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PREFEITURA MUNICIPAL 
GRAVATAÍ/RS

CONCURSO PÚBLICO N° 01/2019

GUARDA MUNICIPAL

N2 DE INSCRIÇÃO DO CANDIDATO:

COMPOSIÇÃO DA PROVA TEÓRICO-OBJETIV

ÁREA DO CONHECIMENTO N° DE QUESTÕES
Língua Portuguesa 16

Matemática 08
Informática 08

Legislação Municipal 08
Conhecimentos Específicos 20

Total de Questões 60

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO:

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das provas e das 
normas que regem este Concurso Público.

1. Verifique se este caderno contém 60 (sessenta) questões. Caso contrário, solicite imediatamente ao fiscal da sala a 
sua substituição. O Caderno de Questões só será substituído no ato de entrega.

2. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D, E, sendo apenas I 
(uma) a resposta correta.

3. O tempo para realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo o preenchimento do cartão-resposta. O candidato 
só poderá se retirar do recinto da prova após I (uma) hora do seu início, podendo levar consigo o Caderno de 
Questões somente após 2 (duas) horas.

4. Nenhuma informação sobre as instruções e/ou conteúdos das questões será dada pelo fiscal, pois são parte 
integrante da prova.

5. No Caderno de Questões, o candidato poderá rabiscar, riscar, calcular, etc. A assinatura do cartão-resposta é 
obrigatória.

6. Ao final, os dois últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último termine sua prova, devendo todos 
assinarem a ata, atestando a idoneidade da fiscalização do concurso. Após o lacre do material da prova, todos deverão 
se retirar da sala ao mesmo tempo.

7. O candidato poderá destacar a parte inferior da capa deste Caderno de Questões para levar consigo as respostas.

(CARTÃO-RESPOSTA RASCUNHO)



LÍNGUA PORTUGUESA
Para responder às questões de 01 a 12, leia o seguinte 
fragmento retirado do conto Pai contra mãe, de 
Machado de Assis.

1 A escravidão levou consigo ofícios e aparelhos,
2 como terá sucedido a outras instituições sociais. Não
3 cito alguns aparelhos senão por se ligarem a certo
4 ofício. Um deles era o ferro ao pescoço, outro o ferro
5 ao pé; havia também a máscara de folha-de-flandres.
6 A máscara fazia perder o vício da embriaguez aos
7 escravos, por lhes tapar a boca. Tinha só três buracos,
8 dois para ver, um para respirar, e era fechada atrás da
9 cabeça por um cadeado. Com o vício de beber,
10 perdiam a tentação de furtar,_____geralmente era
11 dos vinténs do senhor que eles tiravam com que matar
12 a sede, e aí ficavam dois pecados extintos, e a
13 sobriedade e a honestidade certas. Era grotesca tal
14 máscara, mas a ordem social e humana nem sempre
15 se alcança sem o grotesco, e alguma vez o cruel. Os
16 funileiros as tinham penduradas, _____ venda, na
17 porta das lojas. Mas não cuidemos de máscaras.
18 O ferro ao pescoço era aplicado aos escravos
19 fujões. Imaginai uma coleira grossa, com a haste
20 grossa também à direita ou à esquerda, até ao alto da
21 cabeça e fechada atrás com chave. Pesava,
22 naturalmente, mas era menos castigo que sinal.
23 Escravo que fugia assim, onde quer que andasse,
24 mostrava um reincidente, e com pouco era pegado.
25 Há meio século, os escravos fugiam com
26 frequência. Eram muitos, e nem todos gostavam da
27 escravidão. Sucedia ocasionalmente apanharem
28 pancada, e nem todos gostavam de apanhar pancada.

Autor: Machado de Assis (adaptado).

Questão 01. De acordo com o texto, é INCORRETO 
afirmar que:
(A) O ferro ao pescoço era uma das ferramentas 

empregadas durante a escravidão.
(B) Ferro ao pé e máscara de ferro também eram usadas 

em escravos.
(C) Escravos fujões costumavam ter de usar uma coleira 

grossa de ferro no pescoço.
(D) A coleira de ferro no pescoço, além de grossa e 

fechada com chave atrás, também era pesada.
(E) De modo geral, os escravos não se importunavam 

com as pancadas.
Questão 02. A conjunção mas {1.14) expressa ideia de:
(A) Elucidação.
(B) Explicação.
(C) Conclusão.
(D) Soma.
(E) Adversidade.
Questão 03. NÃO está no modo indicativo o verbo:
(A) levou {1.1).
(B) Tinha (1.7).
(C) cuidemos (/. 17).
(D) era (1.18).
(E) Pesava (1.21).

