
ConCurso PúbliCo

001. Prova objetiva

Guarda Civil MuniCiPal – 2.ª Classe 
(FeMinino e MasCulino)

	 Você recebeu sua folha de respostas e este caderno 
contendo 50 questões objetivas.

	 Confira seu nome e número de inscrição impressos na 
capa deste caderno.

	 Leia cuidadosamente as questões e escolha a resposta 
que você considera correta.

	 Responda a todas as questões.

	 Marque, na folha intermediária de respostas, localizada 
no verso desta página, a letra correspondente à 
alternativa que você escolheu.

	 Transcreva para a folha de respostas, com caneta de 
tinta azul ou preta, todas as respostas anotadas na 
folha intermediária de respostas.

	 A duração da prova é de 4 horas.

	 A saída do candidato da sala será permitida após 
transcorrida a metade do tempo de duração da prova.

	 Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas e 
este caderno, podendo destacar esta capa para futura 
conferência com o gabarito a ser divulgado.

aGuarde a ordeM do FisCal Para abrir este Caderno de questões.

05.02.2012



Folha intermediária de resPostas
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Língua Portuguesa

Leia o texto para responder às questões de números 01 a 05.

Raimundo tinha um sonho: começar o Ano Novo com uma 
festa, com direito a peru assado, champanhe, torta de chocolate 
para fazer a alegria da esposa Joviana e de seus amigos. Mas onde 
arrumar dinheiro para isso? Pobre desempregado, não tinha um 
centavo. Mas recusou a ideia de não comemorar o início do ano. 
De tarde, teve uma inspiração: o jeito era recorrer a um assalto, 
coisa que nunca tinha feito. Residia perto de uma pequena favela 
e da sua casa avistava, longe, a casa de Sebastiana, que não era 
exatamente grande ou luxuosa, mas, certamente, teria eletrodo-
mésticos diversos e outras coisas valiosas.

Sebastiana, que tinha uma loja no centro da cidade, ia, todos os 
dias, com duas amigas, trabalhar e não deixava ninguém cuidando 
da sua moradia. Raimundo tinha de aproveitar. O problema era a 
falta de experiência , que o deixava nervoso. Na noite que precedeu 
o assalto, não conseguiu dormir. De manhã, estava tonto de sono.

Foi até a casa de Sebastiana de ônibus, pulou o muro de pedra 
e conseguiu arrombar a porta. Ficou maravilhado: havia três TVs 
de tela plana e outros bens. Levou tempo para reunir os objetos e 
colocá-los num enorme saco que ficou pesado e exigiu dele, homem 
franzino, um enorme esforço. Já ia embora quando viu a cama no 
quarto de Sebastiana. Com sono, resolveu deitar um pouco, mas 
sentia chumbo em suas pálpebras que pesavam e teimavam em não 
abrir. Acabou adormecendo e sonhou com a festa do fim de ano, 
claro. Ali, no sonho, estavam os vizinhos. Na hora do brinde, ele 
abriu uma garrafa de champanhe. O líquido esguichou molhando-
lhe o rosto, e ele acordou. Estava mesmo molhado, mas era água 
comum da torneira. Água à qual os policiais, alertados pelos vizi-
nhos, haviam recorrido para arrancá-lo do sono profundo e levá-lo 
preso. E para a cadeia ele foi. Triste, naturalmente.

(Moacyr Scliar, Folha de S.Paulo, 27.12.10. Adaptado)

01.	De acordo com o texto, Raimundo

(A) morava no meio de uma favela que não era muito grande.

(B) costumava assaltar residências vazias no final do ano.

(C) por ser gordo, sentiu necessidade de descansar antes de 
sair da casa.

(D) sentia sono por não ter dormido direito na véspera do 
assalto.

(E) festejou o início do novo ano, após o assalto, juntamente 
com sua família.

02.	 Leia as afirmações.
 I. Sebastiana ia sozinha ao centro da cidade, cotidianamente, 

para trabalhar.
 II. Durante o assalto, Raimundo avistou Sebastiana dormindo 

numa confortável cama.
 III. Na hora do assalto, vizinhos de Sebastiana chamaram a 

polícia.
De acordo com o texto, está correto apenas o que se afirma em

(A) I.

(B) II.

(C) III.

(D) I e II.

(E) II e III.

03.	Considerando a frase – ... recusou a ideia de não comemorar 
o início do ano. (1.º parágrafo) –, a palavra que tem significado 
contrário ao do termo destacado é

(A) afastou.

