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CONCURSO PÚBLICO 

Cascavel/PR 
 

Guarda Municipal 
 

• Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTAS e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha, solicite a substituição 
ao fiscal.  

• Este caderno de questões está assim constituído: 

DISCIPLINAS Nº QUESTÕES 
Português 
Raciocínio Lógico 
Legislação Geral 
Noções de Segurança do Trabalho 
Conhecimentos Específicos 

05 
05 
08 
02 
20 

• Após conferir seus dados no cartão de respostas (NOME, Nº da INSCRIÇÃO e CARGO), assine no local indicado. 

• O CARTÃO DE RESPOSTAS é o único documento de correção, devendo ser preenchido com bastante atenção, à caneta 
esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, marcando uma única alternativa em cada questão. Verifique no cartão de respostas 
as instruções para preenchimento. Não rasure, não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS. É vedada a substituição do 
CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato. 

• Se o CARTÃO DE RESPOSTAS contiver maior número de alternativas e/ou de questões, preencha apenas as correspondentes à 
sua prova; as demais ficam em branco. 

• Durante a realização da prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquina calculadora 
e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

• O tempo de duração da prova objetiva será de até três horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão de Respostas. 
O candidato somente poderá levar consigo seu caderno de provas após uma hora contada do efetivo início das provas. Ao 
candidato que sair antes de uma hora contada do efetivo início das provas, será permitido copiar seu cartão de respostas, para 
conferência com o gabarito oficial. 

• Em todas as questões de legislação desta prova (se houver), serão consideradas as emendas e/ou alterações da legislação 
com entrada em vigor até a data do início das inscrições.  

• Na prova de Português será exigida a norma ortográfica atualmente em vigor. 

• Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal da sala o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente preenchido e assinado. 

• Ao final da prova objetiva, os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de 
acompanhar os fiscais até a coordenação para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, 
simultaneamente, após concluído.  

Direitos autorais reservados à Objetiva Concursos Ltda. Proibida a reprodução, ainda que parcial, sem autorização prévia. 

Boa Prova! 
 

Seriedade e ética: nós acreditamos nesses valores. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

  
Esta parte destacável serve para copiar as suas respostas, somente poderá ser destacada no ato da entrega do material na mesa do fiscal. 

 

01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  
 
 
 

 

11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  
21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  
31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  

Seriedade e ética: nós acreditamos nesses valores. 
 

 

Nome do(a) Candidato(a) 
 
 

Nº de inscrição 
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PORTUGUÊS 
 

Pesquisadores podem ter identificado fóssil de menor 
dinossauro já visto 

 
 Cientistas descreveram na revista Nature o fóssil do 
menor dinossauro já visto. A evidência foi encontrada 
dentro de um âmbar (resina de árvores fossilizadas) 
proveniente do norte de Myanmar. O dinossauro – que se 
assemelha aos menores pássaros existentes hoje – viveu há 
cerca de 99 milhões de anos, no período Cretáceo.  
 O fóssil era um crânio de 1,5 centímetros de 
comprimento, tamanho aproximado de uma unha de 
polegar. Com base nisso, pesquisadores acreditam que o 
dinossauro, batizado de Oculudentavis khaungraae, tinha o 
tamanho de um colibri-abelha-cubano – espécie de beija-flor 
que pesa, no máximo, dois gramas.  
 Pode ser que o Oculudentavis tenha relação com 
outras espécies de dinossauros com penas, como 
o Archaeopteryx e o Jeholornis (primos distantes dos 
pássaros modernos). Mas é difícil fazer qualquer afirmação 
sem evidências do resto de seu corpo. A única certeza é que 
o fóssil pertence a um dinossauro que morreu na idade 
adulta. Para concluir isso, cientistas fizeram um exame que 
indica a maturação do dinossauro, analisando o quanto seus 
ossos se fundiram. 
 O formato do crânio sugere que o dinossauro era um 
grande caçador de insetos que exercia suas atividades 
durante o dia. Apesar da cabeça pequena, guardava 40 
dentes na mandíbula superior. Além disso, seus olhos 
enormes eram sustentados por ossos côncavos, parecidos 
com os de alguns lagartos, e com uma abertura estreita que 
restringia a entrada abundante de luz, facilitando a busca 
por alimentos sob o sol.  
 São essas características que podem ________ de 
outras aves e ________ para a família dos dinossauros. Os 
pesquisadores acreditam que elas surgiram devido à falta de 
recursos existentes nas ilhas em que viviam, o que causou 
uma miniaturização evolucionária, ou seja, 
os Oculudentavis foram ficando pequeninhos. 
 O âmbar com o fóssil havia sido adquirido em 2016 por 
um colecionador. Ele notou o fóssil presente e doou a 
relíquia para o Hupoge Amber Museum, em Tengchong 
(China). Nas florestas tropicais de Myanmar, 
paleontologistas já identificaram âmbares contendo insetos, 
cobras e até pedaços de dinossauros com penas. Nas árvores 
fossilizadas da região, é possível encontrar os menores 
habitantes que passaram por lá.  