Questão 04. As palavras outro (1.4) e Com (1.9) são 
classificadas, respectivamente, como:

(A) Advérbio e conjunção.
(B) Pronome e advérbio.
(C) Pronome e preposição.
(D) Conjunção e advérbio.
(E) Advérbio e preposição.
Questão 05. No período A escravidão levou consigo 
ofícios e aparelhos, como terá sucedido a outras 
instituições sociais (1.1-2), o termo sublinhado exerce 
função sintática de:
(A) Sujeito composto.
(B) Sujeito simples.
(C) Sujeito desinencial.
(D) Sujeito oracional.
(E) Sujeito indeterminado.
Questão 06. Assinale a única alternativa cujas palavras 
são acentuadas pela mesma razão gramatical de 
máscara (1.14):

(A) Matemática, século.
(B) Oblíquo, fétido.
(C) Fácil, termômetro.
(D) Hipotético, pé.
(E) Lápis, fértil.
Questão 07. Preenche, CORRETA e respectivamente, as 
lacunas das linhas 10 e 16 a alternativa:
(A) porque; a.
(B) por que; a.
(C) porquê; a.
(D) por que; à.
(E) porque; à.

Questão 08. Assinale a alternativa que apresenta um 
antônimo CORRETO para a palavra grossa (1.20):

(A) Graúda.
(B) Distinta.
(C) Pequena.
(D) Afilada.
(E) Vultuosa.

Questão 09. As palavras ferro (1.18) e andasse (1.23), em 
termos fonéticos, são compostas, respectivamente, por:

(A) 4 fonemas e 1 dígrafo; 5 fonemas e 2 dígrafos.
(B) 4 fonemas e 0 dígrafo; 6 fonemas e 1 dígrafo.
(C) 4 fonemas e 1 dígrafo; 5 fonemas e 1 dígrafo.
(D) 5 fonemas e 1 dígrafo; 6 fonemas e 1 dígrafo.
(E) 5 fonemas e 0 dígrafo; 6 fonemas e 1 dígrafo.

Questão 10. Se a palavra escravos (1.25) fosse passada 
para o singular, quantas outras palavras teriam de ser 
modificadas na frase por motivos de concordância de 
número?

(A) Uma.
(B) Duas.
(C) Três.
(D) Quatro.
(E) Cinco.
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Questão 11. Qual das palavras a seguir conta com um 
ditongo decrescente?
(A) outras (1.2).
(B) fazia (1.6).
(C) alguma (/. 15).
(D) tinham (1.16).
(E) dois (1.8).
Questão 12. A palavra naturalmente (1.22) é composta 
por um processo de derivação por:
(A) Sufixação.
(B) Prefixação.
(C) Parassíntese.
(D) Regressão.
(E) Apropriação.
Para responder às questões de 13 a 16, leia a tirinha.

Fonte: https://tirasarmandinho.tumblr.com/.

Questão 13. Considerando o gênero textual em questão, 
o texto tem por finalidade a função de:
(A) Tecer uma crítica à sociedade.
(B) Impor uma forma de pensamento.
(C) Convencer o leitor sobre o perigo da política.
(D) Argumentar sobre a face do poder.
(E) Mostrar o papel da criança na política.
Questão 14. Da leitura da tirinha, é CORRETO afirmar que:
(A) O poder pode ser comparado a drogas sintéticas.
(B) O poder é um tipo de droga viciante.
(C) O poder destrói toda a sociedade.
(D) Ainda que cause danos, o poder é necessário.
(E) Porque causa danos, o poder vicia.
Questão 15. Se, no segundo quadro, apenas a palavra 
sociedade fosse substituída por comunidades:
(A) O sinal indicativo de crase que antecede à palavra 

deveria permanecer.
(B) O sinal indicativo de crase que antecede à palavra 

deveria ser removido para fins de correção.
(C) Haveria um erro de concordância verbal caso 

ocorresse a mudança.
(D) O vocábulo “à” deveria ser substituído pelo verbo 

haver.
(E) Outras três palavras deveriam ser alteradas para fins 

de concordância.
Questão 16. O termo meu trabalho, no primeiro quadro, 
exerce qual função sintática na oração?
(A) Sujeito.
(B) Complemento nominal.
(C) Adjunto adnominal.
(D) Objeto direto.
(E) Objeto indireto.

