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CADERNO DE PROVAS 
 

Caro(a) Candidato(a): Antes de iniciar a prova leia atentamente as instruções a seguir: 

 

1. Este caderno contém 60 (sessenta) questões objetivas com 04 (quatro) opções (A, B, C, D). A prova terá duração 

máxima de 04(quatro) horas. A prova terá seu horário de início em sala, a contar após a distribuição dos cadernos 

de prova e autorização do aplicador(a). 

2. Confira em seu caderno de provas a sequência de questões. Você tem até 10 (dez) minutos do início das provas 

para solicitar a troca do caderno de provas que apresentar algum problema de impressão ou qualquer outro que 

inviabilize a realização da mesma, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido. 

3. A interpretação das questões, bem como das instruções, faz parte da prova. Portanto, ao aplicador(a) de sala e 

fiscais não há autorização para fornecer esclarecimentos sobre o conteúdo das provas, sendo esta atribuição de 

única e exclusiva responsabilidade do(a) candidato(a). 

4. Você receberá do aplicador o cartão de respostas 30 (trinta) minutos após o início da prova, o cartão de respostas 

deverá obrigatoriamente ser assinado pelo(a) candidato(a) no local em que há a indicação: “ASSINATURA”, 

utilizando sempre caneta esferográfica de tinta preta ou azul. 

5. Caso realmente precise, utilize como rascunho os espaços em branco nas folhas do caderno de prova. Sugerimos 

que você assinale, inicialmente, no próprio caderno de provas, todas as respostas que julgar correta. Depois, 

passe-as para o cartão de respostas. 

6. Questões com mais de uma alternativa assinalada, rasurada ou em branco serão ANULADAS. Portanto, ao 

preencher o cartão de respostas faça-o cuidadosamente. Evite erros, pois em hipótese alguma haverá 

substituição do cartão de respostas por erro do(a) candidato(a). 

7. Ao terminar a prova ou findo o horário limite para sua realização, o candidato deverá OBRIGATORIAMENTE 

entregar seu cartão de respostas “ASSINADO”, ao aplicador(a) de sala. O(a) candidato(a) que não devolver seu 

cartão de respostas será automaticamente eliminado(a) e não terá classificação alguma no concurso público. 

8. Atenção! Preencha o cartão-resposta na mesma sequência numérica das questões do caderno de provas.  

9. Somente será permitido levar o caderno de questões (prova), depois de decorrido o período de 120 (cento e 

vinte) minutos do início das provas. 

10. Não serão permitidas consultas a quaisquer materiais, uso de telefone celular ou outros aparelhos eletrônicos, 

assim como os demais procedimentos constantes no subitem 9.5 e no subitem 9.7 do Edital 001/2019. 

11. Após o término da prova, o(a) candidato(a) deverá deixar imediatamente o recinto da mesma, sendo 

terminantemente proibido fazer contato com os(as) candidatos(as) que ainda não terminaram a prova sob pena 

de ser excluído do Concurso Público. 

12. O desrespeito às normas que regem o presente concurso, bem como, a desobediência às exigências registradas 

no edital, além de sanções legais cabíveis implica na desclassificação do candidato. 

13. Aguarde a ordem do aplicador para iniciar a prova. 

14. Os dois últimos candidatos ao terminarem as provas deverão retirar-se da sala simultaneamente, após 

testemunharem o fechamento (lacre) do envelope de provas, assinando a Ata Relatório. 

15. O candidato, após a divulgação dos gabaritos oficiais preliminares da Prova Objetiva, que será feita às 20 horas 

do dia 27/10/2019, no site  www.gualimp.com.br, poderá peticionar RECURSO à banca examinadora, quando 

julgar que ocorreu erro na formulação das questões e divulgação do gabarito preliminar, nos dias 28/10/2019 e 

29/10/2019. 

NÃO ESQUEÇA! 

Ao sair, entregue o cartão de respostas devidamente assinado. 

BOA PROVA!!! 
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ATENÇÃO!!! 
 
➢ O CARTÃO DE RESPOSTAS ABAIXO É PARA SER UTILIZADO SOMENTE COMO RASCUNHO. 

➢ AO RECEBER O CARTÃO DE RESPOSTAS DEFINITIVO CONFIRA OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

(NOME, CARGO, NÚMERO DE INSCRIÇÃO) E EM SEGUIDA ASSINE NO LOCAL INDICADO. 

