
3

[ Caderno 1 | Guarda MuniCipal] prefeitura de Sete laGoaS / MG

LÍNgUA PORTUgUESA

Prezado (a) candidato (a)
Coloque seu número de inscrição e nome no quadro abaixo:

Nº de Inscrição Nome

De 23 a 26 de novembro de 2011, Sete Lagoas se transformou na capital cultural do Estado, durante a segunda edição 
da Literata, festa literária da cidade. Promovido pela Iveco, o evento veio para reforçar a iniciativa certeira da montadora 
de caminhões, aumentando ainda mais os resultados conquistados na primeira edição, em 2010. Foram mais de cinco mil 
pessoas prestigiando mesas redondas, exposições, oficinas, sessões de cinema e shows, que exploraram todo o universo 
do autor homenageado, o escritor mineiro Fernando Sabino.

Logo em sua primeira noite, cerca de 400 pessoas marcaram presença para assistir ao debate Fernando Sabino – O 
homem, o escritor, sua contribuição, com Ignácio de Loyola Brandão e Mauro Ventura e mediação do curador da festa, 
Humberto Werneck. Durante o debate, os convidados contaram, de forma lúdica e com muito bom humor, como as obras 
de Sabino influenciaram suas carreiras profissionais e até a vida pessoal, além de ressaltar características marcantes do 
homenageado e do seu legado. “Sabino conta o que está em volta da gente. Ele sabia tirar dessa nossa vida, dos nossos 
interiores, o que era liberdade, o que era sonho. Sabino não era grande pro acaso, ele era grande porque era grande”, 
contou o escritor e jornalista Ignácio de Loyola Brandão.

O diretor de comunicação da Iveco, Marco Piquini, falou sobre a importância de promover eventos como a Literata a 
fim de disseminar a cultura e ampliar as oportunidades de conhecimento. “A literatura nos leva a conhecer países e cul-
turas distantes e, mesmo com tanta diversidade, nos faz ver que somos todos iguais. A literatura nos humaniza, e esse é 
um dos motivos que levaram a Iveco a presentear Sete Lagoas, pelo segundo ano consecutivo, com essa grande festa”, 
disse. O secretário de cultura e comunicação social de Sete Lagoas, Freddy Antoniazzi, reforçou a importância da Literata: 
“um projeto de cultura e literatura é mais que louvável, é admirável”. 

( Portal Sete Lagoas.  Fonte: Rede Comunicação de Resultado ).

QUESTÃO 01

A ideia central do texto é a de demonstrar  que  a cidade de Sete  Lagoas

a) está em fase de novos empreendimentos comerciais.
b) torna-se mais  prestigiada  pela ênfase nos aspectos literários.
c) apresenta-se como destaque nos empreendimentos sustentáveis.
d) destaca-se pelos novos perfis de discussões políticas.
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QUESTÃO  02

Pode-se inferir que no primeiro parágrafo há um ( a )

a) aconselhamento.
b) delimitação.
c) contextualização
d) intertextualidade.

QUESTÃO 03

Para o desenvolvimento do texto, o autor fez uso de vários 
recursos,  EXCETO:

a) uso das aspas, para representar outros contextos de 
vozes.

b) conectivos, como elementos de ligação entre as ideias 
textuais.

c) linguagem denotativa, como maneira de objetivar 
mais as informações.

d) uso do discurso direto, para apresentar os fatos com 
mais idoneidade.

QUESTÃO 04

Os verbos  no primeiro parágrafo “ transformou”, “pro-
movido”; “ prestigiando” estão, respectivamente no

a) pretérito perfeito; particípio; gerúndio.
b) pretérito perfeito;  presente do indicativo e futuro.
c) infinitivo; presente do indicativo e  presente do sub-

juntivo.
d) presente do indicativo;  presente do subjuntivo e ge-

rúndio.

QUESTÃO 05

O  texto se justifica pelo tipo, predominantemente:

a) Instrucional.
b) Dissertativo.
c) Narrativo.
d) Descritivo.

QUESTÃO 06

Releia o fragmento abaixo, retirado do texto:

“Sabino não era grande pro acaso, ele era grande por-
que era grande”...

O adjetivo “ grande” no fragmento apresenta Fernando 
Sabino como

a) um homem alto, referindo-se à estatura.
b)  a grandiosidade  e competência do escritor.
c) um ser que ainda não tem reconhecimento.
d) um vir a ser do escritor homenageado.

QUESTÃO 07

A ideia expressa pela palavra em destaque está  CORRE-
TAMENTE indicada entre parênteses, na alternativa:

a)  “( ... ) os convidados contaram, de forma lúdica”... 
(com muita seriedade).

b) “ ( ...) e mediação do curador da festa”... (sem inter-
ferência de outros participantes).

c) “( ...) características marcantes do homenageado e do 
seu legado”.  (falta de transmissão a outrem).

d) “( ...) a fim de disseminar a cultura e ampliar as opor-
tunidades de conhecimento”. (fazer semear, tornar a 
cultura algo conhecido).

QUESTÃO 08

Os termos destacados expressam idéias de circunstâncias, 
EXCETO:

a) “Ele sabia tirar dessa nossa vida ( ... ) o que era liber-
dade, o que era sonho”.

b) “Logo em sua primeira noite, cerca de 400 pessoas 
marcaram presença...”

c) “Durante o debate, os convidados contaram...”
d) “A literatura nos humaniza, e esse é um dos motivos 

que levaram a Iveco a presentear Sete Lagoas,...”

