PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA-ES

GUARDA MUNICIPAL I
Código da Prova

M01 X
MANHÃ

Verifique se o Código da Prova é o mesmo
do seu cartão de respostas.
Duração da prova:

4 horas

TRANSCREVA, EM ESPAÇO DETERMINADO NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS,
A FRASE ABAIXO PARA O EXAME GRAFOTÉCNICO:

“O sábio nunca diz tudo o que pensa, mas pensa sempre tudo o
que diz. ” (Aristóteles)

ATENÇÃO
Este caderno contém sessenta questões de múltipla escolha, cada uma com cinco alternativas de
resposta – A, B, C, D e E.

Verifique se este material está em ordem. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.
O tempo de duração da prova inclui o preenchimento do Cartão de Respostas.

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO:
Siga, atentamente, a forma correta de preenchimento do Cartão de Respostas, conforme estabelecido no próprio.
O Cartão de Respostas é personalizado, impossibilitando sua substituição.
Por motivo de segurança:


O candidato só poderá se retirar definitivamente da sala após 1 (uma) hora do início efetivo da prova.



Somente faltando 1 (uma) hora para o término da prova, o candidato poderá retirar-se levando o seu Caderno de Questões.



O candidato que optar por se retirar sem levar o seu Caderno de Questões não poderá copiar suas respostas por qualquer meio.



Ao terminar a prova, o candidato deverá se retirar imediatamente do local, não sendo possível nem mesmo a utilização dos
banheiros e/ou bebedouros.

Candidato, ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o Cartão de Respostas assinado. Não se esqueça dos seus
pertences.
Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o Cartão de Respostas.
O fiscal de sala não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local.

BOA PROVA!
IBADE
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Questão 2

LÍNGUA PORTUGUESA

Dentre as alternativas abaixo, a que NÃO caracteriza o
guarda-noturno, segundo o texto, é:
Leia o texto abaixo e responda ao que se pede.
O ANJO DA NOITE
O guarda-noturno caminha com delicadeza, para
não assustar, para não acordar ninguém. Lá vão seus
passos vagarosos, cadenciados, cosendo a sua sombra com
a pedra da calçada. Vagos rumores de bondes, de ônibus,
os últimos veículos, já sonolentos, que vão e voltam quase
vazios. O guarda-noturno, que passa rente às casas, pode
ouvir ainda a música de algum rádio, o choro de alguma
criança, um resto de conversa, alguma risada. Mas vai
andando. A noite é serena, a rua está em paz, o luar põe
uma névoa azulada nos jardins, nos terraços, nas fachadas:
o guarda-noturno para e contempla.
À noite, o mundo é bonito, como se não houvesse
desacordos, aflições, ameaças. Mesmo os doentes
parecem que são mais felizes: esperam dormir um pouco à
suavidade da sombra e do silêncio. Há muitos sonhos em
cada casa. É bom ter uma casa, dormir, sonhar. O gato
retardatário que volta apressado, com certo ar de culpa,
num pulo exato galga o muro e desaparece; ele também
tem o seu cantinho para descansar. O mundo podia ser
tranquilo. As criaturas podiam ser amáveis. No entanto, ele
mesmo, o guarda-noturno, traz um bom revólver no bolso,
para defender uma rua...
E se um pequeno rumor chega ao seu ouvido e um
vulto parece apontar da esquina, o guarda-noturno torna a
trilar longamente, como quem vai soprando um longo
colar de contas de vidro. E recomeça a andar, passo a
passo, firme e cauteloso, dissipando ladrões e fantasmas.
É a hora muito profunda em que os insetos do jardim estão
completamente extasiados, ao perfume da gardênia e à
brancura da lua. E as pessoas adormecidas sentem, dentro
de seus sonhos, que o guarda-noturno está tomando conta
da noite, a vagar pelas ruas, anjo sem asas, porém
armado.
Cecília Meireles

Questão 1
Após a leitura atenta do texto, verifica-se que o título
expressa a seguinte figura de linguagem:
(A) hipérbole.
(B) eufemismo.
(C) metáfora.
(D) metonímia.
(E) catacrese.
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(A) cauteloso.
(B) vigilante.
(C) determinado.
(D) protetor.
(E) ansioso.

