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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 40 (quarenta) questões objetivas com 04 (quatro) opções (A, B, C, D). A prova terá duração 

máxima de 03(três) 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 19 horas 

do dia 08/12/2019, 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 09/12/2019 e 

10/12/2019. 

NÃO ESQUEÇA! 

Ao sair, entregue o cartão de respostas devidamente assinado. 

BOA PROVA!!! 

 

http://www.gualimp.com.br/
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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 9.12 do edital 001/2019) 
 

 



 

 

Concurso Público 001/2019                                                                                                                                                                                                     Pág. 5 de 15 

 
 

QUESTÕES DE LINGUA PORTUGUESA  
 
 

 

Leia, com atenção, o texto a seguir, pois as questões de 01 a 07 são referentes a ele. 

 

DESAFIOS DA MEMÓRIA 

Nossa capacidade de "arquivar" informações e resgatá-las quando necessário costuma diminuir com o 

passar do tempo; alguns hábitos simples, entretanto, ajudam ____ fortalecer a capacidade de recordar. 

Em geral, lembrar – seja um compromisso, o rosto de um conhecido, o que o professor ensinou na aula 

anterior ou a data de aniversário de um amigo – é muito útil. Não por acaso as pessoas se sentem tão ameaçadas 

quando percebem que a memória começa a lhes pregar peças. O desgaste da capacidade de reter e acessar 

informações (principalmente as mais recentes) surge ____ medida que o tempo passa, mas pode ser agravada 

por fatores como noites mal dormidas, alimentação inadequada, falta de concentração e acomodação ao 

cotidiano. A boa notícia é que algumas atitudes que podem ser incorporadas ____ rotina ajudam a melhorar o 

desempenho nessa área. Mas é preciso esforço. Como ocorre com a maioria de nossas habilidades, quanto mais 

as exercitamos mais elas se desenvolvem. Isso vale para os treinos da musculatura, idiomas ou aprendizado de 

algum instrumento musical. No caso da memória, em especial, é importante desafiar-se ____ buscar novos 

aprendizados. Se você trabalha em um escritório, uma boa pedida pode ser aulas de dança (ainda que essa 

atividade lhe pareça distante de seu universo).  Se for um dançarino avesso ____ informática, pode aprender 

____ lidar com computador; se trabalhar com vendas, o exercício de jogar xadrez será um desafio. Ou seja, 

ofereça a seu cérebro a possibilidade de se surpreender – e até errar, __________ não?  A novidade estimula 

os circuitos neurais. 

 Outra providência importante para quem quer exercitar a memória é aprender ____ relaxar. Para a 

maioria das pessoas é impossível focar a atenção em algo se elas estiverem sob tensão. Um hábito simples, que 

ajuda a direcionar a concentração para o que queremos, é o famoso "contar até 10": basta prender a respiração 

por dez segundos e soltá-la lentamente. Também vale lembrar que é contraproducente tentar guardar todos os 

fatos que acontecem, o melhor é focalizar a atenção e se concentrar naquilo que parece de fato importante, 

procurando afastar os demais pensamentos. 

Dormir também é fundamental para manter a capacidade mnêmica em dia. É durante o sono que as 

memórias são cultivadas: enquanto algumas vingam, outras se perdem. A construção da memória depende 

muito desse período em que o cérebro tece a trama da subjetividade e oferece respostas ____ problemas que 

nos afligem durante a vigília. 

Ao contrário do que muitos pensam, o cérebro não descansa durante o sono, mas encontra-se em franca 

atividade. É nessas horas que as informações coletadas durante a vigília são processadas, selecionadas, 

gravadas e finalmente transformadas em memória. Dentre as várias funções do sono, o processamento da 

memória parece ser a única que exige do organismo estar realmente adormecido. 

Economizar horas de sono prejudica a cognição: alguns aspectos da consolidação da memória só são 

acionados quando dormimos mais de seis horas. Quando se passa uma noite em claro, as memórias daquele 

dia ficam, portanto, comprometidas. 

