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Texto para responder às questões de 01 a 10. 

 
A bike pelo mundo 

 

Se em várias partes do Brasil a bicicleta só mais re-
centemente começou a ser vista como opção de transporte, 
lá fora esse conceito já existe faz tempo. Segundo The Cope-
nhagenize Index (2015), no ranking das melhores cidades do 
mundo para andar de bicicleta, Copenhague (Dinamarca) apa-
rece em primeiro lugar, seguida de Amsterdã e Utrecht (Ho-
landa), Estrasburgo (França) e Eindhoven (Holanda). 

Este último país é considerado por muitos (especial-
mente pelos próprios moradores) o melhor país do mundo 
para se andar de bicicleta. Já na década de 1950, 20% da 
população holandesa se locomoviam sobre duas rodas. Mas, 
na década seguinte, a prosperidade econômica aumentou e 
um dos resultados disso foi o crescimento no número de au-
tomóveis. Com o passar dos anos, os ciclistas foram perdendo 
espaço e o número de acidentes se elevou drasticamente. O 
trânsito se tornou um ambiente hostil, de disputas de violên-
cia. Diante da crise, os holandeses não perderam tempo, e 
organizaram um grande movimento para reduzir os aciden-
tes. A campanha “Abaixo o assassinato de crianças” recebeu 
o apoio da população e do governo. A Holanda voltou a presti-
giar o ciclismo e o número de acidentes caiu. 

A mobilidade por bicicleta não parou mais de crescer. 
O ciclismo foi totalmente integrado à malha de transportes 
holandesa, com sinalização adequada e estacionamentos de 
bicicletas compatíveis com a demanda crescente. 

Na Holanda, bicicletas dobráveis viajam de graça em 
outros meios de transporte público e as tradicionais podem 
ser transportadas fora dos horários de pico por uma pequena 
taxa. A companhia ferroviária e prefeituras oferecem esta-
cionamento perto das estações. Desde 2003, o serviço de 
aluguel de bicicletas torna ainda mais acessível essa opção de 
transporte.  

(TRIGUEIRO, André. Cidades e Soluções: como construir uma sociedade 
sustentável – Rio de Janeiro: LeYa, 2017.) 

 

Questão 01 
O trecho destacado a seguir “Segundo The Copenhagenize 
Index (2015), no ranking das melhores cidades do mundo para 
andar de bicicleta, Copenhague (Dinamarca) aparece em 
primeiro lugar, seguida de Amsterdã e Utrecht (Holanda), 
Estrasburgo (França) e Eindhoven (Holanda).” (1º§), confere 
ao texto: 
A) Diagnóstico dos recursos existentes quanto à mobilidade 

urbana no século XXI.  
B) Sugestões de países em que modelos implementados de 

transporte obtiveram sucesso. 
C) Estratégia para que a construção da credibilidade quanto 

às informações apresentadas seja validada. 
D) Introdução de uma evidência que permite ao interlocutor 

emitir conclusões acerca da mobilidade urbana em todo 
o mundo. 

Questão 02 
Considerando as expressões empregadas no texto, de acordo 
com o autor, assinale a afirmativa correta. 
A) O crescimento econômico das grandes cidades está, e 

sempre esteve, atrelado ao desenvolvimento de concei-
tos relacionados ao desenvolvimento sustentável assim 
como dependente dele. 

B) Não há motivos para comemorar; o comportamento do 
ser humano no trânsito, seja no Brasil ou em outros 
países do mundo, necessita de mudanças drásticas para 
que grandes tragédias possam ser evitadas. 

C) Diante de uma situação de consequências negativas, a 
Holanda é um exemplo de mobilização efetiva contrária a 
resultados não desejados, demonstrando interação entre 
agentes diferentes em prol da ação empreendida. 

D) As demandas surgidas a partir da prosperidade econômica 
são incapazes de gerar soluções imediatas, de médio e 
longo prazo; à medida que tal crescimento exige deter-
minados comportamentos e ações para que seus objetivos 
sejam alcançados.  

 

Questão 03 
De acordo com as relações de sentido observadas no 1º§ 
do texto, pode-se afirmar que o autor apresenta na intro-
dução do texto: 
A) Estabelecimento de uma comparação. 
B) Indicação de uma situação condicional. 
C) Efeito de conclusão do fato anterior na expressão “já 

existe faz tempo”. 
D) Redundância no enunciado por meio da expressão “só 

mais recentemente”. 
 

Questão 04 

O destaque conferido a um dos países citados justifica-se 
considerando: 
A) Questões de ordem econômica. 
B) Posicionamento do enunciador do texto. 
C) Sua importância no cenário mundial em vários aspectos. 
D) Ações estabelecidas e retomadas diante de um quadro 

preocupante. 
 

Questão 05 

Infere-se dos dois primeiros períodos do 2º§ que: 
A) Embora haja a retomada de um referente, as informa-

ções introduzidas têm como função contrapor conclusão 
contrária.  

B) Possuem como principal fato apresentado o marco tempo-
ral estabelecido no primeiro período e referenciado a 
seguir, no segundo.  

C) O conservadorismo estabelecido como característica para 
o país citado anteriormente pode ser reconhecido medi-
ante os fatos apresentados.  

D) A conexão estabelecida com o parágrafo anterior contribui 
para a progressão textual apresentando características de 
vanguarda para o referente mencionado. 
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Questão 06 
O emprego de parênteses em: “Este último país é conside-
rado por muitos (especialmente pelos próprios moradores) 
o melhor país do mundo para se andar de bicicleta.” (2º§) 
tem como objetivo: 
A) Introduzir uma informação acessória. 
B) Promover retificação da expressão anterior. 
C) Especificar de forma restritiva o termo “muitos”. 
D) Indicar um exemplo necessário à compreensão do contexto. 
 

Questão 07 

Pode-se inferir, considerando as informações contidas nos 
3º§ e 4º§ que: 
A) As intervenções efetivas estão diretamente relacionadas 

às necessidades motivadoras para a sua concretização.  
B) Questões relacionadas à mobilidade urbana são extintas 

quando alternativas como a prática do ciclismo são im-
plementadas com responsabilidade. 

C) Em decorrência do cumprimento de demandas de forma 
crescente em relação à mobilidade urbana, o ciclismo 
mostrou-se extremamente importante e fundamental 
nas mais variadas comunidades e grupos sociais. 

D) Apesar de haver apoio de órgãos governamentais no que 
diz respeito à implantação do ciclismo como prática de 
mobilidade urbana, ainda há entraves de relevância eco-
nômica como as taxas cobradas e devidas que causam 
impedimento à prática citada.  

 

Questão 08 

Apesar de não se tratar de um gênero textual literário, 
ainda assim é possível reconhecer o emprego de figuras de 
linguagem no texto apresentado caracterizando a lingua-
gem conotativa. Assinale o trecho destacado que com-
prova a afirmativa anterior: 
A) “Com o passar dos anos, os ciclistas foram perdendo es-

paço [...]” (2º§) 
B) “O trânsito se tornou um ambiente hostil, de disputas de 

violência.” (2º§) 
C) “Mas, na década seguinte, a prosperidade econômica au-

mentou [...]” (2º§) 
D) “A Holanda voltou a prestigiar o ciclismo e o número de 

acidentes caiu.” (2º§) 
 

Questão 09 
Em “Se em várias partes do Brasil a bicicleta só mais recen-
temente começou a ser vista como opção de transporte, lá 
fora esse conceito já existe faz tempo.” (1º§), de acordo 
com a ortografia vigente, o segmento destacado seria cor-
retamente substituído por (preservando-se também a 
correção semântica assim como evitando vícios de lingua-
gem como a redundância): 
A) “já existe a tempo”. 
B) “já existe há tempo atrás”. 
C) “já existe há muito tempo”. 
D) “já existe a muito tempo atrás”. 