Questão 3
No trecho “O mundo podia ser tranquilo. As pessoas
podiam ser amáveis.”, os termos que traduzem que esses
fatos NÃO ocorrem são os:
(A) adjetivos ‘tranquilo’ e ‘amáveis’.
(B) substantivos ‘mundo’ e ‘pessoas’.
(C) verbos no pretérito perfeito e imperfeito do indicativo.
(D) verbos no pretérito imperfeito do indicativo.
(E) verbos no pretérito perfeito do indicativo.

Questão 4
Em “...os insetos do jardim estão completamente
extasiados...”, a palavra destacada significa:
(A) prostrados.
(B) inebriados.
(C) influenciados.
(D) anestesiados.
(E) assustados.

Questão 5
Em “No entanto, ele mesmo, o guarda-noturno, traz um
bom revólver...” (2º parágrafo), a expressão destacada tem
o valor semântico de:
(A) oposição.
(B) conformidade.
(C) explicação.
(D) consequência.
(E) causa.

Questão 6
No texto ‘O Anjo da noite’ predomina o seguinte tipo
textual:
(A) argumentativo.
(B) expositivo.
(C) injuntivo.
(D) descritivo.
(E) narrativo.
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Questão 7

RACIOCÍNIO LÓGICO

Em “...o guarda-noturno para e contempla.”
“E recomeça a andar, passo a passo...”,
as palavras destacadas sofreram, respectivamente, o
mesmo processo de formação que em:

Questão 11

(A) malmequer / submarino.
(B) passatempo / ultravioleta.
(C) porco-espinho /infelizmente.
(D) planalto / cafezal.
(E) burocracia / tique-taque.

(A) 1/12.
(B) 1/3.
(C) 1/18.
(D) 1/9.
(E) 1/36.

Questão 8

Questão 12

No trecho “E as pessoas adormecidas sentem, dentro de
seus sonhos, que o guarda-noturno...”, o termo destacado
tem o seguinte valor gramatical:

Ana, Beatriz e Carla venderam brigadeiros juntas e
arrecadaram R$500,00. Elas irão repartir a quantia de
maneira proporcional ao dinheiro que cada uma investiu
nos ingredientes para produção dos doces. Ana investiu
R$6,00, Beatriz investiu R$4,00 e Carla investiu R$10,00.
Carla receberá a mais que Beatriz:

(A) pronome relativo.
(B) pronome indefinido.
(C) conjunção integrante.
(D) conjunção consecutiva.
(E) advérbio de afirmação.

Questão 9
No período “A noite é serena, a rua está em paz, o luar põe
uma névoa azulada nos jardins, nos terraços, nas fachadas:
o guarda-noturno para e contempla.”, tem-se um período:
(A) de oração absoluta.
(B) composto por coordenação e subordinação.
(C) composto por subordinação.
(D) composto por coordenação.
(E) simples.

Questão 10
Em “E se um pequeno rumor chega ao seu ouvido...” (3º
parágrafo), o termo em destaque tem o mesmo valor
gramatical que em:
(A) Se não houver objeção, irei, sim, à festa.
(B) Apenas um se apareceu no parágrafo estudado.
(C) Mário considerou-se culpado pela reprovação.
(D) Não se é diretor, se está diretor.
(E) Felicidade não se compra.

Ao lançar 2 dados de 6 faces, a probabilidade de que a
soma dos resultados dos lançamentos seja igual a 4 é de:

(A) R$250,00.
(B) R$200,00.
(C) R$150,00.
(D) R$100,00.
(E) R$50,00.

Questão 13
Considerando os conjuntos:
A = {a, c, e, g, i}
B = {a, e, i, o, u}
C = {b, d, f, o, z}
O resultado da operação B + (A ∩ C):
(A) possui o elemento {z}.
(B) é igual ao conjunto {a, b, c, d, e, f, g}.
(C) não possui elementos.
(D) é igual ao conjunto {u}.
(E) é igual a B.

