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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Leia o texto abaixo para responder às questões de 1 a 7.  
 

Patamar de segurança 
 
O aumento dos assassinatos começou a ser detectado 

nas cidades brasileiras a partir da década de 1960, em paralelo 
ao recrudescimento de um processo acelerado e precário de 
urbanização. 

Estudos indicam que, em São Paulo, pulou-se de 5,9 para 
10,3 casos por 100 mil habitantes entre 1960 e 1975. Desde 
então, o quadro agravou-se, sob efeito da expansão do tráfico 
de drogas, da ineficiência e da corrupção policial, da 
degradação penitenciária, das falhas da Justiça e do 
agravamento nas desigualdades socioeconômicas. 

Já no fim da década de 1980, os homicídios 
ultrapassavam os acidentes de trânsito para liderar as causas 
de morte na população brasileira entre 15 e 24 anos. 

Levantamentos apontam que, de 1980 a meados da 
década de 1990, a taxa de homicídios entre homens com idade 
de 15 a 29 anos saltou de 19,3 para 56,4 por 100 mil. 

Desde o início dos anos 2000, no entanto, observa-se 
uma drástica e constante redução dos homicídios tanto no 
Estado quanto no município de São Paulo - constituindo-se num 
caso que desperta a atenção de especialistas e suscita, em 
universidades e centros de estudo, um esforço elucidativo. 

Embora seja saudável discutir alternativas de longo prazo 
ao atual modelo de segurança pública, o recomendável é 
melhorar a polícia e o sistema prisional. 

No primeiro caso, ainda se investiga pouco e mata-se 
muito. No segundo, é preciso aplicar mais penas alternativas 
para os delitos não violentos e acabar com a superlotação, que 
propicia o funcionamento do presídio como escola de marginais 
e base de recrutamento para o crime organizado. 
 

Folha de S.Paulo – 2/9/12 
 
1. De acordo com o texto, a partir de 1975 o quadro de 

violência agravou-se em São Paulo. Dentre as possíveis 
causas, estão  
 
(A) os acidentes de trânsito e a redução de homicídios.  
(B) o tráfico de drogas crescente e falta de estrutura das 

penitenciárias. 
(C) a superlotação das penitenciárias e a falta de 

atenção de especialistas em segurança pública. 
(D) as falhas da Justiça e o esforço, somente 

elucidativo, dos especialistas em segurança. 
 

2. Historicamente, a precariedade com que a urbanização 
aconteceu em São Paulo tem a ver com  
 
(A) o aumento dos assassinatos nos anos 60. 
(B) o fato de haver mais homicídios do que acidentes de 

carro na cidade. 
(C) a falta de estrutura das penitenciárias na cidade. 
(D) a redução dos homicídios nos anos 2000. 

 

3.  Na década de 80, os homicídios  
 

(A) caíram, se comparados aos acidentes de trânsito. 
(B) lideravam as causas de morte no Brasil.  
(C) lideravam as causas de morte no Brasil entre jovens 

de 15 a 29 anos. 
(D) lideravam as causas de morte no Brasil entre jovens 

de 15 a 24 anos. 

4. O texto defende a ideia de que o principal ponto, além das 
propostas de solução de longo prazo, é  
 
(A) investir na polícia e melhorar o sistema prisional. 
(B) aplicar penas alternativas para os delitos violentos. 
(C) acabar com a expansão do tráfico de drogas. 
(D) diminuir a desigualdade socioeconômica do país. 

 

5. Assinale a alternativa em que a concordância verbal seja 
respeitada, como em “O aumento dos assassinatos 
começou a ser detectado” (linha 1). 

 
(A) As funções de um vereador é idêntica à do prefeito. 
(B) Mais de um homicídio por dia acontecem na cidade. 
(C) Esse policial foi um dos que cumpriram o seu dever. 
(D) Somente 1% dos funcionários decidiram fazer greve. 

 

6. Assinale a alternativa que contenha palavras que, tal 
como em “homicídio”, também são grafadas com H. 

 
(A) Hipoglicemia, hobituário, hidroginástica. 
(B) Hesitar, hipnose, heterossexual. 
(C) Hipertenso, homília, húmido. 
(D) Hilário, hotorrino, hemorragia. 

