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verso desta capa. 
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INSTRUÇÕES GERAIS: 

 

1. Este caderno de provas contém um total de 50 (cinquenta) questões obje-
tivas, sendo 10 de Língua Portuguesa, 10 de Raciocínio Lógico, 10 de Le-
gislação e 20 de Conhecimentos Específicos e 1 tema de Redação. Con-
fira-o. 

2. As provas terão duração de, no mínimo , 1 (uma) hora  e, no máximo , 
4h30 (quatro horas e trinta minutos) , incluído o tempo destinado à trans-
crição de suas respostas no gabarito oficial e do texto definitivo da Reda-
ção na folha própria da Redação. 

3. Respondidas as questões, você deverá passar o gabarito para a sua folha 
de respostas, usando caneta esferográfica azul ou preta. 

4. Em nenhuma hipótese haverá substituição da Folha de Respostas por erro 
do candidato. 

5. Este caderno deverá ser devolvido ao fiscal, juntamente, com a folha de 
respostas no gabarito oficial e o texto definitivo da Redação na folha pró-
pria da Redação, devidamente preenchidos e assinados. 

6. O candidato só poderá se ausentar do recinto das provas decorrida 1 
(uma) hora do início de aplicação das mesmas, por motivo de segurança 
e sigilo. 

7. Você pode transcrever suas respostas na última folha deste caderno e a 
mesma poderá ser destacada. 

8. As questões e o gabarito da Prova Objetiva de Múltipla Escolha serão di-
vulgados no endereço eletrônico da Fumarc, www.fumarc.com.br, no 2º 
(segundo) dias útil subsequente à realização da prova. 

9. A comissão organizadora da FUMARC Concursos lhe deseja uma boa 
prova. 
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  Prezado(a) candidato(a): 
 
Coloque seu número de inscrição e nome no quadro abaixo: 

 
  Nº de Inscrição  Nome 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
ASSINALE A RESPOSTA CORRETA.  
 

PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA  

 
 

DÉMODÉ* 
 

Mário Viana 
 

Na próxima faxina, vai ser preciso empurrar para o fundo do armário os 
barquinhos de maionese, os picles espetados no repolho e as taças de coquetel 
de camarão. Com jeitinho, também cabem o bilboquê e o ioiô que apitava. É ne-
cessário espaço para acomodar tudo aquilo que sai de moda. Por exemplo: as 
expressões “com licença”, “por favor” e “obrigado” estão, todas, caindo no mais 
completo desuso, feito uma calça de Tergal ou uma camisa Volta ao Mundo. 

Atualmente, gentileza só gera gentileza em fotinho de rede social. Na real, 
o que vale de verdade é a versão urbana da lei da selva. Incontáveis vezes, sou 
pego de surpresa na sala do cinema ou do teatro por uma pessoa plantada de pé, 
ao meu lado, esperando que eu abra caminho para sua passagem. Eu cedo e ela 
passa, sem emitir um som. Faz sentido: se não pede licença, a criatura não sabe 
agradecer. Nos ônibus e metrôs também há o bônus da mochila, cada vez maior 
e mais pesada. Deduzo que todas elas são recheadas de livros, cadernos, pares 
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de tênis, roupa de frio, marmita, duas melancias, um bote inflável (nunca se sabe 
quando a chuva vem) e, desconfio ainda, o corpo embalsamado do bicho de esti-
mação. Só isso explica a corcova sólida e intransponível que bloqueia corredores 
a qualquer hora do dia ou da noite. Nem adianta apelar para a antiga fórmula do 
“com licença”. Ela perdeu o significado. 

Outro item fadado à vala comum dos esquecidos é a letra R, usada no final 
de algumas palavras para significar o infinitivo de um verbo. Fazer, beijar, gostar, 
perder, seguir — você sabe que são verbos justamente por causa da última letra. 
Pois não é que as redes sociais, mancomunadas com a baixa qualidade do ensino, 
estão aniquilando a função do R? No Twitter, é um verdadeiro festival de “vou faze 
bolo pq o Zé vem me visita”. 