Questão 14
Se em um grupo de 155 guardas municipais, para cada 2
guardas mulheres temos 3 guardas homens. A diferença
entre o número de guardas homens e o de guardas
mulheres é de:
(A) 62.
(B) 45.
(C) 93.
(D) 66.
(E) 31.

GUARDA MUNICIPAL I
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Questão 15

Questão 18

Em uma fábrica, para produzir um lote de peças com
quatro máquinas são necessários 6 dias de trabalho
ininterrupto. No entanto, devido a um racionamento de
energia, as máquinas só poderão produzir 16 horas por dia
a partir de agora.
A fábrica quer aumentar a sua produção e irá comprar
mais máquinas. A quantidade de máquinas que a fábrica
precisará adquirir para produzir 3 lotes de peças em 6 dias,
considerando o racionamento de energia será de:

Foi feita uma pesquisa com um grupo de 300 pessoas
sobre como elas se deslocavam para o trabalho.
 50 pessoas utilizam carro próprio para ir ao
trabalho;
 Metade dos entrevistados pegam ônibus;
 10 pessoas pegam ônibus, trem e metrô;
 Um terço dos que pegam ônibus também pegam
metrô;
 20 pessoas pegam apenas trem e metrô;
 70 pessoas pegam apenas metrô.
Considerando que quem vai de carro não utiliza transporte
público. Com base nas informações acima, pode-se afirmar
que:

(A) 18.
(B) 14.
(C) 16.
(D) 10.
(E) 8.

Questão 16
Considere a sequência abaixo:
2, 14, 34, 62, 98...

(A) o número total de entrevistados que pegam metrô é de
140.
(B) o número de entrevistados que pegam apenas trem é
de 20.
(C) exatamente 100 entrevistados pegam apenas ônibus.
(D) exatamente 50 entrevistados pegam trem e ônibus.
(E) o número total de entrevistados que pegam trem é de
150.

O 7° termo dessa sequência é:

Questão 19
(A) 142.
(B) 196.
(C) 160.
(D) 194.
(E) 158.

A tabela abaixo mostra informações sobre a faixa etária
dos moradores do condomínio Bom Morar.
CONDOMÍNIO BOM MORAR
Crianças (até 12 anos)

48

Jovens (entre 13 e 21 anos)

156

Questão 17

Adultos (entre 22 e 64 anos)

234

Em uma urna há 4 bolas azuis, 4 bolas vermelhas e 4 bolas
amarelas. São retiradas ao acaso 10 bolas dessa urna.
Então, pode-se afirmar que:

Idosos (a partir de 65 anos)

82

(A) 4 bolas azuis foram retiradas.
(B) ficaram na urna 2 bolas de cores distintas.
(C) 4 bolas da mesma cor foram retiradas.
(D) 4 bolas vermelhas e 4 bolas amarelas foram retiradas.
(E) 4 bolas azuis ou 4 bolas amarelas foram retiradas.
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Uma pessoa desse condomínio foi escolhida ao acaso.
Sabendo-se que ela tem mais do que 12 anos de idade, a
probabilidade de ser um jovem é de :
(A) 6 / 65.
(B) 39 / 118.
(C) 77 / 236.
(D) 117/260.
(E) 39 / 130.
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Questão 20
Considere as condições abaixo:

os quatro primeiros dígitos devem ser algarismos
distintos dentre {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9};

o último dígito deve ser um símbolo dentre {!, *,
#}.
O número de senhas distintas de 5 dígitos possíveis é de :
(A) 9.072.
(B) 30.240.
(C) 12.960.
(D) 15.120.
(E) 3.024.

IBADE

INFORMÁTICA BÁSICA
Questão 21
Editando no MS Word você deseja aumentar o tamanho da
visualização do documento, utilizando a opção zoom. Você
encontra essa opção no seguinte item da barra de
ferramentas:
(A) Inserir.
(B) Layout da Página.
(C) Referências.
(D) Revisão.
(E) Exibição.

Questão 22
No Windows 7, você deseja modificar a proteção de tela,
para tanto, entra no painel de controle e utiliza a seguinte
opção:
(A) Barra de tarefas.
(B) Gerenciamento de cores.
(C) Programas e recursos.
(D) Personalização.
(E) Sistema.

