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PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2018 

 

Instruções 

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

provas e das normas que regem esse Concurso ou Processo Seletivo.  

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

2. Seus pertences deverão ser armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal. Somente 

devem permanecer em posse do candidato caneta esferográfica de material transparente, com tinta 

azul ou preta de ponta grossa, documento de identidade, lanche e água, se houver. A utilização de 

qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a imediata exclusão 

do candidato. 

3. Certifique-se de que este caderno: 

- contém 40 (quarenta) questões; 

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

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

sendo apenas 1 (uma) a resposta correta. 

5. No caderno de prova, pode-se rabiscar, riscar e calcular. 

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

preenchimento da grade de respostas.  

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

8. Os dois últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a 

Ata de Prova. 

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

Execução. 

 

Boa prova! 

 

GUARDA MUNICIPAL 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Instrução: As questões de números 01 a 10 referem-se ao texto abaixo. Os destaques ao 
longo do texto estão citados nas questões. 
                              

O que define a sua inteligência? 
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     O que faz uma pessoa ser mais inteligente que outra? Quais são os limites do cérebro? Dá 
para aumentar o poder da sua mente? A viagem começa com a pergunta fundamental: o que é 
a inteligência?  
     Ganhar uma partida de xadrez, escrever um romance, compor uma sinfonia, convencer uma 
multidão, contar a piada perfeita. São coisas que ____ tão rápido ____ mente, quando se fala 
de inteligência, quanto a imagem de um relógio se movendo ao pensarmos no tempo. Mas 
experimente gastar um ou dois minutos refletindo sobre o que há de comum entre essas 
habilidades. De uma hora para outra, a ideia clara que se tem da inteligência começa a se 

dissipar. Quanto mais se pensa, mais parece não haver ligação direta entre raciocínio 
matemático, criação de personagens e melodias ou talento para persuasão e comédia. Refletir 
sobre a inteligência desse ponto de vista gera uma sensação semelhante à que temos ao ouvir 
a pergunta “O que é o tempo?”. Antes da pergunta, sabemos exatamente o que é. Depois dela, 
não sabemos mais. Se quisermos entender o que é a inteligência, é preciso contornar esse tipo 
dificuldade. E uma boa estratégia para isso é ir direto à fonte: entender o cérebro. 
     Agora mesmo uma tempestade elétrica se alastra pelo 1,4 quilo de massa gelatinosa aí atrás 

da sua testa. É esse movimento caótico de sinais por uma rede de 100 bilhões de neurônios que 
produz seus pensamentos. Das profundezas desse órgão surge o que chamamos de inteligência. 
Mas, se você pensa que o processador de informações mais avançado do Universo foi projetado 
de um jeito elegante, está enganado. O cérebro humano é uma obra feita nas coxas. Uma obra 
que começou em vermes microscópicos, quando um punhado de células especializadas em 
enxergar se juntou numa das extremidades do bicho. Foi assim que surgiu o ancestral daquilo a 
que chamamos cabeça: um mero receptáculo de células nervosas responsáveis por captar luz e 
mover o animal. 
     Com o tempo, essa massa de neurônios, e a complexidade com a qual eles se conectam, 
cresceu. E aconteceu um milagre. Animais que reagiam automaticamente a estímulos exteriores 
passaram a se comportar de um jeito mais complexo e imprevisível. Em vez de responder 
cegamente a qualquer estímulo, começaram a repetir apenas os movimentos mais eficazes na 
luta pela sobrevivência – por exemplo: em vez de caçar qualquer coisa que se mexesse, 
passaram a selecionar suas presas entre as mais nutritivas e fáceis de abater. Esse talento para 
identificar acertos é a origem daquilo que chamamos aprendizagem. As vantagens que ela trouxe 