Para decifrar alguns posts — marcados também pela absoluta ausência 
de vírgulas, acentos e pontos —, é preciso anos de estágio nos livros de José 
Saramago e Valter Hugo Mãe. Apegar-se à ortografia tradicional é perda de tempo 
e beira a caretice reclamar. Uma vez, corrigi alguém no Twitter e fui espinafrado 
até a última geração. “O Twitter é meu e eu escrevo do jeito que quise” — sem o 
R, claro. Não se trata de ataque nostálgico. O tempo dos objetos passa, a língua 
tem lá sua dinâmica e até mesmo as fórmulas de etiqueta mudam conforme o 
tempo ou o lugar — até hoje, os chineses arrotam para mostrar que gostaram da 
refeição. Mas prefiro acreditar que um pouco de gentileza sem pedantismo nunca 
vai fazer mal a ninguém. 

Escrever certo deveria ser princípio fundamental para quem gosta de se 
comunicar. Ironicamente, nunca se escreveu tanto no mundo: nas ruas, salas de 
espera, ônibus, em qualquer lugar, há sempre alguém mandando um torpedo no 
seu smartphone do último tipo. Às vezes, chego ao fim do dia exausto de ter “con-
versado” com gente do mundo inteiro. Espantado, eu me dou conta de não ter 
aberto a boca. Foi tudo por escrito — e-mail, post, Twitter, torpedo. Se isso acon-
tecer com você, faça como eu: cante alto, solte um palavrão, fale qualquer coisa 
sem sentido, principalmente se estiver sozinho em casa. Apenas ouça o som que 
sai da sua garganta. Impeça que sua voz, feia ou bonita, vire um item fora de moda. 

 
Disponível em: https://vejasp.abril.com.br/cultura-lazer/cronica-demode-mario-viana/ 

Acesso em: 13 set. 2018.  

*Démodé : fora de moda 
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QUESTÃO 01  

 
O propósito do texto é, EXCETO: 
 
(A) Apresentar como a rede social propicia a evolução da Língua Portuguesa, cri-

ando novas palavras. 
(B) Constatar a necessidade de se conversar por meio da voz para que esta não 

vire um item fora de moda. 
(C) Demonstrar a falta de civilidade dos habitantes das grandes cidades. 
(D) Mostrar o que está se tornando ultrapassado em relação à Língua Portuguesa. 
 

QUESTÃO 02  

 
Há linguagem figurada em: 
 
(A) “Incontáveis vezes, sou pego de surpresa na sala do cinema ou do teatro por 

uma pessoa plantada de pé, ao meu lado, esperando que eu abra caminho 
para sua passagem.” 

(B) “Ironicamente, nunca se escreveu tanto no mundo: nas ruas, salas de espera, 
ônibus, em qualquer lugar, há sempre alguém mandando um torpedo no seu 
smartphone do último tipo.” 

(C) “Mas prefiro acreditar que um pouco de gentileza sem pedantismo nunca vai 
fazer mal a ninguém.” 

(D) “Se isso acontecer com você, faça como eu: cante alto, solte um palavrão, fale 
qualquer coisa sem sentido, principalmente se estiver sozinho em casa.” 

 

QUESTÃO 03  

 
Todos os sentimentos abaixo estão presentes no texto, EXCETO: 
 
(A) Conformismo. 
(B) Desconfiança. 
(C) Insatisfação. 
(D) Saudosismo. 
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QUESTÃO 04  

 
Em: “Se isso  acontecer com você, faça como eu: cante alto, solte um palavrão, 
fale qualquer coisa sem sentido, principalmente se estiver sozinho em casa.”, isso  
se refere a 
 
(A) cantar alto, soltar um palavrão e falar qualquer coisa sem sentido. 
(B) chegar ao fim do dia exausto. 
(C) conversar o dia inteiro por redes sociais. 
(D) fazer com que a voz vire um item fora de moda. 
 