OBS.: O candidato deverá OBRIGATORIAMENTE, entregar seu cartão de repostas preenchido 

e ASSINADO, sob pena de ter seu cartão de respostas ANULADO.  

(item 9.13 do edital 001/2019) 
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QUESTÕES DE LINGUA PORTUGUESA  
 
 

 

Leia, com atenção, o texto a seguir, pois as questões de 01 a 08 são referentes a ele. 
 

 
 

01.  Sobre o Texto e seu contexto, analise:  

 

I- A falta de sono pode causar diversos problemas de saúde e levar à morte precoce; 

II- Atualmente, as pessoas estão dormindo abaixo do tempo necessário para o seu bem-estar; 

III- Diversas doenças estão relacionadas com a falta de sono como, por exemplo, o câncer. 
 

Dos itens acima: 
 

(A) Apenas o item I está correto. 

(B) Apenas os itens I e II estão corretos. 

(C) Apenas os itens II e III estão corretos. 

(D) Todos os itens estão corretos. 

 

02.  Em relação à pontuação do Texto, julgue as afirmativas abaixo em verdadeiro (V) ou falso (F). Em 

seguida, assinale a alternativa com a ordem correta das respostas, de cima para baixo:  
 

⃣ Manteria o sentido original do texto se acrescentássemos uma vírgula imediatamente após a palavra 

“Todos” (linha 1); 

⃣ Os travessões presentes nas linhas 16 e 17, respectivamente, foram corretamente empregados; 

⃣ As vírgulas presentes na linha 15 são obrigatórias. 

 

(A) F–V–V. (B) V–V–V. (C) V–F–F. (D) F–F–V.  
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03. A partícula “que” (linha 1), no contexto em que está inserida, exerce a seguinte função morfológica: 

 

(A) Pronome possessivo. 

(B) Pronome relativo. 

(C) Conjunção integrante. 

(D) Conjunção temporal. 
 

04. Sobre a configuração fonética da palavra “professor” (linha 5), assinale a alternativa CORRETA:  

 

(A) 9 fonemas e 1 dígrafo. 

(B) 8 fonemas e 1 dígrafo. 

(C) 8 fonemas e 2 dígrafos. 

(D) 7 fonemas e 1 dígrafo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

05. “Mas talvez você não saiba que a falta dele pode causar vários problemas de saúde e levar à morte 

precoce.” (linhas 2 a 4). A crase foi empregada no período acima pela seguinte justificativa:  

 
(A) Há contração entre preposição exigida por regência nominal e artigo definido feminino. 

(B) Há contração entre preposição exigida por regência verbal e artigo definido feminino. 

(C) É obrigatório o uso da crase em algumas locuções conjuntivas formadas por palavras femininas como, por 

exemplo, “à morte”. 

(D) É obrigatório o uso da crase em locuções adverbiais formadas por palavras femininas como, por exemplo, 

“à morte”. 
 

06. A partícula “que” (linha 11) introduz uma:  

 

(A) Oração subordinada substantiva completiva nominal. 

(B) Oração subordinada substantiva objetiva direta. 

(C) Oração subordinada adjetiva restritiva. 

(D) Oração subordinada adjetiva explicativa. 

 

07. Assinale a alternativa que representa corretamente a divisão silábica da palavra retirada do texto:  

 

(A) “Saúde”: sa-ú-de. 

(B) “Professor”: pro-fe-ssor. 

(C) “Suicídio”: sui-cí-dio. 

(D) “Noite”: no-i-te. 
 

08. A palavra “boa” (linha 1) pertence à mesma classe gramatical que a seguinte palavra sublinhada 

no trecho abaixo:  
 

“Toda doença que parece estar nos matando no mundo moderno, do câncer ao mal de Alzheimer, infarto, 

diabetes, obesidade, derrame e até suicídio tem ligações significativas – e causais – com a falta de sono’, 

explica.” (linhas 13 a 17) 

 

(A) “câncer”. (B) “até”. (C) “significativas”. (D) “com”. 

 

09. Há erro de concordância verbal na seguinte alternativa:  
 

(A) Cerca de duzentas pessoas dançaram na festa. 

(B) Mais de uma criança se esconderam do tiroteio. 

(C) Vossas Excelências ainda não avaliaram o meu pedido? 

