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PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORES DA CUNHA/RS 
CONCURSO PÚBLICO Nº 03/2022 

 

 

GUARDA CIVIL MUNICIPAL 
 

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante 

das provas e das normas que regem esse certame. 

1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala. 

2. Seus pertences deverão estar armazenados dentro de embalagem específica fornecida pelo fiscal, 

permanecendo em sua posse somente caneta esferográfica de ponta grossa, de material transparente, 

com tinta preta, documento de identificação, lanche e água, se houver. A utilização de qualquer 

material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a sua imediata eliminação do 

certame. 

3. Certifique-se de que este caderno: 

- contém 40 (quarenta) questões; 

- refere-se ao cargo para o qual realizou a inscrição. 

4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e E, 

sendo apenas 1 (uma) a resposta correta. 

5. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o 

preenchimento da grade de respostas. 

6. Os três últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar 

a Ata de Prova. 

7. A responsabilidade referente à interpretação dos conteúdos das questões é exclusiva do candidato. 

8. No caderno de prova, você poderá rabiscar, riscar e calcular. 

9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de 

Execução desse certame. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Instrução: As questões de números 01 a 10 referem-se ao texto abaixo. 

 

Somos 100% SUS 

 

Por imprensa da FeSaúde 
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    O SUS teve seu início em 1988. Entretanto, a luta por um modelo de atendimento e serviço 

gratuito para toda população começou ainda nos anos 70. Essa reivindicação teve a participação 

de diversos profissionais da saúde que se engajaram no movimento sanitarista com o objetivo 

de, através de um sistema público, alcançar uma melhoria nas condições de saúde da 

população. Antes disso, o acesso à saúde era extremamente limitado e diversas doenças 

causavam muitas mortes precoces.  

    Com mais de 30 anos de existência, o SUS conquistou muitos avanços para a saúde da 

população brasileira e oferece uma série de serviços que são reconhecidos internacionalmente 

por sua extensão e complexidade. Esse sistema tem um caráter essencial, já que é oferecido a 

toda a população. Mesmo nos lugares mais remotos, onde as instituições privadas não têm 

nenhum interesse em atender, o SUS pode oferecer seus serviços de amparo e cuidado para 

essas comunidades, bem como serviços mais amplos como de vigilância e pesquisa. 

    Convivendo diariamente com essa realidade, Brena Tostes, gerente do núcleo estratégico e  

de apoio técnico da FeSaúde (Fundação Estatal de Saúde de Niterói), evidencia a importância 

desse sistema: “O SUS representa uma conquista da sociedade brasileira, porque promove a 

justiça social, com atendimento a todos os indivíduos. É o maior sistema público de saúde do 

mundo, atendendo cerca de 190 milhões de pessoas, sendo que 80% delas dependem 

exclusivamente desse sistema para tratar da saúde”.  

    Tendo como porta de entrada preferencial a Atenção Primária à Saúde (APS), que busca 

solucionar os problemas de saúde, enquanto ainda não são tão graves, além de gerar uma 

economia com tratamentos intensivos, evita sequelas e incapacitação a longo prazo. Em países 

como os Estados Unidos, no qual não existe um sistema público, a população necessita recorrer 

ao sistema privado para conseguir atendimento, o que resulta em preços muito altos, 

segregando e impedindo que grande parte da população tenha acesso aos cuidados em saúde.  

    O SUS oferece cobertura de diversos serviços. Todo cidadão o utiliza, mesmo que possua 

plano de saúde, explicita Brena: “Muitos brasileiros com acesso ao sistema de saúde privado não 

se importam com o SUS, porque acreditam que não são usuários, o que é um grande equívoco. 

Diversas doenças precisam ser tratadas no campo do que chamamos de ‘saúde coletiva’, coisa 

que nenhum plano de saúde seria capaz de fazer.” Como o caso dos surtos de 

Zika, Chikungunya e Dengue, onde o sistema público atua fazendo a vigilância residencial e 

pública.  

