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Cargo: Guarda Civil Metropolitano – 3ª Classe   

Disciplina: Conhecimentos Específicos   

    

Número questão/ Tipo Justificativa Conclusão (Deferido ou 
Indeferido) 

Resposta Alterada para: 

41-1 / 47-2 / 50-3 / 53-4 Constituição Federal Brasileira de 1988. 
TÍTULO I 

Dos Princípios Fundamentais 
(…)  
Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 
I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; 
II - garantir o desenvolvimento nacional; 
III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e 
regionais; 
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 
quaisquer outras formas de discriminação. 
 
Já os fundamentos encontram-se no art. 1º da CF/88. 
 
 

Indeferido Gabarito mantido 

43-1 / 55-2 / 54-3 / 44-4 Constituição Federal Brasileira de 1988. 
Art. 5º, XLIII - a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia 
a prática da tortura , o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os 
definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores 
e os que, podendo evitá-los, se omitirem. 
 
O referido dispositivo constitucional coloca a tortura, o tráfico de drogas e o terrorismo 
como crimes equiparados aos crimes hediondos, sendo este o gabarito. De outro lado, 
a tortura é crime insuscetível de graça ou anistia. Outrossim, a tortura não é 
imprescritível pois nada foi trazido no texto constitucional que possa direcionar esta 
interpretação, ao contrário do racismo e da ação de grupos armados contra a ordem 
constitucional e o Estado democrático, com previsão no art. 5º, XLII e XLIV CF/88. 
 
Não há necessidade de conhecimento de aspectos da lei de crimes hediondos (Lei 
8072/90), tampouco da lei de tortura (Lei 9455/97) para responder à questão, visto que 
o conhecimento cobrado encontra-se na Constituição Federal. Aliás, nenhuma destas 
leis fala algo a respeito de o trio de delitos ser equiparado aos crimes hediondos, 

Indeferido Gabarito mantido 
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interpretação que se extrai sim do artigo 5º da Constituição Federal. 
 
Por fim, o crime de tortura não encontra previsão no Código Penal. 
 
 

 

  

 44-1 / 41-2 / 42-3 / 58-4 Constituição Federal Brasileira de 1988. 
Art. 5º, XVI - todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao 
público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião 
anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à 
autoridade competente. 
 
 

Indeferido Gabarito mantido  

 45-1 / 42-2 / 59-3 / 52-4 Constituição Federal Brasileira de 1988. 
 
Art. 5º: 
 
XLII - a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena 
de reclusão, nos termos da lei; 
 
XLVII - não haverá penas: 
a) de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do art. 84, XIX; 
b) de caráter perpétuo; 
c) de trabalhos forçados; 
d) de banimento; 
e) cruéis; 
 
Conhecimento consta o seguinte item do edital:  
1. Constituição Federal Brasileira de 1988 e suas Emendas: (…)  1.2. Título II – Dos 
Direitos e Garantias Fundamentais; 1.3. Do Capítulo I – Dos Direitos e Deveres 
Individuais e Coletivos. 
 
 

Indeferido Gabarito mantido  

 47-1 / 51-2 / 58-3 / 50-4 Recurso automaticamente desconsiderado, de acordo com subitem 22.8. do 
Edital do Certame.  
 

Indeferido Gabarito mantido  

 52-1 / 43-2 / 49-3 / 49-4 Estatuto Geral das Guardas Municipais (Lei Federal nº 13.022/2014) 
CAPÍTULO II 

DOS PRINCÍPIOS 

Indeferido Gabarito mantido  
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Art. 3º São princípios mínimos de atuação das guardas municipais: 
I - proteção dos direitos humanos fundamentais, do exercício da cidadania e das 
liberdades públicas; 
II - preservação da vida, redução do sofrimento e diminuição das perdas; 
III - patrulhamento preventivo; 
IV - compromisso com a evolução social da comunidade; e 
V - uso progressivo da força. 
 