https://super.abril.com.br/ciencia/pesquisadores-podem... - adaptado. 

 

1) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas do texto 
CORRETAMENTE: 
 
a) diferenciá-los | levar-lhes 
b) diferenciá-los | levar-os 
c) diferenciar-lhes | levar-lhes 
d) diferenciar-os | levar-os 
e) diferenciá-los | levá-los 
 

2) Em conformidade com o texto, assinalar a alternativa 
INCORRETA: 
 
a) O fóssil encontrado seria de um dinossauro que viveu no 

período Cretáceo. 
b) Um exame realizado pelos cientistas mostrou que o 

dinossauro morreu na idade adulta. 
c) Os âmbares identificados com insetos, cobras e pedaços 

de dinossauros com penas foram encontrados nas 
florestas tropicais de Myanmar. 

d) O fóssil do dinossauro fez os pesquisadores acreditarem 
que ele se assemelhava a um beija-flor. 

e) As atividades de caça do pequeno dinossauro 
aconteceriam de modo noturno, conforme sugestão 
apresentada pelo formato de seu crânio. 

 

3) No trecho “A única certeza é que o fóssil pertence a um 
dinossauro(...)”, a oração sublinhada, em relação a oração 
principal, exprime ideia de: 
 
a) Sujeito. 
b) Objeto indireto. 
c) Complemento nominal. 
d) Predicativo. 
e) Aposto. 
 

4) Sobre a ocorrência ou não de crase, marcar C para as 
sentenças Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(_) Eles ficaram cara a cara naquela manhã nebulosa. 
(_) Falou à cada pessoa sobre seus medos. 
(_) Não disseram à ela toda a verdade. 
 
a) C - C - E. 
b) E - E - C. 
c) C - E - C.  
d) E - C - E. 
e) C - E - E. 
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5) Assinalar a alternativa cuja pontuação está CORRETA: 
 
a) Ninguém, disse ele foi capaz de mudar, seu modo de 

pensar. 
b) A verdade, que lhe parecia única, desmanchou-se aos 

seus pés. 
c) Nada, podia deter quem ele era verdadeiramente. 
d) O pai os filhos, e o avó foram ao parque de diversões. 
e) Permanecera imóvel, durante, todo o tempo. 
  

RACIOCÍNIO LÓGICO 
 
6) Considerando-se os algarismos 1, 3, 5, 7 e 9, ao todo, 
quantas senhas de cinco dígitos podem ser formadas 
utilizando-se apenas esses algarismos? 
 
a) 3.125 
b) 3.525 
c) 3.725 
d) 4.125 
e) 4.525 
 

 

 

7) Sabendo-se que certo carro percorreu um total de 852km 
e que o seu consumo médio é de 12km por litro, ao todo, 
quantos litros foram utilizados para ele percorrer essa 
distância? 
 
a) 60L 
b) 70L 
c) 71L 
d) 72L 
e) 73L 
 

 

 

8) Certa escola de dança oferece aula de salsa e de tango 
para seus alunos. Sabendo-se que essa escola possui um 
total de 85 alunos matriculados, que 58 fazem aula de salsa 
e que 42 fazem aula de tango, ao todo, quantos alunos 
fazem aulas de tango e de salsa? 
 
a) 13 
b) 15 
c) 17 
d) 19 
e) 20 
 

9) Sabendo-se que a população de certa cidade é igual a 
1.500.000 habitantes e que 11% da população possui mais 
de 60 anos, ao todo, quantas pessoas dessa cidade possuem 
mais de 60 anos? 
 
a) 180.000 
b) 175.000 
c) 170.000 
d) 165.000 
e) 160.000 
 

 

 