Em seu livro Os sete pecados da memória (The seven sins of memory), Daniel L. Schacter, chefe do 

Departamento de Psicologia da Universidade Harvard, descreve várias maneiras como esquecemos. Ele chama 

uma delas de "transitoriedade do pecado". É com essa estratégia que descartamos informações obsoletas - um 

velho número de telefone ou o que comemos no almoço na terça-feira passada, por exemplo. Assim como 

recuperar e utilizar uma informação a solidifica na memória, nossa mente também "julga" que é seguro descartar 

informações que raramente acessamos. O pesquisador diz que deixamos de recordar __________ o cérebro 

http://www.methodus.com.br/methodus/conteudo/default.asp?ID=30
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desenvolveu estratégias para eliminar informações irrelevantes ou ultrapassadas. O chamado esquecimento efi-

ciente é, portanto, crucial para haver uma memória funcional. "Quando nos esquecemos de algo útil, significa 

simplesmente que o sistema de poda está trabalhando um pouco bem demais", diz Schacter. 

A memória é urna função inteligente: permite que seres humanos e animais se beneficiem da experiência 

passada para resolver problemas apresentados pelo meio. Proporciona aos seres vivos diversas aptidões, desde 

o simples reflexo condicionado até a lembrança de episódios pessoais, e a utilização de regras para a 

antecipação de eventos. Essa diversidade baseia-se no tripé aquisição, armazenamento e emprego das 

informações. 

                                                                              Revista Scientific American - por Amanda Nogueira 

 

01. Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas do texto, na ordem em que aparecem.  

 

(A) à – a – à – a – à – a – por que – à – a – por que. 

(B) à – à – a – à – a – à – porque – a – à – porque. 

(C) a – a – a – à – a – à – porque – à – à – por que. 

(D) a – à – à – a – à – a – por que – a – a – porque. 

 

02. Analise as seguintes afirmações sobre o texto:  

 

I- Segundo o texto, a memória, quando falha, é porque a pessoa está apenas desconcentrada.  

II- A pessoa deve procurar sempre algo próximo de seu universo, em qualquer que seja sua área de 

atuação profissional, para melhorar a memória.  

III- De acordo com o texto, alguns fatores podem agravar a capacidade de reter e acessar informações 

como noites mal dormidas, uma alimentação que não seja adequada, falta de concentração e 

acomodação ao cotidiano, ao dia a dia.  

IV- Durante o sono é que as informações recolhidas durante a vigília são selecionadas, gravadas e por 

fim transformadas em memória.  

V- O primeiro parágrafo do texto apresenta três sugestões de atividades que desafiam a memória a 

procurar novos aprendizados.  

 

Estão CORRETAS, apenas: 

 

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

 

03. Analise as seguintes afirmações:  

 

I- Na frase “O desgaste da capacidade de reter e acessar...” o processo de formação da palavra 

destacada denomina-se derivação regressiva.  

II- O emprego das vírgulas na frase “Um hábito simples, que ajuda a direcionar a concentração para o 

que queremos, é o famoso "contar até 10" se justifica por separar oração subordinada adjetiva 

explicativa.  

III- A palavra destacada em “O chamado esquecimento eficiente é, portanto, crucial para haver uma 

memória funcional” classifica-se como conjunção coordenativa explicativa.  

IV- O termo destacado em “...ajuda a direcionar a concentração para o que queremos...” classifica-se 

como artigo indefinido.  

V- O termo destacado em “soltá-la lentamente” classifica-se como advérbio de modo.  

 

Estão CORRETAS, apenas: 

 

(A) I e III. (B) II, III e IV. (C) IV e V. (D) I, II e V. 
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04. A palavra destacada não está corretamente interpretada, de acordo com o seu sentido no texto, 

em:  
 

(A) “Se for um dançarino avesso...” = CONTRÁRIO. 

(B) “...com essa estratégia que descartamos informações obsoletas...” = ATUALIZADAS. 

(C) “Assim como recuperar e utilizar uma informação a solidifica...” = CONSOLIDA. 

(D) “O chamado esquecimento eficiente é, portanto, crucial para haver...” = DECISIVO. 

 

05. Há presença de linguagem denotativa em:  

 

(A) “A novidade estimula os circuitos neurais.” 

(B) “...a memória começa a lhes pregar peças.” 

(C) “...que o sistema de poda está trabalhando um pouco bem demais...” 