Questão 23
No MS Excel temos uma planilha na qual encontramos
células com os seguintes valores: D1=8 ; D2=10 ; D3 = 4 ;
D4 = 2. O valor da célula D5 se ela contiver a fórmula:
=SOMA (D1:D4)*2-D2*D4 será:
(A) 48.
(B) 44.
(C) 22.
(D) 28.
(E) 30.

Questão 24
No MS Word 2007 há um item na barra de ferramentas
que trata exclusivamente de tabelas denominado:
(A) Inserir.
(B) Layout da Página.
(C) Referências.
(D) Design.
(E) Layout.

GUARDA MUNICIPAL I
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Questão 25

Questão 29

Usando o Windows 7, Carlos deseja localizar um caractere
especial. A ferramenta mais indicada para tal é o “Mapa de
Caracteres”. Ele reside numa subpasta chamada
“Ferramentas do Sistema”. Para chegar a essa subpasta,
Carlos clica em “Iniciar” (logo do Windows, na Barra de
Ferramentas do Windows), depois clica em “Todos os
Programas”, e abre a pasta :

Editando uma planilha no MS Excel, Solange deseja que a
célula C1 contenha o conteúdo emendado das células C2 e
C3. Para tanto, Solange seleciona a opção “Fórmulas” na
barra de Ferramentas, seleciona um menu de funções e
clica na função Concatenar para abrir a janela
“Argumentos de Função” que ajudará na sintaxe. A função
Concatenar é encontrada no seguinte menu de funções:

(A) Manutenção.
(B) Acessórios.
(C) Inicialização.
(D) Microsoft Works.
(E) Extras e Atualizações.

(A) financeira.
(B) lógica.
(C) pesquisa e referência.
(D) texto.
(E) matemática e trigonometria.

Questão 26

Questão 30

A Suíte LibreOffice possui vários softwares que executam
diferentes tarefas. Dos softwares abaixo, aquele que NÃO
faz parte do LibreOffice é denominado:

A Internet é uma rede de computadores do tipo:

(A) PowerPoint.
(B) Calc.
(C) Impress.
(D) Writer.
(E) Draw.

(A) VPN.
(B) WAN.
(C) LAN.
(D) RAN.
(E) MAN.

Questão 27
Durante uma edição de Texto, utilizando o MS Word,
Marco deseja modificar o espaçamento entre as linhas de
um determinado trecho. Para fazer isso, Marco pode
selecionar o trecho, clicar no mouse com o botão direito e
escolher a opção:
(A) fonte.
(B) estilos.
(C) parágrafo.
(D) numeração.
(E) marcadores.

Questão 28
Os Pen Drive’s são memórias auxiliares muito úteis. Eles se
conectam aos computadores através de uma porta:
(A) SATA.
(B) SCSI.
(C) USB.
(D) ATA.
(E) HDMI.

GUARDA MUNICIPAL I
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questão 31
“Toda e qualquer atividade administrativa só é lícita se
autorizada por lei”. Essa é a essência do princípio
administrativo da:
(A) eficiência.
(B) publicidade.
(C) legalidade.
(D) isonomia.
(E) humanidade.

Questão 32
A apreensão, pela Guarda Civil, de produtos falsificados
vendidos na via pública, sem a necessidade de ordem
judicial para esse fim, é manifestação concreta do atributo
do ato administrativo conhecido como:
(A) presunção absoluta de legitimidade.
(B) autoexecutoriedade.
(C) competência.
(D) motivo.
(E) forma.

Questão 33
O ato administrativo pode ser extinto se surgir uma nova
legislação contrária àquela que fundamentava a prática do
ato. Nesse caso, diz-se que o ato administrativo foi extinto
por:
(A) causa natural.
(B) causa subjetiva.
(C) causa objetiva.
(D) caducidade.
(E) cassação.