QUESTÃO 09

No texto lê-se “ ( ... ) como as obras de Sabino influen-
ciaram suas carreiras profissionais e até a vida pessoal, 
além de ressaltar...”

Os termos negritados acima têm, respectivamente, a 
equivalência de

a) modo/ lugar.
b) tempo/limite.
c) Inclusão/adição.
d) causa/origem.

QUESTÃO 10

Releia o fragmento do final do texto:

O secretário de cultura e comunicação social de Sete 
Lagoas, Freddy Antoniazzi, reforçou a importância da 
Literata: “um projeto de cultura e literatura é mais 
que louvável, é admirável”. 

A  última frase do fragmento desempenha um valor rela-
cionado ao tipo de argumento

a) contraditório.
b) persuasivo.
c) engajado.
d) falso.
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REgIMENTO INTERNO

SIgLAS
gM – guarda Municipal 
gMSL – guarda Municipal de Sete Lagoas
RIgM – Regimento Interno da guarda Municipal de 
Sete Lagoas
PSL – Prefeitura de Sete Lagoas
RCONT – Regulamento de Continências, honras, Si-
nais de Respeito, Cerimonial e Uniformes da gMSL
CTB – Código de Trânsito Brasileiro

QUESTÃO 11

O Regimento Interno da Guarda Municipal de Sete Lagoas 
(RIGM) foi criado visando atender aos seguintes critérios, 
EXCETO:

a) de orientar as regras de admissão dos GM;
b) de orientar questões sobre transgressões e sanções 

disciplinares dos Guardas Municipais de Sete Lagoas;
c) de orientar as questões sobre o financiamento da 

Guarda Municipal de Sete Lagoas;
d) de orientar o uso dos recursos humanos da Guarda 

Municipal

QUESTÃO 12

De acordo com o RIGM, são condições para ingresso na 
GMSL:

a) ser brasileiro ou estrangeiro naturalizado e ter, no mí-
nimo, ensino médio completo no momento da matrícu-
la no curso de formação;

b) estar cursando o ensino médio no momento do curso 
de formação e estar em dia com o serviço militar e 
obrigações eleitorais;

c) ter entre 21 anos e 30 anos até o início do curso do 
formação e idoneidade moral e social;

d) ter pelo menos 21 anos e no máximo trinta anos na 
data da nomeação e comprovada sanidade física e 
mental.

QUESTÃO 13

De acordo com o RIGM, analise as afirmativas abaixo e 
assinale alternativa CORRETA:

I. O candidato que não possuir idoneidade moral não 
poderá ser GM;

II. Ainda que depois de formado, o GM poderá ser de-
mitido se constatada qualquer falha em sua inscrição

III. Além dos requisitos estipulados no RIGM, os critérios 
de seleção e formação serão processados de acordo 
com a criação de emendas constitucionais.

a) Apenas as alternativas I e II são corretas.
b) Apenas as alternativas II e III são corretas.
c) Apenas as alternativas I e III são corretas.
d) Todas as alternativas são corretas.

QUESTÃO 14

Sobre a formação, organização e competência da GMSL, 
concluímos que estão corretas as afirmativas abaixo, 
EXCETO que:

a) a GMSL tem por base a legalidade, a ética, a hierar-
quia e disciplina.

b) a GMSL poderá celebrar diretamente convênio com a 
Polícia Militar para a formação dos novos GM.

c) a GMSL foi estruturada para proteção do patrimônio, 
bens, serviços e instalações públicas municipais.

d) dentre outras missões, a GMSL possui atribuições de 
proteção do meio ambiente.

QUESTÃO 15

São competências da GMSL, nos termos do RIGM:

a) a guarda e vigilância das instalações públicas na cida-
de de Sete Lagoas.

b) executar a guarda de estabelecimentos destinados à 
recuperação de menores infratores no município de 
Sete Lagoas.

c) atendimento de ocorrências policiais, diante rupturas 
da ordem pública no âmbito do município de Sete La-
goas.

d) realizar controle e fiscalização de trânsito no âmbito 
municipal.

QUESTÃO 16

Dentre as missões da GMSL podemos destacar as 
seguintes, EXCETO:

a) realizar a proteção de agentes municipais na fiscali-
zação de bares, restaurantes e estabelecimentos si-
milares.

b) proteger o patrimônio cultural do município de Sete 
Lagoas.

c) evitar que empresas contaminem os mananciais e la-
gos da cidade.

d) realizar a segurança de estabelecimentos prisionais 
na cidade de Sete Lagoas.
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QUESTÃO 17

Analise as afirmativas abaixo, sobre o regime de trabalho 
da GMSL e assinale a alternativa plenamente CORRETA:

a) os GM serão concursados e sua carreira se desenvol-
verá sob regime estatutário, de acordo com a neces-
sidade do munícipio e as realidades orçamentárias de 
Sete Lagoas.

b) os GM de Sete Lagoas serão admitidos apenas me-
diante concurso público, em regime CLT ou estatutá-
rio, de acordo com a necessidade do munícipio e as 
realidades orçamentárias de Sete Lagoas.

c) os GM de Sete Lagoas serão admitidos mediante con-
curso público ou contratados por força de lei, em regi-
me CLT ou estatutário, de acordo com a necessidade 
do munícipio e as realidades orçamentárias de Sete 
Lagoas.

d) os GM serão concursados ou contratados por força de 
lei, sob regime estatutário, de acordo com a necessi-
dade do munícipio e as realidades orçamentárias de 
Sete Lagoas.