(D) “... as memórias são cultivadas: enquanto algumas vingam, outras se perdem.” 

 

06. Assinale a afirmação INCORRETA:  

 

(A) A correta divisão silábica da palavra obsoleto é ob-so-le-to. 

(B) O hiato está presente nas palavras período, crucial e noites. 

(C) As palavras escritório e memória recebem acento gráfico pela mesma regra. 

(D) A flexão de plural do substantivo composto terça-feira é terças-feiras. 

 

07. O pronome destacado não substitui a palavra que se encontra ao final de cada opção na alternativa:  

 
(A) “...basta prender a respiração por dez segundos e soltá-la lentamente.” (RESPIRAÇÃO) 

(B) “A boa notícia é que algumas atitudes que podem ser incorporadas à rotina...” (ATITUDES) 

(C) “...a maioria de nossas habilidades, quanto mais as exercitamos mais elas se desenvolvem.” 

(HABILIDADES) 

(D) “... as pessoas se sentem tão ameaçadas quando percebem que a memória começa a lhes pregar peças.” 

(MEMÓRIA) 

 

08. A classificação sintática dos termos está INCORRETA na alternativa:  

 

(A) A Terra, nossa nave espacial, merece mais respeito e carinho. = APOSTO. 

(B) Na fazenda há uma antiga estradinha de terra. = ADJUNTO ADNOMINAL. 

(C) As encostas da serra são enfeitadas por belos pinheiros. = OBJETO INDIRETO.    

(D) Foi fiel às leis durante todos os anos que passou na França. = COMPLEMENTO NOMINAL. 

 

09. Marque a alternativa em que a oração sublinhada não está classificada corretamente.  

 

(A) Meu desejo era passar um mês fora. = Subordinada substantiva predicativa reduzida de infinitivo.  

(B) Terminarei o trabalho amanhã cedo se tudo der certo. = subordinada adverbial concessiva.  

(C) Havia muitas pessoas que trabalhavam no campo. = subordinada adjetiva restritiva.  

(D) Depois de assinado o documento, ficou tranquilo. = subordinada adverbial temporal reduzida de particípio. 

 

10. Assinale a alternativa CORRETA, tendo em vista as regras da língua culta:  

 

(A) Os torcedores fizeram bastantes críticas ao novo técnico do time.  

(B) Necessitam-se de estagiários com fluência em inglês para a vaga.   

(C) Assistimos uma ópera de Giuseppe Verdi no famoso teatro Scala.   

(D) Hoje alegramo-nos com tantas conquistas depois de muita luta.   
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MATEMÁTICA 
 

 
 

11. A fatoração mais completa da expressão 3x4 – 3y4 está descrita na opção:  

 
(A) (3x2 + 3y2) (x2 – y2). 

(B) 3 (x2 + y2) (x + y) (x – y). 

(C) 3 (x3 + y3) (x2 + y2) (x + y) (x – y). 

(D) 3 (x4 – y4). 

 

12. Ao procurar uma casa para comprar, vi pela internet o anúncio de uma casa por R$ 350.000,00. Ao 

entrar em contato com o dono do imóvel ele me informou que haviam sido feitas algumas intervenções 

no imóvel que valorizaram em 7% o seu valor de venda. Se conseguir um desconto de 5% na compra, 

devo pagar:  

 

(A) R$ 332.500,00. (B) R$ 341.775,00. (C) R$ 355.775,00. (D) R$ 357.000,00. 

 

13. Calcule o determinante da matriz da matriz A–1, dada a matriz abaixo.  

 

 
 

(A) D(A–1) = – 45. (B) D(A–1) = – 8/23. (C) D(A–1) = 69. (D) D(A–1) = 1/45. 

 

14. Determine o valor de log 15, dados:  

 

log2 3 = 1,58      e      log2 5 = 2,32 

 
 

(A) log 15 = 1,17. (B) log 15 = 1,5. (C) log 15 = 3,32. (D) log 15 = 3,9. 

 

15. Marque a alternativa abaixo que apresenta a expressão algébrica da função do 2º grau que passa 

pelos três pontos: A(2,9); B(1,5); C(0,7).  

 

(A) f(x) = 2x2 – x + 7. 