10) Considerando-se que o triplo de um número X é igual ao 
quádruplo da terça parte de 36, assinalar a alternativa que 
apresenta o valor de X: 
 
a) 20 
b) 19 
c) 18 
d) 17 
e) 16 
  
  
 
 

LEGISLAÇÃO GERAL 
 
11) Em conformidade com a Constituição Federal, todos são 
iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade. Sobre esse assunto, 
assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) É restrita a locomoção no território nacional em tempo de 

paz.  
b) É plena a liberdade de associação para fins lícitos, sendo 

permitida a de caráter paramilitar.  
c) Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, 

publicação ou reprodução de suas obras, sendo 
intransmissível aos herdeiros.  

d) As entidades associativas têm legitimidade para 
representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente, 
independentemente de autorização.  

e) No caso de iminente perigo público, a autoridade 
competente poderá usar de propriedade particular, 
assegurada ao proprietário indenização ulterior, se 
houver dano. 
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12) De acordo com a Constituição Federal, é livre a 
associação profissional ou sindical, observado o seguinte: 
 
a) Ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses 

coletivos ou individuais da categoria, exceto em questões 
judiciais ou administrativas.  

b) Ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a 
sindicato.  

c) É facultativa a participação dos sindicatos nas negociações 
coletivas de trabalho.  

d) O aposentado filiado não tem direito a votar e ser votado 
nas organizações sindicais.  

e) É vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir 
do registro da candidatura a cargo de direção ou 
representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, 
até um ano após o final do mandato, mesmo se cometer 
falta grave nos termos da lei.  

 

13) Em conformidade com a Constituição Federal, sobre 
direitos e garantias fundamentais, em relação aos direitos 
políticos, marcar C para as afirmativas Certas, E para as 
Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a 
sequência CORRETA: 
 
(_) O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os 

maiores de setenta anos. 
(_) Não podem se alistar como eleitores os estrangeiros e, 

durante o período do serviço militar obrigatório, os 
conscritos. 

(_) São inelegíveis os alistáveis e os analfabetos. 
 
a) E - C - E. 
b) C - E - E. 
c) C - E - C. 
d) E - C - C. 
e) C - C - E. 
 

14) Em conformidade com a Constituição Federal, sobre os 
fundamentos e objetivos fundamentais da República 
Federativa do Brasil, numerar a 2ª coluna de acordo com a 
1ª e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(1) Fundamentos. 
(2) Objetivos fundamentais. 
 
(_) Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa.  
(_) Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as 

desigualdades sociais e regionais.  
(_) Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, 

raça, sexo, cor, idade ou quaisquer outras formas de 
discriminação.  

 
a) 1 - 2 - 2. 
b) 1 - 1 - 2. 
c) 2 - 1 - 1. 
d) 2 - 2 - 1. 
e) 1 - 2 - 1. 
 

15) Em conformidade com a Lei Municipal nº 2.215/1991 - 
Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais, sobre o 
servidor público municipal em exercício de mandato eletivo: 
 

I. Tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, 
ficará afastado do cargo, com os respectivos vencimentos. 

II. Investido no mandato de Prefeito Municipal ou de 
Vereador, será afastado do cargo, sendo-lhe facultado 
optar pela sua remuneração. 

III. Em qualquer caso que exija o afastamento para o 
exercício do mandato eletivo, seu tempo de serviço será 
contado para todos os efeitos legais, exceto promoção e 
licença-prêmio.  

 

Está(ão) CORRETO(S): 
 

a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens I e II. 
d) Somente os itens I e III. 
e) Somente os itens II e III. 

 

 

16) De acordo com a Lei Municipal nº 2.215/1991 - Regime 
Jurídico dos Servidores Públicos Municipais, o adicional de 
insalubridade, quando devido ao servidor público, será pago 
em percentuais, de acordo com o grau, sendo que, para o 
grau mínimo, será pago: 
 

a) 20%. 
b) 40%. 
c) 50%. 
d) 60%. 
e) 100%. 

 
 

17) Em conformidade com a Lei Municipal nº 2.215/1991 - 
Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais, são 
deveres do servidor, EXCETO: 
 

a) Obedecer às ordens superiores, devendo representar 
imediatamente, por escrito, contra as manifestamente 
ilegais. 

b) Zelar pela economia e conservação do material que lhe 
for confiado. 

c) Apresentar-se ao serviço em boas condições de asseio e 
convenientemente trajado ou com o uniforme que for 
determinado. 

d) Divulgar assuntos sobre a Administração Pública 
Municipal, quando resguardados por sigilo. 

e) Sugerir providências tendentes à melhoria e ao 
aperfeiçoamento do serviço. 