A ronda pelo perímetro da escola municipal atende ao patrulhamento preventivo, 
evitando-se a consumação de crimes nas áreas protegidas pela Guarda municipal. Já 
o princípio do uso progressivo da força ocorreu quando foi dada ordem de parada, 
porém desobedecida; em seguida houve perseguição ao agente, até a sua captura; e, 
finalmente, foi necessária a imobilização do agente, até com uso de algemas, para 
evitar sua fuga. Ou seja, foram utilizadas diversas técnicas para fazer cessar a 
atividade ilícita do sujeito, sempre respeitada a progressão do uso da força (do menor 
- ordem de parada – até o maior – a força física suficiente para algemar o indivíduo). 
 

Não é possível considerar como correto o princípio contido no inciso II do Estatuto das 
Guardas - “preservação da vida, redução do sofrimento e diminuição das perdas” -, 
pois o crime cometido foi um crime de furto (subtração de fios sem violência ou grave 
ameaça), o qual protege o patrimônio alheio, não cabendo falar em vida ou sofrimento 
pois não é um delito contra a vida ou a integridade física de outrem. Ademais, a 
alternativa traz de forma incompleta o citado princípio: “redução do sofrimento e 
diminuição das perdas”, de modo que é impossível considerá-la correta. 
 

 

 55-1 / 57-2 / 57-3 / 47-4 Estatuto Geral das Guardas Municipais (Lei Federal nº 13.022/2014) 
Art. 21. As guardas municipais utilizarão uniforme e equipamentos padronizados, 
preferencialmente, na cor azul-marinho. 
 
Ademais, o próprio enunciado cobra o conhecimento da cor preferencial, e não 
obrigatória. 
 

 

Indeferido Gabarito mantido  

 57-1 / 60-2 / 46-3 / 51-4 Recurso automaticamente desconsiderado, de acordo com subitem 22.8. do 
Edital do Certame.  
 
 

Indeferido Gabarito mantido  

 60-1 / 46-2 / 55-3 / 41-4 Lei Municipal nº 16.239/2015. 
Art. 13, § 7º O servidor que não for aprovado no estágio probatório será exonerado na 

Indeferido Gabarito mantido  
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forma da legislação específica. 
 
 

 

  

  

Cargo: Guarda Civil Metropolitano – 3ª Classe   

Disciplina: Conhecimentos Gerais - Informática Básica  

    

Número questão/ Tipo Justificativa Conclusão (Deferido ou 
Indeferido) 

Resposta Alterada para: 

31-1 / 40-2 / 32-4 Segundo João Antônio Carvalho no Livro Noções de Informática para Concursos, 
p.109, 2ª edição, ed. Campus, 2013. Segundo Carvalho, o menu iniciar é o local 
principal do seu microcomputador e dentro da janela computador estão listadas as 
unidades de disco presentes na sua máquina. Portanto, ao clicar uma ou duas vezes, 
a partir do MENU INICIAR, com o botão esquerdo do mouse (botão normal do dedo 
indicador) no menu iniciar será apresentado as unidades de disco presentes no 
computador. O fato de clicar a partir do menu iniciar, uma ou duas vezes, não altera a 
visualização das informações referentes as unidades de disco do seu computador. 
Desta forma, a banca mantém o enunciado e a resposta da questão. 

Indeferido Gabarito mantido 

  

 

 