MATEMÁTICA
Questão 17. Um poliedro convexo possui 20 faces e 12 
vértices. O número de arestas desse poliedro é:
(A) 26
(B) 28
(C) 30
(D) 32
(E) 34

Questão 18. Um aquário de vidro em formato esférico 
possui um raio de 6 cm. Assim, o volume de água que é 
necessário para encher completamente esse aquário, em 
litros, é: (Use n=3).

(A) 144 litros.
(B) 0,144 litros.
(C) 0,864 litros.
(D) 2,4 litros.
(E) Nenhuma das alternativas anteriores está correta.
Questão 19. O apótema de um hexágono regular inscrito 
em uma circunferência de raio 8 cm mede:

(A) 4 cm.
(B) 2V2 cm
(C) 4V3 cm
(D) 6V2 cm
(E) 8V3 cm
Questão 20. Uma gravata borboleta de papel .. .
é feita pela união de um vértice de dois 
triângulos equiláteros, conforme o modelo ao 
lado. Sabendo que os dois triângulos equiláteros têm 
lados da mesma medida, a saber, 4 cm, a quantidade de 
papel necessária para fazer essa gravata borboleta é:

(A) 2A/2"cm2 de papel.
(B) 4a/2 cm2 de papel.
(C) 2V3 cm2 de papel.
(D) 8V3 cm2 de papel.
(E) Nenhuma das alternativas anteriores está correta.
Questão 21. A figura ao lado 
apresenta o gráfico de uma função 
do segundo grau do tipo 
y = ax2 + bx + c. Sobre seus 
coeficientes, podemos afirmar que:

(A) a > 0, b > 0 e c > 0.
(B) a > 0, b < 0 e c > 0.
(C) a > 0, b > 0 e c < 0.
(D) a > 0, b < 0 e c < 0.
(E) a < 0, b > 0 e c < 0.
Questão 22. O conjunto solução do sistema linear abaixo é: 

í^ x  + 2y = 2 

(Jx  + 5y = 6
(A) S = {0,4}.
(B) S = {4,4}.
(C) S = {4,2}.
(D) S = {4,0}.
(E) S = (8,2).__________________________________
Questão 23. O consumo de biscoitos recheados por dia 
em uma escola infantil é dado pela função y = 4x + 1, em 
que x é o número de crianças e y, 0 número de biscoitos 
consumidos em um dia. Sabe-se que os biscoitos são 
vendidos em pacotes de 13 unidades cada. Assim, para 
uma semana de 5 dias, a quantidade mínima de pacotes 
de biscoitos que uma escola com 100 crianças necessita 
comprar, para que haja biscoitos para todos, é:

(A) 155 pacotes.
(B) 154 pacotes.
(C) 143 pacotes.
(D) 142 pacotes.
(E) 99 pacotes.

https://tirasarmandinho.tumblr.com/


Questão 24. O ponto de mínimo do gráfico da função y = 
- x2 + 3x - 30 é dado por:

(A) V = Í 5 . f }

(B) v=Ê. - f f

(C) v=K 147} 
’ 2 ]

(D) h - - f )

(E) H ! ■ - f f

_________________ INFORMÁTICA________ .________
As questões de 25 a 29 se referem ao Microsoft Word 
2016, em português, com instalação e configurações 
padrão.

Questão 31. Quando a sincronização estiver ativada para 
senhas no Chrome, as senhas serão salvas na
_________ . Caso contrário, as senhas serão
armazenadas apenas no _________ .
Qual alternativa preenche, CORRETA e respectivamente, 
as lacunas acima?

(A) Conta do Google Drive; Gerenciador de senhas do 
seu computador.