 
 

18) De acordo com a Lei Municipal nº 2.215/1991 - Regime 
Jurídico dos Servidores Públicos Municipais, sobre o horário 
noturno, assinalar a alternativa que preenche as lacunas 
abaixo CORRETAMENTE: 
 

A partir das ____ horas até às ____ horas da manhã, cada 
____ minutos e ____ segundos serão remunerados como 
uma hora. 
 

a) 22 | 05 | 52 | 30  
b) 23 | 06 | 30 | 30 
c) 21 | 07 | 50 | 50 
d) 20 | 08 | 52 | 30 
e) 22 | 06 | 30 | 50  
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NOÇÕES DE SEGURANÇA DO TRABALHO 
 
19) De acordo com a NR 16 - Atividades e operações 
perigosas, a respeito das atividades e das operações que 
expõem os empregados a roubos ou outras espécies de 
violência física nas atividades profissionais de segurança 
pessoal ou patrimonial, afirmar que a segurança patrimonial 
e/ou pessoal na preservação do patrimônio em 
estabelecimentos públicos ou privados e da incolumidade 
física de pessoas é descritivo da definição das atividades ou 
operações de: 
 
a) Vigilância patrimonial. 
b) Segurança pessoal. 
c) Escolta amarda. 
d) Segurança ambiental. 
e) Telemonitoramento/telecontrole. 

 

20) De acordo com a NR 17 - Ergonomia, analisar a sentença 
abaixo: 
 
Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados 
de pé, não devem ser colocados assentos para descanso em 
locais em que possam ser utilizados por todos os 
trabalhadores durante as pausas (1ª parte). Em relação ao 
mobiliário do checkout e às suas dimensões, incluindo 
distâncias e alturas, no posto de trabalho deve-se garantir 
um espaço adequado para livre movimentação do operador 
e colocação da cadeira, a fim de permitir a alternância do 
trabalho na posição em pé com o trabalho na posição 
sentada (2ª parte). As condições ambientais de trabalho 
devem estar adequadas às características psicofisiológicas 
dos trabalhadores e à natureza do trabalho a ser executado 
(3ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Correta somente em sua 1ª parte. 
b) Correta somente em sua 3ª parte. 
c) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes. 
d) Correta somente em suas 1ª e 3ª partes. 
e) Correta somente em suas 2ª e 3ª partes. 
  

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
21) Considerando-se a Lei nº 9.503/1997 - Código de 
Trânsito Brasileiro, assinalar a alternativa que preenche as 
lacunas abaixo CORRETAMENTE: 
 
Usar indevidamente, no veículo, aparelho de alarme ou que 
produza sons e ruídos que perturbem o sossego público, em 
desacordo com normas fixadas pelo CONTRAN, constitui 
infração _________ e terá penalidade de _______________. 
 
a) grave | multa e apreensão do veículo 
b) média | multa e apreensão do veículo 
c) leve | multa, apenas 
d) grave | multa, apenas 
e) gravíssima | multa e apreensão do veículo 
 

22) Considerando-se a Lei nº 9.503/1997 - Código de 
Trânsito Brasileiro, sobre as infrações de trânsito, numerar a 
2ª coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar a alternativa 
que apresenta a sequência CORRETA: 
 

(1) Infração leve. 
(2) Infração média. 
(3) Infração grave. 
(4) Infração gravíssima. 
 

(_) Estacionar o veículo nas esquinas e a menos de cinco 
metros do bordo do alinhamento da via transversal. 

(_) Estacionar o veículo na pista de rolamento das estradas, 
das rodovias, das vias de trânsito rápido e das vias 
dotadas de acostamento. 

(_) Estacionar o veículo onde houver guia de calçada (meio-
fio) rebaixada, destinada à entrada ou à saída de veículos. 

 

a) 1 - 3 - 4. 
b) 2 - 3 - 2. 
c) 3 - 1 - 4. 
d) 2 - 4 - 2. 
e) 2 - 3 - 1. 

 
 

23) Considerando-se o Decreto nº 9.847/2019, marcar C 
para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, 
assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:  
 

(_) As armas de fogo dissimuladas, com aparência de objetos 
inofensivos, são de uso proibido. 