Questão 34
Os atos administrativos em que se defere ao agente
público o poder de valorar os fatores constitutivos do
motivo e do objeto, apreciando a conveniência e a
oportunidade da conduta, são atos:
(A) vinculados.
(B) discricionários.
(C) arbitrários.
(D) desconexos.
(E) ilícitos.
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IBADE

Questão 35
Sobre cemitérios públicos, considerando que nas áreas
públicas em que se situam há a prestação específica de um
serviço de interesse público, a maioria dos autores que
ensinam sobre o assunto classificam os cemitérios públicos
como bens:
(A) de uso especial.
(B) desafetados.
(C) privados.
(D) dominicais.
(E) com fins lucrativos.

Questão 36
Sobre Poder de Polícia, enquanto a Polícia Judiciária é
executada por Órgãos de Segurança (como as Polícias Civil
e Militar), preordena-se ao indivíduo em si e tem natureza
predominantemente repressiva, a Polícia Administrativa é
executada por:
(A) Órgãos Judiciais - incide basicamente sobre atividades
dos indivíduos e tem natureza predominantemente
preventiva.
(B) Órgãos Administrativos de caráter mais fiscalizador incide basicamente sobre o psicológico dos indivíduos e
tem natureza predominantemente condenatória.
(C) Órgãos Administrativos de caráter mais fiscalizador incide basicamente sobre atividades dos indivíduos e
tem natureza predominantemente preventiva.
(D) Órgãos Administrativos de caráter punitivo - incide
basicamente sobre atividades dos indivíduos e tem
natureza predominantemente reflexiva.
(E) Órgãos Judiciais de caráter penal - incide basicamente
sobre crimes dos indivíduos e tem natureza
predominantemente condenatória.

Questão 37
A pessoa jurídica de direito público, integrante da
Administração Indireta, criada por lei para desempenhar
funções que, despidas de caráter econômico, sejam
próprias e típicas do Estado, chama-se:
(A) Órgão Público.
(B) Ministério Público Federal.
(C) Sociedade de economia mista.
(D) Empresa pública.
(E) Autarquia.
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Questão 38

Questão 42

Segundo a Constituição Federal, ninguém será submetido
a:

Para os concursos públicos, a Carta Magna prevê o prazo
de validade de:

(A) direito de herança.
(B) livre manifestação do pensamento.
(C) direito de resposta, proporcional ao agravo.
(D) tortura, nem a tratamento desumano ou degradante.
(E) livre expressão da atividade intelectual, artística,
científica e de comunicação.

(A) até 1 (um) ano, prorrogável uma vez, por igual período.
(B) até 2 (dois) anos, prorrogável uma vez, por igual
período.
(C) 2 (dois) anos, sem direito a prorrogação.
(D) 3 (três) anos, sem direito a prorrogação.
(E) 6 (seis) anos, sem direito a prorrogação.

Questão 39

Questão 43

De acordo com a Constituição Federal e nos termos da lei,
a prática do racismo constitui infração penal sujeita à pena
de reclusão, sendo considerado, ainda, crime:

A criação das Guardas Municipais pelos Municípios está
garantida pela Carta Magna, segundo a qual as Guardas
Municipais destinam-se primordialmente à função de:

(A) inafiançável e imprescritível.
(B) inafiançável e prescritível.
(C) inafiançável e inexistente.
(D) afiançável em sede policial.
(E) afiançável até dez salários-mínimos.

(A) polícia penal da União.
(B) polícia judiciária dos Estados.
(C) proteção dos bens, serviços e instalações do Município.
(D) proteção dos bens, serviços e instalações federais.
(E) investigar os crimes praticados contra a ordem política
e social ou em detrimento de bens, serviços e
interesses do Município.

Questão 40
A Constituição Federal prevê que é privativo de brasileiro
nato o cargo de:
(A) Presidente da República.
(B) Presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.
(C) Ministro do Superior Tribunal de Justiça.
(D) Ministro de Estado da Saúde.
(E) Ministro de Estado da Economia.

Questão 41
Suponha que o Município fictício de Aurélio Matos deseje
se dividir em dois novos municípios: Aurélio Primeiro e
Matos do Norte. Nesse caso, o texto constitucional
determina que o desmembramento depende, dentre
outros aspectos, de:
(A) Lei Municipal.
(B) Lei Ordinária Federal.
(C) Estudo de Impacto Ambiental (EIA/RIMA).
(D) Consulta prévia, mediante plebiscito, às populações
dos Municípios envolvidos.
(E) Consulta posterior, mediante referendo, às populações
dos Municípios envolvidos.

