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Conhecimentos Gerais - Língua 

Portuguesa 

Todas as questões desta prova se fundamentam em 
pequenos textos e pretendem avaliar a competência 
gramatical dos candidatos. 
 

 

Questão 1 

Uma preposição pode estar presente numa frase ou por 
exigência de um termo anterior (regência), ou por uma 
necessidade de dar uma informação no texto, sem 
exigência de um termo anterior. A frase abaixo em que a 
preposição DE é exigida por um outro vocábulo que a 
antecede é: 

 

(A) A necessidade de uma consulta ao livro preocupava o 
aluno. 

(B) A necessidade de dinheiro trouxe dificuldades à família. 

(C) A necessidade de comparecer fez com que chamasse 
um táxi. 

(D) A necessidade de alguns devia incomodar a todos. 

(E) A necessidade de mais tempo era visível. 
 

Questão 2 

A frase abaixo em que esteja ausente qualquer processo 
de intensificação é: 

 

(A) Escolheu um fruto madurinho no tabuleiro. 

(B) José chegou elegantão à festa. 

(C) Achou que o corredor estava bem cansado. 

(D) Além, muito além da fronteira. 

(E) Trazia muito dinheiro no bolso. 
 

Questão 3 

A opção em que, segundo a norma culta, ambas as formas 
verbais entre parênteses podem ser empregadas é: 

 

(A) (É/são) meio-dia! 

(B) Grande número de candidatos (chegou/chegaram) 
antes do horário marcado, por precaução. 

(C) (Veio/vieram) um milhão de doses das vacinas. 

(D) (Apareceu/apareceram) muitos candidatos ao          
emprego. 

(E) Não queria que Pedro e Raquel o (visse/vissem) na rua. 
 

Questão 4 

A nova ortografia recomenda como correta a            
seguinte palavra: 

 

(A) anti-reforma.  

(B) contra-argumento. 

(C) para-quedas.  

(D) ultra-secreto;  

(E) cara-a-cara. 
 

Questão 5 

Assinale a opção em que todos os vocábulos apresentam um 
radical com valor semântico (significado) idêntico: 

 

(A) manual / mancha / mão. 

(B) terror / aterrar / terreiro. 

(C) mês / mensal / mesada. 

(D) vítima / vital / vida. 

(E) escravo / escrita / escritura. 

 

Questão 6 

O Manual de Redação do jornal O Globo mostra algumas 
frases com problemas de redação; a opção abaixo que 
mostra, respectivamente, uma forma inadequada e uma 
forma adequada é: 

 

(A) Elas estavam determinadas em não abrir mão / elas 
estavam determinadas a não abrir mão. 

(B) Adequar-se à lei / adequar-se com a lei. 

(C) Intimou João a explicar sua viagem / intimou João para 
explicar sua viagem. 

(D) A atitude do governo ao perdoar / a atitude do governo 
em perdoar. 

(E) Seu débito com ele / seu débito para com ele. 
 

Questão 7 

A frase em que o pronome LHE apresenta uma função na 
frase diferente das demais é: 

 

(A) Beijou-lhe a mão. 

(B) Deu-lhe o prêmio. 

(C) Entregou-lhe a placa. 

(D) Atribui-lhe a agressão. 

(E) Obedeceu-lhe rapidamente. 
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Questão 8 

A frase abaixo foi transcrita sem os sinais de pontuação e sem 
letras maiúsculas: 

“A vida é como um balão quando nos deparamos com ventos 
fortes a solução não é lutar contra eles mas procurar novas 
altitudes novos ventos que levem da direção certa” 

A forma de reescrevê-la com a pontuação adequada é: 

(A) A vida é como um balão; quando nos deparamos com ventos 
fortes, a solução não é lutar contra eles mas procurar novas 
altitudes, novos ventos, que levem da direção certa. 

(B) A vida é como um balão, quando nos deparamos com ventos 
fortes, a solução não é lutar contra eles, mas procurar novas 
altitudes. Novos ventos que levem da direção certa. 

(C) A vida é como um balão: quando nos deparamos com ventos 
fortes, a solução não é lutar contra eles mas procurar novas 
altitudes novos ventos, que levem da direção certa. 

(D) A vida é como um balão. Quando nos deparamos com ventos 
fortes, a solução não é lutar contra eles mas procurar novas 
altitudes, novos ventos que levem da direção certa. 

(E) A vida é como um balão: quando nos deparamos com ventos 
fortes, a solução não é lutar contra eles, mas procurar novas 
altitudes, novos ventos, que levem da direção certa. 

 

Questão 9 

A opção abaixo em que um dos vocábulos está 
grafado erradamente é: 
 

(A) aquiescer / descida / arborescer. 

(B) adolescente / rescisão / florescer. 

(C) fluorescente / condescender / arborescer. 

(D) piscina / crescimento / adoescer.  

(E) consciência / decréscimo / efervescer. 
 