(B) desconsiderou.

(C) criticou.

(D) aceitou.

(E) lamentou.

04.	Assinale a alternativa em que há expressão com sentido 
figurado.

(A) ... avistava, longe, a casa de Sebastiana, que não era 
exatamente grande ou luxuosa... (1.º parágrafo)

(B) ... mas sentia chumbo em suas pálpebras que pesavam, 
teimando em não abrir. (3.º parágrafo)

(C) Estava mesmo molhado, mas era água comum, da tor-
neira. (3.º parágrafo)

(D) Na noite que precedeu o assalto, não conseguiu dormir. 
(2.º parágrafo)

(E) Levou tempo para reunir os objetos e colocá-los num 
enorme saco... (3.º parágrafo)

05.	Assinale a alternativa em que a preposição de, destacada, 
estabelece uma relação de causa entre as palavras.

(A)	 De tarde, teve uma inspiração... (1.º parágrafo)

(B) Foi até a casa de Sebastiana de ônibus... (3.º parágrafo)

(C) Ficou maravilhado: havia três TVs de tela plana... (3.º 
parágrafo)

(D) ... pulou o muro de pedra... (3.º parágrafo)

(E) De manhã, estava tonto de sono. (2.º parágrafo)

06.	Assinale a alternativa que apresenta o uso correto de vírgulas.

(A) Joviana, desde a infância, gosta de festas, de passeios e 
de cinema.

(B) Joviana desde a infância, gosta, de festas de passeios e, 
de cinema.

(C) Joviana desde a infância, gosta, de festas de passeio e 
de, cinema.

(D) Joviana desde a infância gosta, de festas, de passeios e, 
de cinema.

(E) Joviana, desde a infância gosta, de festas de passeios, e 
de cinema.
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07.	Observe as frases.
 I. Raimundo completou ontem 33 anos. Festejou, portanto, 

seu trecentésimo	terceiro aniversário.
 II. Ontem, após o jogo, se lavamos nas águas do rio.
 III. Nunca me esquecia do aniversário de Joviana.

Considerando, de acordo com a norma culta, respectivamente, 
o emprego do numeral, o uso e a colocação dos pronomes 
destacados, pode-se afirmar que está correto apenas o que é 
apresentado em

(A) I.

(B) II.

(C) III.

(D) I e II.

(E) II e III.

Nas questões de números 08 e 09, assinale a alternativa que 
preenche, correta e respectivamente, os espaços das frases dadas.

08.	 Fui ver o local de trabalho de Sebastiana  você se 
referiu,  ela não estava lá.

(A) a que.... mas

(B) de que ... mas

(C) a que ... mais

(D) em que ... mas

(E) de que ... mais

09.	  partir de amanhã, os presos  no prédio 
novo.

(A) A ... dormiram

(B) À ... dormirão

(C) Há ... dormiram

(D) À ... dormiram

(E) A ... dormirão

10.	Considerando a concordância das palavras, assinale a alter-
nativa correta.

(A) Os sonhos de Raimundo só lhe trazia problemas.

(B) Os vizinhos acharam aquelas notícias muito ruim.

(C) Os presos, ao ver a chegada de Raimundo, não gostou 
da sua presença ali.

(D) As conversas era desagradáveis e irritante.

(E) Sebastiana, após ouvir os relatos dos acontecimentos, 
agradeceu aos policiais.

MateMática

11.	 Das 10 questões de matemática de um concurso, um candidato 
demorou 8 minutos e 40 segundos para resolver quatro ques-
tões “fáceis”, 9 minutos e 50 segundos para resolver três ques-
tões “médias”, 12 minutos e 30 segundos para resolver duas 
questões “difíceis”. Sabendo-se que ele demorou na prova 
de matemática 44 minutos e 30 segundos, o tempo gasto, em 
minutos, na última questão, que era “muito difícil”, foi

(A) 11,5.

(B) 12.

(C) 12,5.

(D) 13. 

(E) 13,5. 

12.	Uma dúzia de bananas e três maçãs custam R$ 10,00. Com-
prando-se duas dúzias de bananas e cinco maçãs, o preço fica 
em R$ 18,00. O preço de meia dúzia de bananas e de uma 
maçã é

(A) R$ 3,00.

(B) R$ 3,50.

(C) R$ 4,00. 

(D) R$ 4,50.