 

QUESTÃO 05  

 
Há marcas de oralidade em: 
 
(A) “Apegar-se à ortografia tradicional é perda de tempo e beira a caretice recla-

mar.” 
(B) “Às vezes, chego ao fim do dia exausto de ter “conversado” com gente do 

mundo inteiro.” 
(C) “Escrever certo deveria ser princípio fundamental para quem gosta de se co-

municar.” 
(D) “Impeça que sua voz, feia ou bonita, vire um item fora de moda.” 
 
 

QUESTÃO 06  

 
Em: “Escrever certo deveria  ser princípio fundamental para quem gosta de se co-
municar.”, o verbo destacado, deveria , está flexionado no 
 
(A) futuro do presente do indicativo. 
(B) futuro do pretérito do indicativo. 
(C) pretérito imperfeito do indicativo. 
(D) pretérito perfeito do indicativo. 
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QUESTÃO 07  

 
A ideia expressa pelos termos destacados está corretamente identificada entre pa-
rênteses, EXCETO em: 
 
(A) “Faz sentido: se não pede licença, a criatura não sabe agradecer.” (condição) 
(B) “Mas prefiro acreditar que um pouco de gentileza sem pedantismo nunca vai 

fazer mal a ninguém.” (oposição) 
(C) “O tempo dos objetos passa, a língua tem lá sua dinâmica e até mesmo as 

fórmulas de etiqueta mudam conforme  o tempo ou o lugar [...].” (comparação) 
(D) “Para decifrar alguns posts — marcados também pela absoluta ausência de 

vírgulas, acentos e pontos —, é preciso anos de estágio nos livros de José 
Saramago e Valter Hugo Mãe.” (finalidade) 
 

QUESTÃO 08  

 
Todos os termos destacados têm natureza adverbial, EXCETO em: 
 
(A) “Se isso acontecer com você, faça como eu: cante alto , solte um palavrão [...].” 
(B) “Faz sentido: se não pede licença, a criatura não  sabe agradecer.” 
(C) “É necessário espaço para acomodar tudo  aquilo que sai de moda.” 
(D) “Atualmente , gentileza só gera gentileza em fotinho de rede social.” 
 

QUESTÃO 09  

 
A posição  do pronome oblíquo é facultativa em: 
 
(A) “Não se trata de ataque nostálgico.” 
(B) “Ironicamente, nunca se escreveu tanto no mundo: nas ruas, salas de espera, 

ônibus, em qualquer lugar [...].” 
(C) “Espantado, eu me dou conta de não ter aberto a boca.” 
(D) “Escrever certo deveria ser princípio fundamental para quem gosta de se co-

municar.” 
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QUESTÃO 10  

 
I. Daqui ___ alguns anos estaremos sem água, se não mudarmos de postura. 
II ___ dias que não o vemos. 
III Todos chegaram ___ tempo. 
 
A alternativa que preenche corretamente  as lacunas das orações é 
 
(A) a - à - a 
(B) à - a - a  
(C) a - a - há  
(D) a - há - a  
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PROVA DE RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

QUESTÃO 11  

 
A tabela a seguir apresenta o resultado de uma pesquisa que entrevistou 1030 
alunos de uma escola sobre o interesse pelas áreas estudo: Matemática, Biologia 
e Geografia. Se cada aluno poderia optar por até duas áreas de estudo, baseando-
se nos resultados dessa pesquisa, é CORRETO afirmar que o total de alunos que 
optaram somente  por Biologia é igual: 
 
(A) 50 
(B) 100 
(C) 300 
(D) 350 
 
 
 
 

QUESTÃO 12  

 
A produção de peças numa determinada indústria que funciona 8 horas por dia é 
dada em função do tempo e se expressa por p(t) = 40 t, em que p representa a 
quantidade de unidades produzidas e t representa o tempo necessário para fa-
bricá-las, em horas.  
O consumo de energia é dado em função do número de peças produzidas e se 
expressa pela lei C(p) = 1,5 p, em que C representa o consumo de energia em 
quilowatt-hora (KWh).  
Considerando que o limite de consumo industrial de energia sustentável para o 
período de trinta dias é 15.600kWh, é CORRETO afirmar que a energia consumida 
por essa indústria é 
 
(A) a metade do limite sustentável. 
(B) exatamente igual ao limite sustentável. 
(C) inferior ao limite sustentável. 
(D) superior ao limite sustentável. 