(B) f(x) = 3x2 – 5x + 7. 

(C) f(x) = x2 – 3x + 7. 

(D) f(x) = x2 – x + 7. 

 

16. Marque a opção com o valor da diferença entre as raízes da equação abaixo.  

 

 

32x – 22.31+x = – 27 

 

 

(A) 1. (B) 3. (C) 6. (D) 12. 
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17. Marque a opção com o valor de: x + y + z .  

 

 

 
(A) x + y + z = 8. (B) x + y + z = 9. (C) x + y + z = 10. (D) x + y + z = 12. 

 

18.  O número de elementos do conjunto A é n(A) = 29.  

 

n(B) = 37. 

n(C) = 41. 

n(A∩B) = 11. 

n(A∩C) = 13. 

n(B∩C) = 17. 

n(AUBUC) = 71. 

 

Marque abaixo o valor de n(A∩B∩C). 

 

(A) n(A∩B∩C) = 2. (B) n(A∩B∩C) = 3. (C) n(A∩B∩C) = 5. (D) n(A∩B∩C) = 7. 

 

19. O número médio de peças produzidas por minuto em uma fábrica varia de acordo com o número 

de horas trabalhadas segundo a função dada a seguir: 
 

p(t) = 14t – t2. 

 

Determine o total de peças produzidas caso a fábrica funcione exatamente o número de horas que 

determina a maior produtividade média possível.  

 

(A) 49 peças. (B) 343 peças. (C) 2.940 peças. (D) 20.580 peças. 

 

20. Se sen a = 0,6, determine e marque abaixo o valor de cos a.  

 

(A) cos a = 0,4. (B) cos a = 0,6. (C) cos a = 0,8. (D) cos a = 1,0. 

 

 
 

QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

 

21. De acordo com a Constituição Federal de 1988, a destinação de exercer as funções de polícia 

marítima, aeroportuária e de fronteiras pertence a:  

 

(A) Polícia Civil. 

(B) Guarda Municipal. 

(C) Polícia Militar. 

(D) Polícia Federal. 
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22. Leia o trecho a seguir e assinale ao que segue:  

 

“As ____________________ (1), forças auxiliares e reserva do Exército, subordinam-se, juntamente 

com ____________________ (2), aos Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Territórios.” 
 
 

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do trecho: 

 

(A) (1) Polícias civis; (2) a polícia federal. 

(B) (1) Polícias militares e corpos de bombeiros militares; (2) as polícias civis. 

(C) (1) Guardas municipais; (2) polícias militares. 

(D) (1) Polícias militares e corpos de bombeiros militares; (2) a polícia federal. 

 

23. A Lei nº 10.826/2003 dispõe que o Sistema Nacional de Armas – SINARM, instituído no Ministério 

da Justiça, no âmbito da Polícia Federal, tem circunscrição em todo o território nacional. Sobre o 

SINARM, assinale a alternativa correta:  

 

(A) Não é competência do Sinarm, e sim da polícia militar efetuar cadastro mediante registro dos produtores, 

atacadistas, varejistas, exportadores e importadores autorizados de armas de fogo, acessórios e munições. 

(B) É de competência do Sinarm informar às Secretarias de Segurança Pública dos Estados e do Distrito Federal 

os registros e autorizações de porte de armas de fogo nos respectivos territórios, bem como manter o 

cadastro atualizado para consulta. 

(C) O Sinarm nunca expede autorização para compra de arma de fogo. 

(D) O cadastro de armas de fogo produzidas, importadas e vendidas no País não é de competência do Sinarm. 

 

24. Juliano estava em dúvida após a aula de Direito Penal sobre o crime definido pela conduta típica 

de “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” previsto na Lei nº 10.826/2003. Para sanar sua dúvida, Juliano buscou auxílio do professor 

Gilmar que prontamente lhe informou se tratar do crime de:  

 
(A) Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. 

(B) Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. 

(C) Posse irregular de arma de fogo de uso permitido. 

(D) Disparo de arma de fogo. 

 

25. Em relação às competências das guardas municipais, assinale a alternativa correta de acordo com 

a Lei nº 13.022/2014:  

 

(A) É competência geral das guardas municipais a persecução penal. 