(E) R$ 5,00.

13.	Um artigo custava R$ 180,00 e passou a custar R$ 207,00. 
A porcentagem de aumento desse artigo foi  

(A) 15%. 

(B) 16%.

(C) 17%.

(D) 18%. 

(E) 20%. 

14.	Com um quarto da capacidade de um recipiente A, é possível 
encher completamente dois recipientes B, menores, de  
200 mL cada um. O maior número possível de recipientes B 
que seria possível encher completamente com dois recipientes  
A é

(A) 8.

(B) 10.

(C) 12.

(D) 14.

(E) 16.
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15.	Uma corrida beneficente para arrecadar fundos para uma 
igreja foi realizada da cidade A para a cidade B, da B para a 
C e da C para A formando um triângulo retângulo, conforme 
a figura.

13 km

12 km CB

x km

A

•

A distância entre as cidades A e B é de

(A) 5 km. 

(B) 6 km.

(C) 7 km.

(D) 8 km.

(E) 9 km.

16.	A razão entre largura e comprimento de um terreno é 
7

3 .

Sabendo-se que o lado menor desse terreno mede 13,5 metros, 
o perímetro desse terreno é

(A) 88 metros.

(B) 90 metros. 

(C) 92 metros.

(D) 94 metros.

(E) 96 metros.

17.	Nos finais de semana, um trabalhador braçal faz “bico” de 
ajudante geral e ganha por hora trabalhada. No mês passado, 
ele trabalhou quatro finais de semana e anotou na tabela a 
seguir as horas que trabalhou.

Dias Horas
07 e 08/01 12
14 e 15/01 14
21 e 22/01 10
28 e 29/01 16

Esse trabalhador recebeu por essas horas trabalhadas  
R$ 676,00. Nesse mês, o valor da hora trabalhada foi

(A) R$ 11,50. 

(B) R$ 12,00.

(C) R$ 12,50. 

(D) R$ 13,00. 

(E) R$ 13,50.

18.	Claudia gasta a sexta parte de seu salário no mercado, a quarta 
parte no aluguel e a metade na prestação da casa própria, 
sobrando apenas R$ 190,00 para alguma eventualidade. O 
valor do aluguel de Claudia é

(A) R$ 510,00.

(B) R$ 550,00.

(C) R$ 570,00. 

(D) R$ 580,00.

(E) R$ 595,00.

19.	 Para um concurso federal, o total de inscritos é de 1 120 
candidatos. O número de homens inscritos é o triplo do 
número de mulheres. O resultado desse concurso aprovou, 
do total de inscritos, 15% das mulheres e 5% dos homens. O 
número de mulheres e de homens, aprovados nesse concurso, 
respectivamente, é

(A) 36 e 48.

(B) 38 e 46. 

(C) 40 e 44.

(D) 42 e 42. 

(E) 44 e 40.

20.	Uma pesquisa feita a respeito do número de filhos de um 
grupo de mulheres revelou o gráfico a seguir:

NATALIDADE
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O número de mulheres que tiveram apenas um filho repre-
senta, do total de mulheres entrevistadas,

(A) 
2

1 .

(B) 
3

1
.

(C) 
4

1 .

(D) 
5

1
.

(E) 
6

1 .
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atuaLiDaDes

21.	A proposta aprovada no Senado define a distribuição dos 
recursos entre a União, Estados e municípios do país – pro-
dutores e não produtores. A nova divisão, se aprovada do jeito 
que está, representará uma perda significativa na receita dos 
Estados produtores, como Espírito Santo e Rio de Janeiro, e 
transfere mais recursos para Estados e municípios que não 
têm produção em seu território.

(noticias.r7.com/brasil/noticias, 19.10.2011. Adaptado)

A notícia faz referência à exploração de

(A) petróleo.

(B) minério de ferro.

(C) urânio.

(D) alumínio.

(E) manganês.

22.	 38 milhões de toneladas do produto deverão ser exportados 
pelo Brasil na safra 2011/2012. O país se tornará assim, nesse 
período, o maior exportador mundial, superando os EUA.

(Istoé, n.º 2192, 16.11.2011. Adaptado)

O produto da notícia é

(A) o arroz.

(B) o algodão.

(C) a madeira de reflorestamento.

(D) o milho.

(E) a soja.