 
(Disponível em: https://www.fesaude.niteroi.rj.gov.br/sua-saude/no-dia-mundial-da-saude-veja-a-importancia-

do-sus-para-a-vida-dos-brasileiros – texto adaptado especialmente para esta prova). 
 

QUESTÃO 01 – Analise as assertivas abaixo sobre o texto e assinale a alternativa correta. 

 

I. O SUS, ao longo dos seus mais de 30 anos de existência, atende a qualquer cidadão, mesmo os 

que têm plano de saúde privado. 

II. Além de oferecer serviços básicos de saúde, em locais mais distantes dos grandes centros, o SUS 

proporciona ainda serviços de vigilância e pesquisa. 

III. Cidadãos que têm plano de saúde privado não acreditam que sejam beneficiados pelo SUS. 

 

A) Todas estão corretas. 

B) Todas estão incorretas. 

C) Apenas I está correta. 

D) Apenas I e II estão corretas. 

E) Apenas II e III estão corretas. 
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QUESTÃO 02 – O título do texto sugere que: 

 

A) O SUS é um sistema de saúde. 

B) O SUS é o maior sistema público de saúde do mundo. 

C) 100% da população brasileira reconhece ser usuário do SUS. 

D) Antes do SUS, o acesso à saúde era extremamente limitado e diversas doenças 

causavam muitas mortes precoces. 

E) O SUS é um sistema de saúde para todos os brasileiros e, mesmo os que têm plano de saúde 

privado, são de alguma maneira beneficiados por ele. 

 

 

QUESTÃO 03 – Na frase, “a luta por um modelo de atendimento e serviço gratuito para toda 

população começou ainda nos anos 70.”, qual figura de linguagem se verifica? 

 

A) Perífrase. 

B) Sinestesia. 

C) Metonímia. 

D) Comparação. 

E) Metáfora. 

 

 

QUESTÃO 04 – A palavra “segregando” (l. 24) NÃO é sinônimo de: 

 

A) Afastando. 

B) Apartando. 

C) Isolando. 

D) Separando. 

E) Agregando. 

 

 

QUESTÃO 05 – No texto, temos a palavra “gratuito”. Assim, analise as assertivas abaixo e assinale 

V, se verdadeiras, ou F, se falsas. 

 

(  ) A separação silábica de gratuito é: gra – tu – i – to, pois é uma palavra composta por hiato. 

(  ) A palavra tem dígrafo consonantal. 

(  ) A pronúncia da palavra é: /gratúito/, assim como “circuito”. 

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:  

 

A) F – F – V.  

B) V – F – F.  

C) F – V – V.  

D) V – V – V.  

E) V – V – F.  

 

 

QUESTÃO 06 – Para representar o fonema /j/, existem duas letras: G e J. No texto, temos alguns 

exemplos: vigilância, gerente, estratégico, gerar, objetivo, já e justiça. Assinale a alternativa que 

apresenta ambas as palavras grafadas corretamente. 

 

A) Lojista e vertijem. 

B) Viajar e tijela. 

C) Faringe e hereje. 

D) Gesto e traje.  

E) Alforge e majestoso. 
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QUESTÃO 07 – Assinale a alternativa que apresenta uma palavra grafada INCORRETAMENTE segundo 

o Acordo Ortográfico vigente. 

 

A) Órgão. 

B) Juízo. 

C) Delinquência. 

D) Pêra. 

E) Heroína. 

 

 

QUESTÃO 08 – Relacione a Coluna 1 à Coluna 2, identificando as classes gramaticais das palavras 

indicadas no texto. 

 

Coluna 1 

1. Pronome. 

2. Substantivo. 

3. Preposição. 

4. Adjetivo. 

 

Coluna 2  

(  ) “saúde” (l. 03).   

(  ) “com” (l. 03).   