 

7. Em “Desde  o início dos anos 2000”, o termo destacado é 
 

(A) pronome. 
(B) advérbio. 
(C) conjunção. 
(D) preposição. 

 

Leia o texto abaixo para responder às questões de 8 a 10. 
 

 
 

Laerte – Piratas do Tietê – Folha de S.Paulo – 24/9/12 
 
8. Quando o primeiro personagem diz “Tire  a roupa”, o verbo 

destacado está no modo 
 

(A) subjuntivo. 
(B) imperativo. 
(C) autoritário. 
(D) indicativo. 

 

9. Na frase “Você acha que estou usando roupa?”, há a 
presença  

 
(A) do sujeito indeterminado. 
(B) oculta de um “eu” antes de “estou usando”. 
(C) do sujeito indireto pela ausência do “eu”. 
(D) de um sujeito composto por “você” e “eu”. 

 

10. A autoridade do primeiro personagem em relação ao 
segundo se revela pelo(a) 
 

(A) correção da forma de tratamento: “o senhor”. 
(B) uso do poder ao pedir para o segundo tirar a roupa. 
(C) preenchimento do formulário. 
(D) uso de poucas palavras para se dirigir ao segundo. 



 

3  Instituto Mais – Prefeitura de Santana de Parnaíba – 901 – 902 – Guarda Municipal (Masculino e Feminino). 
 
 

MATEMÁTICA  
 

11. A Guarda Municipal pagava R$ 800,00, em julho de 2009, 
como preço unitário por determinado produto. O mesmo 
sofreu aumento de 10% em julho de 2010, em seguida 
uma redução de 20% em julho de 2011 e, finalmente, um 
novo aumento de 10% em julho de 2012. Dessa forma o 
preço em julho de 2012 será igual a 

 

(A) R$ 800,00 
(B) R$ 774,40  
(C) R$ 825,60 
(D) R$ 1161,60 

 

12. Uma viatura pode utilizar como combustível o etanol ou a 
gasolina. O litro do etanol custa R$ 1,70 enquanto que o 
da gasolina custa R$ 2,40. Sabendo-se que a viatura 
percorre 1800 Km por mês e que o consumo médio da 
mesma é de 9,0 Km/l usando etanol e 12,9 Km/l usando 
gasolina, o custo mensal aproximado dessa viatura com 
combustível fazendo-se a escolha mais econômica será 
de 

 

(A) R$ 340,00 
(B) R$ 334,88  
(C) R$ 674,88 
(D) R$ 337,44  

 

13. 40% dos guardas de determinada corporação têm, na 
média, uma altura de 1,70 m; outros 40% têm, em média, 
altura de 1,80 m e os 20% restantes têm, em média, altura 
de 1,90 m. A altura média dos guardas dessa corporação 
é de, aproximadamente, 

 

(A) 1,80 m 
(B) 1,82 m 
(C) 1,78 m  
(D) 1,76 m 

 

14. Se a vigilância adequada de um prédio com formato de 
cubo com 90 metros de lado exige 90 guardas, a 
quantidade aproximada para um prédio com o mesmo 
formato, mas com 100 m de lado deverá ser 

 

(A) 90 
(B) 100 
(C) 120 
(D) 123  

 

15. Um motorista tem um tempo de reação de 2 segundos à 
frenagem do veículo que vai à frente. Sabendo-se que o 
automóvel de trás vinha a uma velocidade de 120 Km/h 
quantos metros ele terá percorrido, aproximadamente, até 
começar a acionar os freios após a frenagem do veículo à 
sua frente? 