23.	A lei que cria a Comissão Nacional da Verdade foi aprovada 
pela Câmara dos Deputados e pelo Senado, tendo sido san-
cionada pela presidência da República, em 18.11.2011. A Co-
missão da Verdade tem como uma de suas responsabilidades

(A) investigar os casos de corrupção nos governos, a partir 
de 2011.

(B) selecionar documentos e informações de Estado que 
poderão ser vistos pelo público.

(C) avaliar a veracidade das notícias veiculadas pela imprensa 
brasileira.

(D) apurar casos de torturas e mortes durante os governos da 
ditadura militar (1964-1985).

(E) verificar a autenticidade de documentos históricos arqui-
vados pelo governo federal.

24.	O acidente se iniciou no dia 08.11.2011, mas as informações 
sobre o volume vazado ainda são estimadas. De acordo com a 
ANP (Agência Nacional do Petróleo), teriam sido pelo menos 
3 000 barris de petróleo derramados. Já a Chevron, empresa 
responsável, fala em 2 400 barris.

(noticias.uol.com.br/cotidiano, 26.11.2011. Adaptado)

O vazamento noticiado ocorreu no Estado
(A) do Rio de Janeiro.
(B) da Bahia.
(C) de São Paulo.
(D) de Santa Catarina.
(E) do Rio Grande do Sul.

25.	A presidente Dilma Rousseff sancionou a lei que proíbe o 
fumo em ambientes fechados de acesso público (...). A lei foi 
publicada nesta quinta-feira [15.12.2011] no “Diário Oficial 
da União” (...).

(www1.folha.uol.com.br. 15.12.2011)

Sobre a lei sancionada, está correto afirmar que
(A) é válida somente para os municípios com mais de 500 

mil habitantes.
(B) tem validade em todo o território nacional.
(C) a validade nos municípios dependerá de cada Estado 

brasileiro.
(D) entrou em vigor apenas na região Sudeste.
(E) foi vetada pelo Senado e deverá passar por nova votação.

26.	 Em 2011, três mulheres – as liberianas Ellen Johnson Sirleaf 
e Leymah Gbowee e a iemenita Tawakkul Karman – foram 
laureadas com o Prêmio Nobel
(A) de Física.
(B) da Paz.
(C) de Literatura.
(D) de Medicina.
(E) de Economia.

27.	Os estudantes exigem educação pública gratuita e de quali-
dade, pois consideram que o país conta com um dos sistemas 
mais desiguais do planeta, no qual apenas 40% dos estudantes 
estão matriculados em escolas públicas gratuitas e não existe 
essa possibilidade em nível universitário, fruto das reformas 
da ditadura de Augusto Pinochet (1973-1990). Após quase 
sete meses de protestos, os avanços obtidos pelos estudantes 
são poucos, frente a um governo – liderado pelo direitista 
Sebastián Piñera – que promoveu apenas algumas melhorias, 
mas não uma reestruturação do sistema.

(noticias.terra.com.br, 24.11.2011)

A notícia refere-se
(A) à Argentina.
(B) ao Peru.
(C) ao Equador.
(D) ao Chile.
(E) ao Paraguai.
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28.	Os líderes da União Europeia decidiram obrigar os bancos 
privados do continente a aceitar um calote de 50% na dívida 
do país, cuja economia representa 3% do PIB do Velho Mun-
do, mas ameaça derrubar economias como Itália, Espanha ou 
França, pondo em risco o conjunto da economia mundial.

(Época, n.º 702, 31.10.2011. Adaptado)

O país em foco na notícia é a

(A) Alemanha.

(B) Grécia.

(C) Irlanda.

(D) Noruega.

(E) Suécia.

29.	 	O último relatório da Agência Internacional de Energia Atô-
mica (AIEA) mostrou claramente quais são as atitudes que o 
Irã tem tomado. Usando dados fornecidos pelas nações que 
integram seu quadro e informações coletadas diretamente em 
solo iraniano, a agência levantou muito do que está sendo 
feito nos subterrâneos do país. Sob o comando do regime 
teocrático, cientistas militares e civis simularam explosões 
atômicas, produziram um protótipo de ogiva e compraram 
detonadores.

(Veja, edição 2243, 16.11.2011. Adaptado)

O relatório citado faz referência ao Irã e a

(A) sua liderança na Al Qaeda.

(B) seu envolvimento nos atentados contra Israel.

(C) seu programa nuclear para fins bélicos.

(D) sua exportação de petróleo adulterado.

(E) sua estratégia para invadir o Afeganistão.