(B) Não é de competência das guardas municipais a função de proteger o patrimônio ecológico, histórico, 

cultural, arquitetônico e ambiental do Município, inclusive adotando medidas educativas e preventivas. 

(C) No exercício de suas competências, a guarda municipal poderá colaborar ou atuar conjuntamente com 

órgãos de segurança pública da União, dos Estados e do Distrito Federal ou de congêneres de Municípios 

vizinhos. 

(D) Não é de competência das guardas municipais colaborar com a pacificação de conflitos que seus integrantes 

presenciarem, atentando para o respeito aos direitos fundamentais das pessoas. 
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26.  De acordo com o Decreto nº 9.847/2019 considera-se arma de fogo obsoleta:  

 

(A) As armas de fogo que não se prestam ao uso efetivo em caráter permanente, em razão de: sua munição e 

seus elementos de munição não serem mais produzidos; ou sua produção ou seu modelo ser muito antigo 

e fora de uso, caracterizada como relíquia ou peça de coleção inerte. 

(B) As armas de fogo que, devido às suas dimensões ou ao seu peso, podem ser transportadas por uma pessoa, 

tais como fuzil, carabina e espingarda. 

(C) As armas de fogo de dimensões e peso reduzidos que podem ser disparadas pelo atirador com apenas uma 

de suas mãos, a exemplo de pistolas, revólveres e garruchas. 

(D) As armas de fogo que, devido às suas dimensões ou ao seu peso, precisam ser transportadas por mais de 

uma pessoa, com a utilização de veículos, automotores ou não, ou sejam fixadas em estruturas 

permanentes. 

 

27. Assinale a alternativa correta sobre o Sistema de Gerenciamento Militar de Armas (Sigma) de 

acordo com o Decreto nº 9.847/2019:  

 

(A) A Polícia Civil manterá o registro de proprietários de armas de fogo de competência do Sigma. 

(B) A Polícia Federal manterá o registro de proprietários de armas de fogo de competência do Sigma. 

(C) A Polícia Rodoviária manterá o registro de proprietários de armas de fogo de competência do Sigma. 

(D) O Comando do Exército manterá o registro de proprietários de armas de fogo de competência do Sigma. 

 

28. José Wilson, estudante do curso de Direito da Universidade Alpha, estava em debate com seu 

colega Ricardo sobre a estrutura hierárquica da guarda municipal. Ricardo sustentava que 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; enquanto que José Wilson 

sustentava o contrário, que seria obrigatória a utilização de denominação idêntica à das forças militares, 

quanto aos postos e graduações, títulos, uniformes, distintivos e condecorações. De acordo com a Lei 

nº 13.022/2014, assinale a alternativa correta sobre a situação narrada:  

 

(A) José Wilson está correto. 

(B) Ambos estão corretos. 

(C) Ricardo está correto. 

(D) Ambos estão equivocados. 

 

29. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8069/1990), O prazo máximo e 

improrrogável para a conclusão do procedimento de apuração de ato infracional, estando o adolescente 

internado provisoriamente, será de:  

 

(A) Quarenta e cinco dias. 

(B) Trinta dias. 

(C) Vinte dias. 

(D) Sessenta dias. 

 

30. Em conformidade com o Estatuto da Criança e do Adolescente, é proibido:  

 

(A) Qualquer trabalho a menores de quinze anos de idade, em qualquer hipótese. 

(B) Qualquer trabalho a menores de dezesseis anos de idade, salvo na condição de aprendiz. 

(C) Qualquer trabalho a menores de quinze anos de idade, salvo na condição de aprendiz. 

(D) Qualquer trabalho a menores de quatorze anos de idade, salvo na condição de aprendiz. 
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31. Assinale a alternativa correta em relação aos requisitos básicos para investidura em cargo público 

na guarda municipal de acordo com a Lei nº 13.022/2014:  

 

(A) São requisitos básicos para investidura em cargo público na guarda municipal: nacionalidade brasileira; 

gozo dos direitos políticos; quitação com as obrigações militares e eleitorais; nível médio completo de 

escolaridade; idade mínima de 21 (vinte e um) anos; aptidão física, mental e psicológica; e idoneidade moral 

comprovada por investigação social e certidões expedidas perante o Poder Judiciário estadual, federal e 

distrital. 