lançaram os seres vivos numa corrida em busca do maior e mais versátil cérebro. Mas os 
organismos que entraram na disputa enfrentaram um sério problema. Na evolução biológica, é 
impossível traçar um plano novo de construção de órgão do zero, pois herdamos as instruções 
básicas para a obra que estão nos genes dos nossos pais. O resultado disso é que o cérebro foi 
crescendo meio no improviso, com “puxadinhos” se amontoando a partir de uma estrutura 
básica. 
     Essa é a verdadeira história do cérebro: uma sucessão de gambiarras bem-feitas. E nem 
precisamos ir longe para entender isso. Quem tenta se concentrar em fazer uma prova, mas ao 
mesmo tempo não consegue tirar os olhos da(o) mocinha(o) ao lado experimenta sentimentos 
e pensamentos tão pouco relacionados que aparentam ter sido juntados aleatoriamente uns com 
os outros. Foram mesmo. “Existe uma série imperfeita de conexões entre os sistemas cognitivos 
e emocionais”, afirma o neurocientista Joseph Le Doux. “Essa situação é parte do preço que 
pagamos por termos capacidades que ainda não foram plenamente integradas ao nosso cérebro”. 
Quantas são essas capacidades e como elas se relacionam são questões centrais para definir o 

que é a inteligência, mas ninguém ainda tem uma resposta exata para elas. 
 

Texto adaptado especialmente para esta prova. Disponível em 
https://super.abril.com.br/ciencia/inteligencia/. Acesso em 09 out. 2018. 

 

QUESTÃO 01 – Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas da linha 
5 do texto. 
 

A) vem – a  
B) vem – à  
C) vêm – a  
D) vêm – à  
E) veem – há 
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QUESTÃO 02 – Qual das seguintes alternativas indica corretamente um sinônimo do verbo “dissipar” 
(l. 09)? 
 
A) Alterar. 
B) Consolidar. 
C) Desfazer. 

D) Mentalizar. 
E) Seguir. 
 

 
QUESTÃO 03 – Considerando-se o que o texto explicita, é correto afirmar que: 
 
A) Está enganado quem pensa que o processador de informações mais avançado do Universo foi feito 

nas coxas. 
B) A reação estudada de animais a estímulos externos se tornou indireta e inflexível. 
C) Os benefícios proporcionados pela aprendizagem levaram os seres vivos a correr em busca de um 

cérebro mais espontâneo e duradouro. 
D) A evolução do cérebro se deu de forma ordenada a partir dos genes dos nossos ancestrais. 
E) A definição da inteligência está relacionada a capacidades humanas ainda não integradas ao nosso 

cérebro em sua totalidade. 
 

 
QUESTÃO 04 – Na frase “Mas experimente gastar um ou dois minutos refletindo sobre o que há de 
comum entre essas habilidades”, o verbo “experimentar” está devidamente conjugado no: 
 
A) Presente do indicativo. 
B) Presente do subjuntivo. 
C) Imperativo afirmativo. 
D) Pretérito imperfeito do subjuntivo. 
E) Futuro do pretérito do indicativo. 
 

 
QUESTÃO 05 – Sobre o travessão localizado na linha 28, considere as seguintes afirmações: 
 
I. Ele está sendo utilizado, porque é um sinal de pontuação que serve para separar orações ou frases 

explicativas. 
II. Em seu lugar, poderia ser inserido um hífen a fim de manter a intenção do autor em realçar o 

exemplo sobre o desenvolvimento da aprendizagem. 
III. Ele poderia ser suprimido caso o autor quisesse deixar de salientar a mudança na prática das 

caçadas feitas pelos seres humanos, sem haver prejuízos à compreensão da mensagem. 
 
Quais estão corretas? 

 
A) Apenas I. 
B) Apenas II. 
C) Apenas III. 
D) Apenas I e II. 
E) Apenas II e III. 
  

 
QUESTÃO 06 – A conjunção que inicia a frase “Se quisermos entender o que é a inteligência, é 
preciso contornar esse tipo dificuldade” é classificada como: 
 
A) Consecutiva. 
B) Condicional. 
C) Final. 

D) Proporcional. 
E) Temporal. 
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QUESTÃO 07 – Na frase “a ideia clara que se tem da inteligência começa a se dissipar”, se a palavra 
“ideia” fosse flexionada no plural, quantas outras palavras precisariam ser modificadas para garantir 
a correta concordância verbo-nominal? 
 
A) Uma. 
B) Duas. 

C) Três. 
D) Quatro. 
E) Cinco. 
 

 
QUESTÃO 08 – Observe as seguintes propostas relacionadas à regência verbo-nominal: 
 

I. Na frase “Animais que reagiam automaticamente a estímulos exteriores passaram a se comportar 
de um jeito mais complexo e imprevisível”, caso o verbo “reagiam”, devidamente conjugado, 
fosse substituído por “respondiam”, não haveria incorreção regencial se fosse mantida a 
preposição “a” após o advérbio “automaticamente”.  