30.	O setor de transporte e os voos comerciais estavam seriamente 
afetados nesta quinta-feira [24.11.2011] em Portugal por uma 
greve geral de 24 horas (...).

Em Lisboa, o metrô estava parado, e o serviço de barcas 
também foi interrompido. O transporte ferroviário era outro 
afetado pela greve.

(g1.globo.com/mundo/noticia, 24.11.2011)

A greve geral em Portugal foi um protesto contra

(A) a derrubada do governo socialista eleito pelo povo.

(B) a exclusão do país da União Europeia e da Zona do Euro.

(C) a privatização do ensino básico e superior.

(D) a fraude e a manipulação dos resultados das eleições para 
presidente.

(E) as medidas impostas pelo governo para contornar a crise 
econômica.

noÇÕes De inForMática

31.	Ao se excluir um arquivo do MS Windows 7, em sua confi-
guração padrão, ele fica armazenado temporariamente na 
Lixeira.

Para excluir um arquivo diretamente, sem que ele fique na 
Lixeira, devem ser apertadas as teclas

(A) CTRL + DELETE.

(B) SHIFT + DELETE.

(C) ALT + DELETE.

(D) F2 + DELETE.

(E) X + DELETE.

32.	Assinale a alternativa que apresenta o nome do aplicativo do 
MS Windows 7, em sua configuração padrão, que permite 
desenhar, colorir e editar imagens.

(A) WordPad.

(B) Windows Explorer.

(C) Paint.

(D) Ferramenta de Captura.

(E) Bloco de Notas.

33.	A figura seguinte mostra um botão do MS-Word 2010, em 
sua configuração padrão.

ABC

Assinale a alternativa que indica corretamente a função desse 
botão.

(A) Adicionar marcadores.

(B) Adicionar letras maiúsculas.

(C) Adicionar legenda.

(D) Inserir figura.

(E) Verificar ortografia.

34.	 Para acionar o recurso de Ajuda no programa MS-Word 2010, 
em sua configuração padrão, pode ser utilizada a tecla

(A) F1.

(B) F2.

(C) F3.

(D) F4.

(E) F5.
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35.	A imagem a seguir mostra uma planilha do programa 
MS-Excel 2010, em sua configuração padrão, sendo editada.

A B C

1

2

3

1

3

5

2

4

1

Utilizando a expressão =SOMA(A1:B2) em C1, o valor 
exibido nessa célula será

(A) 3.

(B) 4.

(C) 5.

(D) 8.

(E) 10.

36.	Assinale a alternativa que indica o nome do botão exibido na 
figura seguinte, presente no MS-Excel 2010, em sua confi-
guração padrão.

fx

(A) Formatar células.

(B) Inserir função.

(C) Adicionar gráfico.

(D) Formatar fonte.

(E) Formatar planilha.

37.	Assinale a alternativa que indica o procedimento para iniciar 
uma apresentação de slides no MS-PowerPoint 2010, em sua 
configuração padrão.

(A) Na guia Apresentação de Slides, no grupo Iniciar Apre-
sentação de Slides, clicar em Do começo.

(B) Na guia Início, no grupo Slides, clicar em Apresentar. 

(C) Na guia Apresentação de Slides, no grupo Apresentações, 
clicar em Iniciar.

(D) Na guia Slides, no grupo Apresentação, clicar em Slides.

(E) Na guia Apresentação, no grupo Slides, clicar em Iniciar.

38.	O programa MS-PowerPoint 2010, em sua configuração 
padrão, salva arquivos no formato

(A) .xlsx

(B) .docx

(C) .sldx

(D) .pptx

(E) .jpgx

39.	Analise as afirmações seguintes.

 I.  é um programa que permite navegar 
na internet.

 II. Para encontrar informações na internet, podemos uti-
lizar sites especializados em realizar buscas, como o 

.

 III.  é um aplicativo especializado em envio 
e recebimento de e-mails.

Escolha a alternativa que completa corretamente as afirma-
ções.

(A) I – Internet Explorer; II – Yahoo; III – Mozilla Firefox.

(B) I – Bloco de Notas; II – Google; III – Windows Mail.

(C) I – Google Chrome; II – Yahoo; III – Bing.

(D) I – Internet Explorer; II – Google; III – Windows Live 
Mail.

(E) I – Internet Explorer; II – Bing; III – Windows Explorer.