(B) Conta do Google; Gerenciador de senhas do 
computador.

(C) Conta do Google; Chrome no computador.
(D) nuvem pessoal; Chrome no computador.
(E) nuvem pessoal; Gerenciador de senhas do 

computador.

Questão 25. Qual o atalho de teclado que pode ser 
utilizado para alternar entre os últimos quatro locais 
editados em um documento?
(A) Shift + Ctrl+ Z.
(B) Alt + Ctrl+ Z.
(C) Alt + Shift+ Z.
(D) Ctrl + Z.
(E) Shift+ Z.
Questão 26. O símbolo ao lado representa o botão ~hj 
que possui qual das seguintes funcionalidades? |'~y

Questão 32. Ao importar favoritos no Chrome, caso não 
exista nenhum até então, os favoritos importados
aparecem na _______. Caso existam, os favoritos
importados serão adicionados à pasta_______no final
da Barra de Favoritos.

(A) Barra de Favoritos; Outros Favoritos.
(B) Pasta de Favoritos; Outros Favoritos.
(C) Barra de Favoritos; Novos Favoritos.
(D) Pasta de Favoritos; Novos Favoritos.
(E) Barra de Favoritos; Favoritos Importados.

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
(A) Restringir ou permitir alterações de formatação.
(B) Classificar uma lista em ordem alfabética.
(C) Inserir citação.
(D) Gerenciar fontes bibliográficas.
(E) Inserir índice.
Questão 27. A funcionalidade Atualizar Sumário está 
disponível em qual guia?

(A) Correspondências.
(B) Revisão.
(C) Página Inicial.
(D) Referências.
(E) Arquivo.
Questão 28. NÃO se trata de uma funcionalidade 
disponível na guia Design:

As questões de 33 a 37 se referem à Lei Orgânica.
Questão 33. Ao Sistema Único de Saúde -  SUS, no âmbi
to do Município, incumbe executar os seguintes serviços, 
EXCETO:
(A) De vigilância epidemiológica.
(B) De vigilância sanitária.
(C) De alimentação e nutrição.
(D) De fiscalização financeira.
(E) Da saúde do trabalhador.
Questão 34. O Poder Executivo apresentará ao Poder 
Legislativo, com cópia para a Comissão de Finanças e
Orçamento da Casa, até o final dos meses d e _____,
_____ e ______, o comportamento das finanças
públicas e da evolução da dívida pública.

(A) Marca d’água.
(B) Cor da página.
(C) Margens.
(D) Bordas de página.
(E) Temas.
Questão 29. O atalho de teclado Ctrl + Shift + V realiza 
qual funcionalidade?

(A) Aplicar formatação de texto oculto.
(B) Sublinhar as palavras, mas não os espaços.
(C) Formatar as letras com versalete.
(D) Colar.
(E) Aplicar a formatação copiada ao texto.
As questões de 30 a 32 se referem ao navegador Google 
Chrome, em português, com instalação e configurações 
padrão para ambiente Microsoft Windows.
Questão 30. O atalho de teclado Alt + Home realiza qual 
ação?

(A) Acessar a primeira guia aberta.
(B) Abrir uma nova guia.
(C) Abre a página inicial em nova guia
(D) Abre a página inicial na guia atual.
(E) Abrir a página inicial em nova janela.

Das assertivas abaixo, qual(is) NÃO preenche(m)
corretamente as lacunas acima?
I. Fevereiro; II. Abril; III. Maio; IV. Julho; V. Setembro.
(A) Apenas I e II.
(B) Apenas II e IV.
(C) Apenas III.
(D) Apenas III e V.
(E) Apenas I e IV.
Questão 35. Acerca dos servidores municipais, assinale
a alternativa INCORRETA.
(A) São assegurados, aos funcionários públicos, abono 

familiar, avanços trienais, adicionais por tempo de 
serviço e licença-prémio de serviço.

(B) É vedada a participação de servidores no produto da 
arrecadação de tributos e multas, inclusive da dívida 
ativa.

(C) O servidor será aposentado na forma definida na 
Constituição Federal.

(D) Ao servidor público, é assegurado pleno direito de 
defesa bem como a assistência pelo seu órgão de 
classe.

