprir as
ameaças que faz, dias após o entrevero, Tício o encontra em local ermo e com baixa iluminação, momento em que
percebe que o indivíduo levou a mão à cintura, como se fosse sacar algum objeto. Sem hesitar, ele empunha e
dispara seu revólver, vindo a matar o sujeito. Descobre depois que, na realidade, o traficante iria lhe dar de presente
uma Bíblia, pois sua intenção era tranquilizá‐lo e dizer que fora convertido à religião, não se envolvendo com
qualquer prática ilícita.” Sobre a situação hipotética em apreço, é correto afirmar que
A) amolda‐se ao conceito de legítima defesa de espécie putativa (imaginária), posto que Tício, por erro, acreditava que
seria agredido injustamente.
B) amolda‐se ao conceito de legítima defesa de espécie autêntica (real), uma vez que a conduta do traficante ensejou
perigo que pode ser repelido pelo agente.
C) trata‐se de descriminante putativa que afasta a antijuridicidade da conduta perpetrada por Tício, ante ao estado de
necessidade exculpante do erro cometido.
D) trata‐se de descriminante putativa que afasta a antijuridicidade da conduta perpetrada por Tício, ante ao estado de
necessidade justificante do erro cometido.

40
Acerca do tema uso legal e progressivo da força e emprego de equipamentos letais e não letais, analise as afirmativas.
I. Não será permitido o emprego de força, salvo a indispensável no caso de resistência ou de tentativa de fuga do
preso.
II. Se um terceiro oferecer resistência à prisão determinada por autoridade competente, o executor e as pessoas que o
auxiliarem poderão usar dos meios necessários para defender‐se ou para vencer a resistência.
III. Opor‐se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá‐lo, configura
crime tipificado no Código Penal Brasileiro.
Estão corretas as afirmativas
A) I, II e III.
B) I e II, apenas.
C) I e III, apenas.
D) II e III, apenas.
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INSTRUÇÕES
1. Material a ser utilizado: caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita de material transparente e de ponta
grossa. Os objetos restantes devem ser colocados em local indicado pelo fiscal da sala devidamente identificado.
2. Não é permitida, durante a realização das provas, a utilização de óculos escuros, boné, chapéu, gorro, lenço fazer
uso ou portar, mesmo que desligados, telefone celular, pagers, bip, agenda eletrônica, calculadora, walkman,
notebook, palmtop, ipod, tablet, gravador, transmissor/receptor de mensagens de qualquer tipo ou qualquer outro
equipamento eletrônico, qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos ou entre estes e
pessoas estranhas, oralmente ou por escrito, assim como não será permitido anotação de informações relativas às
suas respostas (copiar gabarito) fora dos meios permitidos, uso de notas, anotações, livros, impressos, manuscritos,
códigos, manuais ou qualquer outro material literário ou visual. Os candidatos com cabelos longos devem
prendê‐los, deixando as orelhas à mostra.
3. Durante a prova, o candidato não deve levantar‐se, comunicar‐se com outros candidatos e fumar.
4. A duração da prova é de 03 (três) horas, já incluindo o tempo destinado à entrega do Caderno de Provas e à
identificação – que será feita no decorrer da prova – e ao preenchimento do Cartão de Respostas (Gabarito).
5. Somente em caso de urgência pedir ao fiscal para ir ao sanitário, devendo no percurso permanecer absolutamente
calado, podendo antes e depois da entrada sofrer revista através de detector de metais. Ao sair da sala no término
da prova, o candidato não poderá utilizar o sanitário. Caso ocorra uma emergência, o fiscal deverá ser comunicado.
6. O Caderno de Provas consta de 40 (quarenta) questões de múltipla escolha. Leia‐o atentamente.
7. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 04 (quatro) opções (A a D) e uma única
resposta correta.
8. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de Provas
corresponde ao cargo a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no Cartão de Respostas (Gabarito)
que lhe foram fornecidos estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto, ou
tenha qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao fiscal. Não haverá substituição da Folha
de Respostas da Prova Objetiva de Múltipla Escolha por erro do candidato.
9. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe única
e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir.
10. O candidato poderá retirar‐se do local de provas somente a partir dos 90 (noventa) minutos após o início de sua
realização; contudo não poderá levar consigo o Caderno de Provas, sendo permitida essa conduta apenas no
decurso dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término.
11. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala somente poderão sair juntos. Caso o candidato insista em sair do local de
aplicação das provas, deverá assinar um termo desistindo da Seleção Interna e, caso se negue, deverá ser lavrado
Termo de Ocorrência, testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo fiscal da sala e pelo Coordenador da
Unidade.
RESULTADOS E RECURSOS
‐ Os gabaritos preliminares serão publicados no DOM, no endereço eletrônico www.pbh.gov.br/dom na data provável
do dia 23 de abril de 2015 e os Cadernos de Prova estarão disponíveis no endereço eletrônico www.consulplan.net, na
mesma data.
‐ O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá de 03
(três) dias úteis, a contar do primeiro dia útil subsequente à data de publicação do objeto do recurso, em todas as
decisões proferidas e que tenham repercussão na esfera de direitos dos candidatos, em requerimento próprio
disponibilizado no link correlato à Seleção Interna no endereço eletrônico www.consulplan.net.
‐ Os recursos deverão ser encaminhados via internet, através do Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos, somente
pelo endereço eletrônico www.consulplan.net, por meio do link correspondente a cada fase recursal.

