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concurso público

001. Prova objetiva

Guarda civil Municipal – 3a classe
(Feminino e Masculino)

�  Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 50 questões objetivas.
�   Confira seus dados impressos na capa deste caderno e na folha de respostas.
�   Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta  imperfeições. Caso haja algum 
problema, informe ao fiscal da sala para a devida substituição desse caderno.

�  leia cuidadosamente todas as questões e escolha a resposta que você considera correta.
�  Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.
�   A duração da prova é de 3 horas, já incluído o tempo para o preenchimento da folha de respostas.
�   Só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio após transcorrida 1 hora do início da prova.
�   Deverão permanecer em cada uma das salas de prova os 3 últimos candidatos, até que o último deles entregue sua 

prova, assinando termo respectivo.
�   Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas e este caderno.
�   Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas.

aguarde a ordem do fiscal Para abrir este caderno.

nome do candidato

Prédio sala carteiraInscriçãorG
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conHecimentos gerais

Língua Portuguesa

Leia o texto, para responder às questões de números 01 a 06.

China ultrapassa os EUA na produção científica

Pela primeira vez, a China superou os EUA em produção 
científica. Em 2020, instituições chinesas publicaram 788 mil 
artigos contra 767 mil das americanas. É possível relativizar 
esse dado.

A China tem uma população quatro vezes maior que a 
americana, de modo que a produção per capita dos EUA ain-
da é superior. A China também não tem ganhado tantos prê-
mios Nobel quanto os EUA, o que faz supor que, nas área s 
mais relevantes, os americanos liderem. Tudo isso é verda-
de, mas o fato é que a ciência chinesa vem evoluindo de 
forma robusta. Nada indica que um apagão esteja próximo.

A questão é relevante para os economistas liberais, 
particularmente os da escola institucionalista*. Para eles, o 
crescimento sustentável só é possível quando as instituições 
políticas de um país são inclusivas e seus cidadãos gozam 
de liberdade para decidir o que farão de suas vidas e recur-
sos. Isso ocorre porque a prosperidade duradoura depende 
de um fluxo constante de inovações, que resulte em ganhos 
de produtividade. Ainda segundo os institucionalistas, regi-
mes autoritários, como o chinês, não asseguram a liberdade 
necessária para que ciência e tecnologia se desenvolvam.

É possível que tais economistas tenham razão e que 
a China, por um déficit de liberdade, não consiga manter o  
ritmo. Já vimos ditaduras colapsarem porque ficaram para 
trás na corrida tecnológica. O caso mais notório é o da URSS, 
que, embora tenha chegado a liderar a ciência espacial, não 
foi capaz de manter-se competitiva em outras áreas, com 
r eflexos na economia.

Mas não dá para descartar a hipótese de que os insti-
tucionalistas estejam errados. Não me parece em princípio 
impossível para um regime assegurar as liberdades neces-
sárias para manter a ciência e a economia funcionando sem 
estendê-las à política. Ditaduras podem se reinventar.

* Corrente de pensamento econômico que analisa o papel instituições para o 
comportamento da economia.

(Hélio Schwartsman. https://www1.folha.uol.com.br/colunas/helioschwarts-
man/2021/12/china-ultrapassa-os-eua-na-producao-cientifica.shtml. 

31.12.2021. Adaptado)

01. O autor do texto discute a

(A) disputa acirrada pela hegemonia no desenvolvimen-
to científico, que já compromete o crescimento sus-
tentável dos Estados Unidos.

(B) decadência econômica e científica dos Estados Uni-
dos, cada vez menos relevantes comparados a países 
como Rússia e China.

(C) evolução da China no campo da produção científica, 
que ultrapassou as publicações norte-americanas 
em números absolutos.

(D) produção científica chinesa, que parece caminhar 
para o mesmo destino da antiga URSS, em vista de 
decisões políticas equivocadas.

(E) maneira como mudanças profundas no regime políti-
co tiveram papel preponderante para o atual avanço 
científico na China.

02. Para o autor, embora a produção científica chinesa tenha

(A) atingido bons resultados, eles poderiam ser muito 
mais expressivos se a análise dos dados não viesse 
de instituições americanas.

(B) obtido certo avanço, o país vive uma realidade so-
cioeconômica que inviabiliza a manutenção desse 
quadro de desenvolvimento.

(C) estagnado, a ampliação das liberdades da popula-
ção poderia reconduzir o país a uma situação sus-
tentável de progressos.

(D) superado em quantidade a norte-americana, estes 
últimos ainda estariam na dianteira em relação à pro-
dução mais importante.

(E) alcançado resultados expressivos, ela só será sus-
tentável se esse avanço for acompanhado de mu-
danças no regime político do país.

03. A expressão destacada em negrito na passagem do 
s egundo parágrafo “A China tem uma população quatro 
vezes maior que a americana, de modo que a produção 
per capita dos EUA ainda é superior.” estabelece relação 
com sentido de

(A) consequência.

(B) comparação.

(C) proporção.

(D) condição.

(E) oposição.
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Leia o texto, para responder às questões de números 
07 a 10.

Direto da Zona Fantasma

Leio que a TV a cabo será o novo telefone fixo. Má notícia 
para os que, como eu, ainda veem nela uma alternativa aos 
programas de auditório que infestam a TV aberta. O telefone 
fixo, por sua vez, já é um fóssil paleozoico contemporâneo.