ÁREA OPTANTES 
Matemática 598 

Biologia 600 
Geografia 582 
Matemática e Biologia 250 
Biologia e Geografia 300 
Matemática e Geografia 200 



 10 

QUESTÃO 13  

 
A sequência de números inteiros representada por (�, �, �) é uma Progressão Ge-
ométrica cuja razão é um número natural. Se a soma � + � + � = 39		e o pro-
duto	�. �. � = 729, então é CORRETO afirmar que o valor da expressão  (� − �)�  
é igual a: 
 
(A) 12 
(B) 18 
(C) 24 
(D) 36 
 
 
 
 

QUESTÃO 14  

 
O algoritmo representado abaixo se refere à adição de dois números naturais. Al-
guns algarismos que figuram nas parcelas e no total dessa adição foram substitu-
ídos pelas letras X, Y, Z e W. Se a adição está corretamente efetuada, então é 
CORRETO afirmar que:  
 

 1 8 X 2 Y 
+  Z 7 0 1 

 2 4 1 W 4 
 
(A) X + Y  =  Z + W 
(B) X + Z  =  W – Y 

(C) Y – W  =  Z – X 

(D) Z – W  =  Y + X 
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QUESTÃO 15  

 
Uma tecelagem possui duas máquinas que produzem 120 metros de um determi-
nado tecido a cada três horas de trabalho por dia. Essa tecelagem recebeu a en-
comenda de 2.000 metros desse tecido e, para cumprir essa , foram adquiridas 
três outras máquinas idênticas às primeiras, que funcionarão juntas durante doze 
horas diárias. Nessas condições, é CORRETO afirmar que, para entregar a enco-
menda,  
 
(A) faltam 800 metros de tecido 
(B) faltam 1.200 metros de tecido 
(C) sobram 380 metros de tecido 
(D) sobram 720 metros de tecido 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 16  

 
A alternativa que contém um argumento logicamente válido  é: 
 
(A) Alguns políticos são ricos. Alguns ricos são desonestos. Logo, alguns políticos 

são desonestos. 
(B) Existem professores que falam francês. Todas as pessoas que falam francês 

são bem-sucedidas. Concluímos que existem professores que são bem-suce-
didos. 

(C) Nenhum argentino é africano. Nenhum africano é sul-americano. Logo, ne-
nhum argentino é sul-americano. 

(D) Todos os espanhóis são europeus. Fernando Pessoa não era espanhol. Con-
cluímos que Fernando Pessoa não era europeu. 
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QUESTÃO 17  

 
Se p e q são proposições lógicas, então é CORRETO afirmar que a negação da 
disjunção (p v q) é representada por: 
 
(A) ~(p V q) ⇔ ~p V ~q 
(B) ~(p V q) ⇔ ~p Ʌ ~q 
(C) ~(p V q) ⇔ ~p V q 
(D) ~(p V q) ⇔   p Ʌ ~q 
 

QUESTÃO 18  

 
O gráfico cartesiano abaixo mostra a variação da temperatura T (em oC) de uma 
substância, em função do tempo t (em minutos). 

 
Baseando-se nas informações apresentadas no gráfico, é CORRETO afirmar que a 
temperatura dessa substância: 

 
(A) cresce linearmente no intervalo de tempo entre 0 e 4 minutos. 
(B) cresce linearmente no intervalo de tempo entre 4 e 8 minutos. 
(C) é de 0oC no instante inicial. 
(D) é de 20oC no instante inicial. 
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QUESTÃO 19  

 
Se a sequência numérica dada por (12, x, y, z, 28) é uma Progressão Aritmética, 
então é CORRETO afirmar que o valor de   (x + y - z) é igual a 
 
(A) 24 
(B) 18 
(C) 16 
(D) 12 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 20  