Questão 10 

Todas as frases abaixo mostram siglas bastante 
conhecidas; entre elas, aquela que foi formada por 
critérios diferente das demais é: 
 

(A) O FGTS pode ser sacado em momentos de crise. 

(B) A SABESP possui um portal imenso. 

(C) No passado, o BNDES foi mal avaliado. 

(D) O SAMU presta um serviço essencial. 

(E) A apresentação da declaração do IR foi adiada. 
 

 

Conhecimentos Gerais - Raciocínio Lógico 

Quantitativo 

Questão 11 

Hugo fez um investimento em uma corretora e queria 
conhecer o valor total que ele possuía nesse investimento 
após 3 (três) meses. Sabendo que o investimento inicial foi 
de R$ 5.000,00, que ao final do primeiro mês houve uma 
valorização de 3%, que ao final do segundo, houve uma 
desvalorização de 5% e que no último, houve uma 
valorização de 8%, o valor total que o Hugo possuía ao final 
dos 3 meses era: 

 

(A) R$ 5.300,00. 

(B) R$ 5.250,50. 

(C) R$ 5.344,70. 

(D) R$ 5.283,90. 

(E) R$ 5.435,80. 
 

Questão 12 

Rômulo, ao entrar em uma loja de computadores, avistou 
um anúncio informando que toda a loja tinha 10% de 
desconto nas compras à vista. Rômulo foi procurar um 
item para seu computador e, ao achá-lo, ficou surpreso ao 
saber que havia um desconto adicional de 8% no item. 
Considerando que o preço original do item era R$100,00 e 
que Rômulo pagou à vista, o preço final que ele pagou foi: 

 

(A) R$ 82,00. 

(B) R$ 82,40. 

(C) R$ 82,80. 

(D) R$ 83,20. 

(E) R$ 83,40. 
 

Questão 13 

Considere que em uma sala de aula há N alunos. O 
professor afirma aos alunos que há, pelo menos, 4 alunos 
diferentes fazendo aniversário no mesmo mês. Para tornar 
essa afirmação obrigatoriamente verdadeira, o valor 
mínimo de N é: 

 

(A) 4. 

(B) 12. 

(C) 48. 

(D) 25. 

(E) 37. 
 



Guarda Civil Metropolitano - 3ª Classe  IBADE 

 

Guarda Civil Metropolitano - 3ª Classe  Tipo  3 – Página 4 

 

Questão 14 

A união de conjuntos é dada quando há a junção dos 
elementos dos mesmos. Considere um conjunto X com 55 
elementos e um conjunto Y com 30 elementos. O menor 
número de elementos da união do conjunto X com o 
conjunto Y é: 

 

(A) 85. 

(B) 55. 

(C) 30. 

(D) 20. 

(E) 15. 
 

Questão 15 

Leonardo acordou atrasado e, ao verificar o relógio, 
percebeu que o tempo decorrido do dia era igual a dois 
quintos do tempo até o final do dia. O horário, 
aproximado, em que Leonardo acordou foi: 

 

(A) 17h e 9min. 

(B) 6h e 51min. 

(C) 15h e 33min. 

(D) 6h e 22min. 

(E) 9h e 10min. 
 

Questão 16 

Em um escritório de advocacia há 30 funcionários no total. 
Sabendo que a quantidade de mulheres excede a de 
homens em 8, o número de mulheres, em relação ao 
número total de funcionários, corresponde a: 

 

(A) 19/30. 

(B) 21/30. 

(C) 2/3. 

(D) 22/30. 

(E) 3/5. 
 

Questão 17 

12 funcionários de uma empresa de construção realizaram 
dois quintos de um serviço. Essa parte do serviço 
demandou um total de 5 dias, nos quais os funcionários 
trabalharam 8 horas diárias. Para o restante do serviço, 
que deverá ser concluído em 10 dias, 10 funcionários irão 
trabalhar. Sabendo que os 10 funcionários irão trabalhar 
um mesmo número de horas por dia, o total de horas 
trabalhadas por cada funcionário é de: 

 

(A) 7 dias e 8 minutos. 

(B) 7 dias. 

(C) 8 dias e 15 minutos. 

(D) 7 dias e 40 minutos. 

(E) 7 dias e 12 minutos. 
 