Nada como o avanço da tecnologia para redefinir as  
relações sociais. Há décadas na praça, acumulei uma razoá-
vel quantidade de amigos com quem continuei mais ou 
menos em contato pelos canais convencionais – telefone,  
e-mail, telegrama, uma ou outra carta e, em caso de viagem, 
o querido cartão postal. Mas todos esses amigos devem ter 
se mudado para a Zona Fantasma, porque telegramas, car-
tas e cartões postais são coisas que não recebo há 20 anos. 
E só agora me dou conta de que também não os envio, don-
de, para eles, já devo ter sido despachado, idem, para a Zona 
Fantasma.

Estamos aprendendo a dispensar coisas que até há pou-
co eram corriqueiras no cotidiano. Faz tempo que, por falta 
de ofertas, não compro um CD ou DVD. Por sorte, ainda te-
nho milhares, mas não sei até quando existirá equipamento 
para tocá-los.

Há pouco, na rua, perguntei as horas a uma jovem com 
um relógio de pulso. Em vez de consultá-lo, ela tirou do bolso 
um celular e olhou para a tela. Eram 9h30. Seu relógio deve 
estar na categoria de seus brincos e pulseiras.

(Ruy Castro. https://www1.folha.uol.com.br/colunas/ruycastro/2022/01/ 
direto-da-zona-fantasma.shtml/. 30.01.2022. Adaptado)

07. No texto, o autor trata

(A) da obsolescência da TV aberta, que vem perdendo 
direito de transmissão inclusive de programas de au-
ditório.

(B) do avanço da tecnologia, destacando a forma como 
tal evolução o reaproximou de antigos amigos.

(C) da opção pessoal por adotar a tecnologia em subs-
tituição ao antigo hábito de se comunicar por cartas.

(D) das mudanças no que diz respeito à forma como nos 
relacionamos com objetos de uso cotidiano.

(E) do descaso com que pessoas sem habilidade com 
a tecnologia são tratadas, especialmente pelos mais 
jovens.

08. A frase “O telefone fixo, por sua vez, já é um fóssil  
paleozoico contemporâneo.” é empregada pelo autor 
para expressar a ideia de que, no tempo atual,

(A) as pessoas ainda apreciam o telefone fixo.

(B) a dependência do telefone fixo persiste.

(C) o telefone fixo é um objeto antiquado.

(D) o telefone fixo conseguiu reinventar-se.

(E) o fim do uso do telefone fixo é injustificável.

04. Para o autor, a posição defendida por economistas de 
que a ausência de instituições políticas livres comprome-
te a prosperidade econômica

(A) mostra-se acertada, dada a dificuldade que a China 
já demonstra para conseguir manter o crescimento 
vigoroso de sua economia.

(B) é refutável, já que as barreiras ao progresso cientí-
fico são da mesma natureza em ditaduras e em  
nações em que se tem liberdade.

(C) é equivocada, ao vaticinar que, via de regra, a pros-
peridade econômica de uma nação demandaria ino-
vação científica permanente.

(D) despreza o fato de que, justamente por se tratar de 
regimes fechados, os dados econômicos de tais paí-
ses não refletem a realidade.

(E) é discutível, sendo possível a um governo conceder 
liberdades apenas o suficiente para manter a produ-
ção econômica e científica.

05. A forma verbal destacada na frase “Mas não dá para 
descartar a hipótese de que os institucionalistas estejam 
errados” exprime a ideia de possibilidade, assim como a 
forma verbal destacada em:

(A) Pela primeira vez, a China superou os EUA em pro-
dução científica.

(B) ... o que faz supor que, nas áreas mais relevantes, os 
americanos liderem.

(C) Isso ocorre porque a prosperidade duradoura de-
pende de um fluxo constante de inovações...

(D) ... não asseguram a liberdade necessária para que 
ciência e tecnologia se desenvolvam.

(E) Já vimos ditaduras colapsarem porque ficaram para 
trás na corrida tecnológica.

06. Substituindo-se a expressão destacada por um prono-
me, a frase “A China também não tem ganhado tantos 
prêmios Nobel...” atende à norma-padrão de uso e de 
colocação dos pronomes em:

(A) A China também não os tem ganhado...”

(B) A China também não tem-lhes ganhado...”

(C) A China também não tem ganhado-lhes...”

(D) A China também não tem ganhado-os...”

(E) A China também não lhes tem ganhado...”



5 PMOS2108/001-GuardaCivilMunicipal-3aClasseConfidencial até o momento da aplicação.

usuários. Bauman fala de “sociedade confessional que ele-
va a autoexposição pública à categoria de prova eminente 
e mais acessível, além de verossimilmente mais eficaz, de 
existência social”. Em outras palavras, pela primeira vez na 
história da humanidade, os espionados colaboram com os 
espiões, facilitando o trabalho destes últimos, e esta rendição 
é para eles um motivo de satisfação porque afinal são vistos 
por alguém enquanto levam a vida – e não importa se às  
vezes vivam como criminosos ou como imbecis.

A verdade também é que, já que todos podem saber tudo 
de todos, o excesso de informação não pode produzir nada 
além de confusão, rumor e silêncio. Mas, para os espiona-
dos, parece ótimo que eles mesmos e seus segredos mais ín-
timos sejam conhecidos pelo menos pelos amigos, vizinhos, 
e possivelmente até pelos inimigos, pois este é o único modo 
de sentirem-se vivos, parte ativa do corpo social.