 
 

Questão 10 
Pelos sentidos expressos pelos termos/expressões empre-
gados no texto, é possível identificar efeitos positivos ou 
negativos em alguns trechos. Considerando tal pressupos-
to, assinale o seguimento cuja expressão difere dos demais 
quanto aos efeitos referidos anteriormente.  
A) “[...] se elevou drasticamente.”  
B) “[...] não perderam tempo, [...]” 
C) “[...] não parou mais de crescer [...]” 
D) “[...] crescimento no número de automóveis [...]” 
 
Texto para responder às questões de 11 a 20. 

 
A cidade e a segurança pública 

 

O debate sobre criminalidade e segurança pública no 
Brasil tem sido pautado pela polarização entre defensores de 
medidas duras contra o crime, que vão desde o endureci-
mento das penas e dos trâmites processuais até o salvo 
conduto da excludente de ilicitude para a violência policial, e 
críticos do sistema de segurança pública e justiça penal, pelos 
abusos praticados e a ineficácia do encarceramento para a 
contenção da criminalidade.  

Para além desta dicotomia muitas vezes contraprodu-
cente para o enfrentamento de um problema que vitimiza 
grande parte da população brasileira, que tem sua integri-
dade física e/ou patrimonial ameaçada cotidianamente, a 
questão da prevenção ao delito tem sido pouco discutida e 
menos ainda priorizada. Há experiências exitosas neste âm-
bito, e todas elas passam pelo maior protagonismo do poder 
local/municipal na implementação de iniciativas e programas 
e na articulação da ação das polícias com outros atores 
sociais. 

No campo dos estudos criminológicos, a relevância do 
município na gestão da segurança pública é algo já consta-
tado desde os primeiros estudos da Escola de Chicago, nas 
primeiras décadas do século XX. A identificação das zonas 
criminógenas e a implementação dos Chicago Area Projects, 
buscando identificar e atuar sobre os “gateways”* da crimi-
nalidade, significaram um avanço importante no debate 
sobre a prevenção ao delito. Desde então, tanto no contexto 
norte-americano como em outros países, o envolvimento de 
gestores municipais na coordenação de programas de pre-
venção, com participação comunitária, tem sido muitas 
vezes o caminho mais exitoso para a redução de homicídios, 
lesões corporais, furtos, roubos e delitos sexuais. 

Via de regra, este foi um problema considerado de 
responsabilidade dos governos estaduais. Contudo, a partir 
do final dos anos 90 a segurança pública passou a receber 
um tratamento especial na agenda das discussões dos 
compromissos da União com os municípios, deixando de se 
constituir como problema da segurança estritamente dos 
estados e de suas polícias.  

Desde então, muitas experiências importantes de po-
líticas públicas de segurança passaram a ocorrer na esfera 
municipal. Vários são os municípios que, nestes últimos 20 
anos, criaram secretarias municipais de segurança urbana, 
assumindo responsabilidades na área, produzindo diagnósti-
cos, desenvolvendo planos municipais, formando e rees-
truturando suas Guardas, implementando projetos sociais 
com foco na prevenção das violências e da criminalidade. 



 

 

      
                                                      4 

        

CARGO: GUARDA MUNICIPAL – TIPO 1 – BRANCA 

CONCURSO PÚBLICO – PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA/ES 

Ⴟ 

Tais experiências são muito diversas e se orientam por prin-
cípios e expectativas também muito variadas, sendo, no 
geral, pouco estudadas e conhecidas. 

No âmbito das políticas municipais de segurança, a pauta 
deixa de ser exclusivamente a repressão, priorizando a pre-
venção e a promoção de novas formas de convivência social e 
cidadã, focadas na garantia, no respeito e na promoção de 
direitos. A intenção passa a ser a implementação de políticas 
de segurança cidadã, balizadas por duas perspectivas, 
distintas e complementares: a repressão qualificada da crimi-
nalidade, com a contenção de grupos armados que dominam 
territórios e controlam mercados ilegais, como facções do 
tráfico ou milícias urbanas, e a prevenção social das violên-
cias, com a identificação de gateways e a incidência preven-
tiva sobre os mesmos. 

As políticas municipais de segurança cidadã expressam, 
pois, a expectativa de que as políticas de segurança devam se 
adequar às realidades locais e aos anseios das populações, em 
uma perspectiva de integração interinstitucional, intersetorial 
e interagencial, através de mecanismos democráticos de 
controle, monitoramento e avaliação das políticas públicas. 

     (Rodrigo Ghiringhelli de Azevedo. Em 07 de agosto de 2021. 
Disponível em: https://www.archdaily.com.br/br/965400/a-cidade-e-a-

seguranca-publica.) 
“gateways”* = “entradas” da criminalidade. 

 

Questão 11 
Em relação à linguagem empregada no texto, é possível 
identificar: 
A) Predomínio de linguagem formal considerando as estru-

turas linguísticas utilizadas assim como o léxico selecio-
nado. 

B) Emprego de linguagem totalmente objetiva, cooperando 
tal característica na promoção da credibilidade das infor-
mações apresentadas. 

C) Utilização adequada e predominante de variedade lin-
guística institucional e técnica considerando o público a 
que se destina o texto apresentado. 

D) Emprego predominante de linguagem informal cujo obje-
tivo é aproximar o enunciador do interlocutor, sendo 
considerada um dos recursos de persuasão empregados. 

 

Questão 12 
Considerando o tipo textual apresentado e suas caracte-
rísticas, assinale a afirmativa correta. 
A) Em relação à ideia central estabelecida, os subtemas 

possuem maior relevância, de acordo com o contexto. 
B) Exemplos citados relacionados ao tema apresentado são 

essenciais para que opiniões contrárias, inseridas no 
texto, sejam combatidas. 

C) O autor do texto pode ser denominado articulista con-
forme o desenvolvimento das ideias apresentadas e re-
cursos expressivos empregados. 

D) A expressão da interação explícita do discurso com o 
leitor por meio de sua inclusão no texto no emprego da 
expressão “populações”, grupo do qual faz parte, é de 
fundamental importância para que o objetivo do texto 
seja alcançado. 

 

Questão 13 
Pode-se inferir, a partir da leitura do texto, que o sentido 
provocado pela conjunção empregada no título pode ser 
compreendido como, principalmente: 
A) Relação de adição. 
B) Conceito inclusivo. 
C) Ideia compensatória. 
D) Relação de interação. 
 

Questão 14 

No texto, o emprego do termo “dicotomia” – considerando 
o contexto – no 2º§ sugere que: 
A) É possível reconhecer a existência de questões que se 

contrapõem mediante argumentação acerca da criminali-
dade e segurança pública no Brasil.  

B) A segurança pública é um tema de relevância social não 
havendo distinção entre classes sociais quando se trata 
da vulnerabilidade a que toda a população encontra-se 
exposta.  

C) As ideias acerca da criminalidade e segurança pública no 
Brasil perpassam por um amplo debate que necessita de 
ser intensificado de modo que ações práticas façam parte 
da realidade. 