Questão 18 

Notação científica é uma maneira de escrever números 
muito grandes ou pequenos. Um número está escrito em 
notação científica quando temos um número entre 1 e 10 
multiplicado por uma potência de 10. Por exemplo: o 
número 67.200.000 pode ser escrito na notação científica 
como 6,72.10^7 e o número 0,0023 pode ser escrito como 
2,3.10^-3. Considere a seguinte equação: 

 

�, ������ ×  �������

�, ���	� × �, ��
�
 

 

O resultado da equação acima em notação científica é: 

(A) 6.10
-8

 

(B) 3.10
8
 

(C) 6.10
10

 

(D) 6.10
-10

 

(E) 6.10
8
 

 

Questão 19 

Considere a seguinte sequência: 

0 - (1/3) - (-9) - (1/27) - … 

 

O sétimo item da sequência é: 

(A) -1/729 

(B) 729 

(C) -729 

(D) 1/729 

(E) 1/243 
 

Questão 20 

Considere a seguinte equação: 

9�. 3�/81�  

O resultado dessa equação é: 

(A) 3
4
 

(B) 3
2
 

(C) 3
-2

 

(D) 1/3
4
 

(E) -3
4
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Conhecimentos Gerais - Realidades 

Municipais 

Questão 21 

No seu fluxo de expansão urbana, a cidade de São Paulo 
passou a oferecer diversas atrações culturais, que se 
converteram em uma forte característica sua. Assim, quem 
visita São Paulo não pode deixar de fazer um passeio 
cultural. Nesse contexto, dentre os equipamentos culturais 
paulistanos abertos à visitação pública, destaca(m)-se 
o(a)(s): 

 

(A) Arcos da Lapa. 

(B) Elevador Lacerda. 

(C) Theatro Municipal. 

(D) Biblioteca Nacional. 

(E) Santuário Dom Bosco. 
 

Questão 22 

O uso e o tráfico de drogas intenso em determinadas 
regiões da cidade de São Paulo são um problema social 
que afeta também as áreas de segurança pública, saúde e 
assistência social, tornando-se um dos maiores desafios a 
serem enfrentados ultimamente. A área do centro da 
cidade conhecida por ser uma região com diversos 
usuários de entorpecentes e de tráfico constante chama-
se: 

 

(A) Cracolândia. 

(B) Terra do Partido. 

(C) Beco do tráfico. 

(D) Casa Verde. 

(E) Itaim Bibi. 
 

Questão 23 

Considerado o crescimento populacional de São Paulo ao 
longo dos anos, é possível afirmar que hoje o Município 
tem cerca de: 

 

(A) 30 (trinta) milhões de habitantes. 

(B) 25 (vinte e cinco) milhões de habitantes. 

(C) 19 (dezenove) milhões de habitantes. 

(D) 12 (doze) milhões de habitantes. 

(E) 8 (oito) milhões de habitantes. 
 

Questão 24 

Os meses com maior índice pluviométrico, isto é, em que 
chove mais, na cidade de São Paulo, são: 

 

(A) Outubro e Novembro. 

(B) Dezembro e Janeiro. 

(C) Abril e Maio. 

(D) Junho e Julho. 

(E) Agosto e Setembro. 
 

Questão 25 

Durante o inverno paulistano, o clima apresenta a seguinte 
característica: 

 

(A) calor em excesso. 

(B) úmido. 

(C) seco. 

(D) ocorrência de furações. 

(E) ocorrência de neve. 
 

Questão 26 

Considere o texto abaixo: 
 

“Dia de verão em São Paulo. Na Avenida Paulista, cartão-
postal da cidade, os termômetros indicam 30 graus Celsius 
às 15 horas. Os edifícios de concreto e vidro refletem o sol. 
A brisa é pouca. Os 9 000 veículos que ali passam, por 
hora, são obrigados a parar em pelo menos um dos quinze 
semáforos. Os apressados paulistanos são cozinhados 
dentro dos carros. No teto de aço dos automóveis a 
temperatura vai aos 50 graus; na boca dos escapamentos a 
fumaça sobe a 100 graus. O asfalto dá a impressão de 
derreter-se. Os pedestres padecem com a falta de árvores 
e sombras. Mas a poucos quilômetros dali, no bairro do 
Morumbi, a poluição é menor e o índice de arborização 
atinge 47% do território, 34 pontos percentuais a mais que 
o verificado na Paulista. Resultado: os termômetros 
marcam 25 graus. No mesmo dia, na mesma hora, no sul e 
no norte do município, onde se encontram as áreas rurais 
e de proteção dos mananciais, a temperatura é de 20 
graus, 10 graus a menos que na zona central da cidade. 
Aumentou o verde, diminuíram as construções, a 
densidade demográfica, a poluição, o asfalto”. 

 
Site: <https://super.abril.com.br/ideias/> . Revista Superinteressante. Da 
Redação Atualizado em 31 out 2016 - Publicado em 31 mar 1993. 

 

No contexto das questões ambientais existentes no 
município de São Paulo, o fenômeno abordado no texto é 
conhecido como: 

(A) Atividade sísmica. 

(B) Efeito estufa. 

(C) El Niño. 

(D) Ilhas de calor. 

(E) Aumento da temperatura média dos oceanos. 
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Questão 27 

A impermeabilização do solo e o descarte inadequado de 
lixos e dejetos são questões geradas pelo crescimento e 
urbanização desenfreados da cidade, podendo causar 
problemas ambientais como: 

 

(A) seca. 

(B) alagamentos. 

(C) poluição sonora. 