(  ) “Essa” (l. 02). 

(  ) “público” (l. 04). 

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) 2 – 3 – 1 – 4. 

B) 1 – 2 – 3 – 4. 

C) 3 – 4 – 2 – 1. 

D) 4 – 1 – 3 – 2. 

E) 1 – 2 – 4 – 3. 

 

 

QUESTÃO 09 – No texto, temos a frase: “Antes disso, o acesso à saúde era extremamente limitado 

e diversas doenças causavam muitas mortes precoces.” (l. 05-06). Qual das alternativas abaixo 

apresenta o uso INCORRETO de crase? 

 

A) O pedestre foi arremessado à distância de cem metros. 

B) Ela ficou frente à frente com o agressor. 

C) Estarei esperando por você até às 20h. 

D) A enfermeira chegou às 15h. 

E) O perito passou a comparar as letras e os algarismos da segunda à quarta coluna, com as letras e 

algarismos dos demais dizeres do documento. 

 

 

QUESTÃO 10 – A palavra “Entretanto” (l. 01) é uma conjunção coordenada: 

 

A) Aditiva. 

B) Adversativa. 

C) Alternativa. 

D) Conclusiva. 

E) Explicativa. 
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LEGISLAÇÃO 
 

QUESTÃO 11 – Segundo os termos da Lei Orgânica do Município de Flores da Cunha, a criação, 

organização ou fusão de distritos, somente serão válidas se houver prévia consulta plebiscitária à 

população _____________, observada a legislação estadual. 
 

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima. 
 

A) do Estado 

B) diretamente interessada 

C) da Federação 

D) indiretamente interessada 

E) não interessada 
 

 

QUESTÃO 12 – De acordo com a Lei Municipal nº 1.502/1991, que reorganiza o quadro dos servidores 

do Município de Flores da Cunha, analise as assertivas abaixo, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se 

falsas. O serviço público centralizado do executivo municipal é integrado pelo quadro de cargos em 

extinção: 
 

(  ) Estáveis. 

(  ) De provimento efetivo. 

(  ) Temporários. 
 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
 

A) F – V – V. 

B) V – F – F. 

C) F – F – F. 

D) V – V – F. 

E) V – F – V. 
 

 

QUESTÃO 13 – Com referência no Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Poder Executivo e 

Legislativo do Município de Flores da Cunha, analise as assertivas abaixo: 
 

I. O processo administrativo que assegure a ampla defesa e o contraditório é forma apta à perda de 

cargo do servidor estável. 

II. A posse é marcada pelo desempenho das atribuições do cargo. 

III. O servidor que, durante o período de estágio probatório, ultrapassar 30 (trinta) dias consecutivos 

de faltas injustificadas será exonerado. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I. 

B) Apenas I e II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 
 

 

QUESTÃO 14 – Com base na Lei Complementar nº 166/2021, analise as assertivas abaixo, 

assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas. Não é segurado obrigatório do Regime Próprio de 

Previdência Social dos Servidores Públicos Efetivos do Município de Flores da Cunha: 
 

(  ) Os servidores em disponibilidade remunerada.  

(  ) O ocupante de emprego público. 

(  ) O contratado por prazo determinado para atender necessidade temporária de excepcional 

interesse público. 
 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
 

A) F – V – V. 

B) V – V – V. 

C) F – F – F. 

D) V – F – F. 

E) V – F – V. 
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QUESTÃO 15 – Segundo o Código de Posturas e de Convivência Cidadã de Flores da Cunha, assinale 

a alternativa INCORRETA. 

 

A) O proprietário de caçamba deve possuir local adequado para a destinação dos resíduos coletados. 

B) Não é permitida a existência de terrenos cobertos de mato, pantanosos ou servindo de depósito de 

resíduos. 

C) Ao estabelecimento comercial ou ao comércio ambulante, é proibida a exposição ao público de 

gravuras, livros, revistas ou jornais pornográficos. 