QUESTÃO 18

São locais de prioridade de policiamento da GMSL, nos 
termos do RIGM, preferencialmente:

a) Escolas Públicas e Privadas, Jardins e Prédios Públi-
cos Municipais, Solenidades e Eventos Públicos.

b) Praças Desportivas, Solenidades e Eventos Públicos 
no geral e Pontos Turísticos em Sete Lagoas.

c) Terminais Rodoviários, Escolas Públicas, Parques e 
Jardins, sob a responsabilidade da PSL.

d) Prédios e Escolas Públicas e Privadas, Praças e Par-
ques, Estádios e Campos de Práticas Deportivas

QUESTÃO 19

Nos termos do RIGM, analise as afirmativas abaixo e 
assinale a alternativa CORRETA:

I. A GMSL é um órgão subordinado à Secretaria Munici-
pal de Governo.

II. O Corpo Operacional da GMSL é composto pela Che-
fia, Subchefia, Coordenadores de Equipe e Guardas 
Municipais.

III. O chefe do executivo municipal ocupa o grau hierár-
quico superior da GMSL.

a) Apenas as alternativas I e II são incorretas.
b) Apenas as alternativas II e III são incorretas.
c) Apenas as alternativas I e III são incorretas.
d) Todas as alternativas são incorretas.

QUESTÃO 20

São atribuições do Dirigente Máximo da GMSL, dentre 
outras, EXCETO:

a) nomear os GM aprovados em concurso público.
b) estabelecer competências no âmbito da GMSL, con-

forme a legislação em vigor.
c) aumentar ou diminuir o efetivo da GMSL.
d) exercer o controle e fiscalização sobre o emprego das 

verbas destinadas à GMSL.

QUESTÃO 21

Sobre a Chefia da GMSL, Analise as afirmativas abaixo, 
nos termos do RIGM, e assinale a alternativa CORRETA:

I. O Chefe da Guarda Municipal é nomeado pelo Prefei-
to, mediante aprovação da Câmara Municipal de Sete 
Lagoas.

II. Ao Chefe da GMSL compete dirigir técnica, opera-
cional e disciplinarmente a GMSL, bem como todo o 
planejamento, coordenação e fiscalização sobre os 
serviços exercitados.

III. Ao chefe da GMSL compete supervisionar seus su-
bordinados, procurando manter o bom andamento 
dos serviços da Guarda Municipal de Sete Lagoas, 
bem como preparar as escalas de serviços.

a) Apenas as alternativas I e II são incorretas.
b) Apenas as alternativas II e III são incorretas.
c) Apenas as alternativas I e III são incorretas.
d) Todas as alternativas são incorretas.

QUESTÃO 22

Sobre a Subchefia da GMSL, é importante saber que:

a) o Subchefe é nomeado pelo Chefe da GMSL, dentre 
os guardas municipais efetivos.

b) é responsável pela organização dos Relatórios de 
Inteligência Operacional (RIO), encaminhados diaria-
mente ao Chefe da GMSL.

c) deve monitorar e fiscalizar os treinamentos e instru-
ções dos integrantes da GMSL.

d) é competente pela criação das Normas Gerais de 
Ação (NGA) da GMSL.

QUESTÃO 23

Sobre a função de Coordenador de Equipe, é importante 
saber que:

a) serão nomeados dentre os GM efetivos de Sete Lago-
as, na proporção de um para cada quinze GM.

b) na ausência do Subchefe da GM, o coordenador de 
equipe deve substitui-lo em suas missões.

c) organizar o Relatório de Inteligência Operacional 
(RIO), a ser encaminhado no final de cada serviço, 
para conhecimento do Subchefe da GMSL.

d) fiscalizar e punir os GMSL que em serviço atuem de 
desconformidade para com a lei.



7

[ Caderno 1 | Guarda MuniCipal] prefeitura de Sete laGoaS / MG

QUESTÃO 24

Sobre as atribuições disciplinares e punições aplicáveis 
ao GM transgressor das normas, é importante saber que:

a) a prestação de serviço consiste na atribuição ao GM 
de tarefa administrativa, fora de sua jornada habitual.

b) a prestação de serviço consiste na atribuição ao GM 
de tarefa operacional em até uma vez por turno sema-
nal, que não ultrapasse 6 horas.

c) a prestação de serviço consiste na atribuição ao GM 
de tarefa fora do turno de serviço, no máximo duas 
vezes durante a semana, podendo ser administrativa 
ou operacional.

d) a prestação de serviço pode atribuir até 8 horas de 
serviço ao GM transgressor, em um turno semanal, 
em dia que não seja o de seu serviço regular.

QUESTÃO 25

Analise as afirmativas abaixo, atinentes ao RIGM e 
assinale a alternativa CORRETA.

I. O GM deverá portar equipamentos como a tonfa e o 
cordel de apito, para executar suas missões, no cinto 
guarnição ou na viatura operacional.

II. A carreira do GM se desenvolverá em carreira única e 
a promoção ocorrerá por nomeação ao cargo de sub-
chefe ou chefe da GMSL.

III. O Estatuto dos Servidor Públicos designa as regras 
de promoção dos GMSL.

a) Apenas as alternativas I e II são incorretas.
b) Apenas as alternativas II e III são incorretas.
c) Apenas as alternativas I e III são incorretas.
d) Todas as alternativas são incorretas.