II. No excerto “Mas os organismos que entraram na disputa enfrentaram um sério problema”, se o 
verbo “enfrentaram”, devidamente conjugado no pretérito perfeito do modo indicativo, fosse 
substituído por “visualizaram”, seria necessário o acréscimo da preposição “à” após esse verbo 
para acertar sua regência.  

III. No excerto “É impossível traçar um plano novo de construção de órgão do zero”, se o verbo 
“traçar” fosse substituído por “desenhar”, não haveria a necessidade de inclusão de uma 
preposição depois desse verbo para acertar sua regência.  

 
Quais estão corretas? 
 
A) Apenas II. 
B) Apenas III. 
C) Apenas I e II. 
D) Apenas I e III. 
E) I, II e III. 
 

 
QUESTÃO 09 – O pronome, entre outras funções, cumpre o papel de conector discursivo, retomando 

termos anteriormente mencionados na produção textual, a fim de, com coerência, dar continuidade a 
ela. Nesse caso, os pronomes “dela” (l. 12) e “ela” (l. 30) estão, correta e respectivamente, retomando 
quais termos encontrados no texto? 
 
A) Pergunta – origem.  
B) Pergunta – aprendizagem.  
C) Inteligência – origem.  
D) Inteligência – aprendizagem. 
E) Inteligência – vantagens.   
 

 
QUESTÃO 10 – O verbo “Refletir” (l. 10) é formado pelo prefixo latino “re”. Por sua vez, este é 
indicativo, entre outras possibilidades semânticas, da ideia de: 
 

A) Divisão ao meio. 
B) Ir além de. 
C) Repetição. 
D) Ação completa. 
E) Oposição. 
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LEGISLAÇÃO 
 
QUESTÃO 11 – A Administração Municipal de Imbé, visando capacitar os Servidores Públicos efetivos 
para o melhor desempenho de suas funções, deverá proporcionar cursos de acordo com suas 
atribuições ou função totalizando no mínimo:  
 
A) 120 horas/aula anuais. 

B) 20 horas/aula anuais. 
C) 20 horas/aula mensais. 
D) 40 horas/aula anuais. 
E) 40 horas/aula semestrais. 
 

 
QUESTÃO 12 – Em relação à Promoção na carreira do serviço público do Município de Imbé, analise 
as assertivas abaixo, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas. 
 
(  ) Cada categoria funcional terá quatro classes, designadas pelas letras A, B, C e D, sendo esta 

última a final de carreira. 
(  ) O tempo de exercício na classe “A” para fins de promoção para classe “B” será de quatro anos. 
(  ) A cada mudança de classe, o servidor efetivo terá direito a 5% sobre o valor de seu padrão básico. 
(  ) Para obtenção de promoções, é necessário que a avaliação por desempenho seja considerada 

satisfatória. 
  
A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
 
A) F – F – V – V. 
B) F – V – F – V. 
C) V – F – F – V. 
D) V – F – V – F. 
E) V – V – F – F. 
 

 
QUESTÃO 13 – Everton, servidor público no Município de Imbé, no cargo de Guarda Municipal, 
recentemente promovido para a classe “B” de sua categoria funcional, tem ciência de que o 
desempenho na função se evidencia pela prestação de forma eficiente, dedicada e leal das atribuições 

que lhe são cometidas, bem como pela sua assiduidade, pontualidade e disciplina. Conforme previsto 
na Lei nº 1.622/2014, para que não fosse prejudicado na avaliação de desempenho, no período 
aquisitivo, podendo acarretar a interrupção da contagem do tempo de exercício para fins de sua 
promoção, Everton não poderia: 
 
I. Completar três faltas injustificadas ao serviço. 

II. Sofrer pena de suspensão disciplinar, mesmo que convertida em multa. 

III. Somar uma penalidade de advertência por escrito.  
IV. Somar, no período aquisitivo, dez atrasos de comparecimento ao serviço e/ou saídas antes do 

horário marcado para término da jornada.  
 
Quais estão corretas? 
 
A) Apenas I e IV. 

B) Apenas II e III. 
C) Apenas I, II e III.  
D) Apenas II, III e IV.  
E) I, II, III e IV. 
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QUESTÃO 14 – Em relação ao disposto na Lei Orgânica do Munícipio de Imbé/RS, analise as 
assertivas abaixo, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas. 
 