D) Não há limites para o debate sobre questões de segu-
rança pública visto que a criminalidade vem aumentando 
com o passar dos anos; a necessidade de um debate cons-
tante sobre o assunto deve acompanhar tal demanda.  

 

Questão 15 

De acordo com a manutenção da correção gramatical e 
semântica, assinale a afirmativa correta. 
A) Se a forma verbal empregada em: “Há experiências exito-

sas [...]” fosse substituída por forma correspondente no 
pretérito imperfeito, a concordância no plural seria esta-
belecida.  

B) Em “[...] polarização entre defensores de medidas duras 
contra o crime [...]”, a expressão “medidas duras” atua 
como determinante do sintagma “defensores” estabele-
cendo, assim, concordância com tal termo.  

C) A forma verbal empregada em “[...] que vão desde o 
endurecimento das penas e dos trâmites processuais até 
o salvo conduto [...]” tem como sujeito o termo “que” e 
está flexionada no plural já que tal sujeito retoma 
referente no plural. 

D) Em “O debate sobre criminalidade e segurança pública no 
Brasil tem sido pautado [...]”, a forma verbal poderia ser 
substituída por sua forma no plural caso o enunciador 
optasse por conferir ênfase à expressão “criminalidade e 
segurança pública”. 

 

Questão 16 

De acordo com as ideias e informações trazidas ao primeiro 
período do 2º§ pode-se afirmar que, em relação ao assunto 
tratado, o enunciador mostra-se:  
A) Indignado. 
B) Pessimista. 
C) Insatisfeito. 
D) Compreensivo. 
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Questão 17 
Considerando o segmento “As políticas municipais de segu-
rança cidadã expressam, pois, a expectativa de que as po-
líticas de segurança devam se adequar às realidades locais 
e aos anseios das populações, [...]” (7º§) assinale a afirma-
tiva correta. 
A) O período destacado poderia iniciar o parágrafo anterior 

(6º§) já que é feita uma referência à informação já apre-
sentada.  

B) O termo “pois” pode ser substituído por “assim”, “toda-
via” ou “sobremodo” de acordo com a adequação quanto 
à coesão e coerência textual. 

C) A exclusão do termo “pois” provocaria alteração em da 
informação apresentada, não sendo possível identificar o 
assunto do parágrafo em análise adequadamente.  

D) O termo “pois” é empregado não só como conectivo no 
período em que está expresso como também estabelece 
conexão com ideias e informações do parágrafo anterior, 
contribuindo para a coesão intraparágrafo e interpará-
grafos no texto. 

 

Questão 18 
No 1º§ do texto, o autor usa o termo “polarização” para 
expressar de forma: 
A) Objetiva, uma perspectiva pessoal cuja carga semântica 

pode ser reconhecida positivamente de acordo com o 
contexto. 

B) Objetiva, uma perspectiva pessoal cuja carga semântica 
pode ser reconhecida negativamente de acordo com o 
contexto. 

C) Subjetiva, uma perspectiva pessoal cuja carga semântica 
pode ser reconhecida positivamente de acordo com o 
contexto. 

D) Subjetiva, uma perspectiva pessoal cuja carga semântica 
pode ser reconhecida negativamente de acordo com o 
contexto. 

 

Questão 19 
No trecho destacado a seguir: “[...] assumindo responsa-
bilidades na área, produzindo diagnósticos, desenvolvendo 
planos municipais, formando e reestruturando suas Guar-
das, implementando projetos sociais com foco na preven-
ção das violências e da criminalidade.” (5º§), as vírgulas 
foram empregadas para:  
A) Separar uma sequência enumerativa. 
B) Enfatizar ações produzidas pelo mesmo sujeito. 
C) Separar termos coordenados de orações adverbiais. 
D) Diferenciar orações subordinadas de orações coordenadas.  
 

Questão 20 
Em “devam se adequar às realidades locais” (7º§), assinale 
a afirmativa correta. 
A) O emprego da preposição é facultativo de acordo com o 

termo regente.  
B) A preposição “a” poderia ser substituída por “em” sem 

qualquer prejuízo.  
C) O termo regente exige que o complemento verbal seja 

antecedido por uma preposição. 
D) A exigência da preposição antecedendo “realidades locais” 

ocorre por se tratar de uma expressão feminina plural. 

RACIOCÍNIO LÓGICO-MATEMÁTICO 
 

Questão 21 
Josué, guarda municipal de Vila Velha/ES, atuou durante 
uma semana na aplicação de multas a cidadãos que joga-
ram lixo nas ruas, cujo valor é R$ 50,00; danificaram bens 
públicos – valor de R$ 120,00; ou, que desobedeceram às 
normas sanitárias municipais – com preço de R$ 230,00. Ao 
gerar o relatório de sua atuação semanal, ele constatou 
que: 

 As multas por jogar lixo nas ruas e as multas pelos danos 
aos bens públicos somam R$ 3.010,00; 

 Multas por desobediência às normas sanitárias municipais 
junto com as por jogar lixo nas ruas totalizam R$ 6.600,00; 

 Multas por dano aos bens públicos e multas por deso-
bediência às normas sanitárias municipais juntas totali-
zam 43; e, 

 Houve apenas uma multa de dano a bens públicos a mais 
do que multas por jogar lixo nas ruas. 

Considerando as informações anteriores, pode-se concluir 
que o valor total a ser arrecadado pelas multas efetuadas 
por Josué está compreendido entre: 
A) R$ 8.000,00 e R$ 8.500,00. 
B) R$ 8.500,00 e R$ 9.000,00. 
C) R$ 9.000,00 e R$ 10.000,00. 
D) R$ 10.000,00 e R$ 11.000,00. 
 

Questão 22 
Três guardas municipais: Ana; Bruno; e, Cláudia receberam 
um total de 573 ocorrências de serviço, que serão divididas 
entre eles em quantidades inversamente proporcionais ao 
tempo de experiência que possui no cargo de guarda mu-
nicipal. Considerando que Ana possui 2 anos e 4 meses de 
experiência; Bruno possui 2 anos e 8 meses; e, Cláudia tem 
3 anos de experiência no cargo, assinale a afirmativa correta. 
A) Ana receberá 14 ocorrências a mais que Bruno. 
B) Ana receberá 48 ocorrências a mais do que Cláudia. 
C) Bruno receberá 27 ocorrências a mais do que Cláudia. 
D) Cláudia receberá 21 ocorrências a mais do que Bruno. 
 

Questão 23 
Considere um município que possui, no ano de 2022, um 
total de 380 mil habitantes. O Secretário de Segurança 
Pública determinou que, para dada população, são necessá-
rios 525 guardas municipais. Com base nessas informações, 
se a população do município atingir, no ano de 2030, um 
total de 471.200 habitantes, o município precisará contratar 
um número de guardas municipais para atender a população 
de forma semelhante a 2022 compreendido entre: 
A) 110 e 120 guardas. 
B) 121 e 130 guardas. 
C) 131 e 140 guardas. 
D) 140 e 150 guardas. 
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Questão 24 
A Secretaria de Segurança Pública implementou uma política pública preventiva que visa a reduzir a chance de uma pessoa 
ser assaltada em determinada região da cidade. Considere que, antes do início dessa política, a probabilidade de um 
indivíduo ser vítima de um assalto era de 14% e que, após sua implementação, foram contabilizados os avanços apresentados 
na tabela seguinte, com a redução da probabilidade de assalto no enésimo mês após início da política pública: 
 

Mês 0 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º N 

Probabilidade de assalto 14,0% 13,2% 12,4% 11,6% 10,8% 10,0% 9,2% 8,4% P 
 

De posse dessa tabela, a probabilidade de uma pessoa ser assaltada quando essa política pública completar 1 ano e 3 meses 
está no intervalo de: 
A) 0% a 2,0%. 
B) 2,1% a 2,5%. 
C) 2,6% a 3,0%. 
D) 3,1% a 5,0%. 
 