40.	Assinale a alternativa correta.

(A) E-mail enviado por meio de webmail não permite anexos.

(B) Quando um usuário lê seus e-mails por meio de webmail, 
por padrão os e-mails são automaticamente apagados de 
sua conta de e-mail.

(C) O endereço abcde@vunesp.com.br está na forma correta 
de um endereço de e-mail.

(D) Um usuário pode enviar um e-mail para o endereço de 
e-mail www.abcde.com.br.

(E) Arquivos de vídeo não podem ser anexados a nenhum 
e-mail.
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LegisLaÇÃo

41.	Nos termos do que dispõe a Constituição Federal, é correto 
afirmar que

(A) as guardas municipais integram os órgãos de segurança 
pública  especificamente previstos nos incisos I a V do 
artigo 144.

(B) os Municípios poderão constituir guardas municipais 
destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, 
conforme dispuser a lei.

(C) às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de 
carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, 
as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações 
penais, inclusive as militares.

(D) às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preser-
vação da ordem pública; aos corpos de bombeiros milita-
res, além das atribuições definidas em lei complementar, 
incumbe a execução de atividades de defesa civil.

(E) lei complementar disciplinará a organização e o funcio-
namento dos órgãos responsáveis pela segurança pública, 
de maneira a garantir a eficiência de suas atividades.

42.	Nos termos do que dispõe a Lei Federal n.º 10.826/2003, é 
proibido o porte de arma de fogo em todo o território nacional, 
salvo para os casos previstos em legislação própria e para

(A) as empresas de segurança privada e de transporte de 
valores constituídas, nos termos de seus estatutos cons-
titutivos.

(B) os integrantes das entidades de desporto, ainda que 
constituídas de forma irregular, cujas atividades espor-
tivas demandem o uso de armas de fogo, na forma do 
regulamento desta Lei, observando-se, no que couber, a 
legislação ambiental.

(C) os integrantes das Carreiras de Auditoria da Receita Fe-
deral do Brasil e de Auditoria-Fiscal do Trabalho, cargos 
de Auditor-Fiscal e Analista Tributário, nas condições 
estabelecidas no regulamento desta Lei.

(D) os integrantes das guardas municipais dos Municípios 
com mais de 50 000 (cinquenta mil) e menos de 500 000 
(quinhentos mil) habitantes, nas condições estabelecidas 
no regulamento desta Lei.

(E) os integrantes das guardas municipais das capitais dos 
Estados e dos Municípios com mais de 500 000 (qui-
nhentos mil) habitantes, nas condições estabelecidas no 
regulamento desta Lei.

43.	Nos termos do que dispõe o Decreto Federal n.º 5.123/2004, 
é correto afirmar que o Porte de Arma de Fogo é pessoal, 
intransferível e

(A) irrevogável a qualquer tempo, sendo válido para qualquer 
arma, desde que com a apresentação do documento de 
identificação do portador. 

(B) irrevogável, sendo válido apenas com relação à arma 
nele especificada e com a apresentação do documento 
de identificação do portador.

(C) revogável a qualquer tempo, sendo válido apenas com 
relação à arma nele especificada e com a apresentação 
do documento de identificação do portador.

(D) irrevogável a qualquer tempo, sendo válido para qualquer 
arma, desde que com a apresentação do documento de 
identificação do proprietário. 

(E) revogável a qualquer tempo, sendo válido apenas com 
relação à arma nele especificada e com a apresentação 
do documento de identificação do proprietário. 

44.	Nos termos da Portaria Interministerial n.º 4.226/2010, que 
estabelece Diretrizes sobre o Uso da Força, classifique as 
sentenças em verdadeiras (V) ou falsas (F).

( ) O ato de apontar arma de fogo contra pessoas durante os 
procedimentos de abordagem não deverá ser uma prática 
rotineira e indiscriminada. 

( ) Os chamados “disparos de advertência” não são conside-
rados prática aceitável, por não atenderem aos princípios 
elencados na Diretriz n.º 2 e em razão da imprevisibili-
dade de seus efeitos.

( ) Não é legítimo o uso de armas de fogo contra pessoa 
em fuga que esteja desarmada ou que, mesmo na posse 
de algum tipo de arma, não represente risco imediato de 
morte ou de lesão grave aos agentes de segurança pública 
ou terceiros.

( ) Os agentes de segurança pública não deverão disparar 
armas de fogo contra pessoas, exceto em casos de legíti-
ma defesa própria ou de terceiro contra perigo iminente 
de morte ou lesão grave.