(Umberto Eco. Pape satàn aleppe: Crônicas de uma sociedade líquida. 
Editora Record, Rio de Janeiro: 2017. Adaptado)

11. Conforme o autor, a obsessão mais ou menos generali-
zada pela privacidade

(A) tem aumentado o temor das pessoas quanto à for-
ma como empresas que dispõem de dados pessoais  
lidam com eles.

(B) é condizente com a tendência de abandono à expo-
sição em redes sociais e de maior cuidado com a 
reputação pública.

(C) destoa do objetivo das redes sociais, que lucram jus-
tamente quando usuários se expõem a um público 
cada vez maior.

(D) obriga as redes sociais a buscarem novos meios 
para que os usuários voltem a sentir satisfação em 
expor sua vida pessoal.

(E) vai de encontro à predisposição das pessoas para 
expor a própria intimidade em busca de reconheci-
mento social.

12. O termo destacado na frase “... os cônjuges que anti-
gamente escondiam zelosamente suas divergências...”  
exprime circunstância de

(A) modo, podendo ser substituído por “diligentemente”.

(B) dúvida, podendo ser substituído por “rigorosamente”.

(C) negação, podendo ser substituído por “obstinada-
mente”.

(D) afirmação, podendo ser substituído por “cautelosa-
mente”.

(E) intensidade, podendo ser substituído por “indiferen-
temente”.

09. Assinale a alternativa em que o termo em destaque  
expressa ideia de causa.

(A) ... ainda veem nela uma alternativa aos programas 
de auditório...

(B) ... amigos com quem continuei mais ou menos em 
contato pelos canais convencionais...

(C) Faz tempo que, por falta de ofertas, não compro um 
CD ou DVD.

(D) ... ainda tenho milhares, mas não sei até quando 
existirá equipamento para tocá-los...

(E) Há pouco, na rua, perguntei as horas a uma jovem 
com um relógio de pulso...

10. Assinale a alternativa em que, na frase redigida a partir 
do texto, o uso do acento indicativo da crase está em 
conformidade com a norma-padrão.

(A) O uso do telefone fixo tem sido reduzido à um núme-
ro cada vez menor de pessoas.

(B) Em geral, integrar-se às novas tecnologias de comu-
nicação é algo bastante natural.

(C) Parece ainda haver muita resistência em aderir à al-
gumas formas de comunicação digital.

(D) Algumas pessoas têm voltado à se comunicar em-
pregando meios antigos como cartas.

(E) Atualmente, a internet é uma ferramenta acessível à 
todas as pessoas que queiram usá-la.

Leia o texto, para responder às questões de números 11 a 15.

A perda da privacidade

Um dos problemas do nosso tempo, uma obsessão mais 
ou menos generalizada, é a privacidade. Para dizer de ma-
neira muito, mas muito simples, significa que cada um tem o 
direito de tratar da própria vida sem que todos fiquem saben-
do. Por isso, é preocupante que, através dos nossos cartões 
de crédito, alguém possa ficar sabendo o que compramos, 
em que hotel ficamos e onde jantamos.

Parece, portanto, que a privacidade é um bem que todos 
querem defender a qualquer custo.

Mas a pergunta é: as pessoas realmente se importam 
tanto com a privacidade? Antes, a ameaça à privacidade era 
a fofoca, e o que temíamos na fofoca era o atentado à nossa 
reputação pública. No entanto, talvez por causa da chamada 
sociedade líquida, na qual todos estão em crise de identidade 
e de valores e não sabem onde buscar os pontos de referên-
cia para definir-se, o único modo de adquirir reconhecimento 
social é “mostrar-se” – a qualquer custo.

E assim, os cônjuges que antigamente escondiam zelo-
samente suas divergências participam de programas de gos-
to duvidoso para interpretar tanto o papel do adúltero quanto 
o do traído, para delírio do público.

Foi publicado recentemente um artigo de Zygmunt Bau-
man revelando que as redes sociais, que representam um 
instrumento de vigilância de pensamentos e emoções alheios, 
são realmente usadas pelos vários poderes com funções de 
controle, graças também à contribuição entusiástica de seus 
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MateMática

16. Em um depósito, há 120 caixas, das quais  são de pa-

pelão, 33 são de plástico e as demais, de madeira. Em 
relação ao número total de caixas, as de madeira corres-
pondem a:

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

(E) 

17. Em uma empresa, 30% dos funcionários têm idade supe-
rior a 60 anos e, entre eles, 20% está de licença médica. 
Dos demais funcionários, apenas 6 estão de licença mé-
dica, o que corresponde a 4% do total de funcionários da 
empresa. O número de funcionários com idade superior 
a 60 anos que estão de licença médica é

(A) 10.

(B) 9.

(C) 8.

(D) 7.

(E) 6.

18. Uma determinada máquina produz 8 m de fio em 3 minu-
tos. O tempo necessário para essa máquina produzir 520 m 
d esse fio será de

(A) 4 horas e 5 minutos.

(B) 3 horas e 40 minutos.

(C) 3 horas e 25 minutos.

(D) 3 horas e 15 minutos.

(E) 2 horas e 50 minutos.

19. Para contratar novos funcionários, uma empresa realizou 
uma prova de seleção para os 80 candidatos interessa-
dos. Se a razão do número de candidatos aprovados 
para o número de candidatos reprovados nessa prova foi 

, então o número de candidatos aprovados foi

(A) 30.

(B) 32.

(C) 35.

(D) 38.

(E) 40.

13. Para o autor, a necessidade que as pessoas têm de ex-
por-se

(A) é legítima, na medida em que cada pessoa tem o di-
reito de tratar da própria vida como julgar apropriado.