Questão 25 
Em uma pesquisa realizada com 250 guardas municipais de 
Vila Velha/ES, constatou-se que 20% dos servidores pos-
suem nível superior de formação e que, entre estes gradua-
dos, 40% possuem alguma pós-graduação. Assim, caso seja 
sorteado um dos servidores participantes da pesquisa, qual 
é a probabilidade de que ele possua uma pós-graduação? 
A) 5% 
B) 8% 
C) 10% 
D) 20% 
 

Questão 26 
Em um comando da guarda municipal de Vila Velha estão 
lotados quarenta guardas – quinze homens e vinte e cinco 
mulheres. Se as equipes de plantão forem formadas por 4 
pessoas, as quantidades de maneiras distintas que poderão 
ser formadas equipes compostas por dois homens e duas 
mulheres está compreendida entre: 
A) 100 e 15.000. 
B) 15.000 e 25.000.   
C) 25.000 e 30.000. 
D) 30.000 e 35.000. 
 

Questão 27 
Em um grupo de 18 suspeitos de diferentes crimes tem-se: 

 4 suspeitos de furto; 

 5 suspeitos de assalto; 

 6 suspeitos de contrabando; e, 

 3 suspeitos de corrupção ativa. 
Desse grupo são intimados aleatoriamente para depor X dos 
suspeitos, de forma que, necessariamente, haja um suspeito 
de corrupção ou um suspeito de furto. Sendo assim, qual é o 
valor mínimo de X que satisfaz a tal condição? 
A) 7 
B) 8 
C) 11 
D) 12 
 
 
 
 
 

Questão 28 
Considere a seguinte estrutura lógica: 
  

 
 

Na última figura, há um número faltando, que está sendo 
substituído pela “?”. Qual é o valor da soma dos algarismos 
deste número? 
A) 8 
B) 9 
C) 10 
D) 11 
 

Questão 29 
Um curso preparatório para concursos do Estado do Espí-
rito Santo realizou um levantamento com cento e cinquen-
ta alunos sobre a sua preferência quanto à localidade do 
cargo que pretendem exercer após a aprovação: região 
Norte; região Central; e, região Sul. Considerando as regi-
ões completamente distintas e independentes, ao final do 
estudo, verificou-se que: 

 Oitenta e cinco alunos desejam cargos apenas para a re-
gião Central; 

 Vinte e cinco gostariam de ir para a região Sul; 

 Todos os alunos que gostariam de ir para a região Sul 
também gostariam de ir para a região central; 

 Vinte alunos gostariam de ficar apenas nas regiões Norte 
ou Central; e, 

 Um a cada dez alunos disseram que quaisquer das três 
regiões os agradariam. 

Considerando as informações, pode-se afirmar que o total 
de alunos que gostariam de exercer seu futuro cargo na 
região Norte do Estado do Espírito Santo está compreen-
dido entre: 
A) 40 e 50. 
B) 50 e 60. 
C) 60 e 70. 
D) 70 e 80.  
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Questão 30 
Considere que a organizadora de um concurso público di-
vulgou a relação dos candidatos com as inscrições confir-
madas nas localidades A; B; C; D; e, E para as sessenta vagas 
de um certame, cuja taxa inscrição é R$ 85,00. 
 

Localidade Vagas Candidatos por vaga 

A 8 10,75 

B 12 18,50 

C 10 11,40 

D 5 3,60 

E 25 31,40 
 

Com base nessa tabela e, ainda, considerando, que 20% 
dos candidatos inscritos obtiveram isenção da taxa de ins-
crição, pode-se afirmar que o valor arrecadado nas inscri-
ções deste concurso está compreendido entre: 
A) R$ 80.000,00 e R$ 90.000,00. 
B) R$ 90.000,00 e R$ 95.000,00. 
C) R$ 95.000,00 e R$ 100.000,00. 
D) R$ 100.000,00 e R$ 105.000,00. 

 

INFORMÁTICA BÁSICA 
 
Questão 31 
Os Discos Rígidos, também conhecidos como winchester ou 
HD (HDD, do inglês Hard Disk Drive), são dispositivos de ar-
mazenamento de dados que estão enquadrados na catego-
ria chamada de dispositivos de memória secundária. Assi-
nale, a seguir, a alternativa que contém apenas tipos de 
discos rígidos. 
A) SSD; RDRAM; e, IDE/ATA. 
B) SSD; DDR SDRAM; e, SCSI. 
C) IDE/ATA; Serial ATA; e, SCSI. 
D) DDR SDRAM; Fibre Channel; e, SAS. 
 
Questão 32 
O Google Chrome, um navegador de internet desenvolvido 
pela empresa Google, foi lançado pela primeira vez em se-
tembro de 2008, para o Microsoft Windows, e mais tarde 
foi portado para Linux. Sobre a atualização de tal navega-
dor, assinale a afirmativa correta. 
A) É atualizado a cada 24 horas. 
B) É atualizado anualmente, sempre após a liberação de uma 

nova versão. 
C) Não requer atualização, pois é o navegador mais seguro 

existente na atualidade. 
D) É atualizado a cada seis semanas, para que o usuário 

possa ter os recursos e as correções de segurança mais 
recentes. 

 

Questão 33 
O Ubuntu é uma das distribuições Linux mais personalizá-
veis disponíveis atualmente. Quase todos os entusiastas do 
Linux começam com o Ubuntu. Nesta distribuição, para que 
os usuários normais tenham acesso administrativo a seu 
sistema, eles devem usar a seguinte aplicação: 
A) cd 
B) top 
C) pwd 
D) sudo 

Questão 34 
No Sistema Operacional Windows 7, cada janela tem suas 
características próprias; entretanto, a maioria delas possui 
partes comuns. A parte da janela que mostra o nome do 
documento e do programa denomina-se: 
A) Barra de título. 
B) Barra de menus. 
C) Bordas e cantos. 
D) Barra de rolagem. 
 

Questão 35 
Uma rede de computadores é um conjunto de compu-
tadores e dispositivos de conexão interligados, executando 
protocolos e aplicativos para compartilhar informações. As 
redes de computadores de alcance continental que interli-
gam cidades ou países através de backbones são as redes: 
A) Locais. 
B) De campus. 
C) Metropolitanas. 
D) De longa distância. 

 

LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO 

 
Questão 36 
Ana está conduzindo o seu veículo automotor na avenida 
da praia da cidade Y a 70 km/h. Considerando que ela está 
conduzindo o veículo em uma via urbana de trânsito rápido 
onde não há placa indicando a velocidade máxima permi-
tida, a conduta dela está: 
A) Errada, pois, nesse caso, a velocidade máxima permitida 

é de 40 km/h. 
B) Errada, pois, nesse caso, a velocidade máxima permitida 

é de 60 km/h. 
C) Correta, pois, nesse caso, a velocidade máxima permitida 

é de 80 km/h. 
D) Correta, pois, nesse caso, a velocidade máxima permitida 

é de 90 km/h. 
 