 
A figura a seguir é formada por uma circunferência de diâmetro igual a 3 cm e um 
quadrado de lados AB, BC, CD e AD. Nessas condições, é CORRETO afirmar que 
a área do quadrado, em cm 2, é igual a: 
 
(A) 12 
(B) 9 
(C) 4,5 
(D) 2,4 
 
 
 
  

A 

C D 

B 
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PROVA DE LEGISLAÇÃO 

 

QUESTÃO 21  

 
A Guarda Municipal, conforme Lei Orgânica do Município, destina-se  à seguinte 
atividade:  
 
(A) Exercício de poder de polícia.  
(B) Proteção de bens, serviços e instalações municipais.  
(C) Repressão às manifestações populares.  
(D) Segurança pessoal de agentes públicos.  

 
 

QUESTÃO 22  

 
O agente público municipal que impedir a realização de culto religioso praticará 
conduta considerada 
 
(A) dever imposto por Lei.  
(B) ilícita.  
(C) legítimo exercício de suas funções.   
(D) permitida, desde que o culto não seja da fé cristã.  
 
 

QUESTÃO 23  

 
A reserva de percentual dos cargos e empregos na Administração Pública para 
pessoas com deficiência é permitida  no âmbito do Município? 
 
(A) Não, pois a legislação municipal proíbe.  
(B) Não, pois viola o direito à igualdade.  
(C) Sim, desde que seja autorizada por Decreto do Prefeito Municipal.  
(D) Sim, inclusive prevista expressamente na Lei Orgânica.  
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QUESTÃO 24  

 
Sobre a acumulação de cargos públicos, é CORRETO afirmar: 
 
(A) É permitida apenas para cargos político-eletivos.  
(B) É permitida para cargos em pessoas jurídicas distintas.  
(C) É permitida, desde que os cargos sejam em órgãos distintos.  
(D) Em regra, é vedada por Lei.  

 
 
 

QUESTÃO 25  

 
O cumprimento das ordens dos superiores hierárquicos é  
 
(A) dever do servidor público.  
(B) dever inescusável do servidor, ainda que a ordem seja ilegal.  
(C) faculdade do servidor público.  
(D) questão de gestão não prevista em lei.  
 
 
 

QUESTÃO 26  

  
Os servidores dos Poderes Executivo e Legislativo do Município de Matozi-
nhos/MG se submetem a regime que pode ser corretamente  denominado de 
 
(A) celetista.  
(B) estatutário.  
(C) misto.  
(D) privado.  
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QUESTÃO 27  

 
Sobre os agentes contratados pelo Município por prazo determinado, é CORRETO 
afirmar que 
 
(A) não são considerados servidores públicos.  
(B) podem se transformar em servidores após sucessivas contratações.   
(C) sua contratação pode ser realizada para atender a necessidades perenes da 

Administração.  
(D) sua contratação poderá ocorrer, mediante decisão do Prefeito Municipal, para 

atender a qualquer necessidade de gestão.  
 
 

QUESTÃO 28  

 
O recebimento de vantagens pelo servidor público é lícito  se estiver previsto em 
 
(A) decreto. 
(B) Lei Orgânica. 
(C) lei. 
(D) norma constitucional. 
 
 

QUESTÃO 29  

 
Segundo a Lei Orgânica do Município, um servidor investido em funções do Poder 
Executivo pode  exercer funções no Poder Legislativo? 
 
(A) Sim, quem estiver investido na função de um deles pode exercer a do outro. 
(B) Sim, independente de previsão legal.  
(C) Não, salvo os casos previstos na Lei Orgânica, quem estiver investido na fun-

ção de um deles não pode exercer a do outro. 
(D) Não, em nenhuma hipótese.  
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QUESTÃO 30  

 
Um cidadão que tenha conhecimento de ilegalidade cometida por servidor público 
poderá denunciar  
 
(A) à Câmara Municipal ou, sobre assunto da respectiva competência, ao Ministé-

rio Público ou ao Tribunal de Contas do Estado. 
(B) à Câmara Municipal ou, sobre assunto da respectiva competência, ao Ministé-

rio Público ou ao Tribunal de Contas da União. 
(C) apenas ao Ministério Público.  
(D) apenas ao próprio chefe do poder Executivo.  
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