(B) surge da constatação de que expor intimidades da 
rotina pessoal ajuda a construir boa reputação pú-
blica.

(C) desponta, num contexto de crise de identidade e de 
valores, como único meio de alcançar a aceitação 
social.

(D) é uma maneira razoável de se estabelecerem laços 
sociais entre pessoas que compartilham dos mes-
mos valores.

(E) deu vazão a ideias desarrazoadas, como a de que 
as redes sociais pudessem servir para vigilância dos 
usuários.

14. Assinale a alternativa em que a frase redigida a partir do 
texto atende à norma-padrão de concordância verbal e 
nominal.

(A) Bastante difundido, a ideia de privacidade acabou se 
configurando em uma verdadeira obsessão.

(B) As empresas são capazes de traçar perfis de con-
sumo por meio das compras realizada no cartão de 
crédito.

(C) O internauta, ao expor a vida nas redes sociais, for-
necem espontaneamente os dados que as empresas 
buscam.

(D) Alvo de inúmeros debates, o hábito de expor a  
rotina pessoal tornou-se um fenômeno com as redes 
sociais.

(E) A internet constituiu-se um instrumento de vigilância 
perfeitamente ajustados aos propósitos comerciais 
atuais.

15. Na frase – Bauman fala de “sociedade confessional que 
eleva a autoexposição pública à categoria de prova emi-
nente e mais acessível, além de verossimilmente mais 
eficaz, de existência social” –, as aspas são empregadas 
para

(A) fazer referência ao título de uma obra.

(B) distinguir uma citação do restante do texto.

(C) realçar ironicamente palavras e expressões.

(D) acentuar o valor significativo de palavras e expressões.

(E) fazer sobressair expressões estranhas à linguagem 
comum.
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r a s c u n H o20. No auditório de uma empresa, estão reunidos menos de 
80 funcionários, que serão divididos em grupos, de modo 
que cada grupo fique com o mesmo número de funcio-
nários e que nenhum funcionário fique fora dos grupos. 
Nessas condições, é possível formar grupos com 4 fun-
cionários em cada um deles, ou com 5 funcionários em 
cada um, ou com 6 funcionários em cada um. O número 
de funcionários presentes nesse auditório é

(A) 70.

(B) 65.

(C) 60.

(D) 55.

(E) 50.

21. A distância entre as cidades A e B é 154 km. Entre elas, 
há um posto da polícia rodoviária (PR) e um posto de 
combustíveis (PC), conforme mostra a figura.

Sabendo que a distância entre o posto de combustíveis e 
a cidade B é 5 vezes a distância entre o posto da polícia 
rodoviária e o posto de combustíveis, então a distância 
entre o posto de combustíveis e a cidade B é igual a

(A) 12 km.

(B) 24 km.

(C) 36 km.

(D) 48 km.

(E) 60 km.

22. Uma pessoa comprou garrafas de suco e de refrigerante, 
no total de 15 unidades. Se o número de garrafas de suco 
foi igual a  do número de garrafas de refrigerante, então 

o número de garrafas de refrigerante superou o número 
de garrafas de suco em

(A) 1 unidade.

(B) 2 unidades.

(C) 3 unidades.

(D) 4 unidades.

(E) 5 unidades.
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25. Uma caixa de papelão, na forma de um prisma reto de 
base retangular, tem suas medidas indicadas na figura.

Essa caixa está com  de sua capacidade total preenchi-

da com sabão em pó. Se todo esse sabão for dividido em 
porções de 125 cm3 cada uma, o número de porções ob-
tidas será

(A) 8.

(B) 12.

(C) 15.

(D) 18.

(E) 20.

r a s c u n H o

23. Uma família comprou determinado número de litros de 
álcool gel nos 5 primeiros meses do ano de 2020. O gráfi-
co mostra algumas informações sobre o número de litros 
comprados por mês.

Na média, foram comprados 8 litros por mês. O número 
de litros comprados em abril superou o número de litros 
comprados em fevereiro em

(A) 7 litros.

(B) 6 litros.

(C) 5 litros.

(D) 4 litros.

(E) 3 litros.

24. Uma sala quadrada, com 36 m2 de área, foi reformada, 
tornando-se uma sala retangular, de modo que sua lar-
gura permaneceu a mesma, mas seu comprimento foi 
aumentado, conforme mostra a figura.

Se após a reforma o perímetro da sala aumentou 4 m, 
então sua área aumentou

(A) 6 m2.

(B) 8 m2.

(C) 10 m2.

(D) 12 m2.

(E) 14 m2.
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28. Considere o seguinte caso hipotético: Kantiferes, no 
dia 20 de outubro de 2020, no município de São Paulo, 
utilizando-se de um revólver Calibre .38, ameaça matar  
Artêmios e o obriga a lhe entregar seu relógio. Após con-
seguir o objeto, Kantiferes foge, sendo capturado, antes 
do oferecimento da denúncia, no município de Guaru-
lhos, ainda na posse do armamento e do relógio.

Diante desta situação e nos termos do Código Penal, é 
correto afirmar que:

(A) admite-se a aplicação do estado de necessidade 
como excludente.

(B) o crime foi consumado no Município de Guarulhos.

(C) admite-se a aplicação do arrependimento posterior.

(D) o crime foi consumado no Município de São Paulo.

(E) admite-se a aplicação da desistência voluntária.