Questão 37 
De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), ana-
lise as afirmativas a seguir. 
I. É competência das JARI julgar recursos interpostos pelos 

infratores. 
II. É competência do CONTRAN estabelecer as diretrizes do 

regimento das JARI. 
III. Compete à Polícia Rodoviária Federal realizar o patrulha-

mento ostensivo no âmbito das rodovias e estradas fede-
rais e estaduais. 

IV. É competência dos órgãos e entidades executivos de 
trânsito dos municípios, no âmbito de sua circunscrição, 
implantar; manter; e, operar sistema de estacionamento 
rotativo pago nas vias. 

Está correto o que se afirma apenas em 
A) II e III. 
B) I, II e III. 
C) I, II e IV. 
D) II, III e IV. 
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Questão 38 
Tício completou 18 anos de idade e deseja habilitar-se à 
condução de veículo automotor. Sendo assim, ele deverá 
comprovar os seguintes requisitos, EXCETO: 
A) Saber ler e escrever.  
B) Ser penalmente inimputável. 
C) Possuir carteira de identidade ou equivalente. 
D) Para habilitar-se nas categorias D e E, ser maior de vinte 

e um anos. 
 

Questão 39 
Ricardo está transitando durante o dia em um túnel da ci-
dade X. Nos termos do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), 
ele deverá manter 
A) acesa a luz de placa. 
B) o pisca-alerta ligado. 
C) acesos os faróis do veículo, por meio da utilização de luz 

alta. 
D) acesos os faróis do veículo, por meio da utilização de luz 

baixa. 
 

Questão 40 
Antônio é pai de Tício, que tem 17 anos de idade. Ele acredita 
que é o momento de começar a ensinar o filho a conduzir 
veículo automotor. Após algumas aulas de direção, Antônio 
decide emprestar seu carro a Tício. Ocorre que, na condução 
do veículo, Tício excede o limite de velocidade e acaba ba-
tendo em um poste de energia elétrica, causando perigo aos 
pedestres que por ali passavam. Nos termos do Código de 
Trânsito Brasileiro (CTB), assinale a afirmativa correta. 
A) Tício cometeu crime de direção perigosa e responderá 

penalmente pelo ocorrido. 
B) Antônio cometeu crime ao entregar a condução de veí-

culo a pessoa não habilitada. 
C) Antônio não cometeu crime ao entregar a condução de 

veículo a pessoa não habilitada. 
D) Antônio poderá ser responsabilizado pela conduta de 

Tício e responder criminalmente pela prática de direção 
perigosa. 

 

Questão 41 
Soraya é estudante de engenharia e a faculdade onde 
estuda fica a 30 km de distância de sua residência. Com o 
intuito de facilitar a locomoção até a instituição de ensino, 
Soraya adquiriu de Maria Eduarda uma motocicleta. Consi-
derando a situação hipotética, bem como os termos do 
Código de Trânsito Brasileiro (CTB), assinale a afirmativa 
INCORRETA. 
A) Será obrigatória a expedição de novo CRV. 
B) O prazo para que sejam adotadas as providências para a 

expedição do novo CRV será de trinta dias. 
C) O prazo para que sejam adotadas as providências para a 

expedição do novo CRV será de quinze dias. 
D) Para emissão de novo CRV será necessário o compro-

vante de quitação de débitos relativos a tributos, encar-
gos e multas de trânsito vinculadas ao veículo. 

 

Questão 42 
Silvério, em um bar, na companhia de cinco amigos, ingere 
bebida alcoólica. Duas horas após o encontro e tendo feito 
a ingestão de três latas de cerveja, Silvério decide ir 
embora e assume a condução de seu veículo automotor. 
No trajeto, ele é interpelado por policiais militares que rea-
lizavam blitz de trânsito com a finalidade de responsabili-
zar condutores que, porventura, estivessem dirigindo sob 
efeito de álcool. Os policiais não percebem sinais caracte-
rísticos de embriaguez em Silvério, mas, como praxe, solici-
tam que ele se submeta ao teste do etilômetro. Silvério não 
aceita fazer o referido teste, com o receio de que ficasse 
constatado algum teor alcoólico em seu organismo. Sobre 
a conduta de Silvério, assinale a afirmativa correta. 
A) Conduta atípica. 
B) Crime de embriaguez ao volante. 
C) Infração administrativa gravíssima, passível de multa e 

suspensão do direito de dirigir por doze meses. 
D) Infração administrativa grave, passível de multa ou sus-

pensão do direito de dirigir por até doze meses. 
 

Questão 43 
Fernando conduzia seu veículo após ingerir várias doses de 
whisky. Ao ser abordado pelas autoridades de trânsito, ficou 
constatada a impossibilidade de ele permanecer na condu-
ção de veículo automotor devido à incapacidade momentâ-
nea causada pelo efeito do álcool. Ele estava sozinho e não 
foi apresentado condutor habilitado para permanecer na 
responsabilidade de seu veículo. Considerando as medidas 
administrativas possíveis de serem adotadas no caso con-
creto, assinale a afirmativa correta. 
A) A CNH de Fernando deverá ser recolhida. 
B) Apenas deve ser recolhido o CRLV do veículo. 
C) O veículo de Fernando não poderá ser apreendido, pois 

não há previsão legal para tanto. 
D) O veículo de Fernando deverá ser apreendido, ainda que 

pessoa habilitada se responsabilize. 
 

Questão 44 
Astolfo, habilitado para conduzir veículo automotor na cate-
goria B, no dia 05/05/2022, é abordado conduzindo seu au-
tomóvel. Ao ser solicitada a apresentação do documento de 
habilitação (CNH), o agente de trânsito verifica que o docu-
mento tem data de validade para 04/03/2022. Considerando 
o caso hipotético, assinale a afirmativa correta. 
A) A conduta de Astolfo configura infração grave, cuja pena-

lidade é multa. 
B) A conduta de Astolfo configura infração gravíssima, cuja 

penalidade é multa. 
C) Astolfo terá como penalidade a suspensão do direito de 

dirigir por doze meses. 
D) Ao conduzir veículo automotor com a CNH vencida, Astolfo 

praticou crime de trânsito. 
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Questão 45 
Rita conduzia sua motocicleta pela Rua Tranquila, dentro do 
limite de velocidade permitido. Entretanto, ao tentar acessar 
o aparelho celular que estava dentro da bolsa, ela acabou se 
distraindo e não viu Tereza que, corretamente, atravessava a 
rua na faixa de pedestres. Rita acaba por atropelar Tereza e, 
mesmo podendo prestar socorro, com medo de ser respon-
sabilizada, foge do local do acidente. Considerando o caso hi-
potético, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) Rita poderá responder criminalmente pelo seu ato. 
B) A infração praticada por Rita é gravíssima, sujeita apenas 

à multa. 
C) Se não houvesse impedimento, Rita deveria ter prestado 

socorro à Tereza. 
D) A infração praticada por Rita é gravíssima, sujeita a multa 

e suspensão do direito de dirigir. 
 

LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA DA GUARDA  

MUNICIPAL DE VILA VELHA 
 
Questão 46 
À luz do Estatuto Geral das Guardas Municipais (Lei Federal 
nº 13.022/2014), que disciplina o § 8º do Art. 144 da Cons-
tituição Federal, analise as afirmativas a seguir. 
I. Independentemente do interesse dos municípios, é reco-

nhecida a representatividade das guardas municipais no 
Conselho Nacional das Guardas Municipais e no Conselho 
Nacional de Segurança Pública. 