(D) Ele foi um dos alunos que mais se destacou neste ano. 
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10. Sobre a regência do verbo “chamar”, analise:  

 

I -  No sentido de “mandar vir, convocar” é um verbo transitivo direto; 

II -  No sentido de “invocar, clamar”, é um verbo transitivo indireto. O objeto indireto requer a preposição 

“por”; 

III -  Já na acepção de “cognominar, apelidar, alcunhar, qualificar, tachar”, será, indistintamente, verbo 

transitivo direto ou verbo transitivo indireto. Vem sempre acompanhado de um predicativo do objeto 

que poderá ou não ser encabeçado por uma preposição.  
 

Dos itens acima: 
 

(A) Apenas o item I está correto. 

(B) Apenas os itens I e II estão corretos. 

(C) Apenas os itens II e III estão corretos. 

(D) Todos os itens estão corretos. 
 

11. Com base na significação das palavras, assinale a alternativa que representa corretamente 

palavras homógrafas heterofônicas:  
 

(A) Leste (verbo) - leste (substantivo). 

(B) Acender (atear fogo) - ascender (subir). 

(C) Ruço (pardacento, grisalho) - russo (natural da Rússia). 

(D) Atuar (agir) - atoar (rebocar). 
 

12. “Os argumentos que ele utilizou salvaram o réu da prisão.”. O termo destacado exerce função 

sintática de:  

 
(A) Adjunto adnominal. 

(B) Complemento nominal. 

(C) Objeto direto. 

(D) Objeto indireto. 

13. Assinale a alternativa em que os termos destacados exercem corretamente função sintática de 

vocativo:  

 

(A) Eles sempre dançam conforme a música. 

(B) Muitos hoje em dia morrem de fome. 

(C) “Carlos, Antônio teve a sua dissertação de mestrado aprovada.” 

(D) “Tenha cuidado, meu irmão, a vida não é fácil.” 

 

14. Assinale a alternativa que representa corretamente um ditongo crescente:  

 

(A) Rei. (B) Glória. (C) Lauda. (D) Paraguai. 
 

 

15. Com base nas vozes verbais, é correto afirmar que há voz ativa na seguinte alternativa:  

 

(A) O carro foi deixado na porta da oficina pelo próprio dono. 

(B) Entregaram-se os diplomas a todos os formandos. 

(C) Compraram-se vários livros para serem doados aos meninos do orfanato. 

(D) “Esse infeliz moço conserva a honra na altura da sua imensa desgraça.” 
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QUESTÕES DE MATEMÁTICA  
 

 
 

16.  Um apiário produz 160 potes de mel durante 04 dias com um apicultor trabalhando 05 horas por 

dia. Considerado que este apiário fechou um grande contrato de fornecimento e precisará contratar mais 

02 apicultores, sendo que a jornada de trabalho de todos os apicultores passará a ser de 08 horas diárias, 

qual será a quantidade de potes de mel produzida diariamente? (Considere que os 03 apicultores 

possuem no mesmo ritmo de produção).  

 

(A) 175 potes. (B) 166 potes. (C) 192 potes. (D) 184 potes. 

 

17.  Para passar em um concurso público Tobias resolveu estudar assiduamente durante um período 

de tempo. Sua rotina de estudos começou numa segunda-feira e desde então ele estuda um dia e 

descansa no outro, estuda novamente no próximo dia e descansa no outro e assim sucessivamente. 

Tendo em vista que Tobias estudou por 150 vezes, pode-se dizer que Tobias estudou pela última vez em 

qual dia da semana?  

 

(A) Terça-feira. (B) Quinta-feira. (C) Sexta-feira. (D) Domingo. 

 

18.  A Polícia Civil descobriu mês passado um golpe que era aplicado na internet que prometia 

rendimentos turbinados em aplicações financeiras. Os golpistas prometiam que do valor inicial aplicado 

após um mês ele dobraria de valor, e se o investidor permanecesse com ele investido por mais um mês 

novamente ele dobraria mais uma vez de valor e assim sucessivamente. Bianca caiu nesse velho conto 

de rentabilidade alta em pouco tempo e investiu R$ 2.500,00. Sendo assim, marque a alternativa que 

representa o lucro total que Bianca teria caso esta oferta não fosse um golpe e se mantivesse esse valor 

aplicado por 04 meses.  