(D) industrialização. 

(E) congestionamento de veículos. 
 

Questão 28 

Em 1554, quando a cidade de São Paulo foi fundada por 
padres jesuítas, poucas pessoas viviam ali. Mas essa 
situação mudou a partir da década de 1870, quando sua 
população atingiu cerca de 30 mil habitantes. A partir de 
então São Paulo passou a ter pleno crescimento 
populacional impulsionado pelo desenvolvimento 
econômico, considerada sua posição geográfica 
privilegiada – situada entre o porto de Santos e o interior 
da província – tendo a cidade assumido a condição de 
entreposto comercial e ponto de encontro de rotas para: 

 

(A) desenvolvimento do turismo. 

(B) crescimento da vegetação nativa. 

(C) criação de búfalos. 

(D) venda de milho. 

(E) exportação de café. 
 

Questão 29 

A transformação da cidade de São Paulo em importante 
centro industrial e urbano deu-se progressivamente, a 
partir do início do século XX, com a transferência do 
dinheiro gerado com atividades rurais para as poucas 
indústrias locais. Após a abolição da escravidão, os 
trabalhadores que se estabeleceram na cidade e serviriam 
como mão de obra nestas indústrias seriam muitos, 
consequência do(a)(s): 

 

(A) fim da produção de gado no sul do Brasil. 

(B) recente onda de imigração de europeus. 

(C) frequentes cheias dos rios no pantanal mato-grossense. 

(D) fluxo migratório de mineiros e goianos impulsionado 
pela baixa na comercialização de ouro durante a 1ª 
Guerra Mundial. 

(E) vitória da tríplice aliança, integrada pelo Brasil, na 
Guerra do Paraguai, quando milhares de paraguaios 
rumaram em direção ao Brasil. 

 

Questão 30 

Considerando a hidrografia da cidade de São Paulo, são 
rios que cortam a cidade: 

 

(A) Tietê e Pinheiros. 

(B) Tietê e Paraná. 

(C) Xingu e Madeira. 

(D) Paraíba do sul e Madeira. 

(E) Paraíba do sul e Pinheiros. 
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Conhecimentos Gerais -  Noções de 

Informática 

Questão 31 

Bernardo precisa enviar um arquivo do Word por meio do 
correio eletrônico para que as pessoas pertencentes a um 
grupo, já criado por ele no seu correio eletrônico, recebam 
a informação, contudo ele não quer que nenhum membro 
do grupo saiba quem está recebendo o arquivo, 
excetuando se aparecer Bernardo como origem ou 
destinatário no endereçamento. O arquivo a ser enviado 
está em seu computador com as permissões de segurança 
padrão, e ele pretende enviá-lo sem ter que alterar 
qualquer tipo de permissão por meio do correio eletrônico. 
Neste caso, o endereçamento no e-mail deve ser: 

 

(A) do grupo para Bernardo com cópia oculta para o grupo 
e anexando o arquivo. 

(B) de Bernardo para um elemento do grupo com cópia 
oculta para o grupo e anexando o arquivo. 

(C) do grupo para Bernardo com cópia oculta para 
Bernardo e anexando o arquivo. 

(D) de Bernardo para Bernardo com cópia oculta para o 
grupo e anexando o arquivo. 

(E) de Bernardo para Bernardo com cópia para o grupo e 
anexando o arquivo. 

 

Questão 32 

Bárbara está preparando uma apresentação no MS 
PowerPoint 2010 para sua equipe e deparou com 
informações que gostaria de inserir para que ficassem 
disponíveis e sincronizadas com a internet de forma online, 
com o intuito de mostrá-las quando fosse clicada no texto 
escola pública, conforme a figura 2.  
 

 
Figura 2: slide apresentado por Bárbara 

Fonte: Autoria própria 

 

Neste caso, Bárbara utilizou o recurso:  

(A) instantâneo. 

(B) smartart. 

(C) painel de animação. 

(D) anotações; 

(E) hiperlink. 
 

Questão 33 

João é um agente da guarda metropolitana de São Paulo e 
encontra-se trabalhando fora da rede local com seu 
notebook instalado com o Windows 7 na configuração 
padrão, quando visualiza na rua uma manifestação. Ele 
deseja enviar a foto capturada pela câmera do seu 
notebook para o seu chefe. Neste caso, após visualizar a 
foto tirada com a câmera, João digita a tecla PRINT 
SCREEN, abre o aplicativo Paint e digita a tecla CTRL junto 
com a tecla V. Em seguida ele salva o arquivo com o 
formato BMP e envia por e-mail ao seu chefe. Quando 
João executou os comandos supracitados, o Windows 7 
utilizou o recurso: 

 

(A) área de transferência. 

(B) editor de vídeo. 

(C) mapeamento. 

(D) backup e restauração. 

(E) compartilhamento. 
 