29. Considere o seguinte caso hipotético: Matífanis induz Kii-
temis, criança de 11 anos, a se automutilar. Kiitemis se 
automutila tão gravemente que vem a falecer em razão 
das inúmeras lesões perpetradas.

Diante desta situação e nos termos do Código Penal, é 
correto afirmar que Matífanis ao induzir Kiitemis, resul-
tando em sua morte,

(A) responderá pelo crime de lesão corporal dolosa com 
resultado morte.

(B) responderá pelo crime de homicídio.

(C) responderá pelo crime de suicídio.

(D) responderá pelo crime de lesão corporal culposa 
com resultado morte.

(E) não responderá por qualquer crime.

30. Nos termos do Código Penal, assinale a alternativa que 
corretamente contenha um crime contra a administração 
pública que admite modalidade culposa.

(A) Concussão.

(B) Corrupção passiva.

(C) Advocacia Administrativa.

(D) Peculato.

(E) Prevaricação.

conHecimentos esPecíficos

26. Nos termos da Constituição Federal, assinale a alterna-
tiva correta.

(A) Todo brasileiro em situação de vulnerabilidade so-
cial terá direito a uma renda básica familiar, garanti-
da pelo poder público em programa permanente de 
transferência de renda, cujas normas e requisitos de 
acesso serão determinados em lei, observada a le-
gislação fiscal e orçamentária.

(B) Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e 
aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade 
do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à seguran-
ça e à propriedade, entre outros, no termo seguinte: 
é livre a manifestação do pensamento, sendo autori-
zado o anonimato.

(C) Todo brasileiro em situação de vulnerabilidade so-
cial terá direito a uma renda básica familiar, garan-
tida pelo poder público em programa temporário de 
transferência de renda, cujas normas e requisitos de 
acesso serão determinados por decretos e regula-
mentos do Poder Executivo.

(D) Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e 
aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade 
do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à seguran-
ça e à propriedade, entre outros, no termo seguinte: 
é plena a liberdade de associação para fins lícitos, 
autorizando-se a de caráter paramilitar.

(E) Todo brasileiro, estando ou não em situação de vul-
nerabilidade social, terá direito a uma renda básica 
familiar, garantida pelo poder público em programa 
permanente de transferência de renda, cujas normas 
e requisitos de acesso serão determinados em lei.

27. Nos termos da Constituição Federal, incumbe a apuração 
das infrações penais contra a ordem política e social ou 
em detrimento de bens, serviços e interesses da União 
à polícia

(A) civil do Distrito Federal.

(B) militar do Distrito Federal.

(C) federal.

(D) rodoviária federal.

(E) penal da União.



10PMOS2108/001-GuardaCivilMunicipal-3aClasse Confidencial até o momento da aplicação.

33. Nos termos da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 (Es-
tatuto Da Criança e Do Adolescente), o adolescente civil-
mente identificado

(A) será submetido a identificação compulsória pelos ór-
gãos policiais, de proteção e judiciais.

(B) não será submetido, em qualquer hipótese, a iden-
tificação compulsória pelos órgãos policiais, de pro-
teção e judiciais, salvo para efeito de confrontação e 
alicerçado em determinação judicial.

(C) será submetido a identificação compulsória apenas 
pelos órgãos policiais, havendo fundada suspeita.

(D) não será submetido a identificação compulsória pelos 
órgãos policiais, de proteção e judiciais, salvo para 
efeito de confrontação, havendo dúvida fundada.

(E) será submetido a identificação compulsória apenas 
pelos órgãos judiciais, policiais, havendo dúvida 
fundada.

34. Nos termos da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 (Esta-
tuto da Criança e do Adolescente), é correto afirmar que

(A) para a candidatura a membro do Conselho Tute-
lar, será exigido, entre outros, ter idade superior a 
trinta anos.

(B) as decisões do Conselho Tutelar somente poderão 
ser revistas pela autoridade de polícia judiciária a pe-
dido de quem tenha legítimo interesse.

(C) é obrigatório ao conselheiro, residir no município.

(D) o Conselho Tutelar é órgão permanente e autôno-
mo, jurisdicional, encarregado pela sociedade de 
zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do  
adolescente.

(E) para a candidatura a membro do Conselho Tutelar, 
será exigido, entre outros, ser brasileiro nato.

35. Nos termos da Lei no 10.741, de 1o de outubro de 2003 
(Estatuto do Idoso), é correto afirmar que

(A) dentre os idosos, é assegurada prioridade especial 
aos maiores de oitenta anos para fins exclusivos de 
atendimento médico, atendendo-se as suas neces-
sidades, sendo, no entanto, vedada qualquer outra 
preferência em relação aos demais idosos.

(B) a referida legislação foi instituída para regular os di-
reitos assegurados às pessoas com idade igual ou 
superior a 50 (cinquenta) anos.

(C) dentre os idosos, é assegurada prioridade especial 
aos maiores de setenta e cinco anos, atendendo-se 
as suas necessidades sempre preferencialmente em 
relação aos demais idosos.

(D) a referida legislação foi instituída para regular os di-
reitos assegurados às pessoas com idade igual ou 
superior a 55 (cinquenta e cinco) anos.

(E) dentre os idosos, é assegurada prioridade especial 
aos maiores de oitenta anos, atendendo-se as suas 
necessidades sempre preferencialmente em relação 
aos demais idosos.