D) São permitidos os ruídos que provenham de banda de música nas praças e nos jardins públicos em 

desfiles oficiais ou religiosos. 

E) O proprietário ou inquilino de edifício de apartamentos ou de uso misto não poderá depositar 

resíduo em coletor apropriado. 

 

 

QUESTÃO 16 – Com referência no Plano Diretor Municipal de Flores da Cunha, é objetivo do Plano 

Diretor: 

 

I. A consolidação das vocações do município, promovendo o desenvolvimento econômico. 

II. O desenvolvimento dos espaços urbanos com qualidade ambiental, econômica e social, 

fortalecendo a identidade do município. 

III. O estímulo de parcerias entre os setores público e privado em projetos para o desenvolvimento 

do município. 

 

Quais estão corretos? 

 

A) Apenas II. 

B) Apenas I e II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 

 

 

QUESTÃO 17 – Nos termos da Constituição Federal, a Língua Portuguesa é a(o): 

 

A) Idioma oficial da República Federativa do Brasil. 

B) Língua não oficial do Município de Flores da Cunha. 

C) Idioma prioritário das pessoas com deficiência. 

D) Dialeto secundário dos índios. 

E) Língua pessoal do Estado do Rio Grande do Sul. 

 

 

QUESTÃO 18 – De acordo com os termos da Lei de improbidade administrativa, as disposições da lei 

são aplicáveis, no que couber, àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra: 

 

A) Culposamente na prática de fato atípico. 

B) Dolosamente para a prática do ato de improbidade. 

C) Culposamente para a prática do ato de improbidade. 

D) Dolosamente na prática de fato não previsto na lei. 

E) Culposamente por ação voluntária do agente. 
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QUESTÃO 19 – Com base no Plano Diretor Municipal de Flores da Cunha, analise as assertivas abaixo, 

assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas. 
 

(  ) A implementação da rede hierarquizada escolar, de modo a reestruturar o atendimento da 

Educação Infantil na faixa etária do 0 aos 3 anos, é diretriz ambiental prevista no plano. 

(  ) Os investimentos em infraestrutura deverão contemplar as questões intersetoriais no sentido de 

otimizar a aplicação dos recursos públicos. 

(  ) Os espaços urbanos abrigarão, predominantemente, as produções secundária e terciária, a 

habitação e as atividades institucionais de apoio ao Município em sua integralidade. 
 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
 

A) V – F – F. 

B) V – V – V. 

C) F – V – V. 

D) V – F – V. 

E) F – F – F. 
 

 

QUESTÃO 20 – Sobre o Código de Posturas e de Convivência Cidadã de Flores da Cunha, analise as 

assertivas abaixo: 
 

I. Não será permitido o plantio de árvores ou qualquer outra vegetação que, por sua natureza, 

possam dificultar o trânsito ou a conservação de via pública. 

II. O consumo de bebida alcoólica em via e local público é proibido das 24h até́ às 8h do dia 

subsequente, excetuando-se na realização de evento devidamente autorizado pelo Poder 

Executivo. 

III. Cabe ao Poder Executivo a coleta seletiva de resíduos domiciliares, a ser realizada somente por 

equipe própria. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas III. 

B) Apenas I e II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 
 

 

QUESTÃO 21 – Para enfeitar o pinheiro de Natal, Luciana comprou dois pisca-piscas, um verde e 

outro vermelho, e os ligou em uma régua, assim, os dois pisca-piscas iniciavam a piscar ao mesmo 

tempo. A função “piscar rápido”, no verde, ocorre a cada 60 segundos e a mesma função no vermelho 

ocorre a cada 90 segundos. Considerando que Luciana ligou os pisca-piscas às 18 horas e que essa é 

a primeira forma de piscar dos dois pisca-piscas, em qual horário os dois piscarão rápido juntos 

novamente?  
  