Questão 34 

Suponha que Gabriel tenha elaborado uma apresentação 
no MS PowerPoint 2010 e queira mostrar todos os seus 
slides em uma única tela. Gabriel acessou o PowerPoint e 
colocou seus slides no modo de exibição desejado por ele, 
conforme a figura 1. 

 

 

Figura 1: Slides apresentados pelo Gabriel 

Fonte: Autoria própria 

 

Neste caso, o modo de exibição utilizado é: 

(A) normal. 

(B) modo de exibição de estrutura de tópicos. 

(C) classificação de slides. 

(D) anotações. 

(E) modo de exibição de leitura. 
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Questão 35 

Karina está utilizando o Windows 7 e deseja renomear um 
arquivo existente em uma pasta no seu computador. Neste 
caso, após ter selecionado o arquivo, a Karina deve: 

 

(A) acessar o monitor de recursos, escolher a pasta onde 
está o arquivo e clicar em renomear. 

(B) acionar o botão organizar, clicar em renomear, digitar o 
novo nome e confirmar pressionando a tecla enter. 

(C) clicar com o botão esquerdo no arquivo, em seguida no 
menu de contexto aberto clicar em renomear. 

(D) acionar o botão organizar e clicar em informações e 
com o botão direito do mouse, clicar em renomear. 

(E) acionar a tecla F4 no teclado e digitar o novo nome. 
 

Questão 36 

Dilma está trabalhando em um relatório da Guarda 
Metropolitana de São Paulo e utilizou os cabeçalhos e 
rodapés. Em determinado momento Dilma deseja explorar 
o documento em um modo de exibição que permita 
visualizar o cabeçalho e o rodapé. Neste caso o modo que 
ela precisa acionar é: 

 

(A) estrutura de tópicos. 

(B) layout da web. 

(C) leitura em tela inteira.  

(D) rascunho. 

(E) layout de impressão. 
 

Questão 37 

Jonatas está trabalhando em uma tabela no MS Excel 2010 
que resume os tempos, em minutos, que carros ficaram 
estacionados sem emitir bilhete de estacionamento. Ele se 
deparou com a seguinte situação: 
 

 

Jonatas após digitar a fórmula aplicada na linha 11 e 
executá-la, verificou o seguinte resultado: 

(A) 4. 

(B) 7. 

(C) 6. 

(D) 5. 

(E) 100. 
 

Questão 38 

Samanta recebeu de seu colega da Guarda Metropolitana 
de São Paulo um arquivo do Excel denominado multas, 
para ser trabalhado como um modelo do Excel para ela 
inserir seus dados. Neste caso, após inserir seus dados, 
Samanta deve salvar o arquivo no seguinte formato 
padrão, considerando que ambos utilizam o MS Excel 
2010: 

 

(A) multas.xltx. 

(B) multas.xlam. 

(C) multas.xlsb. 

(D) multas.dbf. 

(E) multas. wmf. 
 

Questão 39 

Breno é um agente da guarda metropolitana de São Paulo 
e está trabalhando com um texto no Microsoft Word 2010 
para elaborar um relatório de rotina.          Em um 
determinado momento, seu cursor está posicionado 
exatamente no meio de uma palavra digitada em uma 
frase de um determinado parágrafo. Nesse instante, Breno 
seleciona as teclas CTRL + N (juntas) e verifica que: 

 

(A) apenas a letra antes do cursor passa para o formato 
negrito. 

(B) apenas a palavra onde o cursor se encontra passa para 
o formato negrito. 

(C) toda a linha onde a palavra que o cursor está 
posicionado passa para o formato negrito. 

(D) todo o parágrafo onde a palavra que o cursor está 
posicionado passa para o formato negrito. 

(E) apenas a letra após o cursor passa para o formato 
negrito. 

 

Questão 40 

Cleiton acessou o menu iniciar após a instalação padrão do 
Windows 7 e clicou duas vezes seguidas com o botão 
padrão (esquerdo) do mouse em Computador. Neste 
momento, ele teve o acesso a uma janela contendo: 

 

(A) a lista de programas mais usados no computador.  

(B) o nome do computador e a descrição do computador. 

(C) os documentos disponibilizados da área de trabalho . 

(D) as unidades de disco presentes no computador. 

(E) o sistema de arquivos e o espaço utilizado. 
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Conhecimentos Específicos 

Questão 41 

Considerando o que prevê o Estatuto Geral das Guardas 
municipais (Lei Federal nº 13.022/2014), é correto dizer que a 
Corregedoria da Guarda Municipal: 

 

(A) exerce o controle interno da Guarda Municipal, recebendo, 
examinando e encaminhando reclamações, sugestões, elogios 
e denúncias acerca da conduta de seus dirigentes e 
integrantes. 

(B) exerce o controle interno da Guarda Municipal, quando o 
efetivo for superior a 50 (cinquenta) servidores da guarda e 
em todas as Guardas que utilizam arma de fogo. 