32-1 / 32-2 / 35-3 / 35-4/ Segundo João Antônio Carvalho no Livro Noções de Informática para Concursos, 
p.135, 2ª edição, ed. Campus, 2013, no Windows 7, existem 5 maneiras para 
renomear um arquivo: a) acione o menu arquivo /renomear; b) acione a tecla F2 (no 
teclado); c) acione um clique no nome do objeto; d) botão direito no objeto/ renomear 
(no menu de contexto); e) clique no botão organizar (barra de ferramntas)/ renomear, 
digite o nome para o objeto (pois o nome estará alterável) e confirme pressionando 
enter ou clicando fora do objeto. 
No Windows 7, ao clicar no botão organizar da barra de ferramentas e selecionar no 
menu que se abre renomear, digita-se o novo nome do arquivo e confirma-se 
pressionando enter ou clicando fora do objeto. Portanto a resposta correta é acionar o 
botão organizar, clicar em renomear, digitar o novo nome e confirmar pressionando a 
tecla enter. A questão está clara e menciona que Karina está utilizando o Windows 7. 
Desta forma, a banca mantém o enunciado e a resposta da questão. 

Indeferido Gabarito mantido 

33-1 / 37-2 / 33-3 / 36-4 Segundo João Antônio Carvalho, no livro Noções de Informática para concurso, p. 
217, o modo Layout de Impressão é o modo que oferece exatamente aquilo que vai 
sair impresso. Não é possível ver o cabeçalho e o rodapé em outro modo de exibição 
no MS Word.  Portanto o modo de exibição impressão precisa ser acionado por Dilma.  
O programa do edital do concurso prevê apenas o MS Word, o MS Excel e o MS 

Indeferido Gabarito mantido 
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Powerpoint como softwares aplicativos para a utilização nas questões do concurso. No 
perfil do cargo espera-se que o candidato saiba diferenciar as aplicações para esses 
três softwares aplicativos. O MS Excel é específico para trabalhar uma planilha de 
dados e não é apropriado especificamente para elaboração de relatórios com 
cabeçalho ou rodapé. O Powerpoint um software para apresentação e também não é 
adequado para fazer relatórios utilizando cabeçalho ou rodape. O MS Word é um 
software processador de texto indicado para a elaboração de relatórios e possui uma 
faixa de opções com cabeçalho e rodape. Haja vista que o enunciado está claro e 
menciona os recursos cabeçalho e rodapé em um relatório, o único aplicativo que 
atende ao enunciado da questão é o MS Word. Portanto, o candidato  deve saber  
diferenciar sobre os softwares aplicativos para atender ao perfil do cargo. Desta forma, 
a banca mantém o enunciado e a resposta da questão. 

34-1 / 33-2 / 39-3 / 31-4 Segundo João Antônio Carvalho, no livro Noções de Informática para concurso, p. 
185, se o ponto de inserção estiver entre duas letras de uma palavra, qualquer efeito 
de formatação de caracteres será aplicado a toda a palavra. Portanto a resposta 
correta é apenas a palavra onde o cursor se encontra passa para o formato negrito. A 
questão estava clara e objetiva e atende ao item edição e formatação de textos do 
programa do edital do concurso. Desta forma, a banca mantém o enunciado e a 
resposta da questão. 

Indeferido Gabarito mantido 

35-1 / 39-2 / 36-3 / 40-4 Segundo João Antônio Carvalho, no livro Noções de Informática para concurso, p. 
217, o modo Layout de Impressão é o modo que oferece exatamente aquilo que vai 
sair impresso. Não é possível ver o cabeçalho e o rodapé em outro modo de exibição 
no MS Word.  Portanto o modo de exibição impressão precisa ser acionado por Dilma.  
O programa do edital do concurso prevê apenas o MS Word, o MS Excel e o MS 
Powerpoint como softwares aplicativos para a utilização nas questões do concurso. No 
perfil do cargo espera-se que o candidato saiba diferenciar as aplicações para esses 
três softwares aplicativos. O MS Excel é específico para trabalhar uma planilha de 
dados e não especificamente com relatórios envolvendo cabeçalho ou rodapé. O 
Powerpoint um software para apresentação e também não é adequado para fazer 
relatórios utilizando cabeçalho ou rodape. O Powerpoint um software para 
apresentação e também não possui cabeçalho ou rodape.. O MS Word é um software 
processador de texto indicado para a elaboração de relatórios e possui uma faixa de 
opções com cabeçalho e rodape. Haja vista que o enunciado está claro e menciona a 
elaboração de relatório com os recursos cabeçalho e rodapé, o único aplicativo que 
atende a essa questão é o MS Word. Portanto, o candidato deve saber diferenciar 
sobre os softwares aplicativos para atender ao perfil do cargo. Desta forma, a banca 
mantém o enunciado e a resposta da questão.  