A) 18 horas e 02 minutos. 

B) 18 horas e 03 minutos. 

C) 18 horas e 04 minutos. 

D) 18 horas e 18 minutos. 

E) 19 horas e 03 minutos. 
 

 

QUESTÃO 22 – Para ir ao cinema, Júlia convidou Márcia e Rodrigo. Rodrigo disse que estava sem 

dinheiro e que só teria para pagar metade do seu ingresso. Júlia e Márcia combinaram de dividir o 

restante da entrada de Rodrigo no cinema. Sabendo que o valor da entrada é de R$ 33,00, qual valor 

total pago por Júlia?  
 

A) R$ 66,00. 

B) R$ 49,50. 

C) R$ 41,75. 

D) R$ 41,25. 

E) R$ 40,25. 

MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO 
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QUESTÃO 23 – Pedro fará um curso de formação para vigilante. Na turma, há 10 pessoas. Sabendo 

que 5 delas têm 40 anos, 3 têm 25 anos e 2 têm 37 anos, qual é a média de idade das pessoas que 

farão o curso com Pedro?  

 

A) 40 anos. 

B) 35 anos. 

C) 34,9 anos. 

D) 34,8 anos. 

E) 34 anos. 

 

 

QUESTÃO 24 – Se Maria sai de férias para Manaus, Antônio fica em casa com Joana. Se Antônio fica 

em casa com Joana, Lisa vai ao cinema com André. Se Lisa vai ao cinema com André, Carlos e Raí 

jogam futebol aos sábados. Se Carlos e Raí jogam futebol aos sábados, Cristina sai de férias para 

Santa Catarina. Considerando que Cristina não sai de férias para Santa Catarina, é correto afirmar 

que:  

 

A) Antônio fica em casa com Maria.  

B) Lisa não vai ao cinema com André.  

C) Carlos joga futebol aos sábados.  

D) Maria sai de férias para Manaus e Antônio não fica em casa com Joana.  

E) Lisa vai ao cinema com André.  

 

 

QUESTÃO 25 – Considere as sentenças a seguir: 

 

I. A música é ótima.  

II. O filme do mês passado é horrível.  

III. (X + 7): 2 é um número racional. 

IV. Ela passou no concurso.  

 

São exemplos de sentenças abertas: 

 

A) Apenas III. 

B) Apenas I e II. 

C) Apenas I, II e IV. 

D) Apenas II, III e IV. 

E) I, II, III e IV. 

 

 

QUESTÃO 26 – Considerando os polinômios P(x) = 3x2 + 2x + 7 e Q(x) = 2x2 + 2x -7, o valor de 

P(x) – Q(x) é:  

 

A) x2 – 14 

B) x2 + 7 

C) x2 + 14 

D) x2 + 2x + 14 

E) 2x2 + 14 
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QUESTÃO 27 – Analise as afirmações referentes à função: f(x) = x2 + 3x + 1 e assinale V, se 

verdadeiras, ou F, se falsas.  

 

(  ) f(x) é uma função de 2° grau e seu gráfico é uma reta.  

(  ) f(x) é uma função de 2° grau e seu gráfico é representado por uma parábola com a concavidade 

voltada para cima.  

(  ) As coordenadas do ponto de mínimo da função f(x) é Xv = - 1,5 e Yv= - 1,25.  

(  ) As coordenadas do ponto de máximo da função f(x) é Xv = - 1,25 e Yv= - 1,5. 

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) F – V – F – F. 

B) V – F – V – F. 

C) F – V – V – F.  

D) F – V – F – V.  

E) V – F – F – V.  

 

 

QUESTÃO 28 – Andreia trabalha como motorista de aplicativo durante 5 dias por semana. Ela ganha 

em média R$ 245,00 por dia. Considerando que essa média se mantenha e que ela trabalhe 5 dias 

por semana, após 4 semanas, o valor que Andreia conseguiu como motorista de aplicativo foi de:  

 

A) R$ 1.225,00. 