(  ) Ao Município é permitido estabelecer cultos religiosos e igrejas e subvencioná-los. 
(  ) O Poder Executivo é exercido pela Câmara de Vereadores. 
(  ) A eleição direta dos Vereadores, do Prefeito e Vice-Prefeito expressa a forma de autonomia do 

Município. 

(  ) Cabe o Município constituir a Guarda Municipal destinada à proteção dos bens, serviços e 
instalações do Município, conforme dispuser a lei. 

(  ) O Balneário de Imbé é a sede do Município. 
 
A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
 
A) F – F – V – V – V. 
B) F – V – F – F – F. 
C) V – F – V – V – V. 
D) V – V – F – V – F. 
E) V – F – V – F – V. 
 

 
QUESTÃO 15 – No que se refere à licença-prêmio no serviço público municipal de Imbé, assinale a 
alternativa INCORRETA (Lei nº 64/1990). 

 
A) A licença-prêmio, a pedido do servidor, poderá ser gozada, integral ou parcial, atendido o interesse 

da Administração. No caso de parcelamento, nenhuma parcela poderá ser inferior a um mês. 
B) Não terá direito à licença-prêmio o servidor que, dentro de período aquisitivo, houver faltado o 

serviço injustificadamente, por mais de trinta (30) dias, consecutivos ou alternados. 
C) O servidor, querendo, poderá transformar a licença-prêmio em dinheiro. 
D) O tempo de serviço prestado a qualquer Município do Estado do Rio Grande do Sul como funcionário 

público será contado para fins de licença-prêmio. 
E) Será concedida licença-prêmio de seis meses, com todos os direitos de seu cargo, após cada 

decênio de efetivo exercício, ou três meses após cinco anos de efetivo exercício, observadas as 
disposições em lei. 

 

 

QUESTÃO 16 – Eduardo, recentemente, tomou posse no cargo de Guarda Municipal do Município de 
Imbé, tendo ciência de que, como Servidor Público, lhe é proibido, EXCETO: 
 
A) Valer-se de sua qualidade de funcionário para obter proveito pessoal, para si ou para outros.  
B) Coagir ou aliciar subordinados, com objetivos de natureza política ou partidária.  
C) Apresentar-se ao serviço em boas condições de asseio e convenientemente trajado, ou com o 

uniforme que lhe for determinado. 

D) Praticar a usura, sob qualquer de suas formas. 
E) Receber de terceiros qualquer vantagem por trabalhos realizados na repartição ou promessa de 

realizá-los. 
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INFORMÁTICA 
 

QUESTÃO 17 – Com base na Figura 1 abaixo, considere que o usuário digitou no endereço de célula 
A5 o seguinte: =SOMA(B1:B4)+MÁXIMO(D1:D4)*MÍNIMO(A1:A4) e, logo após, pressionou a tecla 
Enter do teclado. Que valor conterá em A5? 
 

 
 

Figura 1 – Visão parcial de uma planilha do programa Microsoft Excel 2013, em sua configuração 
padrão 

 

A) 19. 
B) 22. 
C) 28. 
D) 31. 
E) 34. 
  

 

QUESTÃO 18 – Com base na Figura 2 abaixo, considere que o usuário digitou no endereço de célula 
B4 o seguinte: =MED(A2:E2) e, logo após, pressionou a tecla Enter do teclado. Que valor conterá em 
B4? 
 

 
 

Figura 2 – Visão parcial de uma planilha do programa Microsoft Excel 2013, em sua configuração 
padrão 

 

A) 2. 
B) 5. 
C) 9. 
D) 10. 
E) 11. 
  

 

QUESTÃO 19 – Com base na Figura 3 abaixo, considere que o usuário digitou no endereço de célula 

C4 o seguinte: =CONT.SE(A1:D3;"<>11") e, logo após, pressionou a tecla Enter do teclado. Que valor 
conterá em C4? 
 

 
 

Figura 3 – Visão parcial de uma planilha do programa Microsoft Excel 2013, em sua configuração 
padrão 

 

A) 2. 
B) 3. 

C) 4. 
D) 5. 
E) 9. 
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QUESTÃO 20 – Qual das alternativas abaixo corresponde a um dos modos de exibição de pasta de 
trabalho, do programa Microsoft Excel 2013, em sua configuração padrão? 
 
A) Normal. 
B) Fixado. 
C) Intermediário. 