 
(A) 240 m 
(B) 67 m  
(C) 33 m 
(D) 24 m 

 

16. A quantidade de ocorrências em determinada data e local 
é igual a 5 vezes o quadrado dessas ocorrências menos 4. 
A(s) quantidade(s) dessa ocorrência é(são) de 

 
(A) 20 
(B) 1  
(C) 1 ou -1 
(D) 20 ou – 20  

17. Um contingente de guardas formado por 400 pessoas é 
encarregado de fazer a segurança de três ambientes 
distintos. Usando o critério de densidade (guardas por 
área vigiada, em m2) sabe-se que a primeira precisa ser 
duas vezes mais vigiada que a segunda e três vezes mais 
que a terceira. Sabe-se também que a terceira tem uma 
área cinco vezes maior que a segunda e dez vezes maior 
que a primeira. A distribuição das 400 pessoas pela ordem 
nas áreas A (primeira), B (segunda) e C (terceira) deverá 
ser: 

 
(A) 133, 133 e 133 
(B) 50, 100 e 250 
(C) 75, 75 e 250  
(D) 200, 133 e 67  

 

18. Dadas as seguintes equações relativas a uma queda livre: 
 
S= a t2 /2 e v= a t, onde: 
S = distância percorrida até o solo (m),  
v = velocidade final (m/s) e  
t = tempo gasto para percorrer a distância S (s) e  
dado que a = 10 m/s2  e que S = 45 m. 
 
A velocidade de impacto do objeto no solo em m/s e o 
tempo decorrido (em segundos – s) desde o início da 
queda até o impacto será, respectivamente, de 
 
(A) 5 e 5 
(B) 5 e 3 
(C) 30 e 3 
(D) 3 e 30  

 

19. João e Maria se casaram e decidiram ter um animal de 
estimação. A escolha se resume a um cachorro, ou a um 
gato, ou a um papagaio. O custo de aquisição do primeiro 
é de R$ 300,00, do segundo R$ 500,00 e do terceiro R$ 
2.000,00. As despesas mensais de alimentação com eles 
são de R$ 100,00, R$ 50,00 e R$ 30,00 respectivamente. 
Fora isso há despesas com a saúde dos animais 
estimadas em R$ 100,00 a cada bimestre para o cachorro, 
R$ 250,00 a cada semestre com o gato e R$ 800,00 
anuais com o papagaio. Qual será a opção mais 
econômica considerando que a expectativa de vida de 
cada um desses animais é de 15 anos? 
 
(A) Gato. 
(B) Cachorro. 
(C) Papagaio. 
(D) As 3 opções são iguais. 

 

20. Uma corporação tem uma frota composta por 60 veículos 
sendo 10 do tipo A, 20 do tipo B e 30 do tipo C. Cada 
veículo do tipo A percorre em média 1000 Km mensais 
com consumo igual a 6 Km/l de gasolina. Cada veículo 
tipo B percorre em média 1500 Km mensais com consumo 
igual a 9 Km/l de gasolina e cada veículo tipo C percorre 
em média 1800 Km mensais com consumo igual a 12 Km/l 
de gasolina. O consumo médio mensal da frota em Km/l 
será 

 
(A) de 6 a 9 
(B) de 9,1 a 9,7 
(C) de 9,7 a 10,3  
(D) mais de 10,3 
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CONHECIMENTOS GERAIS / ATUALIDADES  
 

21. A pesquisa em saúde no Brasil tem apresentado grande 
desenvolvimento nas últimas décadas, como resultado de 
políticas e linhas de financiamento que incentivaram a 
formação de pesquisadores e a consolidação de grupos 
de pesquisa, particularmente em instituições públicas de 
ensino superior e pesquisa. No início do século 20, um 
grande pesquisador brasileiro foi pioneiro no estudo de 
doenças tropicais e da medicina experimental, tendo 
atuado como cientista, médico, bacteriologista, 
epidemiologista e sanitarista. Assinale a alternativa que 
indica o nome desse pesquisador, famoso por combater a 
febre amarela. 

 
(A) Carlos Chagas. 
(B) Oswaldo Cruz. 
(C) Emílio Ribas. 
(D) Vital Brasil. 

 

22. A presidenta Dilma Rousseff sancionou, no dia 29 de 
agosto de 2012, a lei que prevê para as universidades 
públicas federais e os institutos técnicos federais a reserva 
de, no mínimo, 50% das vagas a estudantes que tenham 
cursado todo o ensino médio em escolas da rede pública, 
com distribuição entre negros, pardos ou indígenas. Essa 
lei é popularmente conhecida por 

 
(A) Código de Defesa do Consumidor. 
(B) Lei de Cotas. 
(C) Lei da Ficha Limpa. 
(D) Lei de Diretrizes Básicas da Educação Nacional. 