31. Considere o seguinte caso hipotético: Artomis, utilizando-
-se de grave ameaça, obriga Simotramis a adentrar seu 
veículo e comete o crime de sequestro previsto no Códi-
go Penal (Art. 148 – Privar alguém de sua liberdade, me-
diante sequestro ou cárcere privado. Pena – reclusão, de 
um a três anos). Entretanto não existe qualquer testemu-
nha do crime e o veículo de Artomis acaba sendo, numa 
abordagem de rotina, interceptado pela Polícia Militar. Ar-
tomis foi preso em flagrante e Simotramis libertado.

Diante desta situação hipotética e nos termos do Código 
de Processo Penal, é correto afirmar que

(A) a falta de testemunhas não impedirá o flagrante; 
mas, nesse caso, com o condutor, deverão assiná-lo 
pelo menos quatro pessoas que hajam testemunha-
do o recebimento da nota de culpa.

(B) a falta de testemunhas da infração impedirá a lavra-
tura do auto de prisão em flagrante.

(C) não houve o crime de sequestro, em razão de o veí-
culo ter sido interceptado pela Polícia Militar.

(D) a falta de testemunhas não impedirá o flagrante; 
mas, nesse caso, com o condutor, deverão assiná-lo 
pelo menos quatro pessoas que hajam testemunha-
do a apresentação do preso à autoridade.

(E) trata-se de crime permanente, entendendo-se o 
agente em flagrante delito enquanto não cessar a 
permanência.

32. Nos termos do Código de Processo Penal, é correto afir-
mar que

(A) a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encon-
tre serão comunicados imediatamente ao juiz com-
petente, ao Ministério Público e à família do preso ou 
à pessoa por ele indicada.

(B) em até 48 (quarenta e oito) horas após a realização 
da prisão, será encaminhado ao juiz competente o 
auto de prisão em flagrante e, caso o autuado não 
informe o nome de seu advogado, cópia integral para 
a Defensoria Pública.

(C) em até 24 (vinte e quatro) horas após a realização 
da prisão, será encaminhado ao Promotor de Justiça 
competente o auto de prisão em flagrante e, caso o 
autuado não informe o nome de seu advogado, cópia 
integral para a Procuradoria Geral do Estado.

(D) a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encon-
tre serão comunicados em até 48 (quarenta e oito) 
horas ao Promotor de Justiça competente e à família 
do preso ou à pessoa por ele indicada.

(E) em até 24 (vinte e quatro) horas após a realização 
da prisão, será encaminhado ao juiz competente o 
auto de prisão em flagrante e, caso o autuado não 
informe o nome de seu advogado, cópia integral para 
a Procuradoria Geral do Estado.
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39. Nos termos da Lei no 11.340 de 07 de agosto de 2006 
(Lei “Maria da Penha”), a conduta de impedir a mulher de 
usar qualquer método contraceptivo é considerada uma 
forma de violência

(A) física.

(B) sexual.

(C) patrimonial.

(D) moral.

(E) psicológica.

40. Nos termos da Lei no 11.340 de 07 de agosto de 2006 
(Lei “Maria da Penha”), a política pública que visa coi-
bir a violência doméstica e familiar contra a mulher far-
-se-á por meio de um conjunto articulado de ações da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
e de ações não-governamentais, tendo, entre outras,  
por diretriz:

(A) a promoção de estudos e pesquisas, estatísticas e 
outras informações relevantes, com a perspectiva 
de gênero e de raça ou etnia, concernentes às cau-
sas, às consequências e à frequência da violência 
doméstica e familiar contra a mulher, para a siste-
matização de dados, a serem controlados em âmbito 
estadual e municipal.

(B) a capacitação permanente das Polícias Civil e Militar, 
da Guarda Municipal, do Corpo de Bombeiros, quan-
to às questões exclusivas de gênero.

(C) a implementação de atendimento policial especiali-
zado para as mulheres, em particular no Ministério 
Público.

(D) a promoção de programas educacionais que disse-
minem valores éticos de irrestrito respeito à dignida-
de da pessoa humana com a perspectiva exclusiva 
de gênero.

(E) o destaque, nos currículos escolares de todos os ní-
veis de ensino, para os conteúdos relativos aos di-
reitos humanos, à equidade de gênero e de raça ou 
etnia e ao problema da violência doméstica e familiar 
contra a mulher.

41. É correto afirmar que a conduta de deixar de identificar-
-se ao preso por ocasião de sua captura ou quando deva 
fazê-lo durante sua detenção ou prisão é um

(A) fato atípico.

(B) crime de abuso de autoridade previsto na Lei  
no 13.869, de 5 de setembro de 2019 (Lei de Abuso 
de Autoridade).

(C) crime de constrangimento ilegal previsto no Código 
Penal.

(D) crime contra administração pública previsto no Có-
digo Penal.

(E) crime de abuso de autoridade previsto no Código 
Penal.

36. Nos termos da Lei no 10.741, de 1o de outubro de 2003 
(Estatuto do Idoso), é correto afirmar que ação penal nos 
crimes definidos na legislação é

(A) pública condicionada à representação.

(B) privada.

(C) pública incondicionada.

(D) pública condicionada como regra, mas admite ação 
penal pública incondicionada em algumas hipóteses.

(E) pública condicionada à requisição do Ministério  
Público.

37. Nos termos da Lei no 10.826, de 22 de dezembro de 2003 
(Estatuto do Desarmamento), a autorização para o porte 
de arma de fogo de uso permitido, em todo o território 
nacional, é de competência

(A) do Comando do Exército e somente será concedida 
após autorização do Sinarm.

(B) do Ministério da Justiça e somente será concedida 
após autorização do Sinarm.