(B) São requisitos básicos para investidura em cargo público na guarda municipal: nacionalidade brasileira; 

gozo dos direitos políticos; quitação com as obrigações militares e eleitorais; nível superior completo de 

escolaridade; idade mínima de 18 (dezoito) anos; aptidão física, mental e psicológica; e idoneidade moral 

comprovada por investigação social e certidões expedidas perante o Poder Judiciário estadual, federal e 

distrital. 

(C) São requisitos básicos para investidura em cargo público na guarda municipal: nacionalidade brasileira; 

gozo dos direitos políticos; quitação com as obrigações militares e eleitorais; nível fundamental completo de 

escolaridade; idade mínima de 21 (vinte e um) anos; aptidão física, mental e psicológica; e idoneidade moral 

comprovada por investigação social e certidões expedidas perante o Poder Judiciário estadual, federal e 

distrital. 

(D) São requisitos básicos para investidura em cargo público na guarda municipal: nacionalidade brasileira; 

gozo dos direitos políticos; quitação com as obrigações militares e eleitorais; nível médio completo de 

escolaridade; idade mínima de 18 (dezoito) anos; aptidão física, mental e psicológica; e idoneidade moral 

comprovada por investigação social e certidões expedidas perante o Poder Judiciário estadual, federal e 

distrital. 

 

32. Com relação ao estabelecido no Estatuto Geral das Guardas Municipais, analise as afirmativas.  

 

I - O Município pode criar, por lei, sua guarda municipal. 

II - Municípios limítrofes podem, mediante consórcio público, utilizar, reciprocamente, os serviços da 

guarda municipal de maneira compartilhada. 

III - As guardas municipais podem ficar sujeitas a regulamentos disciplinares de natureza militar. 

IV - O exercício das atribuições dos cargos da guarda municipal requer capacitação específica, com 

matriz curricular compatível com suas atividades. 

V - O funcionamento das guardas municipais será acompanhado por órgãos próprios, permanentes, 

autônomos e com atribuições de fiscalização, investigação e auditoria. 

 

Está CORRETO o que se afirma em:  

 

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

 
 

33. São competências específicas das Guardas Municipais, respeitadas as competências dos órgãos 

federais e estaduais, EXCETO:  

 

(A) Colaborar com a pacificação de conflitos que seus integrantes presenciarem, atentando para o respeito aos 

direitos fundamentais das pessoas. 

(B) Interagir com a sociedade civil para discussão de soluções de problemas e projetos locais voltados à 

melhoria das condições de segurança das comunidades. 

(C) Utilizar denominação idêntica à das forças militares, quanto aos postos e graduações, títulos, uniformes, 

distintivos e condecorações. 

(D) Atuar mediante ações preventivas na segurança escolar, zelando pelo entorno e participando de ações 

educativas com o corpo discente e docente das unidades de ensino municipal, de forma a colaborar com a 

implantação da cultura de paz na comunidade local. 
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34. De acordo com o disposto no Estatuto do desarmamento e sua regulamentação, marque a 2ª 

coluna em relação a 1ª, e assinale a alternativa correspondente.  

 

 1ª COLUNA 

I - Arma de fogo de uso proibido. 

II - Arma de fogo de porte. 

III - Arma de fogo portátil. 

 

2ª COLUNA 

⃣ As armas de fogo que, devido às suas dimensões ou ao seu peso, podem ser transportadas por uma 

pessoa, tais como fuzil, carabina e espingarda. 

⃣ As armas de fogo de dimensões e peso reduzidos que podem ser disparadas pelo atirador com 

apenas uma de suas mãos, a exemplo de pistolas, revólveres e garruchas. 

⃣ As armas de fogo classificadas de uso proibido em acordos e tratados internacionais dos quais a 

República Federativa do Brasil seja signatária; ou as armas de fogo dissimuladas, com aparência de 

objetos inofensivos. 

 

(A) III, II, I. (B) I, II, III. (C) II, III, I. (D) III, I, II. 