II. A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) desti-
nará linha telefônica de número 135 e faixa exclusiva de 
frequência de rádio aos municípios que possuam guarda 
municipal. 

Assinale a alternativa correta. 
A) Somente a afirmativa I está correta. 
B) Somente a afirmativa II está correta. 
C) Ambas as afirmativas estão corretas. 
D) Ambas as afirmativas estão incorretas. 
 
Questão 47 
As autoridades da Guarda Municipal detêm poder por esta-
rem investidas na administração pública e possuírem o po-
der-dever de zelar pela proteção de seus bens, serviços e 
instalações municipais, conforme disposto na Lei Federal 
nº 13.022/2014. Na forma do Art. 5º desta normativa, são 
consideradas competências específicas das guardas muni-
cipais (respeitadas as competências dos órgãos federais e 
estaduais), EXCETO: 
A) Articular-se com os órgãos municipais de políticas sociais, 

visando à adoção de ações interdisciplinares de segu-
rança no município. 

B) Encaminhar ao Oficial da Polícia Militar, diante de fla-
grante delito, o autor da infração, preservando o local do 
crime, quando possível e sempre que necessário. 

C) Integrar-se com os demais órgãos de poder de polícia 
administrativa, visando a contribuir para a normatização e 
a fiscalização das posturas e ordenamento urbano muni-
cipal. 

D) Estabelecer parcerias com os órgãos estaduais e da União, 
ou de municípios vizinhos, por meio da celebração de 
convênios ou consórcios, com vistas ao desenvolvimento 
de ações preventivas integradas. 

Questão 48 
A Guarda Municipal de Vila Velha é órgão integrante da 
Administração Direta do Poder Executivo do Município de 
Vila Velha, corporação uniformizada, armada e apare-
lhada, organizada com base na hierarquia e na disciplina, a 
qual caberá o policiamento urbano do trânsito, a vigilância 
dos próprios municipais, a prevenção à violência urbana e 
a colaboração com a Segurança Pública, na forma da lei. De 
acordo com a Lei Municipal nº 5.460/2013, são órgãos ope-
racionais da estrutura da Guarda Municipal de Vila Velha, 
EXCETO: 
A) Ouvidoria. 
B) Inspetoria. 
C) Subinspetoria. 
D) Subsecretaria da Guarda Municipal. 

 

Questão 49 
A Lei Municipal nº 6.259/2019 instituiu o Plano de Cargo, 
Carreira e Vencimentos dos Guardas Municipais e dos Agen-
tes Municipais de Trânsito de Vila Velha. A investidura no 
cargo público de Guarda Municipal tem como requisitos, 
EXCETO: 
A) Estar em dia com as obrigações eleitorais e militares. 
B) Ser aprovado em exame toxicológico com amostra de 

queratina (cabelos ou pelo). 
C) Possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou permis-

são para dirigir, no mínimo, na categoria AB. 
D) Possuir, no mínimo, o ensino médio completo compro-

vado somente por meio de histórico escolar emitido por 
instituição de ensino reconhecida pelo MEC. 

 

Questão 50 
Considere as afirmativas a seguir. 
I. O Subsecretário da Guarda Municipal, cargo de provi-

mento em comissão, padrão SA, será de livre nomeação 
e exoneração do chefe do Poder Executivo.  

II. A jornada de trabalho dos Guardas Municipais e dos 
Agentes de Trânsito de Vila Velha é de quarenta horas 
semanais. 

III. A primeira promoção por escolaridade somente poderá 
se dar após o cumprimento do estágio probatório, medi-
ante requerimento. 

IV. A Comissão de Avaliação de Promoção e Progressão e a 
Comissão de Recursos serão nomeadas por decreto do 
Chefe do Poder Executivo Municipal. 

Com base em seus estudos da Lei Municipal nº 6.259/2019, 
está correto o que se afirma apenas em 
A) I e II. 
B) II e IV. 
C) I, II e III. 
D) I, II e IV. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
Questão 51 
Sobre os Princípios Constitucionais que regem a adminis-
tração pública, assinale a afirmativa correta.   
A) O princípio da eficiência alcança a atuação dos servidores 

públicos, sendo um princípio constitucional não expresso.    
B) A violação ao princípio da moralidade administrativa não 

enseja a invalidação do ato, por não se tratar de ilegalidade. 
C) O princípio da eficiência exige que a atividade administra-

tiva seja exercida com presteza, perfeição e rendimento 
funcional.     

D) A moralidade administrativa se confunde com a morali-
dade comum, pois, ambas, preocupam-se com a distinção 
entre o bem e o mal.   

 

Questão 52 
Sobre a formação e efeitos do ato administrativo, relacione 
adequadamente as colunas a seguir. 
1. Ato válido. 
2. Ato perfeito. 
3. Ato eficaz. 
(     ) É o ato que completou as etapas necessárias para sua 

existência.  
(     ) É aquele apto a produzir efeitos próprios do ato; típicos.    
(     ) É aquele que foi praticado de acordo com o ordena-

mento jurídico.   
A sequência está correta em 
A) 1, 2, 3.   
B) 3, 2, 1.   
C) 2, 3, 1.    
D) 2, 1, 3.     
 

Questão 53 
Sobre a invalidação dos atos administrativos, assinale a 
afirmativa INCORRETA. 
A) A anulação é a declaração de invalidade do ato admi-

nistrativo produzido em desobediência à norma legal.    
B) São insuscetíveis de revogação os atos administrativos 

que exauriram seus efeitos, isto é, aqueles cujos efeitos 
já tiverem esgotado.    

C) Se admite a revogação praticada pelo Poder Legislativo 
de ato do Poder Executivo, quando no exercício de sua 
função típica legislativa.     

D) A Administração pode revogar seus atos, por motivo de 
conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos 
adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação 
judicial.     

 

Questão 54 
Quanto à destinação, o prédio da Prefeitura de Vila Ve-
lha/ES pode ser classificado como bem:  
A) Dominical.    
B) De uso especial.   
C) Da coletividade.    
D) De uso comum do povo.   
 

Questão 55 
Sobre o poder de polícia, analise as afirmativas a seguir. 
I. Há jurisprudência admitindo a delegação do poder de 

consentimento. 
II. A polícia administrativa, ao contrário da judiciária, pode 

ser exercida por diversos órgãos da administração pú-
blica direta e indireta de direito público, enquanto esta 
última é privativa das corporações especializadas, como 
é a polícia civil.   

III. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade 
são limites ao exercício do poder de polícia. 

Está correto o que se afirma em 
A) I, II e III.   
B) I e II, apenas. 
C) I e III, apenas.    
D) II e III, apenas.   
 

Questão 56 
No caso de danos decorrentes de omissão do Estado, pre-
valece o entendimento de que deve ser aplicada a teoria:  
A) Do risco integral, não se admitindo cláusulas excludentes 

da responsabilidade do Estado.    
B) Da irresponsabilidade do Estado, de modo que nunca 

deverá ser responsabilidade, a partir da teoria de que o réu 
não pode errar.  

C) Do risco administrativo, pelo qual há responsabilidade admi-
nistrativa objetiva, bastando a demonstração do dano decor-
rente da atuação do Estado, sem o concurso do lesado.    

D) Da culpa administrativa, exigindo a demonstração de que o 
Estado tinha o dever legal de agir, além do comportamento 
estatal omissivo, o dano e o nexo entre a omissão e o dano e 
a culpa ou dolo.     