QUESTÃO 31  

 
Acerca do ingresso de agentes públicos em residências particulares, é CORRETO 
afirmar: 
 
(A) É permitida, podendo penetrar na residência sem consentimento do morador 

o servidor público no exercício das funções de polícia administrativa.  
(B) É permitido o ingresso, podendo penetrar na residência qualquer servidor pú-

blico sem consentimento do morador, desde que seja durante o dia.  
(C) É permitido o ingresso, podendo penetrar na residência sem consentimento do 

morador apenas o servidor público no exercício das funções de segurança.  
(D) É vedada a entrada na residência sem consentimento do morador, salvo em 

caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, 
por determinação judicial. 

 
 
 

QUESTÃO 32  

 
Considerando que um grupo de cidadãos tenha a intenção de se reunir em uma 
praça com a finalidade de promover uma manifestação cultural, é CORRETO afir-
mar que 
 
(A) a reunião poderia ser reprimida por autoridades se for solicitada pela maioria 

dos habitantes da cidade.  
(B) a reunião é direito desses cidadãos e não depende de autorização de qualquer 

autoridade.  
(C) a reunião não seria lícita se a referida manifestação cultural contiver críticas 

ou mensagens de protesto contra autoridade eleita.  
(D) cidadãos armados poderiam participar da referida reunião.  

 
 



 19 

QUESTÃO 33  

 
São princípios da Administração Pública todos  os contidos em: 
 
(A) Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 
(B) Legalidade, impessoalidade, moralidade, sigilo e eficiência.  
(C) Legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.  
(D) Liberdade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.  
 
 
 

QUESTÃO 34  

 
Sobre os poderes do Estado, é CORRETO afirmar que  
 
(A) emanam das Forças Armadas.  
(B) emanam do povo.  
(C) pertencem às autoridades que o exercem.  
(D) somente podem ser exercidos pelo povo indiretamente, através de represen-

tantes eleitos.  
 
 
 

QUESTÃO 35  

 
O direito de peticionar aos poderes públicos em defesa de direito 
 
(A) depende de autorização prevista em decreto do chefe do Poder Executivo.  
(B) depende, em regra, do pagamento de taxas.  
(C) é garantido a todos. 
(D) não pode ser exercido perante a Administração Pública.   
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QUESTÃO 36  

 
Os contratos firmados entre a Administração Pública e empresas privadas devem  
ser precedidos, em regra , de  
 
(A) audiência pública.  
(B) concurso público.  
(C) escolha pessoal do contratado pela autoridade competente.  
(D) licitação.  
 
 
 

QUESTÃO 37  

 
O respeito e a proteção aos direitos humanos e fundamentais são deveres  do 
servidor da Guarda Municipal? 
 
(A) Não, inclusive devem ser combatidos pelas autoridades públicas.  
(B) Não, pois não são normas.  
(C) Sim, conforme as normas que regem suas funções.  
(D) Sim, mas apenas para quem não cometa crimes.  
 
 
 

QUESTÃO 38  

 
A Guarda Municipal é  
 
(A) um órgão civil.  
(B) um órgão militar.  
(C) uma corporação policial.  
(D) uma pessoa jurídica.  
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QUESTÃO 39  

 
O servidor ocupante do cargo de Guarda Municipal que for objeto de denúncia pela 
prática de crime, recebida pela autoridade judicial, será 
 
(A) demitido pelo bem do serviço público.  
(B) imediatamente afastado da função na qual tenha praticado o crime.  
(C) imediatamente afastado do cargo, com vencimento, devendo ser reconduzido 

se julgado inocente. 
(D) imediatamente afastado do cargo, sem vencimento, devendo ser reconduzido 

se julgado inocente. 
 