( ) É legítimo o uso de armas de fogo contra veículo que 
desrespeite bloqueio policial em via pública, ainda que o 
ato não represente um risco imediato de morte ou lesão 
grave aos agentes de segurança pública ou terceiros.

Assinale a alternativa que apresenta a classificação correta, 
de cima para baixo.

(A) V, F, V, F, V.

(B) F, V, F, V, F.

(C) F, F, V, V, V.

(D) V, V, F, F, V.

(E) V, V, V, V, F.
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45.	Assinale a alternativa correta, nos termos do que dispõe a Lei 
Orgânica do Município de Sorocaba/SP.

(A) O Município de Sorocaba, pessoa jurídica de direito 
privado, é uma unidade territorial que integra a organi-
zação político-administrativa da República Federativa 
do Brasil, dotada de autonomia política, administrativa, 
financeira e legislativa nos termos assegurados pela 
Constituição da República, pela Constituição do Estado 
e por esta Lei Orgânica.

(B) O Município instituirá regime jurídico diferenciado 
conforme os planos de carreira para os servidores da 
administração pública direta, das autarquias e das fun-
dações públicas.

(C) A investidura em cargo ou emprego público, bem como as 
nomeações para cargo em comissão, declarado em lei de 
livre nomeação e exoneração, dependerão de aprovação 
prévia em concurso público de provas ou de provas e 
títulos.

(D) O Município, em parceria com a sociedade, tem o dever 
de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participa-
ção na comunidade, oferecendo-lhes bem estar e direito 
à vida digna, de preferência em seus lares e com suas 
famílias.

(E) O Município dispensará tratamento diferenciado à peque-
na produção artesanal ou mercantil, às microempresas 
e às empresas de pequeno porte, assim definidas em lei 
municipal, em desconsideração da sua contribuição para a 
democratização de oportunidades econômicas, inclusive 
para os grupos sociais mais carentes.

46.	Assinale a alternativa correta, nos termos da Lei Municipal 
n.º 3.800/1991, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores 
Públicos Municipais.

(A) SERVIDOR PÚBLICO – é todo integrante da adminis-
tração pública direta, autárquica e fundacional, nomeado 
ou contratado na forma da lei para servir aos interesses 
maiores da coletividade e dos munícipes.

(B) FUNCIONÁRIO PÚBLICO – é o servidor legalmente 
investido em cargo público sob qualquer modalidade de 
regime jurídico.

(C) EMPREGADO PÚBLICO – é o servidor que exerce 
uma Função Pública, Função Atividade ou uma Função 
Temporária sob o regime estatutário.

(D) CARGO – é o conjunto divisível de atribuições específi-
cas, com denominação própria, número certo e amplitude 
de vencimento correspondente, provido e exercido por 
um titular, na forma estabelecida em Lei.

(E) FUNÇÃO PÚBLICA – é o conjunto de atribuições 
específicas, com denominação própria, número certo e 
amplitude de salário correspondente, para ser exercido, 
na forma da Lei e em caráter definitivo, por um empre-
gado regido pela Consolidação das Leis do Trabalho.

47.	Nos termos da Lei Municipal n.º 2.626/1987 – que dispõe sobre 
a criação da Guarda Civil Municipal – e suas atualizações,  
é correto afirmar que

(A) a Guarda Municipal de Sorocaba é um órgão destinado 
ao policiamento ostensivo municipal uniformizado e à 
proteção dos bens, serviços e instalações do Município 
de Sorocaba.

(B) os membros da Guarda Municipal, no cumprimento das 
funções constitucionais reproduzidas no art. 2.º desta 
Lei e dos arts. 301 e 302 do Código de Processo Penal, 
não poderão prender quem quer que seja encontrado em 
flagrante delito. 

(C) a Guarda Municipal de Sorocaba é um órgão destinado 
à proteção dos bens, serviços e instalações do Município 
de Sorocaba.

(D) ainda que não efetuada a prisão, o infrator será conduzido 
até a unidade da Polícia Estadual ou Federal encarregada, 
para o fim de averiguação.

(E) o Guarda Municipal será nomeado e empossado no re-
gime estatutário, em número que atenda às necessidades 
dos serviços e às disponibilidades financeiras.