(E) Falecido o servidor, seus dependentes perdem os 
direitos à assistência médica, cirúrgica e hospitalar.
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Questão 36. NÃO é uma competência privativa do Prefeito:

(A) Representar o Município em juízo e fora dele.
(B) Vetar projetos de lei total ou parcialmente.
(C) Planejar e promover a execução dos serviços 

públicos.
(D) Impedir o auxílio da polícia do Estado para garantia 

de cumprimento de seus atos.
(E) Oficializar, obedecidas às normas urbanísticas 

aplicáveis, as vias e os logradouros públicos.

Questão 42. São estratégias individuais de prevenção de 
danos ao meio ambiente, EXCETO:
(A) Utilizar lâmpadas e aparelhos mais eficientes, esti

mulando o consumo consciente.
(B) Utilizar combustível alternativo.
(C) Sempre que possível, reaproveitar folhas, fazendo 

impressões frente e verso.
(D) Deixar torneiras e chuveiros ligados sem necessidade.
(E) Plantar árvores.

Questão 37. Importam responsabilidade os atos do Pre
feito ou do Vice-Prefeito que atentem contra, EXCETO:
(A) 0  livre exercício dos poderes constituídos.
(B) 0  exercício dos direitos individuais, políticos e 

sociais.
(C) A improbidade na administração.
(D) A Lei Orçamentária.
(E) 0  cumprimento das leis e das decisões judiciais.

Questão 43. Devem ser áreas em bom estado de 
conservação, com elevada diversidade biológica, tendo 
como objetivo proteger ambientes naturais onde se 
asseguram condições para a existência ou reprodução de 
espécies ou comunidades da flora local e da fauna residente 
ou migratória. Em geral, são criadas para a proteção de uma 
espécie específica de ocorrência espacialmente restrita. 
Trata-se do(a):
(A) Refúgio de Vida Silvestre.
(B) Reserva Extrativista.
(C) Reserva Biológica.
(D) Estação Ecológica.
(E) Reserva da Fauna.

As questões de 38 a 40 se referem ao Regime Jurídico 
dos Servidores.
Questão 38. A licença concedida dentro de quantos dias 
do término de outra da mesma espécie, será considerada 
como prorrogação da antecedente, para todos os efeitos?
(A) 60 dias.
(B) 75 dias.
(C) 90 dias.
(D) 120 dias.
(E) 200 dias.

Questão 44. São objetivos do plano de manejo de uma
unidade de conservação, EXCETO:
(A) Definir os objetivos específicos de manejo.
(B) Maximizar os impactos negativos sobre as unidades de 

conservação.
(C) Estabelecer a diferenciação e intensidade de uso 

mediante zoneamento, visando a proteção de seus 
recursos naturais e culturais.

(D) Reconhecer a valorização e o respeito à diversidade 
socioambiental e cultural das populações tradicionais e 
seus sistemas de representação social.

(E) Garantir a manutenção dos processos ecológicos.

Questão 39. NÃO é um dos deveres dos servidores:
(A) Exercer com zelo e dedicação as atribuições do 

cargo ou função.
(B) Atender com presteza ao público em geral, prestando 

as informações requeridas, inclusive as protegidas 
por sigilo.

(C) Zelar pela economia do material e conservação do 
patrimônio público.

(D) Ser assíduo e pontual ao serviço.
(E) Tratar com urbanidade as pessoas.

As questões de 45 a 48 se referem ao Estatuto Geral 
das Guardas Municipais.
Questão 45. São requisitos básicos para investidura em 
cargo público na guarda municipal: I. Nacionalidade brasi
leira; II. Quitação com as obrigações militares e eleitorais; 
III. Nível superior incompleto; IV. Aptidão física, mental e 
psicológica; V. Idade mínima de 21 anos.

Quantos dos itens acima está(ão) CORRETO(S)?

(A) Apenas 1 deles.
(B) Apenas 2 deles.
(C) Apenas 3 deles.
(D) Apenas 4 deles.
(E) Todos os 5.