 

(A) R$ 40.000,00 (B) R$ 37.500,00 (C) R$ 75.000,00 (D) R$ 77.500,00 

19.  A função que originou o gráfico a seguir trata-se de uma função:  

 

 

(A) Logarítmica. (B) Delta. (C) Modular. (D) Quadrática. 

 

20.  Analise as proposições a seguir e marque a alternativa correta correspondente:  

 

I -  𝟐−𝟑 = −𝟖 

II -  (𝟎, 𝟎𝟓)𝟐 = 𝟎, 𝟏𝟎 

III -  𝟏−𝟏𝟖 = 𝟏 

 

(A) Somente 01 proposição está correta. 

(B) Todas as proposições estão corretas. 

(C) Somente 02 proposições estão corretas. 

(D) Nenhuma proposição está correta. 
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21.  Uma indústria farmacêutica desenvolveu um comprimido cuja fórmula para sua produção é dada 

por “B . C” 

Sabendo que B equivale a “x – 3” e C equivale a “x + 1”, pode-se afirmar que a fórmula para produção do 

comprimido é dada por:  

 

(A) 2𝑥 + 2. (B) 𝑥 + 2. (C) 𝑥2 − 2𝑥 − 3. (D) 2𝑥 − 3𝑥 − 3. 

 

22.  Um caminhão percorreu um trecho de 2.500 metros do ponto A ao B conforme imagem a seguir. 

Ao chegar ao ponto B, o caminhão estará a quantos metros de altura em relação ao ponto inicial? 

(Considere seno 45° = 0,85).  

 

(A) 2.260 metros. (B) 2.190 metros. (C) 2.050 metros. (D) 2.125 metros. 

 

23.  Um cubo qualquer sofreu um aumento de 25% em todas as suas arestas. Considerando que o 

volume do cubo antes do aumento das arestas era de 50 cm3, pode-se afirmar que o novo volume deste 

cubo será de quantos cm3 aproximadamente?  

 

(A) 75,25 cm3. (B) 97,65 cm3. (C) 62,5 cm3. (D) 82,5 cm3. 

 

24.  Rafaela comprou um sapato que custa R$ 80,00, ao chegar no caixa descobriu que se pagar à 

vista teria um desconto de 5%. Qual o valor que Rafaela pagará no sapato à vista?  

 
(A) R$ 76,00 (B) R$ 64,00 (C) R$ 78,80 (D) R$ 62,90 

 

25.  Analise o cilindro abaixo:  

 

 
 

Qual é o valor da área total deste cilindro? (use: 𝝅 = 3,14) 

 

(A) 100 m2 (B) 785 m2 (C) 628 m2 (D) 856 m2 
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26.  Em uma loja de agricultura 30 metros de lona preta plástica custam R$ 318,00, quanto custará 5 

metros da mesma lona preta plástica?  

 

(A) R$ 32,90 (B) R$ 47,06 (C) R$ 53,00 (D) R$ 61,90 

 

27.  Ao resolver a equação do 2º grau abaixo, os valores deverão ser:  

 

f(x) = x2 – 3x + 2 

 

 

(A) -2 e 2. (B) 4 e -2. (C) 4 e 2. (D) 2 e 1. 

 

28.  Assinale a alternativa que representa uma matriz do tipo DIAGONAL.  

 

(A) 
[
4 0 1
0 1 0
1 0 3

] 

 

(B) [
5 5 5
5 5 5

] 
 

(C) 
[
−8 0 0
0 3 0
0 0 7

] 

 

(D) [
0 0
0 0

] 

 

 

29.  Patrick recebeu seu tão aguardado cartão de crédito por correspondência ontem. Para utilizá-lo o 

mesmo deve cadastrar uma senha de 06 dígitos, sendo os números não podem se repetir e que o último 

número desta senha não pode ser o número “0”. Sendo assim, quantas possibilidades de senhas podem 

ser criadas por Patrick?  

 

(A) 151.200 (B) 60.480 (C) 1.000.000 (D) 120.960 

 

30.  Considerando que uma função do primeiro grau possui a forma 𝒚 = 𝒂𝒙 + 𝒃, analisando a figura a 

seguir, é possível afirmar que:  

 
 
(A) 𝑎 < 0. (B) 𝑎 = 0. (C) 𝑎 > 0. (D) 𝑏 < 0. 
 