Indeferido Gabarito mantido 

36-1 / 31-2 / 38-3 / 38-4 Segundo João Antônio Carvalho, no livro Noções de Informática para concurso, p. 
217, o modo Layout de Impressão é o modo que oferece exatamente aquilo que vai 
sair impresso. Não é possível ver o cabeçalho e o rodapé em outro modo de exibição 

Indeferido Gabarito mantido 
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no MS Word.  Portanto o modo de exibição impressão precisa ser acionado por Dilma.  
O programa do edital do concurso prevê apenas o MS Word, o MS Excel e o MS 
Powerpoint como softwares aplicativos para a utilização nas questões do concurso. No 
perfil do cargo espera-se que o candidato saiba diferenciar as aplicações para esses 
três softwares aplicativos. O MS Excel é específico para trabalhar uma planilha de 
dados e não especificamente com cabeçalho ou rodapé em relatórios. O Powerpoint 
um software para apresentação e também não é adequado para fazer relatórios 
utilizando cabeçalho ou rodape.. O MS Word é um software processador de texto 
indicado para a elaboração de relatórios e possui uma faixa de opções com cabeçalho 
e rodape. Haja vista que o enunciado está claro e menciona os recursos cabeçalho e 
rodapé, o único aplicativo que atende a essa questão é o MS Word. Portanto, o 
candidato precisa saber diferenciar sobre os softwares aplicativos para atender ao 
perfil do cargo. Desta forma, a banca mantém o enunciado e a resposta da questão. 

37-1 / 35-2 / 37-3 / 34-4 A questão está clara e objetiva e atende ao item MS Excel 2010 uso de formulas. O 
objetivo era saber se o candidato saberia utilizer uma formula com as funções Cont.se 
e Par. Segundo Costa e Aquila, no livro Informática Básica, p. 187 e 192, editora 
Impetus, 2009, no MS Excel a função Cont.se ( ) conta quantas células existe em um 
intervalo que satisfaz um critério ou condição. No caso, o intervalo seria da célula B2 
até a célula B10, e que atende ao critério de ser maior que cinco, resultando em 5 (10, 
100, 301, 30 e 23). A função PAR ( ) trabalha em cima do resultado anterior e 
arredonda para um número positivo para cima até o número par inteiro mais próximo, 
neste caso 6. Portanto, o resultado é 6. A questão foi testada no MS Excel 2010 e 
apresenta como única resposta 6. A função Cont.se ( ) conta quantas células existe 
em um intervalo que satisfaz um critério ou condição. A função PAR ( ) arredonda um 
número positivo para cima até o número par inteiro mais próximo. O resultado 
esperado está na celula B11 iniciada pelo operador =. Desta forma, a banca mantém o 
enunciado e a resposta da questão. 

Indeferido Gabarito mantido 

38-1 / 38-2 / 34-3 / 33-4 Segundo Monteiro e Matos, no livro Informática Essencial para Provas e Concursos, p. 
179, ed. Alumnus, 2012, o modo de exibição classificação de slides exibe os slides em 
forma de miniaturas, sendo recomendado para organizar, inserir novos slides, 
modificar de posição, visualizar os efeitos aplicados e até mesmo excluir. Portanto a 
resposta correta é classificação de slides. Na questão está visualmente claro que 
existem 6 slides em uma única tela, o que caracteriza o modo de exibição 
classificação de slides. O conteúdo em cada slide é indiferente para o candidato 
selecionar o modo de exibição solicitado. Desta forma, a banca mantém o enunciado e 
a resposta da questão. 