B) R$ 3.900,00. 

C) R$ 4.800,00. 

D) R$ 4.900,00. 

E) R$ 5.000,00.  

 

 

QUESTÃO 29 – A terça parte do raio de uma circunferência com comprimento igual a 18,84 cm, 
considerando π = 3,14, é igual a:  

 

A) 1 cm. 

B) 1/2 cm. 

C) 1/3 cm.  

D) 2 cm. 

E) 3 cm.   

 

 

QUESTÃO 30 – Um cilindro circular reto possui altura igual a 0,05 m e diâmetro igual a 4 cm. 

Considerando 𝜋 = 3,14, o volume, em cm3, desse cilindro é:  

 

A) 0,628 cm3.  

B) 6,28 cm3.  

C) 31,4 cm3.  

D) 62,8 cm3.  

E) 628 cm3. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

QUESTÃO 31 – No desenvolvimento das suas atividades, a Guarda Civil Municipal realiza ações que 

se caracterizam pela sua finalidade. Quando a finalidade é exercer atividade móvel de observação, de 

fiscalização, de proteção e de reconhecimento, denomina-se: 
 

A) Patrulhamento repressivo. 

B) Condução coercitiva. 

C) Ronda. 

D) Abordagem seletiva. 

E) Posto básico de operações. 
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QUESTÃO 32 – Um morador do município de Flores da Cunha relata para um integrante da Guarda 

Civil Municipal de Flores da Cunha, em serviço no seu bairro, que outro morador estava realizando 

uma obra e que havia colocado um coletor de entulhos de obra e de resíduos na calçada, impedindo 

totalmente a passagem dos pedestres, informando ainda que, naquela rua, era proibido estacionar. 

Qual legislação apoia a providência daquele servidor junto à Prefeitura de Flores da Cunha? 
 

A) Lei Municipal de Controle Ambiental. 

B) Código de Operacional do Guarda Municipal. 

C) Regulamento Geral das Causas Municipais. 

D) Código de Obras. 

E) Estatuto dos Funcionários Municipais. 
 

 

QUESTÃO 33 – Por intermédio da recente Lei Municipal nº 3.677, o município de Flores da Cunha 

criou a Guarda Civil Municipal, que utilizará o fone nº ____________ para chamadas públicas e a cor 

de uniforme _____________ como forma de identificação. 
 

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima. 
 

A) 190 – cinza-caqui 

B) 152 – verde-oliva 

C) 153 – azul-marinho 

D) 193 – marrom 

E) 102 – preto e branco listrado 
 

 

QUESTÃO 34 – A Lei Municipal nº 3.678/2022 dispõe sobre o Regulamento Disciplinar da Guarda Civil 

Municipal de Flores da Cunha e, no que trata das sanções decorrentes a infrações de natureza grave, 

com pena de suspensão superior a 15 dias, há previsão de algumas providências paralelas e 

compulsórias. Quais são elas? 
 

A) Participação em programa de requalificação e perda de vantagens de exercício do cargo. 

B) Demissão imediata e apresentação em unidade policial especializada. 

C) Desconto dos proventos e retirada proporcional da aposentadoria.  

D) Participação em estágio operacional e proibição do uso do uniforme. 

E) Retirada dos equipamentos operacionais e redução da aposentadoria e adicionais. 
 

 

QUESTÃO 35 – Para melhor avaliar o desempenho do servidor da Guarda Civil Municipal de Flores 
da Cunha, a Administração daquela Prefeitura possui como referência a Lei Municipal nº 3.679/2022, 

que dispõe sobre o Código de Ética para aquele órgão. A conduta moral e profissional se expressa 

pelo sentimento do dever e correção de atitudes e a plena atenção com a hierarquia, e a disciplina 

caracteriza o bom profissional. No exercício da sua atividade, qual é o procedimento correto do Guarda 

Civil Municipal de Flores da Cunha em tratativa de consulta com alguém da comunidade?  
 