Questão 40. São penalidades disciplinares aplicáveis ao 
servidor: I. Advertência; II. Suspensão; III. Demissão; IV. 
Prisão; V. Pedido público de desculpas.
Quantos dos itens acima está(ão) CORRETO(S)?
(A) Apenas 1 deles.
(B) Apenas 2 deles.
(C) Apenas 3 deles.
(D) Apenas 4 deles.
(E) Todos os 5.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS Questão 46. São competências específicas das guardas
municipais, EXCETO:
(A) Colaborar, de forma integrada com os órgãos de se

gurança pública, em ações conjuntas que contribuam 
com a paz social.

(B) Atuar, preventiva e transitoriamente, no território do 
Município, para a proteção sistêmica da população 
que utiliza serviços e instalações municipais.

(C) Cooperar com os demais órgãos de defesa civil em 
suas atividades.

(D) Zelar pelos bens, equipamentos e prédios públicos 
do Município.

(E) Garantir o atendimento de ocorrências emergenciais, 
ou prestá-lo direta e imediatamente quando deparar- 
se com elas.
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Questão 41. As áreas com potencial para se transforma
rem em unidades de conservação são aquelas que 
possuem características relevantes, como: I. Remanes
centes florestais em bom estado de conservação; II. 
Presença de espécies ameaçadas, raras, migratórias, 
endêmicas; III. Ter recursos hídricos; IV. Ter 
disponibilidade de uso sustentável dos recursos naturais; 
V. Possuir beleza cênica ou potencial para ecoturismo.
Quantos dos itens acima está(ão) CORRETO(S)?
(A) Apenas 1 deles.
(B) Apenas 2 deles.
(C) Apenas 3 deles.
(D) Apenas 4 deles.
(E) Todos os 5.



Questão 47. As guardas municipais utilizarão uniforme e 
equipamentos padronizados, preferencialmente, na cor:
(A) Azul-marinho.
(B) Preta.
(C) Azul escuro.
(D) Laranja.
(E) Cinza.
Questão 48. As guardas municipais não poderão ter 
efetivo superior a: I. 0,4% da população, em Municípios 
com até 50.000 habitantes; II. 0,2% da população, em 
Municípios com mais de 50.000 e menos de 500.000 
habitantes; III. 0,1% da população, em Municípios com 
mais de 500.000 habitantes.
Está(ão) CORRETA(S):

(A) Apenas I.
(B) Apenas II.
(C) Apenas III.
(D) Apenas I e II.
(E) I, lie  III.
As questões 49 e 50 se referem ao Código Penal.
Questão 49. Em caso de lesão corporal culposa, a pena 
será:
(A) Reclusão, de quatro a doze anos.
(B) Reclusão, de dois a oito anos.
(C) Detenção, de um a cinco anos.
(D) Detenção, de dois meses a um ano.
(E) Detenção, de três meses a dois anos.
Questão 50. Tratando-se de maus-tratos, aumenta-se a
pena de ____, se o crime é praticado contra pessoa
menor de___ _.
Qual alternativa preenche, CORRETA e respectivamente, 
as lacunas acima?

(A) dois terços; 12 anos.
(B) um terço; 14 anos.
(C) reclusão; 14 anos.
(D) detenção; 16 anos.
(E) dois terços; 14 anos.
As questões de 51 a 55 se referem ao Estatuto dos 
Servidores da Guarda Municipal de Gravataí/RS.
Questão 51. São servidores da guarda municipal na ativa 
os: I. Servidores efetivos aposentados; II. Servidores 
efetivos em cargo isolado; III. Servidores contínuos.

Está(ão) CORRETA(S):
(A) Apenas I e II
(B) Apenas II.
(C) Apenas III.
(D) I, II e III.
(E) Apenas I.
Questão 52. É a soma da autoridade, deveres e 
responsabilidades de que o servidor da Guarda Municipal 
é investido legalmente, quando conduz homens ou dirige 
a Guarda Municipal ou suas frações constituídas, sendo 
vinculado ao grau hierárquico e constituindo prerrogativa 
impessoal, em cujo exercício o servidor se define e se 
caracteriza como chefe:

(A) Subordinação.
(B) Chefia.
(C) Hierarquia.
(D) Obrigação.
(E) Comando.

Questão 53. As vantagens são constituídas por: I. Venci
mentos; II. Indenizações; III. Avanços; IV. Gratificações e 
adicionais; V. Remuneração.