QUESTÃO 26

Sobre os direitos, a ética e os deveres dos GM de Sete 
Lagoas, é importante saber que:

a) Os direitos e obrigações dos GM registrados no Esta-
tuto dos Servidores são limitados pelas contrarieda-
des do RIGM.

b) Os direitos e obrigações dos GM estão registrados no 
RIGM e são limitados pelo Estatuto dos Servidores 
Públicos.

c) A conduta moral repreensível é dever absoluto do GM.
d) O Estatuto dos Servidores Públicos não deve ser apli-

cado à carreira do GM, exceto no que condiz às re-
gras de promoção.

QUESTÃO 27

Assinale a alternativa que apenas contém preceitos de 
ética da GMSL:

a) Amar a verdade e exercer com relevo e improbidade 
as funções que lhe couberem.

b) Respeitar e difundir os direitos humanos e ser justo e 
parcial no julgamento dos atos de outrem.

c) Praticar a camaradagem, ser ilibado e discreto em 
suas atividades, bem como se abster de tratar de 
matéria sigilosa da Guarda Municipal fora do âmbito 
apropriado.

d) Acatar todas as ordens das autoridades competentes.

QUESTÃO 28

São preceitos éticos, legais e morais que possibilitam a 
interação e defesa dos bens serviços, instalações munici-
pais, da sociedade e autoridades constituídas, nos termos 
do RIGM: 

a) o respeito às normas penais e códigos de conduta 
pessoal.

b) o culto aos símbolos nacionais.
c) a probidade e a lealdade em todas as circunstâncias.
d) a obrigação de tratar seu semelhante dignamente e 

com urbanidade.

QUESTÃO 29

São conceitos fundamentais sobre a disciplina, nos termos 
do RIGM, EXCETO:

a) a exteriorização da ética profissional dos Guardas 
Municipais, manifestada pelo exato cumprimento de 
deveres, em todos os escalões e graus de hierarquia

b) a pronta obediência às vontades da sociedade de 
Sete Lagoas.

c) a pronta obediência às prescrições contidas nos regu-
lamentos, normas e leis.

d) a colaboração espontânea à disciplina coletiva e à efi-
ciência da Guarda Municipal.

QUESTÃO 30

Sobre a Hierarquia e as Atribuições Disciplinares, tendo 
por base o RIGM, analise as alternativas abaixo e assinale 
a única CORRETA:

a) a hierarquia é a ordenação da autoridade, em níveis 
diferentes, dentro da estrutura da PSL.

b) o Poder Hierárquico possibilita ao Superior fiscalizar o 
subordinado e rever decisões, além de proferir ordens 
de qualquer natureza.

c) o RIGM sujeita os GM às normas disciplinares, ainda 
que não estejam em serviço, mas cometam transgres-
sões disciplinares.

d) o RIGM esclarece que os GM serão designados gene-
ricamente como GUARDAS CIVIS, no âmbito de suas 
atribuições.
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QUESTÃO 31

Sobre os uniformes e equipamentos, nos termos do RIGM, 
estão corretas as afirmações abaixo, EXCETO:

a) o GM não poderá usar o uniforme, armamento e os 
equipamentos operacionais, exceto quando em servi-
ço, considerando-se a situação de deslocamento para 
este como tal.

b) o Subchefe poderá proibir o uso de arma ou equipa-
mento por parte de GM que exercer atividades consi-
deradas incompatíveis com a função de GMSL.

c) o GM pode ser proibido de usar sua farda quando se 
mostrar avesso à disciplina.

d) o GM que for surpreendido embriagado em serviço 
pode ser proibido de  usar a farda, enquanto estiver 
afastado disciplinarmente da função.

QUESTÃO 32

No âmbito da GMSL, são transgressões disciplinares:

a) os indícios de ofensa concreta aos princípios da ética.
b) ofensa concreta aos deveres inerentes ao GM e infra-

ções penais atinentes.
c) os indícios de ofensa aos deveres dos GM na sua ma-

nifestação elementar e simples.
d) ofensa concreta aos princípios da ética e aos deveres 

inerentes às atividades da Guarda Municipal.

QUESTÃO 33

Analise as afirmativas abaixo, sobre as transgressões 
disciplinares propugnadas pelo RIGM e assinale a 
alternativa CORRETA:

I. Consideram-se transgressões disciplinares todas as 
ações ou omissões contrárias às normas contidas no 
RIGM

II. Consideram-se transgressões disciplinares todas as 
ações ou omissões não especificadas no RIGM que 
atentem contra as normas penais.

III. Consideram-se transgressões disciplinares todas as 
ações contra o pudor o decoro da classe, preceitos 
sociais, normas de moral e os preceitos de subordi-
nação.

a) Apenas as alternativas I e II são corretas.
b) Apenas as alternativas II e III são corretas.
c) Apenas as alternativas I e III são corretas.
d) Todas as alternativas são corretas.

QUESTÃO 34

Sobre a classificação das transgressões, é CORRETO 
afirmar que:

a) as transgressões gravíssimas são passiveis de repre-
ensão e demissão.

b) as transgressões graves são passíveis de repreensão 
e demissão.

c) as transgressões médias são passiveis de repreensão 
e prestação de serviços.

d) as transgressões leves são passíveis de advertência 
verbal e suspensão.