 

23. O livro “Estação Carandiru”, que se transformou num dos 
filmes de maior bilheteria do cinema brasileiro, foi escrito 
por um médico oncologista durante o trabalho voluntário 
de prevenção à AIDS que realizou com detentos. Esse 
médico chama-se 

 
(A) Adib Jatene. 
(B) Ivo Pitanguy. 
(C) Drauzio Varella. 
(D) Euryclídes de Jesus Zerbini. 

 

24. O termo BRICS é uma sigla que se refere a países em 
desenvolvimento que formaram um grupo político de 
cooperação, que abre aos seus cinco membros espaço 
para diálogo, identificação de convergências em relação a 
diversos temas e também ampliação de contatos e 
cooperação em setores específicos. Assinale a alternativa 
que indica os países que compõem esse grupo. 

 
(A) Bolivia, Russia, Indonésia, Chile e Senegal. 
(B) Botswana, Ruanda, Índia, China e África do Sul . 
(C) Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. 
(D) Brasil, Ruanda, Indonésia, Senegal e Chile. 

 

25. Em 1º de maio de 2011, o presidente dos Estados Unidos, 
Barack Obama, fez um pronunciamento em rede nacional 
para confirmar a morte do terrorista mais procurado do 
mundo, líder da Al Qaeda. Esse terrorista chama-se 
 
(A) Saddam Hussein. 
(B) Hosni Mubarack. 
(C) Mahmoud Ahmadinejad. 
(D) Osama Bin Laden. 

 

26. Assinale a alternativa que corresponde ao nome que se dá 
à energia contida nas massas de ar em movimento 
(vento), de grande importância para a preservação do 
meio ambiente, produzida com o emprego de turbinas 
também denominadas aerogeradores para a geração de 
eletricidade.  

 
(A) Hidráulica. 
(B) Eólica. 
(C) Solar. 
(D) Nuclear. 

 

27. A formação de blocos econômicos acelerou o comércio 
mundial. Os acordos entre países reduziram as barreiras 
comerciais, no processo conhecido como liberalização 
comercial. O Brasil faz parte do bloco econômico chamado 
de 

 
(A) NAFTA. 
(B) União Europeia. 
(C) APEC. 
(D) Mercosul. 

 

28. Assinale a alternativa que corresponde ao nome dado à 
onda de protestos e revoluções populares contra governos 
do mundo árabe, que eclodiu em 2011 pedindo 
democracia. 

 
(A) Guerra Fria. 
(B) Primavera Árabe. 
(C) Guerra dos Seis Dias. 
(D) Revolução de Jasmin. 

 

29. Segundo a OIT (Organização Internacional do Trabalho), 
há no mundo mais de 12 milhões de pessoas trabalhando 
em situação de escravidão, a maioria mulheres e crianças. 
As regiões onde há maior concentração de trabalho 
escravo são: 

 
(A) Europa, Ásia e Antártida. 
(B) América Latina, Ásia e América do Norte. 
(C) Antártida, África e América do Norte. 
(D) África, Ásia e América Latina. 

 

30. O PIB (Produto Interno Bruto) é a principal referência para 
medir a atividade e o tamanho de uma economia, estimar 
sua prosperidade e compará-la com outras. O IBGE 
(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) calcula o 
PIB do Brasil colhendo dados em três áreas: 
 
(A) agricultura, indústria e serviços. 
(B) indústria, economia e educação. 
(C) serviços, agricultura e comércio exterior. 
(D) economia, exportação e importação. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

31. NÃO configura competência da Guarda Municipal 
Comunitária de Santana de Parnaíba: 

 
(A) Proteger os bens, serviços e instalações do 

Município, inclusive aqueles tombados como 
patrimônio histórico-cultural. 

(B) Colaborar, por iniciativa própria, na fiscalização do 
uso do solo municipal e nas tarefas inerentes à 
defesa civil do Município. 

 (C) Auxiliar na proteção das áreas de preservação 
ambiental, dos mananciais e dos recursos hídricos 
do Município. 

(D) Realizar o patrulhamento preventivo e comunitário, 
auxiliando, nos limites de suas atribuições, as 
Polícias Estadual e Federal. 