48.	Nos termos da Lei Municipal n.º 4.519/1994 – que dispõe 
sobre a Organização, Funções, Estrutura e Regime Disciplinar 
da Guarda Civil Municipal – e suas atualizações, é correto 
afirmar que compete ao Guarda Municipal de Segunda Classe

(A) dar instruções sobre educação no trânsito aos alunos das 
escolas municipais e conveniadas.

(B) orientar e comandar o trânsito para travessia de escola-
res nas vias públicas, priorizando as não localizadas em 
frente às escolas, com os equipamentos necessários.

(C) executar, sob orientação, as tarefas relativas ao policia-
mento ostensivo uniformizado, motorizado ou não, e 
proteção nas vias, logradouros, próprios municipais e 
públicos em geral.

(D) executar ronda de policiamento ostensivo uniformizado 
nas escolas, repartições, praças e parques.

(E) promover a fiscalização da utilização adequada dos bens 
de domínio privado.
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49.	Assinale a alternativa correta, nos termos do Decreto Muni-
cipal n.º 16.598/2009 – que dispõe sobre o Porte de Arma da 
GCM.

(A) A autorização para porte de arma de fogo somente poderá 
ser expedida ao Guarda Municipal aprovado em teste de 
capacidade psicológica e habilitado em curso de capaci-
tação específico ao uso de arma de fogo, os quais serão 
repetidos a cada três anos ou período superior se assim 
convier ao poder público municipal.

(B) Nos horários de folga o Guarda Municipal é o respon-
sável direto pela guarda da arma de fogo patrimônio da 
Prefeitura, sendo que ao portar a arma de fogo, deverá 
fazê-lo de maneira discreta ou guardá-la desmuniciada 
em local seguro, com a máxima cautela, evitando que 
fique ao alcance de terceiros, principalmente de crian-
ças e adolescentes; para fins desta norma, considera-se 
guarda a permanência da arma no interior de armários 
de alojamentos ou vestiários e veículos.

(C) É permitido ao Guarda Municipal, de folga, portando 
arma de fogo funcional ou particular, comparecer a 
qualquer evento, que por sua natureza e características 
(sociais, culturais e esportivas) apresentem grande con-
centração de público.

(D) Constitui ato discricionário do Inspetor Comandante 
Geral, observados os critérios de conveniência e de 
oportunidade, relacionar os Guardas Municipais que 
atendam aos requisitos elencados no artigo 6.º, inciso 
I, alínea “b” da Instrução Normativa n.º 23/2005 – DG/
DPF, para possível concessão de porte de arma funcional 
e encaminhará a relação à Polícia Federal que decidirá 
sobre o deferimento ou não do pedido.

(E) O Guarda Municipal deverá sempre trazer consigo a 
Identidade Funcional da GMS e quando portar a arma 
de fogo pertencente ao patrimônio da Prefeitura ou par-
ticular, estará dispensado de trazer consigo o Registro de 
Arma de Fogo.

50.	Nos termos da Lei Municipal n.º 8.627/2008 – que dispõe 
sobre a proteção integral à criança e ao adolescente –, é correto 
afirmar que

(A) o CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente será formado por 18 (dezoito) integran-
tes, todos escolhidos pelo poder público, na forma da Lei 
Municipal.

(B) as atividades de proteção à criança e ao adolescente 
de Sorocaba serão vinculadas, administrativamente, à 
Secretaria da Juventude, observadas as diretrizes para 
priorização de políticas públicas estabelecidas pelo 
CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente. 

(C) serão elaborados relatórios trimestrais e anuais dos aten-
dimentos realizados e das atividades desenvolvidas no 
NAIS – Núcleo de Acolhimento Integrado de Sorocaba, 
com indicação de nomes e individualização de casos, 
para controle da Secretaria da Juventude. 

(D) a Câmara Municipal se responsabiliza pelo funciona-
mento do NAIS – Núcleo de Acolhimento Integrado 
de Sorocaba, vinculado à Secretaria da Juventude, nos 
moldes do art. 88, inciso V, do Estatuto da Criança e do 
Adolescente.

(E) o CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente é o órgão subordinado, dependente e 
responsável pelo acompanhamento, orientação, avalia-
ção, controle e indicação das políticas públicas a serem 
desenvolvidas pela rede municipal de promoção e defesa 
das crianças e adolescentes de Sorocaba e pela destina-
ção de recursos do FUNCAD – Fundo da Criança e do 
Adolescente, previsto nesta Lei.