 
 

QUESTÕES DE NOÇÕES BÁSICAS DE INFORMÁTICA 
 

 

31.  No Excel 2010 em sua configuração padrão, para classificar os dados de uma planilha 

normalmente é feito por ordem alfabética ou numérica. Contudo, existem outras formas de classificação 

disponíveis, marque a alternativa que corresponda a um destes modos:  

 

(A) Data da última modificação. 

(B) Quantidade de caracteres. 

(C) Unicode. 

(D) Cor da Célula. 
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32.  Em um texto qualquer do Word 2010 em sua configuração padrão, caso o usuário deseje 

selecionar todo o texto de uma única vez para depois alterar o tipo de fonte ou o tamanho dela, por 

exemplo, o mesmo pode realizar facilmente este procedimento através de qual procedimento a seguir?  

 
(A) Utilizando o atalho “Ctrl+T”. 

(B) Realizando um clique triplo em qualquer parte do texto com o botão esquerdo do mouse. 

(C) Clicando no recurso “Selecionar Tudo”, disponível na guia “Página Inicial”, grupo “Fonte”. 

(D) Pressionando a tecla SHIFT e com o botão esquerdo do mouse realizar um clique duplo. 

 

33.  Um físico está preparando uma lista de exercícios para seus alunos no Word 2010 em sua 

configuração padrão, o mesmo necessita inserir alguns símbolos que não constam no teclado, tais como 

“π; µ, ®; ≠; ±; ≤”. Uma das maneiras mais fáceis de realizar tal feito é através do recurso “Inserir Símbolo”. 

Este recurso pode ser acessado na guia “Inserir” e clicando no ícone _______.  

 
(A) 

 

(B) 

 

(C) 

 

(D) 

 
 

34.  Sobre o Word Microsoft Word (2010), assinale (V) para verdadeiras e (F) para falsa:  

 

⃣ Não é preciso teclar ENTER a cada vez que a linha terminar. Conforme vai digitando e o espaço da 

linha acabar, o Word fará automaticamente a quebra de linha. 

⃣ O Enter é utilizado quando deseja iniciar um novo parágrafo. 

⃣ Ponto de Inserção trata-se da barrinha preta piscante que aparece após a letra digitada. 

 
A sequência CORRETA é: 

 
(A) V, F, V. (B) F, V, F. (C) V, V, V. (D) F, F. F. 

 

35.  Um funcionário público deseja mover um arquivo de uma pasta para outra e renomeá-lo 

(“recortar”, “colar” e “renomear”), usando teclas de Word 2010 em sua configuração padrão, usa-se as 

seguintes combinações, respectivamente:  

 
(A) CTRL+C, CTRL+V e CTRL+X. 

(B) CTRL+V, CTRL+X e F3. 

(C) CTRL+R, CTRL+V e CTRL+Z. 

(D) CTRL+X, CTRL+V e F2. 

 

36.  No Microsoft Word 2010 o item em destaque se refere à/ao:  
 

 

 

 

 

(A) Lista de vários níveis. 

(B) Quantidade de letras. 

(C) Tamanho da fonte. 

(D) Tipo de fonte. 
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37.  De acordo com o Windows, complete a afirmativa abaixo:  

 

“A __________________ mostra quais as janelas estão abertas no momento, mesmo que algumas 

estejam minimizadas ou ocultas sob outra. Permite, assim, alternar entre essas janelas ou programas 

com rapidez e facilidade.” 

 

(A) Barra de Tarefas. 

(B) Logoff. 

(C) Painel de Controle. 

(D) Área de Trabalho. 

38.  São funções do Microsoft Excel (2016), do tipo Financeira, EXCETO:  

 

(A) Função AMORDEGRC. 

(B) Função MÉDIASE. 

(C) Função BITOR. 

(D) Função INV.BINOM. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observe a imagem abaixo para responder as questões 39 e 40: 

 
 

 

39.  O número 1 e 14 da imagem significa respectivamente:  

 

(A) Marcadores; Bordas. 

(B) Numeração; Sombreamento. 

(C) Lista de vários Níveis; Classificar. 

(D) Diminuir Parágrafo; Mostrar tudo. 
 

40.  Os atalhos de teclado já são muito conhecidos e utilizados pelos usuários, pois facilitam muito na 

hora de acessar algumas ferramentas ou realizar atividades diárias mais rapidamente. O atalho utilizado 

para os números 9 e 11 da imagem é respectivamente:  

 

(A) Ctrl+C e Ctrl+ V. (B) Ctrl+N e Ctrl+ I. (C) Ctrl+E e Ctrl+ J. (D) Ctrl+Q e Ctrl+ G. 