D) Dividido. 
E) Ampliado. 
  

 
QUESTÃO 21 – Qual o nome do ícone criado pelo usuário na área de trabalho (Desktop) do sistema 
operacional Microsoft Windows 10 para acessar um arquivo com frequência? 
 

A) Atalho. 
B) Compactação. 
C) Fixação. 
D) Restaurado. 
E) Exibição.  
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MATEMÁTICA 
 
QUESTÃO 22 – Um bolo foi dividido em 20 fatias iguais. Se 14 fatias foram servidas, a fração que 
representa o que restou do bolo corresponde a: 
 
A) 1/20. 
B) 3/10. 

C) 6/14. 
D) 8/12. 
E) 10/14. 
 

 
QUESTÃO 23 – Um reservatório em formato de paralelepípedo, medindo 4m de comprimento, 3m 
de largura e 2,8m de altura, contém 14,25 m³ de água. Quantos m³ de água devem ser adicionados 
para encher completamente esse reservatório? 
 
A) 14,05. 
B) 15,95. 
C) 17,65. 
D) 19,35. 
E) 21,45. 

  

 
QUESTÃO 24 – Na compra de um automóvel no valor de R$ 36.000,00, foi dada uma entrada de 
64% do seu valor, e o restante será pago a prazo, no valor que corresponde a: 
 
A) R$ 12.960,00. 
B) R$ 13.850,00. 

C) R$ 14.240,00. 
D) R$ 14.720,00. 
E) R$ 15.150,00. 
  

 
QUESTÃO 25 – Para revestir o piso de um pavilhão em formato retangular, medindo 16m de 
comprimento por 15m de largura, quantas cerâmicas de formato retangular, medindo 0,30m de 
comprimento por 0,20m de largura, devem ser utilizadas? 
 
A) 2.250. 
B) 3.500. 
C) 3.650. 
D) 3.820. 
E) 4.000. 

  

 
QUESTÃO 26 – Em uma pequena cidade do interior, o caminhão que traz mercadorias para o 
supermercado passa a cada 6 dias; o que traz mercadorias para a farmácia, a cada 8 dias; e o que 
traz mercadorias para a padaria, a cada 16 dias. Se os três caminhões passarem no mesmo dia, 
após quantos dias passarão nesta cidade juntos novamente? 
 

A) 36. 
B) 38. 
C) 42. 
D) 44. 
E) 48.  
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
 
QUESTÃO 27 – Lucas, Guilherme e Gabriel conversam sobre os princípios de atuação da Guarda 
Municipal de Imbé – GMI, estabelecidos pela Lei Municipal nº 1.935/2018. Nesse sentido, analise as 

assertivas que seguem: 
 
 Lucas diz que a preservação da vida, a redução do sofrimento e a diminuição das perdas é um dos 

princípios. 
 Guilherme afirma que o compromisso com a evolução social da comunidade e o respeito à diversidade 

étnica, cultural, religiosa e sexual também são princípios. 
 Já para Gabriel, a proteção pessoal de munícipes e o uso progressivo da força estão entre esses 

princípios, embora ele não concorde. 
 
Quem, dentre os três rapazes, está cometendo um engano sobre o assunto em debate? 
 
A) Somente Lucas. 
B) Somente Guilherme. 
C) Somente Gabriel. 
D) Somente Lucas e Gabriel. 
E) Somente Lucas e Guilherme. 
 

 
QUESTÃO 28 – O Código de Posturas do Município estabelece que a infração seja provada pelo 
respectivo auto, lavrado por pessoa competente. Dentre as alternativas a seguir, qual informação NÃO 
tem obrigatoriedade de constar no referido documento? 
 
A) Nome do infrator, ou denominação que o identifique, e a sua residência, sempre que possível. 
B) Local de trabalho do infrator, sempre que possível. 
C) Designação do lugar, dia e hora que se deu a infração. 
D) Ato ou fato que constitui a infração. 
E) Nome e residência das testemunhas, se houver. 
 

 
QUESTÃO 29 – Dentre as infrações a seguir relacionadas, previstas no Código de Posturas do 
Município, qual delas obriga o infrator a ressarcir o dano causado? 