(C) da Polícia Federal e somente será concedida após 
autorização do Sinarm.

(D) da Polícia Federal e somente será concedida após 
autorização do Comando do Exército.

(E) da Polícia Civil dos Estados e somente será concedi-
da após autorização do Sinarm.

38. Considere o seguinte caso hipotético: Astrômio foi sur-
preendido pela Polícia Militar, portando arma de fogo, de 
uso permitido, sem autorização e em desacordo com de-
terminação legal ou regulamentar. Astrômio é reincidente 
específico neste crime.

Diante desta situação e nos termos da Lei no 10.826, de 
22 de dezembro de 2003 (Estatuto do Desarmamento), é 
correto afirmar que Astrômio cometeu

(A) o crime de “porte ilegal de arma de fogo de uso per-
mitido”, cuja pena será aumentada de metade em 
razão da reincidência específica.

(B) um crime comum previsto no Código Penal, não ha-
vendo qualquer previsão de aumento de pena na hi-
pótese de reincidência.

(C) o crime de “porte ilegal de arma de fogo de uso per-
mitido” que possui uma qualificadora da reincidência 
específica.

(D) um crime comum previsto no Código Penal, que pos-
sui uma qualificadora da reincidência específica.

(E) um crime comum previsto no Código Penal, cuja 
pena será aumentada de metade em razão da rein-
cidência específica.
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44. Nos termos da Lei no 13.022, de 08 de agosto de 2014 
(Estatuto Geral das Guardas Municipais), é correto afir-
mar que

(A) o exercício das atribuições dos cargos da guarda 
municipal requer capacitação específica e seme-
lhante à das polícias militares, com matriz curricular 
compatível com suas atividades.

(B) é obrigatório ao Município a criação de órgão de for-
mação, treinamento e aperfeiçoamento dos integran-
tes da guarda municipal.

(C) o Estado deverá, mediante convênio com os Municí-
pios interessados, manter órgão de formação e aper-
feiçoamento centralizado, cujo conselho gestor seja 
dirigido por servidores dos Municípios conveniados.

(D) os cargos em comissão das guardas municipais po-
derão ser providos por membros efetivos do quadro 
de carreira do órgão ou entidade ou policiais (civis, 
militares e federal).

(E) para ocupação dos cargos em todos os níveis da 
carreira da guarda municipal, deverá ser observado 
o percentual mínimo para o sexo feminino, definido 
em lei municipal.

45. Nos termos da Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997 
(Institui o Código de Trânsito Brasileiro), é correto afirmar 
que os sinais de trânsito se classificam em:

(A) verticais, horizontais, estacionamento, atenção, ad-
vertência, luminosos, sonoros e gestos do agente de 
trânsito e do condutor.

(B) verticais, horizontais, dispositivos de sinalização au-
xiliar, luminosos, sonoros e gestos do agente de trân-
sito e do condutor.

(C) de atenção, de advertência, de parada, de estacio-
namento, luminosos, sonoros, gestos do agente de 
trânsito e do condutor.

(D) verticais, horizontais, luminosos, sonoros, de veícu-
los e de pedestres.

(E) de dispositivos de sinalização auxiliar, luminosos, so-
noros, de atenção, de advertência, de parada e de 
estacionamento.

42. Considere o seguinte caso hipotético: um Policial Militar, 
no dia 10 de janeiro de 2022, às 22 horas, cumprindo 
mandado de busca e apreensão domiciliar, adentra um 
imóvel alheio, à revelia da vontade do ocupante.

Diante desta situação e nos termos da Lei no 13.869, de 
5 de setembro de 2019 (Lei de Abuso de Autoridade), é 
correto afirmar que o Policial Militar

(A) não cometeu qualquer crime, pois a legislação auto-
riza o ingresso para cumprimento de determinação 
judicial até as 23h.

(B) cometeu o crime de abuso de autoridade por ter 
adentrado um imóvel alheio, à revelia da vontade do 
ocupante.

(C) não cometeu qualquer crime, pois a legislação auto-
riza o ingresso para cumprimento de determinação 
judicial até as 00h.

(D) cometeu o crime de abuso de autoridade, por cum-
prir mandado de busca e apreensão domiciliar após 
as 21h ou antes das 5h.

(E) não cometeu qualquer crime, pois a legislação auto-
riza o ingresso a qualquer hora para o cumprimento 
de determinação judicial.

43. Nos termos da Lei no 13.022, de 08 de agosto de 2014 
(Estatuto Geral das Guardas Municipais), é correto afir-
mar que

(A) incumbe às guardas municipais, instituições de cará-
ter cívico-militar, uniformizadas e armadas conforme 
previsto em decreto, a função de proteção municipal 
preventiva e policiamento ostensivo.

(B) aos guardas municipais é autorizado o porte de arma 
de fogo, conforme previsto em decreto e resoluções.

(C) é competência geral das guardas municipais a pro-
teção de bens, serviços, logradouros públicos muni-
cipais e instalações do Município e o policiamento 
ostensivo em vias municipais.

(D) a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) 
destinará linha telefônica de número 135 e faixa ex-
clusiva de frequência de rádio aos Municípios que 
possuam guarda municipal.