 

32. O desempenho das atribuições do Guarda Municipal 
Comunitário nos campos operacional ou administrativo, 
implica na condução de veículos automotores e no porte 
de arma, sendo responsabilidade do Guarda Municipal 
Comunitário manter estas habilitações válidas, sendo que 

 
(A) se o Guarda Municipal Comunitário ficar mais de um 

semestre com a sua habilitação suspensa, ele será 
exonerado, mediante abertura de processo 
administrativo. 

(B) a suspensão ou invalidação do porte de arma deve 
ser comunicada pelo Guarda Municipal Comunitário 
ao Comandante, em no máximo 60 (sessenta) dias 
após a sua ciência. 

(C) se o Guarda Municipal Comunitário não realizar a 
comunicação da invalidação de sua carteira de 
habilitação na forma prevista em lei, será afastado 
imediatamente, com vencimentos, até a 
regularização da situação, que deve ser promovida 
no prazo de 6 (seis) meses. 

(D) a suspensão ou invalidação da carteira nacional de 
habilitação deve ser comunicada pelo Guarda 
Municipal Comunitário ao Comandante, em no 
máximo 30 (trinta) dias após a sua ciência. 

 

33. Configura requisito necessário para a inscrição no 
concurso público para o ingresso no Quadro da Guarda 
Municipal Comunitária, entre outros, 

  
(A) possuir Ensino Superior completo. 
(B) ter no mínimo a idade de 18 anos e no máximo 30 

anos. 
(C) possuir Carteira Nacional de Habilitação, que 

permita a condução de carros. 
(D) altura de 1,60 m para homens e 1,55 m para 

mulheres. 
 

 

34. De acordo com previsão do Código de Defesa do 
Consumidor, o fabricante, o construtor, o produtor ou 
importador só NÃO será responsabilizado quando provar, 
dentre outras hipóteses, 

 
(A) que colocou o produto no mercado. 
(B) a culpa concorrente do consumidor. 
(C) que, embora haja colocado o produto no mercado, o 

defeito inexiste. 
(D) a culpa concorrente de terceiro. 

 
 

35. Configura regra pertinente ao regime de trabalho do 
Guarda Municipal Comunitário de Santana de Parnaíba: 
 
(A) A jornada suplementar não é remunerada como 

serviço extraordinário. 
(B) O regime de trabalho do Guarda Municipal 

Comunitário no campo operacional é organizado em 
turnos de 10 horas de trabalho intercalados por 
descansos de 38 horas. 

(C) O regime de trabalho do Guarda Municipal 
Comunitário no campo administrativo é de jornada 
diária de 6 horas de trabalho, nos dias úteis. 

(D) O Guarda Municipal Comunitário pode ser 
convocado para jornada suplementar, a ser prestada 
em horários distintos de sua escala, observando-se 
o descanso mínimo de 12 horas entre as jornadas. 

, 

36. Configura crime previsto no Código de Defesa do 
Consumidor: 

 
(A) Empregar na reparação de produtos, peça ou 

componentes de reposição usados, ainda que com a 
autorização do consumidor. 

(B) Omitir dizeres ou sinais ostensivos sobre a 
nocividade ou periculosidade de produtos, nas 
embalagens, nos invólucros, recipientes ou 
publicidade. 

(C) Deixar de comunicar à autoridade competente e aos 
consumidores a nocividade ou periculosidade de 
produtos cujo conhecimento seja anterior à sua 
colocação no mercado. 

(D) Executar serviço de alto grau de periculosidade, de 
acordo com a determinação de autoridade 
competente. 

 

37. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre 
outras práticas abusivas, 

 

(A) condicionar o fornecimento de produto ou de serviço 
ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem 
como, ainda que com justa causa, a limites 
quantitativos. 

(B) executar serviços com a prévia elaboração de 
orçamento e autorização expressa do consumidor. 

(C) repassar informação depreciativa, referente a ato 
praticado pelo consumidor no exercício de seus 
direitos. 

(D) enviar ou entregar ao consumidor, mediante 
solicitação prévia, qualquer produto, ou fornecer 
qualquer serviço. 