  
A) Poluir ou obstruir cursos d’água, fontes, represas, lagos, naturais ou artificiais, ou nas suas 

proximidades localizar privadas, cocheiras, estábulos ou outras instalações anti-higiênicas. 
B) Jogar lixo de qualquer espécie nas vias públicas ou noutros logradouros. 
C) Colocar cartazes ou fazer qualquer espécie de propaganda nas paredes dos prédios, muros, cercas, 

postes e árvores, sem prévia licença escrita de seus proprietários e devida autorização da 
Municipalidade. 

D) Transportar areia, aterro, entulho, lixo, serragem, cascas de cereais, penas de aves e semelhantes 
em veículos carregados em excesso, ou sem as devidas precauções. 

E) Conduzir, pelos passeios, volumes que possam ferir ou incomodar os transeuntes. 
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QUESTÃO 30 – Em abril deste ano, foi promulgada a Lei Municipal nº 1.920, que, dentre outras 

coisas, institui o Programa Imbé Mais Seguro. Sobre os vetores desse programa, associe a Coluna 1 
à Coluna 2. 
 
Coluna 1 
1. Videomonitoramento e cercamento eletrônico do Município. 
2. Controladores eletrônicos de velocidade. 

3. Guarda Municipal armada. 
4. Cooperação com os órgãos de segurança das demais esferas estatais. 
5. Parcerias com empresas de vigilância privada. 
 
Coluna 2 
(  ) Visa ao compartilhamento de dados, informações e experiências, além de oferecer melhores 

condições para a atuação da Brigada Militar, do Corpo de Bombeiros Militar e da Polícia Civil no 
Município. 

(  ) Corroborará para o patrulhamento do município de Imbé de forma ostensiva, preventiva e 
repressiva em apoio direto às ações da Brigada Militar e da Polícia Civil. 

(  ) Tem por escopo ampliar a abrangência da atuação dos órgãos de segurança pública no Município. 
(  ) Visa à redução de acidentes de trânsito, com a instalação de equipamentos em áreas identificadas 

como locais em que há excessiva velocidade dos veículos, colaborando com a conscientização e 
preservação de vidas. 

(  ) Tem por escopo monitorar e identificar veículos que entram e saem do Município, utilizando para 
tanto equipamentos de alta tecnologia, sendo todas as informações compartilhadas com as forças 
policiais. 

 
A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
 
A) 1 – 2 – 3 – 4 – 5. 

B) 4 – 3 – 2 – 5 – 1. 
C) 3 – 5 – 2 – 1 – 4. 
D) 4 – 3 – 5 – 2 – 1. 
E) 5 – 1 – 4 – 3 – 2. 
 

 
QUESTÃO 31 – Com base na apresentação do Programa Imbé Mais Seguro, disponibilizado em 

www.imbe.rs.gov.br, em 12/07/2017, sobre o Videomonitoramento e Cercamento Eletrônico, analise 
as seguintes assertivas: 
 
I. Instalação da Central de Videomonitoramento na sede da Guarda Civil Municipal (GCM). 

II. Realização do monitoramento das câmeras, pela GCM, através de escala de turnos de serviço nas 
24 horas do dia, com compartilhamento de imagens às polícias Civil e Militar.  

III. Quando da constatação de fatos anormais, o operador do videomonitoramento comunicará, de 
forma imediata, via telefone ou outro canal de comunicação, a Brigada Militar, para o devido 
atendimento da ocorrência, que contará com o apoio da GCM. 

 
Quais estão corretas? 
 
A) Apenas I. 
B) Apenas II. 

C) Apenas III. 
D) Apenas I e III. 
E) I, II e III. 
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QUESTÃO 32 – Segundo a Lei nº 13.022/2014, que dispõe sobre o Estatuto Geral das Guardas 

Municipais, quanto às competências específicas das guardas municipais – respeitadas as competências 
dos órgãos federais e estaduais, analise as assertivas a seguir, assinalando V, se verdadeiras, ou F, 
se falsas. 
 
(  ) Zelar pelos bens, equipamentos e todos os prédios existentes na área do Município. 
(  ) Prevenir e inibir, pelo uso progressivo da força, bem como coibir com o uso de armas, infrações 

penais ou administrativas e atos infracionais que atentem contra os bens, serviços e instalações 
municipais. 

(  ) Colaborar, de forma integrada com os órgãos de segurança pública, em ações conjuntas que 
contribuam com a paz social. 

(  ) Proteger o patrimônio ecológico, histórico, cultural, arquitetônico e ambiental do Município, 
inclusive adotando medidas educativas e preventivas. 