(E) o uso progressivo da força é, entre outros, um princí-
pio mínimo de atuação das guardas municipais.
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48. Nos termos da Lei complementar no 334 de 27 de de-
zembro de 2017 (Dispõe sobre a reorganização do 
quadro da Guarda Civil Municipal de Osasco, altera o 
Plano de Carreira, cria novas escalas de vencimento e 
dá outras providências), é correto afirmar que o horário 
de trabalho do Guarda Civil Municipal será fixado pelo 
Comandante Geral, de acordo com a natureza e neces-
sidade do serviço, e

(A) serão concedidas 2 (duas) folgas mensais, além das 
legalmente previstas, não cumulativas, aos servi-
dores de carreira da Guarda Civil de Osasco, que 
concorram à escala de 12X36 no período mínimo de  
1 (um) mês gerador do benefício.

(B) havendo horas excedentes ao horário normal de tra-
balho, estas serão computadas em banco de horas 
do servidor, sendo que cada hora trabalhada de se-
gunda a sábado será acrescida em 25%, e cada hora 
trabalhada em domingos e feriados será acrescida 
em 50%.

(C) em caso de necessidade do serviço, a jornada po-
derá ser alterada para 24 x 48 horas em função das 
peculiaridades da designação.

(D) não ultrapassará o limite de 44 (quarenta e quatro) 
horas semanais, sujeito a escalas de revezamento 
e plantões.

(E) as convocações dos servidores da Guarda Civil de-
verão obedecer a uma antecedência de 48 (quarenta 
e oito) horas, exceto em casos de calamidade públi-
ca, catástrofes, situações de emergência ou outras 
circunstâncias imprevisíveis.

49. Nos termos da Lei complementar no 129 de 10 de feverei-
ro de 2005 (Cria a Corregedoria Geral da Guarda Civil de 
Osasco, institui o regulamento disciplinar dos servidores 
do quadro dos profissionais da Guarda Civil Municipal de 
Osasco e dá outras providências), para fins disciplinares 
e para os demais efeitos legais, o comportamento do ser-
vidor da Guarda Civil Municipal de Osasco será conside-
rado insuficiente

(A) quando no período de 10 (dez) meses tiver sofrido 
mais de 02 (duas) penas de suspensão, acima de  
15 (quinze) dias.

(B) quando no período de 24 (vinte e quatro) meses tiver 
sofrido até 02 (duas) suspensões.

(C) quando no período de 5 (cinco) meses tiver sofrido 
mais de 02 (duas) penas de suspensão, acima de  
15 (quinze) dias.

(D) quando no período de 12 (doze) meses tiver sofrido 
mais de 02 (duas) penas de suspensão, acima de  
15 (quinze) dias.

(E) quando no período de 10 (dez) meses tiver sofrido 
até 02 (duas) multas disciplinares.

46. Nos termos da Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997 
(Institui o Código de Trânsito), assinale a alternativa que 
contenha corretamente uma infração gravíssima.

(A) Usar o veículo para arremessar, sobre os pedestres 
ou veículos, água ou detritos.

(B) Deixar o condutor de prestar socorro à vítima de aci-
dente de trânsito quando solicitado pela autoridade e 
seus agentes.

(C) Parar o veículo na pista de rolamento das estradas, 
das rodovias, das vias de trânsito rápido e das de-
mais vias dotadas de acostamento.

(D) Confiar ou entregar a direção de veículo a pessoa 
que, mesmo habilitada, por seu estado físico ou 
psíquico, não estiver em condições de dirigi-lo com  
segurança.

(E) Atirar do veículo ou abandonar na via objetos ou 
substâncias.

47. Nos termos da Lei complementar no 334 de 27 de dezem-
bro de 2017 (Dispõe sobre a reorganização do quadro 
da Guarda Civil Municipal de Osasco, altera o Plano de 
Carreira, cria novas escalas de vencimento e dá outras 
providências), assinale a alternativa correta.

(A) O Estágio probatório é o período de 2 (dois) anos 
de efetivo exercício do servidor, investido em car-
go de provimento efetivo de Guarda Civil Municipal  
3a Classe.

(B) O concurso público para o ingresso será realizado 
em 02 (duas) fases classificatórias e eliminatórias: I) 
a de provas ou provas e títulos; e II) aptidão física, 
mental e psicológica.

(C) O Município poderá manter convênios com outras 
instituições, públicas ou privadas que possam au-
xiliar a Divisão da Escola de Formação e Ensino 
na realização dos cursos tratados na referida lei 
complementar.

(D) Os cursos de formação para acesso de progressão na 
carreira terão validade de 24 (vinte e quatro) meses, 
contados da data de homologação do certame, po-
dendo este prazo ser prorrogado por igual período de 
acordo com a necessidade devidamente justificada.

(E) O ingresso na Carreira dar-se-á mediante concur-
so público para o cargo de Guarda Civil Municipal  
5a Classe sob regime estatutário.
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50. Nos termos da Lei complementar no 129 de 10 de fe-
vereiro de 2005 (Cria a Corregedoria Geral da Guarda 
Civil de Osasco, institui o regulamento disciplinar dos 
servidores do quadro dos profissionais da Guarda Civil 
Municipal de Osasco e dá outras providências), assinale 
a alternativa que contenha uma infração disciplinar de 
natureza média.

(A) Deixar de dar informações em processos, quando 
lhe competir.

(B) Deixar de comunicar ao superior, tão logo possível, a 
execução de ordem legal recebida.

(C) Chegar atrasado, sem justo motivo, a ato ou serviço.

(D) Permutar serviço sem permissão da autoridade  
competente.

(E) Negar-se a receber uniforme, equipamentos ou ou-
tros objetos que lhe sejam destinados ou devam ficar 
em seu poder.
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