Indeferido Gabarito mantido 

40-1 / 36-2 / 31-3 / 39-4 A questão está clara e objetiva e atende ao item uso do correio eletrônico do programa 
do edital do concurso. A cópia oculta não deixa o destinatário saber quem recebeu o 
arquivo. Desta forma, se ele enviar para ele próprio o arquivo e colocar como cópia 
oculta o grupo, ninguém vai saber quem recebeu, pois somente aparecerá no 

Indeferido Gabarito mantido 
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cabeçalho do e-mail que o arquivo foi enviado do Bernardo para ele próprio. Portanto, 
a resposta correta é de Bernardo para Bernardo com cópia oculta para o grupo e 
anexando o arquivo. Ressalta-se que no enunciado está claro que somente Bernardo 
pode aparecer como origem ou destino no e-mail. Desta forma, a banca mantém o 
enunciado e a resposta da questão. 

 

 

 
  

Cargo: Guarda Civil Metropolitano – 3ª Classe   

Disciplina: Conhecimentos Gerais -  Língua Portuguesa  

    

Número questão/ Tipo Justificativa Conclusão (Deferido ou 
Indeferido) 

Resposta Alterada para: 

1-1 / 6-2 / 9-3 / 8-4 Os vocábulos presentes nos itens estão dicionarizados e a grafia de adoescer com S não 
se justifica. 

Indeferido Gabarito mantido 

2-1 / 5-2 / 10-3 / 7-4 A questão não aborda as siglas fora da ortografia oficial, ou seja, visa verificar como se 
grafam as siglas e o item é o primeiro da programação oficial: todas as siglas são 
grafadas por suas iniciais enquanto a sigla SABESP é formada com mais de uma letra 
inicial. O erro de concordância no enunciado em nada interfere com a questão. 

Indeferido Gabarito mantido 

  

 

 

3-1 / 9-2 / 1-3 / 6-4 A questão mostra um erro em seu enunciado, já que deveria incluir o advérbio “não”. Deferido Anulada 

4-1 / 2-2 / 4-3 / 10-4 A questão mostra palavras grafadas erradamente, conforme dicionarização, exceto o 
vocábulo do gabarito official. 

Indeferido Gabarito mantido 

5-1 / 8-2 / 6-3 / 1-4 A questão aborda a regência e o vocábulo “determinadas” solicita a preposição A. Indeferido Gabarito mantido 

6-1 / 10-2 / 2-3 / 4-4 No item apontado no gabarito official não há intensificação, mas sim quantidade, o que 
também pode ser visto pela classe grammatical de pronome indefinido e não de advérbio. 

Indeferido Gabarito mantido 

7-1 / 1-2 / 8-3 / 2-4 Os sinais de pontuação utilizados marcam condições semânticas e sintáticas apropriadas 
na resposta official: marcar adversativas, antecipação de oração subordinada e 
enumeração de termos. 

Indeferido Gabarito mantido 

8-1 / 3-2 / 5-3 / 3-4 Todos os vocábulos apontados se prendem ao radical de “mês”, conforme indicações dos 
dicionários. 

Indeferido Gabarito mantido 

9-1 / 7-2 / 3-3 / 9-4 A frase apontada mostra dupla posibilidade de concordância verbal, possibilitando a 
concordância com o núcleo (singular) ou com o termo seguinte (plural). 

Indeferido Gabarito mantido 

10-1 / 4-2 / 7-3 / 5-4 No caso, o pronome LHE funciona como possessive, ao contrário dos demais casos, em 
que se refere a pessoas (pronome pessoal). 