QUESTÃO 35

Sobre o julgamento das Trangressões Disciplinares, pelo 
RIGM, assinale a alternativa CORRETA:

a) ao acusado de transgressão disciplinar é assegurado 
o respeito às garantias constitucionais da ampla defe-
sa, do contraditório e do direito adquirido.

b) as causas de justificação, como o motivo de força 
maior, plenamente comprovado, excluem a prática de 
transgressão disciplinar por parte do GM.

c) as causas de justificação, como a relevância dos ser-
viços prestados e ter sido praticada a transgressão 
em defesa própria de seus direitos, excluem a prática 
de transgressão disciplinar por parte do GM.

d) a prática simultânea de duas ou mais transgressões é 
situação que determina a aplicação imediata da puni-
ção disciplinar ao GM acusado.

QUESTÃO 36

São requisitos essenciais para a aplicação da pena, 
EXCETO:

a) a menção dos recursos disponíveis para o GM punido.
b) a menção da autoridade legal competente para a apli-

car a pena.
c) delimitação precisa e sintética da transgressão come-

tida.
d) a classificação e enquadramento legal da transgres-

são disciplinar.

QUESTÃO 37

Assinale a alternativa abaixo que retrata as transgressões 
disciplinares, nos termos do RIGM, passíveis de 
advertência verbal até repreensão ao GM que as praticou 
diretamente, EXCETO: 

a) apresentar-se para o serviço com atraso.
b) frequentar, sem a necessidade imposta pelo serviço,  

casas de prostituição.
c) utilizar-se do anonimato.
d) deixar de assumir a responsabilidade de seus atos 

ou dos subordinados que agirem em cumprimento de 
suas ordens.
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QUESTÃO 38

Assinale a alternativa abaixo que retrata as transgressões 
disciplinares, nos termos do RIGM, passíveis de suspen-
são até demissão ao GM que as praticou diretamente, 
EXCETO: 

a) ofender subordinados, pares e superiores com pala-
vras ou gestos.

b) ingerir bebidas alcoólicas estando em serviço.
c) receber ou solicitar comissões ou vantagens de qual-

quer espécie.
d) infringir maus tratos a qualquer pessoa sob sua cus-

tódia.

QUESTÃO 39

A prescrição é a perda, por parte da Administração 
Pública, do direito de punir as transgressões disciplinares. 
É CORRETO afirmar que:

a) em uma ano, a transgressão gravíssima.
b) em 120 dias, a transgressão média.
c) em seis meses, a transgressão grave.
d) em um ano, a transgressão grave.

QUESTÃO 40

Analise as afirmativas abaixo como Verdadeiras (V) e 
falsas (f), nos termos do RIGM, e assinale a alternativa 
CORRETA:

I. Ao ser incluído no serviço público ativo, o GM é classi-
ficado no comportamento BOM e, em três anos, caso 
tenha sofrido apenas uma advertência, terá seu com-
portamento elevado para ÓTIMO.

II. O GM que atingir as condições de mudar de com-
portamento deverá pleitear ao Subchefe da GMSL a 
modificação de suas condições profissionais junto aos 
seus assentamentos e prontuários pessoais.

III. São recompensas aplicáveis aos GMSL o Elogio, a 
Dispensa Total do Serviço, o Cancelamento de Puni-
ções e a Menção Elogiosa Escrita.

IV. A GMSL é subordinada administrativamente ao Poder 
Executivo e tecnicamente à Polícia Militar de Minas 
Gerais, sendo que os militares do Estado gozam de 
precedência em relação aos GM.

a) V, V, V, V
b) V, V, F, F
c) V, F, V, V
d) F, F, V, V

RCONT

SIgLAS
gM – guarda Municipal 
gMSL – guarda Municipal de Sete Lagoas
RIgM – Regimento Interno da guarda Municipal de 
Sete Lagoas
PSL – Prefeitura de Sete Lagoas
RCONT – Regulamento de Continências, honras, Si-
nais de Respeito, Cerimonial e Uniformes da gMSL
CTB – Código de Trânsito Brasileiro

AS QUESTÕES DE 41 À 50 TRATAM DO REGULAMEN-
TO DE CONTINÊNCIAS, HONRAS, SINAIS DE RESPEI-
TO, CERIMONAL E UNIFORMES DA GMSL

QUESTÃO 41

O RCONT estabelece obrigações importantes para a 
GMSL. O regulamento em questão tem por finalidade, 
entre outras, EXCETO:

a) normatizar as hornas e continências prestadas à auto-
ridades civis e superiores hierárquicos.

b) organizar as formas de tratamento e de precedência 
entre os GM.

c) delimitar atitudes e comportamentos do GM no atendi-
mento ao público e registro de ocorrências.

d) prescrever ações diárias, aplicáveis, inclusive fora do 
serviço, para que os GM prestem as devidas honras 
perante quem de direito.

QUESTÃO 42

O GM de Sete Lagoas deve, por força de regulamento:

a) tratar com afeição e camaradagem os munícipes.
b) tratar com urbanidade e dignidade seus pares e su-

bordinados.
c) estender os cumprimentos regulamentares aos mem-

bros de outras forças de Segurança Pública.
d) com afeição e camaradagem os superiores hierárqui-

cos e outras autoridades instituídas por lei.