 
 

QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

 

41. Conforme disposto no artigo 114, da Constituição Federal/1988, as polícias militares e corpos de 

bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército, subordinam-se, juntamente com as polícias 

civis, aos:  

 

(A) Governadores dos Estados e Presidente da República, conforme sua jurisdição. 

(B) Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. 

(C) Prefeitos dos Municípios, Governadores dos Estados e Presidente da República, conforme sua jurisdição. 

(D) Prefeitos dos Municípios, Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. 
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42.  Assinale a afirmativa INCORRETA sobre as Guardas Municipais.  

 
(A) A estrutura hierárquica da guarda municipal não pode utilizar denominação idêntica à das forças militares, 

quanto aos postos e graduações, títulos, uniformes, distintivos e condecorações. 

(B) É competência geral das guardas municipais a proteção de bens, serviços, logradouros públicos municipais 

e instalações do Município. 

(C) Incumbe às guardas municipais, instituições de caráter militar, uniformizadas e armadas conforme previsto 

em lei, a função de proteção municipal preventiva, ressalvadas as competências da União, dos Estados e 

do Distrito Federal. 

(D) O exercício das atribuições dos cargos da guarda municipal requer capacitação específica, com matriz 

curricular compatível com suas atividades. 

 

43.  Assinale a afirmativa INCORRETA sobre segurança predial.  

 
(A) A entrega de encomendas, flores, correspondência, etc, que não tenham sido solicitadas ou que não estejam 

sendo esperadas deve ser recusada, ainda que o portador se apresente na companhia de empregados do 

condomínio. 

(B) As entradas (social, de serviço e garagem), devem ser suficientemente iluminadas, evitando objetos (obras 

de arte, decoração, jardinagem) que obstruam ampla visão do local à distância. 

(C) As guaritas e recepções devem ter vidros transparentes e ficar próximas da rua, de forma que permitam que 

seus funcionários possam ser facilmente visualizados. 

(D) Encomendas ou objetos devem ser entregues sem que o condômino ou porteiro tenha que sair do prédio, 

através de um receptáculo de segurança onde os objetos sejam deixados, sem contato entre as pessoas e 

sem permitir a entrada de estranhos. 

 

44. Assinale a alternativa que completa CORRETAMENTE as lacunas do trecho do artigo 117, da Lei 

8.069/1990.  

 

A prestação de serviços comunitários consiste na realização de tarefas gratuitas de interesse 

geral, por período não excedente a __________meses, junto a entidades assistenciais, hospitais, 

escolas e outros estabelecimentos congêneres, bem como em programas comunitários ou 

governamentais. 

Parágrafo único. As tarefas serão atribuídas conforme as aptidões do adolescente, devendo ser 

cumpridas durante jornada máxima de __________ horas semanais, aos sábados, domingos e feriados 

ou em dias úteis, de modo a não prejudicar a frequência à escola ou à jornada normal de trabalho. 

 
(A) 3 (três) – 10 (dez). 

(B) 6 (seis) – 8 (oito). 

(C) 9 (nove) – 6 (seis). 

(D) 12 (doze) – 4 (quatro). 

 

45.  Segundo o artigo 118, do Estatuto da Criança e do Adolescente, a liberdade assistida será adotada 

sempre que se afigurar a medida mais adequada para o fim de acompanhar, auxiliar e orientar o 

adolescente. A autoridade designará pessoa capacitada para acompanhar o caso, a qual poderá ser 

recomendada por entidade ou programa de atendimento. A liberdade assistida será fixada pelo prazo 

mínimo de seis meses, podendo a qualquer tempo ser prorrogada, revogada ou substituída por outra 

medida, ouvido:  

 
(A) O curador, a Defensoria Pública e o Conselho Tutelar. 

(B) O orientador, o Ministério Público e o defensor. 

(C) O procurador, o Conselho Tutelar e o Ministério Público. 

(D) O tutor, a Defensoria Pública e o Ministério Público. 
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46.  Crime que pode ser punido com pena de detenção, de 1 (um) a 2 (dois) anos, e multa:  

 

(A) Omissão de cautela: Deixar de observar as cautelas necessárias para impedir que menor de 18 (dezoito) 

anos ou pessoa portadora de deficiência mental se apodere de arma de fogo que esteja sob sua posse ou 

que seja de sua propriedade. 