 
A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
 
A) F – F – V – V. 
B) V – V – F – V. 
C) F – V – F – F. 
D) V – F – V – F. 
E) V – V – F – F. 

 

 
QUESTÃO 33 – Antônio, que é guarda municipal em Imbé, em um dia de trabalho, presencia um 
veículo ameaçando os pedestres que estão atravessando a via. Imediatamente ele interpela o 
automóvel e pede que o motorista desça do carro. O motorista, consternado, pergunta a Antônio o 
que mais irá acontecer além de ter de pagar a multa e recebe como resposta que, de acordo com o 
Código de Trânsito Brasileiro – CTB, ele cometeu uma infração ___________, que tem como 
penalidade, além da multa, ____________________ e, como medida administrativa, 
______________________________. 
 
Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima. 
 
A) grave – suspensão do direito de dirigir – recolhimento do documento de habilitação 
B) gravíssima – suspensão do direito de dirigir – retenção do veículo e recolhimento do documento de 

habilitação 
C) média – apreensão do veículo – recolhimento do documento de habilitação 
D) gravíssima – apreensão do veículo – recolhimento do Certificado de Registro e do Certificado de 

Licenciamento Anual 
E) grave – suspensão do direito de dirigir – recolhimento do Certificado de Registro, do Certificado de 

Licenciamento Anual e do documento de habilitação e remoção do veículo 
 

 
QUESTÃO 34 – Carolina é uma das guardas municipais que atua junto às escolas, em ações para a 
educação no trânsito. Dentre as informações a seguir, assinale aquela que NÃO é transmitida por ela, 
por estar incorreta, segundo o CTB. 
 
A) Os pedestres, ao ouvirem o alarme sonoro, deverão aguardar no passeio, só atravessando a via 

quando o veículo já tiver passado pelo local. 

B) Para cruzar a pista de rolamento, o pedestre tomará precauções de segurança, levando em conta, 
principalmente, a visibilidade, a distância e a velocidade dos veículos. 

C) Quando for cruzar a pista de rolamento, o pedestre deve utilizar as faixas ou passagens a ele 
destinadas sempre que estas existirem em uma distância de até cinquenta metros dele. 

D) Nas interseções e em suas proximidades, onde não existam faixas de travessia, os pedestres devem 
atravessar a via na continuação da calçada, certificando-se de que podem fazê-lo sem obstruir o 
trânsito de veículos. 

E) Os pedestres que estiverem atravessando a via sobre as faixas delimitadas para esse fim terão 

prioridade de passagem, inclusive nos locais com sinalização semafórica. 
 
 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.022-2014?OpenDocument
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QUESTÃO 35 – O Decreto nº 5.123/2004 regulamenta a Lei nº 10.826/2003, que dispõe sobre 

registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição, sobre o Sistema Nacional de Armas – 
SINARM e define crimes. Com base nesses textos legais, marque 1, para as assertivas que 
representam um requisito para aquisição de uma arma de fogo de uso permitido, e 2, para aquelas 
que não representam. 
 

(  ) Comprovar efetiva necessidade. 

(  ) Ter, no mínimo, vinte e oito anos. 
(  ) Apresentar original e cópia, ou cópia autenticada, de documento de identificação pessoal. 
(  ) Comprovar, em seu pedido de aquisição do Certificado de Registro de Arma de Fogo e 

periodicamente, a idoneidade e a inexistência de inquérito policial ou processo criminal, por meio 
de certidões de antecedentes criminais da Justiça Federal, Estadual, Militar e Eleitoral, que 
poderão ser fornecidas por meio eletrônico. 

(  ) Apresentar documento comprobatório de ocupação lícita e de residência certa. 
 

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

A) 2 – 1 – 2 – 1 – 2. 
B) 1 – 2 – 1 – 2 – 1. 
C) 2 – 2 – 1 – 1 – 1. 
D) 1 – 1 – 2 – 2 – 2. 
E) 2 – 1 – 2 – 2 – 1. 
 

 

QUESTÃO 36 – Ainda de acordo com o Decreto nº 5.123/2004, o registro da arma de fogo de uso 

permitido deverá conter, no mínimo, os seguintes dados do interessado, EXCETO: 
 

A) Nome, filiação, data e local de nascimento. 
B) Endereço residencial e endereço da empresa ou órgão em que trabalhe. 