 

QUESTÃO 40  

 
Sobre a relação entre a Guarda Municipal e as instituições constitucionais de poli-
ciamento ostensivo e combate à criminalidade, é CORRETO afirmar que 
 
(A) concorre com elas no âmbito do Município.  
(B) deverá atuar em colaboração com elas.  
(C) possui funções idênticas às delas.  
(D) submete-se a elas.  
 
 

QUESTÃO 41  

 
Acerca da hierarquia observada na Guarda Municipal, é INCORRETO afirmar que  
 
(A) está subordinada ao Chefe do Poder Executivo Municipal.  
(B) está vinculada à Secretaria de Defesa Social. 
(C) possui autonomia em relação ao Prefeito Municipal.  
(D) possui um Comando Geral.  
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QUESTÃO 42  

 
Sobre a participação de mulheres na Guarda Municipal, é CORRETO afirmar que 
 
(A) é garantida por Lei, devendo ser observado o percentual mínimo de trinta por 

cento (30%) das vagas para o sexo feminino. 
(B) é garantida por Lei, mas não há previsão de percentual mínimo de vagas para 

o sexo feminino. 
(C) é permitida por Lei, com previsão específica de funções distintas e próprias 

para mulheres.  
(D) não é permitida por Lei.  
 

QUESTÃO 43  

 
Considera-se em efetivo exercício, para fins de percepção do adicional de risco de 
vida, o Guarda Municipal que esteja 
 
(A) afastado da função para cumprimento de punição ou para responder a pro-

cesso disciplinar. 
(B) afastado para fins de mandato eletivo. 
(C) em gozo de licença por motivo de gestação, lactação ou adoção.  
(D) licenciado para fins de campanha eleitoral.  
 

QUESTÃO 44  

 
O princípio da impessoalidade proíbe  que o servidor  
 
(A) faça uso dos serviços públicos municipais disponibilizados para todos em con-

dições iguais.  
(B) faça a promoção de interesse pessoal seu ou de terceiros através de suas 

funções.  
(C) receba vantagens, ainda que previstas em lei.  
(D) seja promovido conforme a legislação.  
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QUESTÃO 45  

 
A Corregedoria da Guarda Municipal é formada por 
 
(A) membros efetivos do quadro de carreira do órgão ou da entidade. 
(B) representantes dos três poderes e do Ministério Público.  
(C) secretários municipais.  
(D) vereadores.  
 
 
 

QUESTÃO 46  

 
Sobre o uso da força, é CORRETO dizer que a Lei que institui a Guarda Municipal 
determina 
 
(A) a proibição do uso de armamento. 
(B) o uso preferencial de armamento letal.  
(C) seu uso irrestrito.  
(D) seu uso progressivo.  
 
 
 

QUESTÃO 47  

 
Na hipótese em que a Guarda Municipal identificar que um caso de segurança 
pública exceda suas atribuições, seu dever  é 
 
(A) acionar os órgãos de segurança pública.  
(B) atuar, se ausente a autoridade competente.  
(C) ignorar a situação.  
(D) pedir aos órgãos de segurança pública autorização para atuar. 
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QUESTÃO 48  

 
A Guarda Municipal possui  atribuições em matéria de trânsito? 
 
(A) Não, tais atribuições não estão previstas na Lei.  
(B) Sim, auxiliando na execução da fiscalização e do controle do tráfego e do trân-

sito de veículos no âmbito do território municipal.  
(C) Sim, inclusive nas mesmas atribuições dos órgãos estaduais.  
(D) Sim, mas não possui autoridade para fazer cumprir norma de trânsito.  

 

QUESTÃO 49  

 
Os bens aos quais se destina a proteção da Guarda Municipal incluem   
 
(A) apenas os de uso comum e de uso especial.  
(B) apenas os de uso especial e os dominiais. 
(C) os de uso comum, os de uso especial e os dominiais. 
(D) os de uso comum, os de uso especial, os dominiais e os bens privados.  
 

QUESTÃO 50  

 
Todos os seguintes princípios conformam a Guarda Municipal, EXCETO: 
 
(A) disciplina. 
(B) ética.  
(C) hierarquia.  
(D) limitação dos direitos humanos.  
 
 
 
  