A) Responder de forma enérgica e com autoridade e imposição de domínio. 

B) Ser objetivo e não dar margem para diálogos entre as partes envolvidas. 

C) Demonstrar respeito, porém evitando envolvimento de tratativas de “senhor”. 

D) O Guarda Civil Municipal só tem obrigação de sinais de respeito aos seus superiores. 

E) Tratar com cordialidade e civilidade, utilizando sempre o termo ”senhor”. 

 

 

QUESTÃO 36 – Um Guarda Civil Municipal constatou, durante o exercício de suas atividades, que 

alguém estava procedendo ao corte de uma árvore pública sem a autorização do órgão ambiental e 

adotou a providência de comunicar ao órgão municipal respectivo sobre o fato. A atuação desse 

servidor se refere a qual legislação? 

 

A) Código Municipal de educação e proteção sanitária. 

B) Lei Complementar da Política do Meio Ambiente. 

C) Norma da Agência Estadual prestadora dos serviços de corte de árvore. 

D) Certificado Único de Prestação de Serviços. 

E) Lei Municipal de Segurança Predial contra acidentes. 
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QUESTÃO 37 – O Prefeito de Flores da Cunha perguntou ao Secretário de Segurança Pública do 

município sobre seu interesse em constituir um órgão de formação dos integrantes da Guarda Civil 

Municipal. A resposta do Secretário foi afirmativa, inclusive citando a possibilidade legal conforme a 

legislação específica. Qual legislação trata sobre essa possibilidade? 

 

A) Lei Orgânica Municipal. 

B) Estatuto Geral das Guardas Municipais. 

C) Lei de Segurança Nacional. 

D) Lei do Serviço Integrado de Formação Profissional. 

E) Lei de Ensino da “Matriz Curricular Única”.  

 

 
QUESTÃO 38 – A partir do que dispõe a Lei nº 11.343/2006, denominada de Lei Antidrogas, para a 

pessoa que for conduzida ao devido processo por posse de drogas sem autorização ou em desacordo 

com determinação legal, alegando ser para consumo pessoal, o juiz verificará algumas condições para 

definir a medida educativa. Quais são essas condições? 

 

A) Quantidade da substância, local e circunstâncias sociais, conduta e antecedentes. 

B) Alegação de tradição familiar. 

C) Interesse cultural. 

D) Não concordar com tratamentos à base de medicação. 

E) Declarar não concordar com a legislação antidrogas. 

 

 

QUESTÃO 39 – Com a finalidade de realizar apoio em tempo real na adoção de procedimentos e 

operações de emergência, a Guarda Civil Municipal pode possuir sistemas para essa atividade. Como 

se denomina essa ação com o uso de equipamentos tecnológicos? 

 

A) Coordenação administrativa de pessoal. 

B) Gabinete de Gestão Integrada. 

C) Patrulhamento radiomotorizado. 

D) Central de alarme. 

E) Videomonitoramento.  

 

 

QUESTÃO 40 – Um pai deu um veículo ciclomotor de presente para o filho ao completar seus 18 

anos, mas esse jovem, mesmo tendo obtido sua CNH, efetuou um conjunto de infrações que levaram 

à sua suspensão do direito de dirigir, pois, num período de 12 meses, somou 20 pontos, com duas 

infrações gravíssimas. Porém, mesmo nessas condições resolveu dirigir. Ao ser abordado numa ação 

de fiscalização, constatada sua condição, foram adotadas as providências correspondentes. Quais são 

elas, nessas características? 

 

A) Recolhimento do documento de habilitação. 

B) Retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado. 

C) Multa; prisão do condutor do veículo. 

D) Multa; recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo até a apresentação de 

condutor habilitado. 

E) Multa e recolhimento do veículo. 

 

 