QUESTÃO 43

Assinale a alternativa em que, segundo o RCONT, o GM 
demonstra respeito e apreço aos superiores, pares e 
subordinados, EXCETO:

a) pela continência.
b) atendendo os seus pares de maneira disciplinada.
c) tratando seus superiores com amizade.
d) cumprindo as ordens legais.
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QUESTÃO 44

Analise os apontamentos abaixo como Verdadeiros (V) 
ou falsos (V) e assinale a alternativa CORRETA:

I. ao se dirigir a superior, em sinal de respeito, o GM 
sempre deverá empregar a expressão Senhor (a).

II. o GM deverá se levantar, se estiver assentado, diante 
da aproximação de superior, prestando a devida con-
tinência.

III. a continência é uma saudação regulamentar prestada 
pelo GM, apenas com cobertura, como demonstração 
de educação e respeito.

IV. a continência deve partir do subordinado para o supe-
rior, mas a retribuição é obrigatória por parte do GM 
de maior precedência.

a) V, V, F, F
b) V, V, F, V
c) F, V, V, V
d) F, F, V, V

QUESTÃO 45

São deveres do GM, nos termos do RCONT, EXCETO:

a) fazer alto durante a continência à Bandeira Nacional 
e permanecer em “sentido” durante o canto do Hino 
Nacional.

b) usar a cobertura, quando uniformizado, em regra, em 
qualquer lugar.

c) prestar continência e pede licença para se retirar da 
presença de superior.

d) prestar continência como cumprimento para todos os 
munícipes que procurem pelo GM, no dia-a-dia.

QUESTÃO 46

Assinale a alternativa CORRETA em relação às honras 
devidas pela GMSL:

a) o Presidente da República, o Governador do Estado, 
o Chefe do Executivo Municipal, o Presidente da Câ-
mara Municipal tem direito às honras cerimoniais.

b) as honras de gala são homenagens prestadas dire-
tamente pela GMSL para o Chefe da GM, compostas 
por Guarda de Honra, Escolta de Honra e Acompa-
nhamento de Honra.

c) o cerimonial da GM tem por objetivo dar maior soleni-
dade aos atos da vida da instituição e priorizar o sen-
so burocrático do serviço da GM.

d) o respeito à precedência é traduzido por seu posicio-
namento destacado, cumprindo ao Chefe do Poder 
Executivo Municipal o lugar de maior destaque em 
todos os eventos ocorridos no município de Sete La-
goas.

QUESTÃO 47

No mastro principal da GM, no que condiz à Bandeira 
Nacional, o RCONT cita que:

a) a Bandeira Nacional é hasteada diariamente às 8:30h 
e arriada às 18h ou ao pôr-do-sol.

b) a Bandeira Nacional é hasteada diariamente às 8h e 
arriada às 18:30h ou ao pôr-do-sol.

c) a Bandeira Nacional é hasteada diariamente às 8h e 
arriada às 18h ou ao pôr-do-sol.

d) a Bandeira Nacional é hasteada diariamente às 8:30h 
e arriada às 18:30h ou ao pôr-do-sol.

QUESTÃO 48

Sobre a Bandeira Nacional, assinale a alternativa prevista 
no RCONT:

a) no dia da Bandeira, o hasteamento da Bandeira Na-
cional é obrigatório e ocorrerá às 13h.

b) a Bandeira Nacional não poderá permanecer hastea-
da à noite.

c) nos dias de luto oficial, a bandeira nacional é hastea-
da com um sinal negro na parte de baixo.

d) quando várias bandeiras são hasteadas, a Bandeira 
Nacional deve atingir o topo do mastro primeiro no 
hasteamento.

QUESTÃO 49

São datas de maior gala no hasteamento da Bandeira, de 
acordo com o RCONT, EXCETO:

a) Dia da Independência do Brasil.
b) Dia de Tiradentes.
c) Dia da Guarda Municipal de Sete Lagoas.
d) Dia da Proclamação da República.

QUESTÃO 50

Sobre o Uniforme, o RCONT prevê, EXCETO:

a) que o uso correto do RCONT é elemento primordial 
para a boa apresentação individual e coletiva do pes-
soal que integra a GMSL. 

b) o uniforme constitui em importante fator para o fortale-
cimento da disciplina e o bom conceito da corporação 
perante a opinião pública.

c) o uniforme da GMSL é de uso geral e irrestrito dos 
profissionais que trabalham na corporação.

d) o descumprimento das normas do RCONT serão con-
siderados faltas graves.
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CóDIgO DE TRâNSITO BRASILEIRO

SIgLAS
gM – guarda Municipal 
gMSL – guarda Municipal de Sete Lagoas
RIgM – Regimento Interno da guarda Municipal de 
Sete Lagoas
PSL – Prefeitura de Sete Lagoas
RCONT – Regulamento de Continências, honras, Si-
nais de Respeito, Cerimonial e Uniformes da gMSL
CTB – Código de Trânsito Brasileiro

AS QUESTÕES ENTRE 51 E 54 TRATAM DE CONCEI-
TOS DO CTB

QUESTÃO 51

Estão de acordo com os conceitos do CTB, EXCETO:

a) ACOSTAMENTO - parte da via diferenciada da pista 
de rolamento destinada regularmente à parada ou es-
tacionamento de veículos e à circulação de pedestres 
e bicicletas.

b) AGENTE DA AUTORIDADE DE TRÂNSITO - pessoa, 
civil ou policial militar, credenciada pela autoridade de 
trânsito para o exercício das atividades de fiscaliza-
ção, operação, policiamento ostensivo de trânsito ou 
patrulhamento.

c) CALÇADA - parte da via, normalmente segregada e 
em nível diferente, não destinada à circulação de ve-
ículos, reservada ao trânsito de pedestres e, quando 
possível, à implantação de mobiliário urbano, sinaliza-
ção, vegetação e outros fins.

d) CICLOFAIXA - parte da pista de rolamento destinada 
à circulação exclusiva de ciclos, delimitada por sinali-
zação específica.