(B) Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido: Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, 

transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar 

arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação 

legal ou regulamentar. 

(C) Posse irregular de arma de fogo de uso permitido: Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, 

acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior 

de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o 

responsável legal do estabelecimento ou empresa. 

(D) Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito: modificar as características de arma de fogo, de forma 

a torná-la equivalente a arma de fogo de uso proibido ou restrito ou para fins de dificultar ou de qualquer 

modo induzir a erro autoridade policial, perito ou juiz. 

 

47.  De acordo com o artigo 114, da Constituição Federal/1988, a segurança pública, dever do Estado, 

direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade 

das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:  

 
I -  Força Nacional de Segurança Pública e Guardas Civis Municipais. 

II -  Polícia Federal e Polícia Ferroviária Federal. 

III -  Polícia Rodoviária Federal e Polícias Civis. 

IV -  Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares. 
 

Estão CORRETAS:  
 

(A) I, II e IV, apenas. (B) I, II. III e IV. (C) I, III e IV, apenas. (D) II, III e IV, apenas. 

 

48.  É proibido o porte de arma de fogo em todo o território nacional, salvo para os casos previstos 

em legislação própria e para entre outros:  
 

I -  Os agentes operacionais da Agência Brasileira de Inteligência e os agentes do Departamento de 

Segurança do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. 

II -  Os integrantes das Forças Armadas. 

III -  Os integrantes do quadro efetivo e provisório dos agentes e guardas prisionais, os integrantes das 

escoltas de presos e as guardas portuárias. 

IV -  Os integrantes da Força Nacional de Segurança Pública. 

 

Estão CORRETAS:  
 

(A) I, II e IV, apenas. (B) I, II. III e IV. (C) I, III e IV, apenas. (D) II, III e IV, apenas. 

 

49.  Estando o Guarda Civil Municipal de serviço em um prédio público, ele NÃO necessitará:  

 

(A) Inspecionar os veículos no estacionamento e contactar os proprietários dos veículos estacionados 

irregularmente. 

(B) Observar a movimentas e comportamento das pessoas, se for preciso realizar abordagens preventivas. 

(C) Percorrer as dependências do órgão público verificando a situação das portas e janelas. 

(D) Prevenir incêndios e acidentes realizando o conserto de pequenas avarias encontradas nas instalações. 
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50.  São requisitos básicos para investidura em cargo público na Guarda Municipal, EXCETO:  

 
(A) Aptidão física, mental e psicológica. 

(B) Gozo dos direitos políticos. 

(C) Idoneidade moral comprovada por investigação social e certidões expedidas perante o Poder Judiciário 

municipal, estadual, federal e distrital. 

(D) Quitação com as obrigações militares e eleitorais. 

 

51. Leia o trecho a seguir: 

 
“A empresa que comercializar arma de fogo em território nacional ____________ a comunicar a venda à 

autoridade competente, como também a manter banco de dados com todas as características da arma e 

cópia dos documentos previstos neste artigo.”                                                                       

 
Assinale a alternativa que preenche CORRETAMENTE a lacuna do texto: 

 
(A) Pode ser, mas não é obrigada. 

(B) Não é obrigada. 

(C) É facultada. 

(D) É obrigada.    
 

52. O certificado de Registro de Arma de Fogo, com validade em todo o território nacional, autoriza o 

seu proprietário a manter a arma de fogo exclusivamente no interior de sua residência ou domicílio, ou 

dependência desses, ou, ainda, no seu local de trabalho, desde que seja ele o titular ou o responsável 

legal pelo estabelecimento ou empresa.  De acordo com a Lei nº10.826/2003, o certificado de registro de 

arma de fogo será expedido: 

 
(A) Pela Polícia Militar e será precedido de autorização do Sinarm. 

(B) Pelo Exército Brasileiro e será precedido de autorização da Polícia Militar. 

(C) Pela Polícia Civil e será precedido de autorização da Polícia Militar. 

(D) Pela Polícia Federal e será precedido de autorização do Sinarm. 
 

53. Josias estava em discussão com seu colega Carlos sobre a competência geral das guardas 

municipais para efeitos da Lei nº 13.022/2014. Josias sustentava que é competência geral das guardas 

municipais a proteção de bens, serviços, logradouros públicos municipais e instalações do Município.  