Indeferido Gabarito mantido 
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Cargo: Guarda Civil Metropolitano – 3ª Classe   

Disciplina: Conhecimentos Gerais -  Raciocínio Lógico 

    

Número questão/ Tipo Justificativa Conclusão (Deferido ou 
Indeferido) 

Resposta Alterada para: 

11-1 / 16-2 / 20-3 / 16-4 A questão encontra-se dentro do item “2.1.1.1. Operações (adição, subtração, 
multiplicação, divisão, potenciação)”. Portanto, não há necessidade de anulação da 
questão 

Indeferido Gabarito mantido 

12-1 / 18-2 / 19-3 / 19-4  
Analisando a sequência percebe-se a seguinte lógica: 
1o item: 0 = 30 * (-1) 
2o item: 1/3 = 3-1 * (1) 
3o item: -9 = 32* (-1) 
… 
Logo, o sétimo item será: 
7o item: 36 *(-1) = -729 
 

Indeferido Gabarito mantido 

  

 

 

 13-1 / 11-2 / 11-3 / 12-4 Pelo enunciado entende-se que trata-se de juros compostos, pois é um investimeto. 
Para calcularmos o valor total do investimento fazemos: 
Vt = 5000 * (1 + 0,03) * (1 - 0,05) * (1 + 0,08) 
Vt = 5000 * 1,03 * 0,95 * 1,08 
Vt = 5283,9 

Indeferido Gabarito mantido  

 14-1 / 14-2 / 18-3 / 17-4 A questão encontra-se dentro do item “2.1.1.2. Expressões numéricas”. Portanto, não há 
necessidade de anulação da questão 

Indeferido Gabarito mantido  

 15-1 / 17-2 / 16-3 / 14-4 Considerando x o número de homens e y o número de mulheres, podemos escrever 
as seguintes equações: 
 
I) x + y = 30 
II) y = x + 8 -> x = y - 8 
 
Substituindo II em I, temos: 
y - 8 + y = 30 
2y = 38 
y = 19 

Indeferido Gabarito mantido  
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Logo, o número de mulheres, em relação ao número total de funcionários é: 19/30 

 16-1 / 13-2 / 17-3 / 20-4 Houve um erro de digitação nas alternativas nas quais deveriam ser do tipo “X horas e 
y minutos”, porém estavam “X dias e y minutos” levando os candidatos ao erro. 

Deferido Anulada  

 17-1 / 12-2 / 15-3 / 11-4 Pelo enunciado podemos escrever as seguintes equações: 
x = tempo decorrido até Leonardo acordar 
y = tempo até o final do dia 
x = 2y/5 -> y = 5x/2 
x + y = 24 
 
Logo, 
x + 5x/2 = 24 -> x = 6,85714h = 6h e 51min 
0,85714 h = 0,85714 * 60min  51 min 

Indeferido Gabarito mantido  

 18-1 / 20-2 / 12-3 / 18-4 Primeiro precisamos calcular o valor do item com desconto: 
V1 = 100 * (1 - 0,08) = 100* 0,92 = 92 
Agora calculamos o valor com desconto dado pela loja ao pagar à vista 
V = 92 * (1 - 0,1)) = 92 * 0,9 = 82,80 

Indeferido Gabarito mantido  

 19-1 / 19-2 / 14-3 / 13-4 A questão encontra-se dentro do item “2.4.6.Discriminação de elementos”. Portanto, não 
há necessidade de anulação da questão. 
Resolução: 
O menor número de elementos possíveis em uma união de dois conjuntos se dá 
quando um conjunto está incluído no outro. Ou seja, todos os elementos do menor 
conjunto também são elementos do maior conjunto, tornando a interseção entre os 
dois conjuntos o conjunto menor. Portanto, o menor número de elementos da união do 
conjunto X com o conjunto Y se dá quando o conjunto menor está dentro do conjunto 
maior, totalizando uma união com 55 elementos 

Indeferido Gabarito mantido  

 20-1 / 15-2 / 13-3 / 15-4 A questão encontra-se dentro do item “2.4.7. Compreensão do processo lógico que, a partir 

de um conjunto de hipóteses, conduz, de forma válida, a conclusões determinadas”. Portanto, 

não há necessidade de anulação da questão. 
 