(_) As armas de fogo que, devido às suas dimensões ou ao seu 
peso, podem ser transportadas por uma pessoa, tais como 
fuzil, carabina e espingarda, são armas de fogo de porte. 

(_) As munições que sejam traçantes, perfurantes ou 
fumígenas são de uso restrito. 

 

a) E - C - E. 
b) C - E - E. 
c) E - C - C. 
d) C - E - C. 
e) E - E - C. 

 
 

24) Considerando-se a Lei nº 8.069/1990 - ECA, analisar a 
sentença abaixo: 
 

Nenhuma criança ou adolescente menor de dezesseis anos 
poderá viajar, para fora da comarca onde reside, 
desacompanhado dos pais ou dos responsáveis, sem 
expressa autorização judicial (1ª parte). Sem prévia e 
expressa autorização judicial, nenhuma criança ou 
adolescente nascido em território nacional poderá sair do 
País em companhia de estrangeiro residente ou domiciliado 
no exterior (2ª parte). Quando se tratar de viagem ao 
exterior, a autorização é indispensável se a criança ou 
adolescente estiver acompanhado de ambos os pais ou 
responsável (3ª parte). 
 

A sentença está: 
 

a) Correta somente em sua 2ª parte. 
b) Correta somente em sua 3ª parte. 
c) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes. 
d) Correta somente em suas 1ª e 3ª partes. 
e) Correta somente em suas 2ª e 3ª partes. 
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25) Considerando-se a Lei nº 10.741/2003 - Estatuto do 
Idoso, analisar os itens abaixo: 
 
I. As medidas de proteção ao idoso são aplicáveis sempre 

que os direitos reconhecidos nessa Lei forem ameaçados 
ou violados por ação ou omissão da sociedade ou do 
Estado. 

II. O procedimento para a imposição de penalidade 
administrativa por infração às normas de proteção ao 
idoso terá início com requisição do próprio idoso e 
assinado por duas testemunhas. 

III. Verificada ameaça ou violação dos direitos do idoso, o 
Ministério Público ou o Poder Judiciário, a requerimento 
daquele, poderá determinar abrigo em entidade. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens I e II. 
d) Somente os itens I e III. 
e) Somente os itens II e III. 
 

26) Considerando-se a Lei nº 10.826/2003, analisar a 
sentença abaixo: 
 
São admitidas a fabricação, a venda, a comercialização e a 
importação de brinquedos, réplicas e simulacros de armas de 
fogo que, com estas, se possam confundir (1ª parte). Os 
possuidores e proprietários de armas de fogo adquiridas 
regularmente poderão, a qualquer tempo, entregá-las à 
Polícia Federal, mediante recibo e indenização, nos termos 
do regulamento dessa Lei (2ª parte). Os possuidores e 
proprietários de arma de fogo poderão entregá-la, 
espontaneamente, mediante recibo, e, presumindo-se de 
boa-fé, serão indenizados, na forma do regulamento, ficando 
extinta a punibilidade de eventual posse irregular da referida 
arma (3ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Correta somente em sua 2ª parte. 
b) Correta somente em sua 3ª parte. 
c) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes. 
d) Correta somente em suas 1ª e 3ª partes. 
e) Correta somente em suas 2ª e 3ª partes. 
 

27) Considerando-se a Lei nº 11.340/2006 - Lei Maria da 
Penha, no atendimento à mulher em situação de violência 
doméstica e familiar, a autoridade policial deverá, entre 
outras providências: 
 
I. Garantir proteção policial, quando necessário, 

comunicando de imediato ao Poder Legislativo. 
II. Encaminhar a ofendida ao hospital ou posto de saúde e ao 

Instituto Médico Legal. 
III. Fornecer transporte para a ofendida e seus dependentes 

para abrigo ou local seguro, quando houver risco de vida. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens I e II. 
d) Somente os itens I e III. 
e) Somente os itens II e III. 
 
 

28) Considerando-se a Lei nº 13.022/2014, respeitadas as 
competências dos órgãos federais e estaduais, marcar C para 
o que são competências específicas das Guardas Municipais, 
E para as que não são e, após, assinalar a alternativa que 
apresenta a sequência CORRETA: 
 
(_) Atuar, paliativa e pontualmente, no território do 

Município, para a proteção da população que utiliza os 
bens, os serviços e as instalações municipais. 