Quantos dos itens acima está(ão) CORRETO(S)?
(A) Apenas 1 deles.
(B) Apenas 2 deles.
(C) Apenas 3 deles.
(D) Apenas 4 deles.
(E) Todos os 5.
Questão 54. O planejamento geral e estratégico, a 
instrução, o controle e a execução das atividades gerais 
da Guarda Municipal compete à:

(A) Coordenadoria Administrativa.
(B) Coordenadoria de Operações.
(C) Coordenadoria-Geral.
(D) Coordenadoria Urbana.
(E) Coordenadoria Superior.
Questão 55. As Frações das Coordenadorias são órgãos 
de execução dirigidas por:
(A) Coordenadores.
(B) Supervisores.
(C) Seguranças.
(D) Inspetores.
(E) Guardas.
As questões de 56 a 58 se referem ao Código de 
Trânsito Brasileiro.
Questão 56. Acerca das normas gerais de circulação e 
conduta, assinale a alternativa INCORRETA.
(A) O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de 

seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados 
indispensáveis à segurança do trânsito.

(B) Os veículos mais lentos, quando em fila, deverão 
manter distância suficiente entre si para permitir que 
veículos que os ultrapassem possam se intercalar na 
fila com segurança.

(C) O condutor que for ingressar numa via, procedente 
de um lote lindeira a essa via, deverá dar preferência 
aos veículos e pedestres que por ela estejam 
transitando.

(D) Nas vias providas de acostamento, a conversão à 
esquerda e a operação de retorno deverão ser feitas 
nos locais apropriados e, onde estes não existirem, o 
condutor deverá aguardar no acostamento, à 
esquerda, para cruzar a pista com segurança.

(E) Durante a manobra de mudança de direção, o 
condutor deverá ceder passagem aos pedestres e 
ciclistas, aos veículos que transitem em sentido 
contrário pela pista da via da qual vai sair, 
respeitadas as normas de preferência de passagem.

Questão 57. O condutor de veículo só poderá fazer uso 
de buzina, desde que em toque breve, nas seguintes 
situações: I. Para cumprimentar pedestres à rua; II. Nas 
áreas urbanas, quando for conveniente advertir a um 
condutor que se tem o propósito de ultrapassá-lo; III. Para 
fazer as advertências necessárias a fim de evitar 
acidentes.
Está(ão) INCORRETA(S):
(A) I, II e III.
(B) Apenas I e II.
(C) Apenas II e III.
(D) Apenas III.
(E) Apenas I.
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Questão 58. Onde não existir sinalização regulamentado- 
ra, nas vias urbanas a velocidade máxima será de:

(A) Oitenta quilômetros por hora, nas vias de trânsito 
rápido.

(B) Setenta quilômetros por hora, nas vias arteriais.
(C) Cinquenta quilômetros por hora, nas vias coletoras.
(D) Quarenta quilômetros por hora, nas vias locais.
(E) Trinta quilômetros por hora, nas vias rurais.
As questões 59 e 60 se referem à Lei n° 9.605/98, que 
dispõe sobre as sanções penais e administrativas 
derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio 
ambiente.
Questão 59, São circunstâncias que agravam a pena, 
quando não constituem ou qualificam o crime ter o agente 
cometido a infração: I. Para obter vantagem pecuniária; II. 
Atingindo áreas urbanas ou quaisquer assentamentos 
humanos; III. Em domingos ou feriados; IV. Com o 
emprego de métodos cruéis para abate ou captura de 
animais; V. À noite.

Quantos dos itens acima está(ão) CORRETO(S)?

(A) Apenas 1 deles.
(B) Apenas 2 deles.
(C) Apenas 3 deles.
(D) Apenas 4 deles.
(E) Todos os 5.
Questão 60. A prestação de serviços à comunidade pela 
pessoa jurídica consistirá em, EXCETO:

(A) Custeio de programas e de projetos ambientais.
(B) Execução de obras de recuperação de áreas 

degradadas.
(C) Interdição temporária de estabelecimento, obra ou 

atividade.
(D) Manutenção de espaços públicos.
(E) Contribuições a entidades ambientais ou culturais 

públicas.
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