 

35. A Polícia Federal poderá conceder porte de arma de fogo, às guardas municipais dos Municípios 

que tenham instituído:  

 

(A) Corregedoria própria e independente para a apuração de infrações disciplinares atribuídas aos servidores 

integrantes da guarda municipal e ouvidoria, como órgão permanente, autônomo e independente, com 

competência excluisiva para fiscalização. 

(B) Corregedoria própria e ouvidoria, como órgão permanente, subordinado e com competência para fiscalizar, 

investigar e auditar. 

(C) Corregedoria própria e independente para a apuração de infrações disciplinares atribuídas aos servidores 

integrantes da guarda municipal e ouvidoria, como órgão permanente, autônomo e independente, com 

competência para fiscalizar, investigar, auditar e propor políticas de qualificação das atividades 

desenvolvidas pelos integrantes das guardas municipais.  

(D) Corregedoria própria e dependente para a apuração de infrações disciplinares atribuídas aos servidores 

integrantes da guarda municipal e ouvidoria, como órgão transitório, com competência para fiscalizar, 

investigar, auditar e propor políticas de qualificação das atividades desenvolvidas pelos integrantes das 

guardas municipais.  

 

36. Aliciar, assediar, instigar ou constranger, por qualquer meio de comunicação, criança, com o fim 

de com ela praticar ato libidinoso é crime, com pena prevista de:  

 

(A) Detenção de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa, se o fato não constitui crime mais grave. 

(B) Detenção de seis meses a dois anos, e multa. 

(C) Reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos.  

(D) Reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa. 

 

37.  Ao Sistema Nacional de Armas (SINARM), NÃO compete:  

 

(A) Cadastrar as armas de fogo e munições produzidas, importadas e vendidas no país. 

(B) Cadastrar os armeiros em atividade no país, bem como conceder licença para exercer a atividade. 

(C) Identificar as características e a propriedade de armas de fogo, mediante cadastro. 

(D) Identificar as modificações que alterem as características ou o funcionamento de arma de fogo. 
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38.  Assinale a afirmativa INCORRETA de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro.  

 

(A) Mesmo que a indicação luminosa do semáforo lhe seja favorável, nenhum condutor pode entrar em uma 

interseção se houver possibilidade de ser obrigado a imobilizar o veículo na área do cruzamento, obstruindo 

ou impedindo a passagem do trânsito transversal. 

(B) Nas paradas, operações de carga ou descarga e nos estacionamentos, o veículo deverá ser posicionado 

no sentido do fluxo, paralelo ao bordo da pista de rolamento e junto à guia da calçada (meio-fio), admitidas 

as exceções devidamente sinalizadas. 

(C) Quando proibida a parada e o estacionamento na via, a parada deverá restringir-se ao tempo indispensável 

para embarque ou desembarque de passageiros, desde que não interrompa ou perturbe o fluxo de veículos 

ou a locomoção de pedestres. 

(D) Sempre que for necessária a imobilização temporária de um veículo no leito viário, em situação de 

emergência, deverá ser providenciada a imediata sinalização de advertência, na forma estabelecida pelo 

CONTRAN. 

 

39. De acordo com o Decreto nº 9.847, de 25 de julho de 2019, assinale a definição INCORRETA.  

 

(A) Arma de fogo portátil: as armas de fogo que, devido às suas dimensões ou ao seu peso, podem ser 

transportadas por uma pessoa, tais como fuzil, carabina e espingarda. 

(B) Cadastro de arma de fogo: inclusão da arma de fogo de produção nacional ou importada em banco de 

dados, com a descrição de suas características. 

(C) Munição: cartucho completo ou seus componentes, incluídos o estojo, a espoleta, a carga propulsora, o 

projétil e a bucha utilizados em armas de fogo. 

(D) Registros próprios: dados referentes ao estoque de armas de fogo, acessórios e munições das empresas 

autorizadas a comercializá-los. 

 

40. São princípios mínimos de atuação das Guardas Municipais, EXCETO:  

 

(A) Compromisso com a evolução social da comunidade. 

(B) Preservação da vida, redução do sofrimento e eliminação das perdas. 

(C) Proteção dos direitos humanos fundamentais, do exercício da cidadania e das liberdades públicas. 

(D) Uso progressivo da força.  

 

 

 

 

 
 

 

EM BRANCO 
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