(C) exerce o controle externo da Guarda Municipal, para apurar 
as infrações disciplinares e criminais atribuídas aos 
integrantes de seu quadro. 

(D) exerce o controle externo da Guarda Municipal, para apreciar 
as contas prestadas anualmente pelo Chefe da Guarda, 
mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em 60 
(sessenta) dias a contar do recebimento. 

(E) é integrada por corregedores com mandato de 5 (cinco) anos, 
cuja perda será decidida pela maioria simples da Câmara 
Municipal, fundada em razão relevante e específica prevista 
em decreto municipal. 

 

Questão 42 

Conforme previsão constitucional, para que os cidadãos se 
reúnam pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, 
é necessário: 

 

(A) autorização da Prefeitura. 

(B) que a reunião tenha caráter paramilitar. 

(C) atendimento da função social da propriedade. 

(D) apenas prévio aviso à autoridade competente. 

(E) frustração de outra reunião anteriormente convocada para o 
mesmo local. 

 

Questão 43 

Com relação à propriedade, a Declaração Universal dos Direitos 
do Homem de 1948 expressamente prevê que: 

 

(A) o imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana 
(IPTU) será instituído pela União. 

(B) não será instituído imposto sobre a propriedade territorial 
rural. 

(C) a propriedade atenderá a sua função social. 

(D) ninguém será arbitrariamente privado de sua propriedade. 

(E) a pequena propriedade rural, desde que trabalhada pela 
família, não será objeto de penhora para pagamento de 
débitos decorrentes de sua atividade produtiva. 

 

Questão 44 

Segundo o texto constitucional, as Guardas municipais serão 
constituídas pelos Municípios com o fim de: 

 

(A) exercício da segurança viária. 

(B) exercício das funções de polícia judiciária. 

(C) proteção de seus bens, serviços e instalações. 

(D) servir como forças auxiliares e reserva do Exército. 

(E) administrar o sistema penal da unidade federativa a que 
pertencem. 

 

Questão 45 

Sobre as normas de fiscalização do comércio ambulante realizada 
pela Guarda Civil Metropolitana de São Paulo, objeto da Lei 
Municipal nº 13.866/2004, é correto afirmar que: 

 

(A) os vendedores ou prestadores de serviços nas vias e 
logradouros públicos, quando irregulares, sujeitar-se-ão à 
penalidade de prisão simples, de 15 (quinze) a 60 (sessenta) 
dias, em carceragem própria existente na base da Guarda 
Civil Metropolitana. 

(B) todo material apreendido pela Guarda Civil Metropolitana 
deverá ser acondicionado, por servidor ocupante de cargo ou 
função de agente de apoio, em saco apropriado, sendo este 
fechado por lacre e imediatamente recolhido às 
dependências da Subprefeitura. 

(C) as mercadorias perecíveis que forem objeto de apreensão 
serão devolvidas aos respectivos donos dentro do prazo 
máximo de 7 (sete) dias.  

(D) em nenhuma hipótese as mercadorias apreendidas serão 
devolvidas aos seus proprietários. 

(E) os guardas civis poderão lavrar autos de apreensão, mas não 
notificações. 

 

Questão 46 

De acordo com a Lei Federal nº 13.675/2018, o Ministério 
Extraordinário da Segurança Pública, responsável pela gestão do 
Sistema Único de Segurança Pública - Susp, deverá orientar e 
acompanhar as atividades dos órgãos integrados ao Sistema, 
além de: 

 

(A) promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da 
lei. 

(B) processar e julgar as causas entre Estado estrangeiro ou 
organismo internacional e Município ou pessoa domiciliada 
ou residente no País. 

(C) efetivar o intercâmbio de experiências técnicas e 
operacionais entre os órgãos policiais federais, estaduais, 
distrital e as guardas municipais. 

(D) prestar orientação jurídica e exercer a defesa dos 
necessitados, em todos os graus, com integração entre os 
órgãos policiais federais, estaduais, distrital e as guardas 
municipais. 

(E) promover, prioritariamente, a solução extrajudicial dos 
litígios, visando à composição entre as pessoas em conflito de 
interesses, por meio de mediação, conciliação, arbitragem e 
demais técnicas de composição e administração de conflitos. 
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Questão 47 

A Constituição Federal Brasileira de 1988 prevê que a casa é asilo 
inviolável do indivíduo. Porém, define expressamente algumas 
situações excepcionais em que é possível o ingresso no domicílio, 
como por exemplo: 

 

(A) em caso de flagrante delito. 

(B) sem o consentimento do morador. 

(C) por determinação judicial, durante a noite. 

(D) na hipótese de o morador possuir antecedentes criminais. 

(E) quando houver pelo menos duas testemunhas do ingresso no 
domicílio. 

 

Questão 48 

Segundo a Lei Municipal nº 13.396/2002, a coordenação da 
política de segurança urbana do Município de São Paulo compete 
ao: 

 

(A) Comandante da Guarda Civil Metropolitana. 