C) Estado Civil. 
D) Número da cédula de identidade, data da expedição, órgão expedidor e Unidade da Federação. 
E) Número do Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). 
 

 

QUESTÃO 37 – Quanto às formas de violência doméstica e familiar contra a mulher e seus respectivos 
entendimentos, relacione a Coluna 1 à Coluna 2. 
 

Coluna 1 
1. Física. 
2. Psicológica. 
3. Sexual. 
4. Patrimonial. 
5. Moral. 
 

Coluna 2 
(  ) Qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, 

instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, 
incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades. 

(  ) Qualquer conduta que ofenda sua integridade ou saúde corporal. 
(  ) Qualquer conduta que, dentre outras, limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais e 

reprodutivos. 
(  ) Qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria. 
(  ) Qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima, dentre outras. 
 

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

A) 4 – 1 – 3 – 5 – 2. 
B) 2 – 3 – 4 – 1 – 5. 

C) 5 – 2 – 1 – 4 – 3. 
D) 1 – 4 – 5 – 2 – 3. 
E) 4 – 5 – 2 – 3 – 1. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%205.123-2004?OpenDocument
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QUESTÃO 38 – Jonas é guarda municipal e, durante sua ronda matinal, foi chamado por um rapaz 
no momento em que passava em frente a um supermercado. Ao entrar, percebeu que havia pouco 
movimento de clientes no estabelecimento, três caixas disponíveis para atendimento, e cerca de 
quatro pessoas aglomerando-se no quarto caixa, onde uma senhora de 67 anos discutia com o 
funcionário, pois este disse que atenderia antes dela um senhor (chamado João) que, embora com 
algumas limitações, contou alegremente que completava, naquele dia, 89 anos de idade. Jonas pediu 
calma à senhora e disse que o atendente estava correto em sua atitude. Considerando o relato acima, 

assinale a alternativa correta. 
 
A) Jonas agiu errado, pois sempre se deve atender primeiro as damas. 
B) O Estatuto do Idoso prevê prioridade de atendimento para pessoas com mais de 80 anos, motivo 

pelo qual Jonas deu razão ao funcionário. 
C) Jonas equivocou-se, pois a preferência de atendimento é das mulheres, de acordo com a Lei Maria 

da Penha. 
D) Por empatia a João, Jonas concordou com o funcionário. 
E) Jonas deveria ter exigido a abertura de outro caixa ao gerente do supermercado, para maior 

agilidade no atendimento aos clientes maiores de sessenta anos, pois eles gozam de prioridade de 
atendimento. 

 

 
QUESTÃO 39 – Um guarda municipal presenciou uma mulher gritando palavras de cunho ofensivo a 

uma criança, ao mesmo tempo em que a puxava pelo braço. Ao abordar essa mulher, ele descobriu 
que a mulher é a babá, e a menina, de 5 anos, reclamava, porque queria voltar para casa e pegar a 
boneca que havia esquecido. Ele, após acalmar a criança, explicou à mulher que, de acordo com o 
ECA, por sua atitude, ela estava sujeita, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, à(ao): 
 
I. Encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico.  

II. Encaminhamento a cursos ou programas de orientação. 
III. Obrigação de encaminhar a criança a tratamento especializado. 
IV. Multa ou detenção de 06 meses a um ano. 
 
Quais estão corretas? 
 
A) Apenas I e III. 
B) Apenas II e III. 

C) Apenas II e IV. 
D) Apenas I, II e III. 
E) I, II, III e IV. 

 

 
QUESTÃO 40 – Um jovem de 14 anos praticou um ato infracional. Ao ser abordado pelo guarda 
municipal, ficou bastante nervoso e, chorando, perguntou ao agente o que aconteceria com ele. O 

guarda explicou que, de acordo com o ECA, o adolescente estava sujeito às medidas socioeducativas, 
e a autoridade competente, considerando a capacidade de cumprimento, as circunstâncias e a 
gravidade da infração, iria escolher entre as opções disponíveis no Estatuto. Citou algumas, porém 
cometeu um engano. Assinale qual delas está ERRADA. 
 
A) Encaminhamento aos pais ou responsável mediante termo de responsabilidade. 
B) Advertência. 

C) Obrigação de reparar o dano. 
D) Prestação de trabalho forçado à comunidade. 
E) Inserção em regime de semiliberdade ou internação em estabelecimento educacional. 
 