QUESTÃO 52

Estão de acordo com os conceitos do CTB, EXCETO:

a) DISPOSITIVO DE SEGURANÇA - qualquer elemento 
que tenha a função específica de proporcionar maior 
segurança ao usuário da via, alertando-o sobre situ-
ações de perigo que possam colocar em risco sua 
integridade física e dos demais usuários da via, ou 
danificar seriamente o veículo.

b) FAIXAS DE TRÂNSITO - qualquer uma das áreas 
longitudinais em que a pista pode ser subdividida, si-
nalizada ou não por marcas viárias longitudinais, que 
tenham uma largura suficiente para permitir a circula-
ção de veículos automotores.

c) PARADA - imobilização de veículos por tempo supe-
rior ao necessário para embarque ou desembarque de 
passageiros. 

d) FISCALIZAÇÃO - ato de controlar o cumprimento das 
normas estabelecidas na legislação de trânsito, por 
meio do poder de polícia administrativa de trânsito, no 
âmbito de circunscrição dos órgãos e entidades exe-
cutivos de trânsito e de acordo com as competências 
definidas neste Código.

QUESTÃO 53

Estão de acordo com os conceitos do CTB, EXCETO:

a) GESTOS DE AGENTES - movimentos convencionais 
de braço, adotados pelos agentes de autoridades de 
trânsito ou condutores nas vias, para orientar, indicar 
o direito de passagem dos veículos ou pedestres ou 
emitir ordens, sobrepondo-se ou completando outra 
sinalização ou norma constante deste Código.

b) PASSAGEM DE NÍVEL - todo cruzamento de nível en-
tre uma via e uma linha férrea ou trilho de bonde com 
pista própria.

c) INFRAÇÃO - inobservância a qualquer preceito da 
legislação de trânsito, às normas emanadas do Códi-
go de Trânsito, do Conselho Nacional de Trânsito e a 
regulamentação estabelecida pelo órgão ou entidade 
executiva do trânsito

d) LOGRADOURO PÚBLICO - espaço livre destinado 
pela municipalidade à circulação, parada ou estacio-
namento de veículos, ou à circulação de pedestres, 
tais como calçada, parques, áreas de lazer, calçadões.

QUESTÃO 54

Estão de acordo com os conceitos do CTB, EXCETO:

a) PASSEIO - parte da calçada ou da pista de rolamento, 
neste último caso, separada por pintura ou elemento 
físico separador, livre de interferências, destinada à 
circulação exclusiva de pedestres e, excepcionalmen-
te, de ciclistas.

b) VIA - superfície por onde transitam veículos, pessoas 
e animais, compreendendo a pista, a calçada, o acos-
tamento, ilha e canteiro central.

c) VIA LOCAL - aquela caracterizada por interseções 
em nível semaforizadas, destinada ao acesso local de 
vias principais e controladas pelo Poder Público.

d) VIA URBANA - ruas, avenidas, vielas, ou caminhos 
e similares abertos à circulação pública, situados na 
área urbana, caracterizados principalmente por pos-
suírem imóveis edificados ao longo de sua extensão.
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QUESTÃO 55

Analise as afirmativas abaixo, conforme o do CTB, de 
acordo com as atribuições dos municípios e assinale a 
alternativa ERRADA:

a) é atribuição do município o planejamento, projeto e 
regulamentação do trânsito de veículos, de pedestres 
e de animais nas estradas de rodagem próximas à en-
tradas dos municípios.

b) é atribuição do município o estabelecimento, em con-
junto com os órgãos de polícia ostensiva de trânsito, 
as diretrizes para o policiamento ostensivo de trânsito;

c) é atribuição do município a execução a fiscalização de 
trânsito, autuar e aplicar as medidas administrativas 
cabíveis, por infrações de circulação, estacionamento 
e parada previstas neste Código, no exercício regular 
do Poder de Polícia de Trânsito;

d) é atribuição do município para a aplicação das pe-
nalidades de advertência por escrito e multa, por 
infrações de circulação, estacionamento e parada pre-
vistas neste Código, notificando os infratores.

QUESTÃO 56

Analise as afirmativas abaixo, conforme o CTB, de acordo 
com as atribuições dos municípios e assinale a alternativa 
ERRADA:

a) é a atribuição do município implantar, manter e operar 
sistema de estacionamento rotativo pago nas vias, se 
for o caso.

b) é a atribuição do município licenciar veículos automo-
tores adquiridos por munícipes em sua área de con-
trole administrativo.

c) é atribuição do município arrecadar as multas que 
aplicar.

d) é atribuição do município a promoção e participação 
em projetos e programas de educação e segurança, 
de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo CON-
TRAN.

QUESTÃO 57

É infração de trânsito de competência do município, 
conforme o CTB:

a) dirigir veículo sem possuir Carteira Nacional de Habi-
litação ou Permissão para Dirigir.

b) dirigir sob a influência de álcool.
c) estacionar veículo no passeio ou sobre faixa destina-

da a pedestre.
d) conduzir veículo automotor sem certificado de licen-

ciamento.