(B) Corregedor-geral da Guarda Civil Metropolitana. 

(C) Coordenador-geral do Centro de Formação em Segurança 
Urbana. 

(D) Secretário Municipal de Segurança Urbana. 

(E) Ministro da Justiça e da Segurança Pública. 

 

Questão 49 

Suponha que uma dupla de Guardas municipais esteja realizando 
uma ronda no entorno de uma escola pública municipal, de 
manhã bem cedo quando, de repente, avistaram um homem 
pulando o muro da escola e subtraindo fios metálicos do seu 
interior. Imediatamente, os guardas ordenaram para que o 
homem parasse com a ação ilícita, porém ele não obedeceu, 
pegou os fios e começou a correr, em fuga. Entretanto, mais a 
diante foi alcançado e detido pelos Guardas municipais, embora 
eles tenham sido obrigados a imobilizar o indivíduo e, em 
seguida, utilizar algemas para contê-lo, considerando que ele 
ainda se debatia muito, apresentando risco de fugir novamente. 
Diante dessa situação hipotética e com base no Estatuto Geral 
das Guardas Municipais (Lei Federal nº 13.022/2014), é correto 
afirmar que a conduta dos Guardas municipais foi pautada pelos 
seguintes princípios mínimos de atuação: 

 

(A) isonomia e ampla defesa. 

(B) patrulhamento preventivo e uso progressivo da força. 

(C) redução do sofrimento e diminuição das perdas. 

(D) proteção do exercício da cidadania e razoabilidade. 

(E) compromisso com a evolução social da comunidade e 
segurança viária. 

 

Questão 50 

De acordo com a Constituição Federal Brasileira de 1988, a 
construção de uma sociedade livre, justa e solidária, e a garantia 
do desenvolvimento nacional, são: 

 

(A) fundamentos da República Federativa do Brasil. 

(B) objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. 

(C) princípios pelos quais o Brasil se rege nas suas relações 
internacionais. 

(D) direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. 

(E) deveres políticos do eleitor. 

 

Questão 51 

A decisão do Supremo Tribunal Federal, proferida após reiteradas 
decisões sobre matéria constitucional, e a qual os órgãos da 
administração pública estão compelidos a cumprir, chama-se: 

 

(A) sentença. 

(B) habeas corpus. 

(C) súmula vinculante. 

(D) mandado de segurança. 

(E) agravo de instrumento. 

 

Questão 52 

Nos termos da Constituição Federal Brasileira de 1988, alterada 
pela Emenda Constitucional nº 45/2004, existem tratados e 
convenções internacionais que serão equivalentes às emendas 
constitucionais. A condição para que isso ocorra é que eles sejam 
aprovados: 

 

(A) em cada Casa do Congresso Nacional, em turno único, por 
dois quintos dos votos dos respectivos membros. 

(B) em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por 
três quintos dos votos dos respectivos membros. 

(C) em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por 
dois quintos dos votos dos respectivos membros. 

(D) no Senado Federal, em turno único, por um terço dos votos 
dos respectivos membros. 

(E) na Câmara dos Deputados, em três turnos, por um quinto dos 
votos dos respectivos membros. 
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Questão 53 

É sabido que são competências específicas das Guardas 
municipais, previstas no Estatuto Geral das Guardas municipais 
(Lei Federal nº 13.022/2014): 

I – Promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a 
proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de 
outros interesses difusos e coletivos. 

II – Integrar-se com os demais órgãos de poder de polícia 
administrativa, visando a contribuir para a normatização e a 
fiscalização das posturas e ordenamento urbano municipal. 

III – Exercer as competências de trânsito que lhes forem 
conferidas, nas vias e logradouros municipais, nos termos da Lei 
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito 
Brasileiro), ou de forma concorrente, mediante convênio 
celebrado com órgão de trânsito estadual ou municipal. 

Dentre os itens acima elencados, estão corretos APENAS: 

(A) I. 

(B) III. 

(C) I e II. 

(D) II e III. 

(E) I, II e III. 

 

Questão 54 

O crime de tortura é: 

 

(A) suscetível de anistia. 

(B) de menor potencial ofensivo. 

(C) imprescritível. 

(D) hediondo.  

(E) equiparado a hediondo. 

 

Questão 55 

Segundo a Lei Municipal nº 16.239/2015, que dispõe sobre o 
Quadro Técnico dos Profissionais da Guarda Civil Metropolitana 
de São Paulo, o servidor que não for aprovado no estágio 
probatório será, na forma da legislação específica: 

 

(A) expulso. 

(B) promovido. 

(C) demitido. 

(D) condecorado. 

(E) exonerado. 

 

Questão 56 

A Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948 busca 
garantir a todos, dentre outros, o direito de: 

 

(A) nacionalidade. 

(B) discriminação. 

(C) escravidão. 

(D) tortura. 

(E) exílio. 