(_) Colaborar com a intensificação de conflitos que seus 
integrantes presenciarem, atentando para o respeito aos 
direitos fundamentais das pessoas. 

(_) Interagir com a sociedade civil para discussão de soluções 
de problemas e projetos locais voltados à melhoria das 
condições de segurança das comunidades. 

 
a) E - C - E. 
b) C - E - E. 
c) E - C - C. 
d) C - C - E. 
e) E - E - C. 
 
 

29) Considerando-se a Lei nº 13.675/2018, são algumas das 
diretrizes da Política Nacional de Segurança Pública e Defesa 
Social (PNSPDS), entre outras: 
 
I. Atendimento imediato ao cidadão. 
II. Fortalecimento das ações de prevenção e resolução 

pacífica de conflitos, priorizando políticas de ampliação 
da letalidade violenta. 

III. Fortalecimento das instituições de segurança pública, por 
meio de investimentos e do desenvolvimento de projetos 
estruturantes e de inovação tecnológica. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens I e II. 
d) Somente os itens I e III. 
e) Somente os itens II e III. 
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30) Considerando-se a Lei nº 13.869/2019, sobre os crimes e 
as penas de abuso de autoridade, assinalar a alternativa que 
preenche a lacuna abaixo CORRETAMENTE: 
 
Decretar a condução coercitiva de testemunha ou 
investigado, manifestamente descabida ou sem prévia 
intimação de comparecimento ao juízo, terá pena de 
_________________. 
 
a) detenção, de um a quatro anos, e multa 
b) multa, apenas 
c) detenção, de quatro a oito anos, apenas 
d) detenção, de um a quatro anos, apenas 
e) detenção, de quatro a sete anos, e multa 
 

31) Considerando-se o Decreto Municipal nº 14.872/2019, 
são manifestações essenciais da disciplina: 
 
I. Pronta insubordinação às ordens superiores. 
II. Colaboração espontânea à disciplina coletiva. 
III. Correção de atitudes. 
IV. Irresistência às Leis e Regulamentos. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item IV. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Somente os itens I, II e IV. 
e) Somente os itens II, III e IV. 
 

32) Considerando-se o Decreto Municipal nº 13.528/2017, 
assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
A Ouvidoria será o canal de comunicação __________ entre 
a sociedade e o Departamento da Guarda Municipal, 
recebendo reclamações, denúncias, sugestões e elogios, 
______________ a participação do cidadão no controle e na 
avaliação dos serviços prestados pelo Departamento da 
Guarda Municipal. Ela deverá encaminhar à _____________, 
para identificar e tomar providências, quanto a problemas 
informados ou denunciados quando do atendimento das 
ocorrências realizadas pela Guarda Municipal de Cascavel. 
 
a) direta | inibindo | Corregedoria 
b) indireta | inibindo | Corregedoria 
c) direta | estimulando | Corregedoria 
d) indireta | inibindo | Prefeitura 
e) direta | estimulando | Prefeitura 
 

33) Considerando-se a Lei Municipal nº 6.532/2015, analisar 
a sentença abaixo: 
 
A Guarda Municipal funcionará ininterruptamente, inclusive 
sábados, domingos e feriados, e desempenhará função 
eminentemente paliativa, zelando pelo respeito à 
Constituição, às Leis e à proteção do patrimônio público 
municipal (1ª parte). É atribuição da Guarda Municipal zelar 
pelos bens, equipamentos e prédios públicos do Município 
(2ª parte). O funcionamento da Guarda Municipal será 
acompanhado por órgãos próprios, permanentes, 
autônomos e com atribuições de fiscalização, investigação e 
auditoria, mediante controle externo, exercido pela 
Corregedoria, independente em relação à direção da Guarda 
Municipal (3ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Correta somente em sua 2ª parte. 
b) Correta somente em sua 3ª parte. 
c) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes. 
d) Correta somente em suas 1ª e 3ª partes. 
e) Correta somente em suas 2ª e 3ª partes. 
 