QUESTÃO 58

É infração de trânsito de competência do município, 
conforme o CTB:

a) transitar em velocidade superior à máxima permitida 
para o local.

b) portar no veículo placas de identificação em desacor-
do com as especificações e modelos.

c) utilizar o veículo com a cor alterada em relação ao 
documento de registro.

d) conduzir veículo sem os documento de porte obriga-
tório.

QUESTÃO 59

São penalidades previstas no CTB, EXCETO:

a) advertência por escrito e multa.
b) apreensão de veículo e suspensão do direito de dirigir.
c) retenção de veículo e multa
d) cassação da CNH e da permissão de dirigir.

QUESTÃO 60

Analise as afirmativas abaixo, conforme o CTB, e assinale 
a afirmativa CORRETA:

I. Todo condutor que na ocasião do acidente deixar de 
prestar imediato socorro à vítima comete o crime de 
Omissão de Socorro no Trânsito.

II. Conduzir veículo automotor, na via pública, estando 
com concentração de  álcool por litro de sangue igual 
ou superior a 6 (seis) decigramas é crime de compe-
tência municipal e estadual para a apuração.

III. Modificar local de acidente automobilístico com vítima, 
na pendência de inquérito policial, com a finalidade de 
induzir a erro a autoridade policial é crime.

a) todas as afirmativas são incorretas.
b) apenas as afirmativas I e II são incorretas.
c) apenas as afirmativas I e III são incorretas.
d) apenas as afirmativas II e III são incorretas.
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REDAÇãO

NA PROVA DE REDAÇÃO, DEVEM SER OBSERVADOS 
OS SEGUINTES ITENS:
1. Assine somente o cabeçalho da folha de redação de-

finitiva e não deixe pistas de identificação no corpo da 
mesma, caso isso ocorra, a prova escrita será anula-
da;

2. Somente serão corrigidas as redações escritas com 
caneta esferográfica azul ou preta;

3. Não será permitido o uso de lápis borracha ou corre-
tivo de texto;

4. A folha de rascunho, constante do caderno de pro-
va, será de preenchimento facultativo. Em nenhuma 
hipótese, o rascunho elaborado pelo candidato será 
considerado na correção da prova; 

5. Não serão distribuídas folhas suplementares para 
rascunho nem para textos definitivos;

6. A Folha de Redação Definitiva não pode ser utilizada 
no verso e é o limite oficial para construção do texto;

7. A escrita deve ser contínua, sem saltar linhas, nem 
mesmo para separar parágrafos;

8. Os critérios de correção e avaliação da redação estão 
inseridos na folha de resposta;

9. O erro ortográfico idêntico será descontado apenas 
uma vez.

Leia atentamente os textos a seguir:

TEXTO I

Brasão D'Armas da Cidade de Sete Lagoas

TEXTO II

A coroa mural em cima do escudo é símbolo de cidade 
caracterizada, nesta significação, pelas cinco torres, sen-
do o metal de prata.

O esmalte vermelho do escudo representa o mérito, 
a intrepidez, a coragem, o ânimo valoroso, o espírito de-
cidido, características estas, de natureza moral, que têm 
decidido através dos tempos, o homem das Sete Lagoas, 
lado a lado com o de outras terras e de outras nações.

A corrente de preto simboliza a escravidão que se 
rompeu, num momento de cristã grandiosidade, e por 
isso é ela mostrada com o elo central rompido, que é para 
significar que Sete Lagoas é terra em que se ama a Liber-
dade. Lembra o episódio inesquecível da Escrava, que 
a bondade de um homem, reagindo contra a iniquidade 
do nefando comércio, desenvolveu à condição de cria-
tura livre. A cor negra (Sable) significa sofrimento, mas 
sofrimento interrompido (o elo partido). A estrela de ouro 
sinistrada representa a Lagoa Paulino, assim destacada 
em razão de sua posição privilegiada em pleno centro da 
cidade, sempre erigida em memorial de Sete Lagoas, en-
quanto que as seis estrelas adestradas, também de ouro, 
são a visualização das outras seis lagoas: Chácara, Cer-
cadinho, Caratina, José Félix, Matadouro e Boa Vista.

O ramo do algodoeiro e as duas canas arrancadas, 
ambos de verde (Sinopla) recordam a origem primeira 
da economia de Sete Lagoas, estreada precisamente na 
cultura desses dois vegetais. O verde, na simbologia He-
ráldica, diz da esperança, da abundância e da fertilidade, 
enquanto que o branco do algodão em flor é bem o sím-
bolo da paz e da fé, anseio e característica expressiva da 
gente setelagoana.

A faixa inferior, de branco, contém o dístico que marca 
os instantes das lutas, das pelejas, sempre buscando al-
cançar os planos mais altos do progresso material e prin-
cipalmente, as conquistas superiores da espiritualidade e 
que tão bem se concretizam nas mostras de respeito à 
ordem, à lei, aos ditames da religião da parte de cada 
cidadão de Sete Lagoas, Ad. Altiora Nata, ou seja, em 
vernáculo, "nascida pra o mais alto".

O metal ouro das estrelas representam a riqueza, o 
amor, a honra.

O metal prata da coroa mural simboliza a inocência, 
a candura, a lisura e a honestidade. 

Fonte: Wikipédia.

PROPOSTA

Considerando que as idéias apresentadas nos textos 
acima têm caráter unicamente motivador, redija um texto 
dissertativo/ argumentativo,  posicionando-se acerca do 
seguinte tema: 

A  preservação  de uma cidade depende da união  dos 
cidadãos que a respeitam.
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REDAÇÃO - FOLHA DE RASCUNHO
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