 

38. O processo administrativo para apuração de infração 
ambiental deve observar o seguinte prazo máximo: 
 
(A) cinco dias para o pagamento de multa, contados da 

data do recebimento da notificação. 
(B) trinta dias para o infrator recorrer da decisão 

condenatória à instância superior do Sistema 
Nacional do Meio Ambiente − SISNAMA, ou à 
Diretoria de Portos e Costas, do Ministério da 
Marinha, de acordo com o tipo de autuação. 

(C) trinta dias para o infrator oferecer defesa ou 
impugnação contra o auto de infração, contados da 
data da ciência da autuação. 

(D) quarenta dias para a autoridade competente julgar o 
auto de infração, contados da data da sua lavratura, 
apresentada ou não a defesa ou impugnação. 
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39. Configura circunstância que agrava a pena nos crimes 
ambientais: 

 

(A) Baixo grau de instrução ou escolaridade do agente. 
(B) Arrependimento do infrator, manifestado pela 

espontânea reparação do dano, ou limitação 
significativa da degradação ambiental causada. 

(C) Ter o agente cometido a infração em período de 
defeso à fauna. 

(D) Comunicação prévia pelo agente do perigo iminente 
de degradação ambiental. 

 

40. Configura modalidade de pena restritiva de direitos 
prevista na lei dos crimes ambientais: 

 

(A) Limitação de final de semana. 
(B) Perda de bens e valores. 
(C) Perda de cargo, emprego ou função pública. 
(D) Prestação de serviços à comunidade. 

 

41. Configura infração administrativa prevista no Estatuto do 
Idoso: 
 

(A) Deixar de cumprir as determinações do Estatuto do 
Idoso sobre a prioridade no atendimento à pessoa 
de idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos. 

(B) Deixar de prestar assistência ao idoso, quando 
possível fazê-lo sem risco pessoal, em situação de 
iminente perigo, ou recusar, retardar ou dificultar sua 
assistência à saúde, sem justa causa, ou não pedir, 
nesses casos, o socorro de autoridade pública. 

(C) Discriminar pessoa idosa, impedindo ou dificultando 
seu acesso a operações bancárias, aos meios de 
transporte, ao direito de contratar ou por qualquer 
outro meio ou instrumento necessário ao exercício 
da cidadania, por motivo de idade. 

(D) Desdenhar, humilhar, menosprezar ou discriminar 
pessoa idosa, por qualquer motivo. 

 

42. A garantia de prioridade ao idoso compreende 
 

(A) destinação sem privilégio de recursos públicos nas 
áreas relacionadas com a proteção ao idoso. 

(B) garantia de acesso à rede de serviços de saúde e de 
assistência social locais. 

(C) priorização do atendimento do idoso por asilos, em 
detrimento do apoio familiar, como regra. 

(D) igualdade no recebimento da restituição do Imposto 
de Renda. 

 

43. Assim dispõe o Estatuto do Idoso: 
 

(A) A obrigação alimentar é subsidiária, devendo o idoso 
optar entre os prestadores de melhor condição 
econômica. 

(B) É obrigação do Estado, garantir à pessoa idosa a 
proteção à vida e à saúde, mediante efetivação de 
políticas sociais públicas que permitam um 
envelhecimento saudável e em condições de 
dignidade. 

(C) Ao idoso internado ou em observação é assegurado 
o direito a acompanhante, desde que a pessoa idosa 
tenha condições econômicas de pagar por esse 
privilégio. 

(D) Ao idoso que esteja no domínio de suas faculdades 
mentais não é assegurado o direito de optar pelo 
tratamento de saúde que lhe for reputado mais 
favorável, cabendo tal decisão ao especialista 
médico. 

44. Compete exclusivamente aos órgãos ou entidades 
executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, 
no âmbito de sua circunscrição, 
 
(A) vistoriar, inspecionar quanto às condições de 

segurança veicular, registrar, emplacar, selar a 
placa, e licenciar veículos, expedindo o Certificado 
de Registro e o Licenciamento Anual, mediante 
delegação do órgão federal competente. 

(B) planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito 
de veículos, de pedestres e de animais, e promover 
o desenvolvimento da circulação e da segurança de 
ciclistas. 