Carlos sustentava que é de competência geral das guardas municipais a proteção de bens, serviços, 

logradouros públicos municipais e instalações do Município e a persecução penal de criminosos, bem 

como a investigação policial. De acordo com a referida Lei, assinale a alternativa CORRETA: 

 
(A) Carlos está correto. 

(B) Ambos estão corretos. 

(C) Josias está correto. 

(D) Ambos estão equivocados. 

                                 

54. Marianna, estava em debate com sua amiga Giovanna pois sustentava que o controle externo das 

Guardas Municipais era exercido por Ouvidoria, enquanto que Giovanna sustentava ser exercido por 

Corregedoria. De acordo com a Lei nº 13.022/2014, é certo dizer que: 
 

(A) Marianna tem razão. 

(B) Giovanna tem razão. 

(C) Ambas estão equivocadas. 

(D) Ambas têm razão. 
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55. Nos termos da Lei nº 13.022/2014, é certo dizer que é reconhecida a representatividade das 

Guardas Municipais: 
 

(A) No Conselho Nacional de Segurança Pública, no Conselho Nacional das Guardas Municipais e, no interesse 

dos Municípios, no Conselho Nacional de Secretários e Gestores Municipais de Segurança Pública. 

(B) No Ministério Público. 

(C) No Conselho Nacional de Segurança Pública somente. 

(D) Na Polícia Federal. 

 

56. Nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8069/1990) criança e o adolescente 

têm direito a proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam 

o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência. Leia o trecho 

a seguir e assinale ao que segue: 
 

“O ______________ consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do 

adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e 

crenças, dos espaços e objetos pessoais.” 
 

Assinale a alternativa que preenche CORRETAMENTE a lacuna do trecho com base na Lei nº 8069/1990: 
 

(A) Direito ao respeito. 

(B) Direito à saúde. 

(C) Direito ao lazer. 

(D) Direito de ir e vir. 

57. De acordo com a Lei nº 13.022/2014, é certo dizer que o funcionamento das Guardas Municipais 

será acompanhado por órgãos próprios, permanentes, autônomos e com atribuições de fiscalização, 

investigação e auditoria, mediante: 
 

(A) Controle externo, exercido por corregedoria e controle interno exercido por auditoria. 

(B) Controle externo, exercido por ouvidoria e controle interno exercido por corregedoria. 

(C) Controle externo, exercido por auditoria e controle interno exercido por corregedoria. 

(D) Controle externo, exercido por corregedoria e controle interno exercido por ouvidoria. 

 

58. De acordo com a Lei nº 8069/1990, a gestante ou mãe que manifeste interesse em entregar seu 

filho para adoção, antes ou logo após o nascimento, será encaminhada à Justiça da Infância e da 

Juventude. De acordo com a referida Lei, os detentores da guarda possuem o prazo de: 

 

(A) 30 (trinta) dias para propor a ação de adoção, contado do dia seguinte à data do término do estágio de 

convivência. 

(B) 10 (dez) dias para propor a ação de adoção, contado do dia seguinte à data do término do estágio de 

convivência. 

(C) 15 (quinze) dias para propor a ação de adoção, contado do dia seguinte à data do término do estágio de 

convivência. 

(D) 20 (vinte) dias para propor a ação de adoção, contado do dia seguinte à data do término do estágio de 

convivência. 

 

EM BRANCO 
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59. Leia o trecho a seguir extraído da Lei nº 13.022/2014 e assinale ao que segue: 
 

“O Poder Executivo municipal __________ criar órgão colegiado para exercer o controle social das 

atividades de segurança do Município, analisar a alocação e aplicação dos recursos públicos e monitorar 

os objetivos e metas da política municipal de segurança e, posteriormente, a adequação e eventual 

necessidade de adaptação das medidas adotadas face aos resultados obtidos.” 
 

Assinale a alternativa que preenche CORRETAMENTE a lacuna do trecho: 
 

(A) Não deverá. 
(B) Poderá. 
(C) Não poderá. 
(D) Deverá. 

60. De acordo com o Decreto n. 9.847/2019, o desembaraço aduaneiro de armas de fogo, munições e 

demais produtos controlados será feito: 

 

(A) Pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Economia, após autorização do 

Comando do Exército. 

(B) Pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Economia, após autorização do 

Ministério Público. 

(C) Pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Economia, após autorização da 

Polícia Federal. 

(D) Pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Economia, após autorização do 

Município. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