 

Questão 57 
“A República Federativa do Brasil é uma autoridade que 
não pode ser limitada por nenhum outro poder, salvo, 
naturalmente, as restrições que decorrem dos imperativos 
de convivência pacífica dos Estados soberanos no plano do 
direito internacional.” O conceito citado reflete qual funda-
mento do Estado Democrático de Direito, segundo a Cons-
tituição de 1988? 
A) A cidadania. 
B) A soberania. 
C) O pluralismo político. 
D) A dignidade da pessoa humana. 
 

Questão 58 
A Constituição informa que o decreto que instituir o estado 
de defesa determinará o tempo de sua duração, especifi-
cará as áreas a serem abrangidas. São consideradas medi-
das coercitivas que também deverão ser previstas no de-
creto as restrições aos direitos de, EXCETO: 
A) Sigilo de correspondência. 
B) Exercício de trabalho, ofício ou profissão. 
C) Sigilo de comunicação telegráfica e telefônica. 
D) Restrições aos direitos de reunião, ainda que exercida no 

seio das associações. 
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Questão 59 
Segundo a Constituição brasileira, “todos são iguais pe-
rante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garan-
tindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 
país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igual-
dade, à segurança e à propriedade”. Assim, segundo tal 
conceito, assinale a afirmativa correta. 
A) No Brasil é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício 

ou profissão, independentemente de censura ou licença. 
B) O cidadão tem assegurada a livre manifestação do pensa-

mento, sobre qualquer tema, sendo resguardo o direito de 
anonimato. 

C) Ninguém pode ser poupado de ser punido em razão de 
desconhecer a lei; portanto, a pessoa que estiver no Brasil 
só poderá fazer ou deixar de fazer alguma se estiver pre-
visto em lei.  

D) Aquele que tiver sua moral ou patrimônio lesado por 
terceiro é assegurado o direito de resposta, proporcional 
ao agravo, além da indenização por dano material, moral 
ou à imagem. 

 

Questão 60 
A administração pública direta e indireta de quaisquer dos 
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impes-
soalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, ainda: 
I. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis 

aos brasileiros que preencham os requisitos estabeleci-
dos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei.  

II. Durante o prazo improrrogável previsto no edital de 
convocação, aquele aprovado em concurso público de 
provas ou de provas e títulos dentro do número de vagas 
terá mera expectativa de direito para assumir cargo ou 
emprego, na carreira. 

III. A nomeação e a exoneração para cargo em comissão 
devem observar a natureza e a complexidade do cargo 
ou emprego, na forma prevista em lei. 

IV. É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer es-
pécies remuneratórias para o efeito de remuneração de 
pessoal do serviço público. 

De acordo com a Constituição de 1988, está correto o que 
se afirma apenas em 
A) I e III. 
B) I e IV. 
C) II e III. 
D) II e IV.  
 

Questão 61 
Conforme expresso na Constituição da República, o Poder 
Executivo é exercido pelo Presidente da República, auxili-
ado: 
A) Pelos Ministros de Estado. 
B) Pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal. 
C) Pelos Governadores do Estados e Distrito Federal. 
D) Pelo Presidente da Câmara dos Deputados e pelo Presi-

dente do Senado. 

 

Questão 62 
A União, no Distrito Federal e nos Territórios, e os Estados 
criarão órgão judiciário, providos por juízes togados, ou to-
gados e leigos, competentes para a conciliação, o julga-
mento e a execução de causas cíveis de menor complexi-
dade e infrações penais de menor potencial ofensivo, me-
diante os procedimentos oral e sumaríssimo, permitidos, 
nas hipóteses previstas em lei, a transação e o julgamento 
de recursos por turmas de juízes de primeiro grau. As in-
formações se referem ao seguinte órgão: 
A) Justiça de Paz. 
B) Juizados Especiais. 
C) Tribunal de Exceção. 
D) Tribunal de Arbitragem. 
 

Questão 63 
Um indivíduo invadiu um órgão público, no horário de um 
jogo da Copa do Mundo, durante o dia, quando todos os 
servidores públicos tinham ido embora. Para adentrar o 
imóvel, contou com a ajuda de dois outros homens. Após 
uma hora, evadiram-se do local levando computadores e 
impressoras. Com o auxílio das câmeras de segurança, a 
Guarda Municipal conseguiu identificar os infratores. Nos 
termos do Código Penal, a subtração de coisa alheia, no 
caso apresentado, sujeita-se à pena de reclusão de dois a 
oito anos, em função de: 
A) Ser o local um órgão público. 
B) Ser praticada em um feriado. 
C) Ser praticada em concurso de pessoas. 
D) Os bens subtraídos serem computadores. 
 

Questão 64 
Uma senhora, dona de uma pequena propriedade urbana, 
com o intuito de dar fim às folhagens recolhidas no quintal, 
acendeu uma fogueira que acabou por incendiar uma grande 
área de mata, quase atingindo os imóveis vizinhos. Foi neces-
sário acionar os bombeiros militares para debelar as chamas. 
Se caracterizado ilícito penal, a tipificação será de crime: 
A) Contra o patrimônio. 
B) Contra a incolumidade pública. 
C) Doloso, pois houve a intenção de acender a fogueira. 
D) Culposo, com pena de detenção de três a seis meses. 
 

Questão 65 
Nos termos da Lei que Institui o Sistema Nacional de 
Políticas Públicas sobre Drogas e dá outras providências, é 
correto firmar que: 
A) Os programas de internação voluntários ou involuntários 

devem ser acompanhados pela Polícia Militar com o apoio 
da Guarda Municipal, onde houver. 

B) A internação involuntária do dependente de drogas li-
mita-se ao tempo máximo de seis meses, salvo quando 
laudo médico pericial determinar prazo maior. 

C) PIA é o Programa de Internação Avançado, elaborado 
como projeto terapêutico para áreas de grande incidência 
de uso de drogas, tais quais as cracolândias. 

D) Na internação de dependentes de drogas, na modalidade 
voluntária, deve ser colhida prévia declaração escrita do 
drogadicto, optando por este tipo de tratamento. 
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CONCURSO PÚBLICO – PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA/ES 
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Questão 66 
Marcos, estudando para um concurso de Guarda Municipal, 
coletou na internet diversos materiais sobre Direito Proces-
sual Penal. Em um dos textos, leu que está plenamente vi-
gente e aplicável a Súmula nº 568 do Supremo Tribunal 
Federal que dispõe que “a identificação criminal não consti-
tui constrangimento ilegal, ainda que o indiciado já tenha 
sido identificado civilmente”. Quanto ao assunto, pode-se 
afirmar que: 
A) O texto que Marcos estudou está parcialmente certo, 

pois a identificação criminal pode ser realizada em qual-
quer circunstância, ao arbítrio da autoridade policial. 

B) Marcos está estudando por material duvidoso, pois a 
Constituição de 1988 limita a identificação criminal, do 
civilmente identificado, a situações de exceção previstas 
em lei. 

C) Marcos deve saber que, se o indivíduo não estiver por-
tando a carteira de identidade, ainda que apresente outro 
documento, a autoridade policial deverá proceder à iden-
tificação criminal.  

D) O material estudado por Marcos está atualizado, pois a 
Lei nº 12.037/2009 cuidava dos casos de identificação 
criminal, mas foi superada pelo citado entendimento do 
Supremo Tribunal Federal. 