34) Considerando-se o poder de polícia na Administração 
Pública, analisar a sentença abaixo: 
 
O poder de polícia é a atividade do Estado consistente em 
delimitar o exercício dos direitos individuais em detrimento 
do interesse público (1ª parte). O fundamento do poder de 
polícia é o princípio da predominância do interesse público 
sobre o particular, que dá à Administração posição de 
supremacia sobre os administrados (2ª parte). A 
Administração tem por incumbência condicionar o exercício 
dos direitos dos cidadãos ao bem-estar coletivo, e o faz 
usando seu poder de polícia (3ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Correta somente em sua 2ª parte. 
b) Correta somente em sua 3ª parte. 
c) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes. 
d) Correta somente em suas 1ª e 3ª partes. 
e) Correta somente em suas 2ª e 3ª partes. 
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35) Sobre os atos de improbidade administrativa que 
importam enriquecimento ilícito, assinalar a alternativa que 
preenche a lacuna abaixo CORRETAMENTE:  
 
É considerado um ato de improbidade administrativa auferir 
qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão 
do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou 
atividade nas entidades da Administração Pública e perceber 
vantagem econômica para ___________ a liberação ou 
aplicação de verba pública de qualquer natureza. 
 
a) intermediar 
b) coibir 
c) inibir 
d) impedir 
e) atrapalhar 
 
 

36) Sobre algumas medidas preventivas contra sinistros e 
desordens, analisar os itens abaixo: 
 
I. Na vigilância em hospitais, o equilíbrio emocional é de 

fundamental importância, pois se trata de local onde as 
pessoas constantemente ficam muito nervosas. 

II. Os problemas nos estabelecimentos de ensino não são 
apenas internos; portanto, deve-se ficar atento quanto à 
presença de pessoas estranhas nas imediações da escola, 
pois ocorrências de tráfico de entorpecentes são bastante 
comuns nesses locais.  

III. Em casos de emergências que causem tumulto e pânico, 
deve-se manter a ordem interna pelos recursos próprios, 
sem acionar a polícia em nenhuma hipótese.  

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item II. 
b) Somente o item III. 
c) Somente os itens I e II. 
d) Somente os itens I e III. 
e) Somente os itens II e III. 
 
 

37) Sobre a guarda e a vigilância de bens públicos que 
asseguram a preservação e a conservação do patrimônio, 
assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
O Poder Público, com a colaboração da comunidade, 
promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por 
meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e 
_____________ e de outras formas de acautelamento e 
preservação. O Estado ____________ as manifestações das 
culturas populares, indígenas e afro-brasileiras, e das de 
outros grupos participantes do processo civilizatório 
nacional. 
 
a) desapropriação | protegerá 
b) venda | protegerá 
c) desapropriação | impedirá 
d) venda | impedirá 
e) desapropriação | regulará 
 

38) Sobre o atendimento e o auxílio ao público, marcar C 
para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, 
assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(_) É recomendado estimular a discussão e a situação de 

confronto. 
(_) Deve-se evitar fazer comentários sobre as rotinas de 

vigilância, assim como sobre os métodos de segurança 
adotados, nos locais de circulação do público. 

(_) A informação precisa proporciona a credibilidade e a 
segurança de um serviço. 

 
a) C - C - E. 
b) E - E - C. 
c) C - E - E. 
d) E - C - C. 
e) E - C - E. 
 

39) Considerando-se algumas medidas de primeiros socorros 
aplicáveis em caso de acidente, analisar os itens abaixo: 
 
I. Agir com rapidez, mas sem precipitação; verificar a sua 

segurança, a segurança da vítima e do local, fazendo, se 
necessário, um isolamento do local. 

II. Deve-se saber o que fazer e o que não fazer; usar de bom 
senso e discrição, atendendo o menos urgente em 
primeiro lugar e pensando, sobretudo, na segurança do 
Guarda Municipal. 

III. Quem presta os primeiros socorros deve conhecer as 
suas limitações, não se aventurando a praticar ações 
próprias de médicos. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item III. 
c) Somente os itens I e II. 
d) Somente os itens I e III. 
e) Somente os itens II e III. 
 

40) Sobre a limpeza, o armazenamento e a organização dos 
materiais e dos equipamentos utilizados pela Guarda 
Municipal, analisar a sentença abaixo: 
 
A arma deve ser descarregada antes de qualquer limpeza 
(1ª parte). Após efetuar tiros com a arma, recomenda-se 
limpar o cano e as câmaras com escova própria, para retirar 
o chumbado (2ª parte). Excesso de lubrificante ou graxa, no 
armamento, é sinônimo de limpeza (3ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Correta somente em sua 2ª parte. 
b) Correta somente em sua 3ª parte. 
c) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes. 
d) Correta somente em suas 1ª e 3ª partes. 
e) Correta somente em suas 2ª e 3ª partes. 
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