GUARDA MUNICIPAL I

Questão 44
Se o agente X mata alguém por motivo fútil, responde pelo
crime de:
(A) homicídio simples.
(B) homicídio qualificado.
(C) latrocínio.
(D) corrupção.
(E) furto.

Questão 45
Se o agente X emprega violência contra uma pessoa que
andava pela rua, com o fim de subtrair para si o celular
dela, responde pelo crime de:
(A) esbulho possessório.
(B) apropriação indébita.
(C) estelionato.
(D) dano.
(E) roubo.
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Questão 46

Questão 50

O crime de estupro (artigo 213 do Código Penal Brasileiro),
tem a sua pena aumentada se for praticado para controlar
o comportamento social ou sexual da vítima. Este tipo de
estupro chama-se :

Sobre “Garantias Judiciais”, a Convenção Americana de
Direitos Humanos (“Pacto de San José da Costa Rica”),
prevê que toda pessoa acusada de delito tem direito a que
se presuma sua inocência enquanto não se comprove
legalmente sua culpa. Durante o processo, toda pessoa
tem direito, em plena igualdade, de:

(A) de vulnerável.
(B) coletivo.
(C) corretivo.
(D) sedução.
(E) não autorizado.

Questão 47
Suponha que, em razão da função que exerce,
Esferosvaldo, funcionário público municipal, receba
diretamente de Ladrosveio, foragido da Justiça,
determinada quantia em dinheiro para que não o procure,
deixando assim de cumprir o mandado de prisão expedido
em seu desfavor. Nessa hipótese, é correto afirmar que
Esferosvaldo comete crime contra a (o):
(A) Administração Pública.
(B) Patrimônio.
(C) Fé Pública.
(D) Família.
(E) Vida.

Questão 48
Sobre a teoria das gerações/dimensões dos direitos
humanos, lançada pelo jurista Karel Vasak, no ano de 1979,
é correto dizer que o direito à educação é um direito de:
(A) 1ª dimensão.
(B) 2ª dimensão.
(C) 3ª dimensão.
(D) 4ª dimensão.
(E) 5ª dimensão.

Questão 49
Acerca do uso de algemas, é correto afirmar que:

(A) ser torturada.
(B) ficar por pelo menos 5 (cinco) dias incomunicável.
(C) confessar o crime, mesmo que seja coagida a fazê-lo.
(D) não ser obrigada a depor contra si mesma, nem a
declarar-se culpada.
(E) não ser assistido por um defensor, ainda que deseje o
auxílio de um.

Questão 51
Incorre em crime de abuso de autoridade o agente público
que, no exercício de suas funções, por mera satisfação
pessoal:
I- adentra imóvel alheio contra a vontade do ocupante;
II- adentra imóvel alheio para prestar socorro a pessoa
ferida que se encontra no interior do imóvel;
III- coage alguém, mediante violência ou grave ameaça, a
franquear-lhe o acesso a imóvel ou suas dependências.
Considerando as assertivas acima, estão corretas:
(A) I, apenas.
(B) I e II, apenas.
(C) I e III, apenas.
(D) II e III, apenas.
(E) I, II e III.

Questão 52
Segundo a Lei nº11.340/06 (Lei “Maria da Penha”), são
formas de violência doméstica e familiar contra a mulher,
EXCETO a violência:
(A) física.
(B) psicológica.
(C) sexual.
(D) patrimonial.
(E) animal.