 

Questão 67 
A Guarda Municipal do Município Alfa recebeu denúncia de 
que determinada escola municipal acabara de ser invadida 
por indivíduos encapuzados que, em ação rápida e organi-
zada, depredaram bens móveis, fizeram inscrições de cunho 
nazista nas dependências da unidade de ensino e furtaram 
diversos equipamentos eletrônicos. Considerando a preser-
vação do local do crime e meios de prova, nos moldes do 
Código de Processo Penal, é correto afirmar que: 
A) Nas infrações que deixam vestígios, a confissão do acusado 

dispensa a necessidade de exame de corpo de delito.  
B) A remoção de vestígios no local de crime, antes de libe-

rada pelo perito responsável, constitui mera infração ad-
ministrativa. 

C) Denomina-se fixação o ato de evitar que se altere o es-
tado das coisas, devendo-se isolar e preservar o ambiente 
da investigação. 

D) O agente público deve preservar o local do incidente, 
sendo este procedimento o início da cadeia de custódia de 
vestígios do crime. 

 

Questão 68 
Determinado indivíduo praticou crime de falsificação de 
documentos e, momentos antes da abordagem de busca e 
apreensão, estabelecida pela autoridade competente, con-
seguiu evadir-se do local do crime, escondendo todas as 
provas na casa de seu advogado. Considerando os pro-
cedimentos de busca e apreensão, nos moldes do Código 
de Processo Penal, assinale a afirmativa correta. 
A) Na busca domiciliar, é vedada a apreensão de cartas fecha-

das, destinadas ao acusado ou em seu poder; todavia, é 
permitido apreender cartas abertas. 

B) O mandado de busca deverá, sempre que possível, men-
cionar o motivo e os fins da diligência, embora, em regra, 
esta não seja uma exigência legal. 

C) A busca pessoal será efetivada quando houver suspeita 
de ocultação de arma proibida e será vedada para a 
coleta de qualquer outro elemento de convicção.  

D) Embora, em regra, seja vedada a apreensão de docu-
mentos em poder do advogado do acusado, neste caso, 
por constituir-se em elemento do corpo de delito, a apre-
ensão é permitida. 

 

Questão 69 
Cidadão afrodescendente publica em determinado fórum 
patrocinado por provedor da internet a seguinte afirmação: 
“exterminaremos homens brancos e mulheres negras da face 
da terra, dos quatro cantos da terra; esse é o aviso!”. Essa 
publicação é:  
A) Lícita, ante o direito fundamental de liberdade de expres-

são. 
B) Penalmente ilícita, por incitar discriminação racial na rede 

mundial de computadores. 
C) Inócua do ponto de vista legal, porque envolve homens 

brancos e não homens negros. 
D) Penalmente indiferente, uma vez que não há crime de 

racismo contra a própria descendência.                                                                                             
 

Questão 70 
A situação fática retrata visita a um detento recolhido a 
Complexo Penal, que sua companheira iria realizar. Ocorre 
que, submetida à revista íntima pela autoridade feminina do 
presídio, que desconfiou do nervosismo da cidadã, foram 
encontradas duzentos gramas de maconha, em sua vagina, 
dentro de um tubo. De imediato foi lavrado o flagrante e a 
acusada levada à unidade prisional própria. Em sua defesa a 
acusada afirma que houve ofensa aos seus direitos huma-
nos, pois foi submetida de forma forçada à revista íntima, 
sem que houvesse um advogado que a assistisse presente. 
Considerando os fatos narrados, pode ser afirmado que: 
A) A prisão é nula por não ter sido observado o pleno direito 

de defesa da acusada. 
B) A prova foi colhida mediante coação, pelo que é impres-

tável para subsidiar a prisão. 
C) Forçar a pessoa a despir-se e agachar-se vai de encontro 

à dignidade da pessoa humana. 
D) Havendo fundada suspeita, a revista íntima é lícita para 

resguardar a segurança prisional. 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INSTRUÇÕES 

 
O uso de máscara durante a realização da prova é facultativo. O álcool em gel se encontra disponível para o uso dos candidatos. 

 

1. Somente será permitida a utilização de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita de material transparente e de 
ponta grossa.  

2. É proibida, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos, bem como a utilização de máquinas calcu-
ladoras e/ou similares, livros, anotações, impressos, ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, 
borracha ou corretivo. Especificamente, não será permitido que o candidato ingresse na sala de provas sem o devido 
recolhimento, com a respectiva identificação, dos seguintes equipamentos: bip, telefone celular, walkman, agenda eletrô-
nica, notebook, palmtop, ipod, ipad, tablet, smartphone, mp3, mp4, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina 
fotográfica, controle de alarme de carro, relógio de qualquer modelo, pulseiras magnéticas e similares e etc., o que não 
acarretará em qualquer responsabilidade do Instituto Consulplan sobre tais equipamentos. 

3. Com vistas à garantia da segurança e da integridade do certame, no dia da realização das provas escritas, os candidatos 
serão submetidos ao sistema de detecção de metais na entrada e na saída dos sanitários. Excepcionalmente, poderão ser 
realizados, a qualquer tempo durante a realização das provas, outros procedimentos de vistoria além do descrito. 

4. O caderno de provas consta de 70 (setenta) questões de múltipla escolha. 

5. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o caderno de provas contém 
o número de questões previsto, se corresponde ao cargo a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no 
Cartão de Respostas (Gabarito) estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto ou, 
ainda, detenha qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao Fiscal de Aplicação. 

6. As provas terão duração de 4 (quatro) horas. Este período abrange a assinatura, assim como a transcrição das respostas para o 
Cartão de Respostas (Gabarito). 

7. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 4 (quatro) alternativas (A a D), e uma única resposta 
correta. Ao terminar a prova, o candidato, obrigatoriamente, deverá devolver ao Fiscal de Aplicação o Cartão de Respostas 
(Gabarito) devidamente assinado em local específico. 

8. Os Fiscais de Aplicação não estão autorizados a emitir opinião e a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. 
Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir. 

9. Não é permitida a anotação de informações relativas às respostas (cópia de gabarito) no Cartão de Confirmação de 
Inscrição (CCI) ou em qualquer outro meio. 

10. O candidato somente poderá se retirar do local de realização das provas escritas levando o caderno de provas no decurso 
dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. O candidato poderá se retirar do local 
de realização das provas somente a partir dos 90 (noventa) minutos após o início de sua realização; contudo, não poderá 
levar o seu caderno de provas. 

11. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos. Caso algum deles insista em sair do local de aplicação 
antes de autorizado pelo Fiscal de Aplicação, será lavrado Termo de Ocorrência, assinado pelo candidato e testemunhado 
pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo Fiscal de Aplicação da sala e pelo Coordenador da Unidade de Provas, para posterior 
análise feita pela Comissão de Acompanhamento do Concurso Público.   

 

RESULTADOS E RECURSOS 
 

- Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na Internet, no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br, 
a partir das 16h00min da segunda-feira subsequente à realização das provas escritas objetivas de múltipla escolha.  

- O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá de 2 (dois) 
dias úteis, a partir do dia subsequente ao da divulgação (terça-feira), em requerimento próprio disponibilizado no link correlato 
ao Concurso Público no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br.  

- A interposição de recursos poderá ser feita via Internet, através do Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos, com acesso pelo 
candidato com o fornecimento de dados referentes à inscrição do candidato, apenas no prazo recursal, ao Instituto Consulplan, 
conforme disposições contidas no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br, no link correspondente ao Concurso Público. 