Resolução: 
Para que a afirmação seja obrigatoriamente verdadeira o valor mínimo de N se dá 
quando temos o pior cenário possível. Sorteando um integrante da sala por vez, o pior 
cenário seria de que cada um fizesse aniversário em meses não coincidentes. 
Portanto, ao sortear a 13a pessoa, obrigatoriamente teremos 2 pessoas fazendo 
aniversário no mesmo mês. Ao sortear a 25a pessoa, teremos 3 pessoas fazendo 
aniversário no mesmo mês. Ao sortear a 37a pessoas teremos 4 pessoas fazendo 
aniversário no mesmo mês 

Indeferido Gabarito mantido  
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Cargo: Guarda Civil Metropolitano – 3ª Classe   

Disciplina: Conhecimentos Gerais - Realidades Municipais   

    

Número questão/ Tipo Justificativa Conclusão (Deferido 
ou Indeferido) 

Resposta Alterada para: 

23-1 / 21-2 / 25-3 / 29-4 De acordo com a classificação de Koppen, o clima de São Paulo é Cwa, também chamado 
de subtropical úmido, caracterizado por um inverno notadamente seco e um verão bastante 
chuvoso.  Vide Climograma no site. 
 
Site: <http://www.estacao.iag.usp.br/seasons/index.php> 
 
“(...) pelo menos não desde que há medições meteorológicas na cidade, nunca caiu neve 
em São Paulo”. 
 
Site: https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2021/07/e-verdade-que-nevou-em-sao-paulo-
em-1918.shtml<>  
 
Por fim, a questão não foi elaborada com base no site “Wikipedia”. 
 
 

Indeferido Gabarito mantido 

27-1 / 27-2 / 21-3 / 28-4 Theatro Municipal 
“A luxuosa construção, visivelmente influenciada por teatros de ópera da Europa, foi 
erguida como símbolo aspiracional da alta sociedade paulistana, que com a fartura do ciclo 
do café desejava uma casa de espetáculos à altura de suas posses e pretensões europeias 
para receber os grandes artistas da música lírica e do teatro. 
 
O projeto assinado pelo escritório Ramos de Azevedo – em colaboração com os italianos 
Cláudio Rossi e Domiziano Rossi – teve início em 1903 e foi entregue à cidade 8 anos mais 
tarde. Em setembro de 1911, o Theatro Municipal foi aberto para ilustres convidados diante 
de uma multidão de 20 mil pessoas deslumbradas com a pompa e com uma iluminação 
espetacular para a época – o prédio foi o primeiro a ser totalmente abastecido por energia 
elétrica. (...)”. 
 
Fonte: <https://theatromunicipal.org.br/pt-br/theatro-municipal/>  
 
Cumpre ressaltar que os equipamentos culturais descritos nas demais alternativas não se 
situam na cidade de São Paulo, mas sim nas cidades do Rio de janeiro (Arcos da Lapa e 

Indeferido Gabarito mantido 
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Biblioteca Nacional), Brasília (Santuário Dom Bosco) e Salvador (Elevador Lacerda). 
 
Ademais, o Theatro Municipal é aberto ao público, com eventos gratuitos e outros pagos, 
mas sempre aberto ao público em seus eventos ou para visitação do seu espaço, segundo 
o site oficial. 
 
 

   

 28-1 / 29-2 / 23-3 / 22-4 Fonte: 
 
IBGE, site <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/sao-paulo/panorama> . 12.396.372 
habitantes. 
 
Prefeitura de São Paulo, site 
<https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/subprefeituras/dados_d
emograficos/index.php?p=12758> . 12.454.000 habitantes. 
 
O enunciado da questão fala em “cerca de….” já que, a depender da fonte consultada, 
poderá surgir uma pequena variação no número de habitantes da cidade de São Paulo, 
porém a média é o gabarito: 12 milhões de habitantes. 
 
 

Indeferido Gabarito mantido  

 