(A) a regra é usar algemas em todos os casos de prisão.
(B) pode ser justificado verbalmente ou por escrito.
(C) é proibido em mulheres presas, em qualquer
penitenciária nacional.
(D) é proibido em adolescentes infratores, em qualquer
caso.
(E) é permitido em caso de resistência e de fundado receio
de fuga do preso.
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Questão 53

Questão 56

De acordo com o Estatuto Geral das Guardas Municipais
(Lei nº 13.022/2014), na atuação das guardas municipais, o
uso progressivo da força é considerado:

Suponha que o agente X foi flagrado por guardas
municipais durante patrulhamento de rotina próximo a
uma escola municipal. Ele trazia consigo 100 (cem) porções
de substância esverdeada semelhante à maconha.
Indagado, o agente permaneceu calado. Os guardas então
conduziram o agente à presença do delegado de polícia,
que determinou a apreensão das substâncias e a realização
de exame pericial. Posteriormente ficou constatado pela
perícia ser aquela substância tetra-hidrocanabinol (THC),
conhecida como maconha, substância proibida segundo
lista da Anvisa (Portaria/SVS/MS 344). Diante dessa
situação, é possível afirmar que o agente X responde pelo
crime de:

(A) cortesia.
(B) proibição.
(C) princípio mínimo.
(D) regra de controle externo.
(E) regulamento disciplinar de natureza militar.

Questão 54
São competências específicas das guardas municipais,
respeitadas as competências dos órgãos federais e
estaduais:
I- exercer, com exclusividade, as funções de polícia
judiciária da União;
II- zelar pelos bens, equipamentos e prédios públicos do
Município;
III- encaminhar ao delegado de polícia, diante de flagrante
delito, o autor da infração, preservando o local do crime,
quando possível e sempre que necessário.
Considerando as assertivas acima, apenas:
(A) I está correta.
(B) II está correta.
(C) III está correta.
(D) I e II estão corretas.
(E) II e III estão corretas.

Questão 55
De acordo com a Lei nº 13.022/2014 ( Estatuto Geral das
Guardas Municipais), as guardas municipais utilizarão
uniforme
e
equipamentos
padronizados,
preferencialmente, na cor:

(A) roubo.
(B) epidemia.
(C) estelionato.
(D) tráfico de drogas.
(E) omissão de notificação de doença.

Questão 57
De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente,
para promover a execução de suas decisões, o Conselho
Tutelar poderá:
(A) requisitar serviços públicos na área de segurança.
(B) ajuizar ação penal contra aquele que violar os direitos
das crianças e dos adolescentes.
(C) conceder a remissão, como forma de exclusão do
procedimento judicial para apuração de ato infracional.
(D) em caso de flagrante de ato infracional cometido
mediante violência, lavrar auto de apreensão, ouvidos
as testemunhas e o adolescente.
(E) ordenar a prisão do adolescente infrator, ainda que o
adolescente não esteja em situação de flagrante delito,
nem haja ordem judicial nesse sentido.

(A) azul-marinho.
(B) verde-escuro.
(C) vermelho.
(D) amarelo.
(E) rosa.
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Questão 58
O Estatuto do Desarmamento (Lei nº10.826/2003),
determina que o porte de arma de fogo:
(A) é proibido para os integrantes das Guardas Municipais
em qualquer hipótese.
(B) é permitido para os integrantes das Guardas Municipais
das capitais dos Estados, nas condições estabelecidas
em regulamento.
(C) só é permitido de grosso calibre e para os integrantes
das Guardas Municipais dos municípios com menos de
50 mil habitantes.
(D) para os integrantes das Guardas Municipais será
disciplinado na Convenção Americana de Direitos
Humanos.
(E) para os integrantes das Guardas Municipais será
disciplinado em decreto estadual.

Questão 59
De acordo com o Estatuto do Servidor Público do
Município de Cariacica, na hipótese da prática de
improbidade administrativa, a conduta do servidor será
apurada em processo administrativo disciplinar e ele ficará
sujeito à aplicação da penalidade disciplinar de:
(A) advertência.
(B) suspensão.
(C) demissão.
(D) cassação de aposentadoria.
(E) prisão perpétua.

Questão 60
Quanto à composição do Sistema Único de Segurança
Pública (SUSP), a Lei nº13.675/2018 dispõe que as Guardas
Municipais:
(A) são integrantes estratégicos do SUSP.
(B) são integrantes operacionais do SUSP.
(C) são agentes secretos de inteligência do SUSP.
(D) são agentes públicos internacionais do SUSP.
(E) não integram o SUSP.
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