 

Questão 57 

De acordo com o Estatuto Geral das Guardas Municipais (Lei 
Federal nº 13.022/2014), a cor preferencial para o uniforme e os 
equipamentos padronizados da Guarda Municipal é o: 

 

(A) preto. 

(B) vermelho. 

(C) verde-escuro. 

(D) cinza-chumbo. 

(E) azul-marinho. 

 

Questão 58 

Conforme dispõe a Constituição Federal Brasileira de 1988, 
integram órgãos da segurança pública, EXCETO: 

 

(A) policiais civis. 

(B) policiais federais. 

(C) policiais rodoviários federais. 

(D) agentes socioeducativos. 

(E) bombeiros militares. 

 

Questão 59 

O crime de racismo é punido com pena de: 

 

(A) morte. 

(B) banimento. 

(C) trabalhos forçados. 

(D) detenção. 

(E) reclusão. 

 

Questão 60 

Considerando o Sistema Único de Segurança Pública (Susp), 
implementado pela Lei Federal nº 13.675/2018, as Guardas 
municipais enquadram-se como: 

 

(A) integrantes operacionais do Susp. 

(B) integrantes estratégicos do Susp. 

(C) integrantes das secretarias estaduais de segurança pública do 
Susp. 

(D) órgãos do sistema penitenciário do Susp. 

(E) agentes de trânsito do Susp. 
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Redação 

 

Leia os textos abaixo. 

 

Texto I 

LEMBRANÇA DO MUNDO ANTIGO 

Clara passeava no jardim com as crianças. 

O céu era verde sobre o gramado, 

a água era dourada sob as pontes, 

outros elementos eram azuis, róseos, alaranjados, 

o guarda-civil sorria, passavam bicicletas, 

a menina pisou a relva para pegar um pássaro, 

o mundo inteiro, a Alemanha, a China, tudo era tranquilo em redor de Clara. 

 

As crianças olhavam para o céu: não era proibido. 

A boca, o nariz, os olhos estavam abertos. Não havia perigo. 

Os perigos que Clara temia eram a gripe, o calor, os insetos.  

Clara tinha medo de perder o bonde das 11 horas, 

esperava cartas que custavam a chegar, 

nem sempre podia usar vestido novo. Mas passeava no jardim pela manhã!!! 

 

Havia jardins, havia manhãs naquele tempo!!!  

     Andrade, Carlos Drummond de. Obra Completa. Rio de Janeiro: Aguilar Ed.,1967. 

 

Texto II 

     Os problemas ambientais urbanos são causados principalmente pelo crescimento desordenado das cidades, pelos 
processos de industrialização, pelo grande número de veículos que utilizam motores a combustão e pelo aumento 
populacional. Tais problemas são hoje a poluição atmosférica, dos solos e dos rios, bem como a poluição sonora e a visual e o 
descarte inadequado de lixo. Nesses espaços também surgem fenômenos como alagamentos, ilhas de calor, chuva ácida... 

     Buscam-se, constantemente, soluções para todas as deteriorações do meio ambiente, que afligem o homem responsável, 
morador dos grandes centros. Por outro lado, estudiosos têm apresentado teses que soam até paradoxais, como o chamado 
adensamento construtivo das cidades, passível de manejo e de resultados favoráveis. 

JBR, Rio de Janeiro, 2022 

 

Texto III 

O ethos que cuida 

     Quando amamos, cuidamos e quando cuidamos, amamos. Por isso o ethos que ama se completa com o ethos que cuida. O 
“cuidado” constitui a categoria central do novo paradigma de civilização que forceja por emergir em todas as partes do 
mundo. A falta de cuidado no trato da natureza e dos recursos escassos, a ausência de cuidado com referência ao poder da 
tecnociência que construiu armas de destruição em massa e de devastação da biosfera e da própria sobrevivência da espécie 
humana, nos está levando a um impasse sem precedentes. Ou cuidamos ou pereceremos. O cuidado assume uma dupla 
função: de prevenção a danos futuros e de regeneração de danos passados. O cuidado possui esse condão: reforçar a vida, 
zelar pelas condições físico-químicas, ecológicas, sociais e espirituais que permitem a reprodução da vida e sua ulterior 
evolução. O correspondente ao cuidado em termos políticos é a “sustentabilidade” que visa encontrar o justo equilíbrio 
entre o benefício racional das virtualidades da Terra e sua preservação para nós e as gerações futuras. 

Leonardo Boff  

 

Disponível em:http://www.hortaviva.com.br/midiateca/bg_polenizando/msg_ler.asp?ID_MSG=130 
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Proposta de Redação: 

Após refletir sobre os textos motivadores e com base nos seus conhecimentos, redija um texto dissertativo, de 20 a 50 linhas, 
usando a modalidade culta da língua portuguesa, sobre o tema: Um projeto ambiental sustentável para as grandes cidades. 
Dê um título a sua redação. 
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