(C) implantar, manter e operar o sistema de sinalização, 
os dispositivos e os equipamentos de controle viário. 

(D) executar a fiscalização de trânsito, autuar, aplicar as 
penalidades de advertência, por escrito, e ainda as 
multas e medidas administrativas cabíveis, 
notificando os infratores e arrecadando as multas 
que aplicar. 

 

45. Trata-se de preceito obrigatório contido no Código de 
Trânsito Brasileiro: 

 
(A) Quando veículos, transitando por fluxos que se 

cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, 
terá preferência de passagem, no caso de rotatória, 
aquele que estiver vindo pela direita. 

(B) Os veículos destinados à Guarda Municipal, além de 
prioridade de trânsito, gozam de livre circulação, 
estacionamento e parada, mesmo quando não se 
encontrem em serviço de urgência. 

(C) Quando uma pista de rolamento comportar várias 
faixas de circulação no mesmo sentido, são as da 
esquerda destinadas ao deslocamento dos veículos 
mais lentos e de maior porte, quando não houver 
faixa especial a eles destinada, e as da direita, 
destinadas à ultrapassagem e ao deslocamento dos 
veículos de maior velocidade. 

(D) Antes de colocar o veículo em circulação nas vias 
públicas, o condutor deverá verificar a existência e 
as boas condições de funcionamento dos 
equipamentos de uso obrigatório, bem como 
assegurar-se da existência de combustível suficiente 
para chegar ao local de destino. 

 

46. Configura crime previsto expressamente no Código de 
Trânsito Brasileiro: 
 
(A) Afastar-se o condutor do veículo do local do 

acidente, para fugir à responsabilidade penal ou civil 
que lhe possa ser atribuída. 

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

(C) Dirigir sem atenção ou sem os cuidados 
indispensáveis à segurança. 

(D) Deixar o condutor ou passageiro de usar o cinto de 
segurança. 

 

47. Apresenta-se como modalidade de medida de proteção 
prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente: 
 
(A) Acolhimento institucional. 
(B) Liberdade assistida. 
(C) Obrigação de reparar o dano. 
(D) Internação em estabelecimento educacional. 
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48. Assim preceitua o Estatuto da Criança e do Adolescente: 
 
(A) Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a 

pessoa até doze anos de idade incompletos, e 
adolescente aquela entre doze e dezoito anos de 
idade. 

(B) Nos casos expressos em lei, aplica-se 
excepcionalmente este Estatuto às pessoas entre 
dezoito e vinte e cinco anos de idade. 

(C) A permanência da criança e do adolescente em 
programa de acolhimento institucional não se 
prolongará por mais 1 (um) ano, como regra.   

(D) Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, 
ou por adoção, poderão ter diferenciados direitos e 
qualificações, permitindo-se determinadas 
designações discriminatórias relativas à filiação. 

 

49. A medida de internação de adolescente, como tal prevista 
no Estatuto da Criança e do Adolescente, poderá ser 
aplicada quando 
 

(A) por reiteração no cometimento de outras infrações 
leves ou médias. 

(B) o adolescente se encontre em situação de 
abandono. 

(C) o adolescente se encontre cometendo delitos 
patrimoniais. 

(D) tratar-se de ato infracional cometido mediante grave 
ameaça ou violência a pessoa. 

 

50. As ruas, praças e avenidas do município de Santana de 
Parnaíba se classificam como sendo 
 
(A) bens públicos de uso especial. 
(B) bens públicos de uso comum. 
(C) bens dominicais. 
(D) bens dominiais de uso especial. 

  
PROVA DE REDAÇÃO  

 
Elabore um texto dissertativo com, no mínimo, 20 (vinte) 
linhas e, no máximo, 30 (trinta) linhas, efetivamente, 
escritas acerca do tema: 
 
 
“O policiamento comunitário, hoje em dia, encontra-se 

amplamente disseminado nos países economicamente mais 

desenvolvidos. Sem dúvida isso é uma conquista, pois essa é a 

forma de policiamento que mais se aproxima das aspirações da 

população: ter uma Guarda Municipal que trabalhe próxima da 

comunidade e na qual ela possa crer e confiar.” (Nancy Cardie)  

 
 

 Guarda Municipal X População 
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