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INSTRUÇÕES
01 - Material a ser utilizado: caneta esferográfica azul ou preta. Os objetos restantes devem ser colocados em
local indicado pelo fiscal da sala, inclusive aparelho celular desligado e devidamente identificado com etiqueta.
02 - Não é permitido consulta, utilização de livros, códigos, dicionários, apontamentos, apostilas, calculadoras
e etc. Não é permitido ao candidato ingressar na sala de provas sem a respectiva identificação e o devido
recolhimento de telefone celular, bip e outros aparelhos eletrônicos.
03 - Durante a prova, o candidato não deve levantar-se, comunicar-se com outros candidatos e nem fumar.
04 - A duração da prova é de 04 (quatro) horas, já incluindo o tempo destinado à entrega do Caderno de Provas
e à identificação – que será feita no decorrer da prova – e ao preenchimento do Cartão de Respostas (Gabarito).
05 - Somente em caso de urgência pedir ao fiscal para ir ao sanitário, devendo no percurso permanecer
absolutamente calado, podendo antes e depois da entrada sofrer revista através de detector de metais. Ao sair
da sala no término da prova, o candidato não poderá utilizar o sanitário. Caso ocorra uma emergência, o fiscal
deverá ser comunicado.
06 - O Caderno de Provas consta de 40 (quarenta) questões de múltipla escolha. Leia-o atentamente.
07 - As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 05 (cinco) opções (A a E) e uma
única resposta correta.
08 - Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de
Provas corresponde ao cargo a que está concorrendo, observando o nome do cargo na parte superior da
próxima página, bem como se os dados constantes no Cartão de Respostas (Gabarito) que lhe foi fornecido,
estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto ou tenha qualquer
imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao fiscal.
09 - Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas.
Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir.
10 - O candidato somente poderá retirar-se do local de realização da prova levando o Caderno de Provas no
decurso dos últimos 60 (sessenta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. O candidato,
também poderá retirar-se do local de prova somente a partir dos 90 (noventa) minutos após o início de sua
realização, contudo não poderá levar consigo o Caderno de Provas.
11 - Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala somente poderão sair juntos. Caso o candidato insista em sair
do local de aplicação da prova, deverá assinar um termo desistindo do Concurso Público e, caso se negue,
deverá ser lavrado o Termo de Ocorrência, testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo fiscal da sala e
pelo coordenador da unidade.
RESULTADOS E RECURSOS
- O gabarito oficial preliminar da prova escrita objetiva de múltipla escolha será divulgado na Internet, no site
da organizadora Consulplan www.consulplan.net, às 16h00min do dia subsequente ao da realização da
referida prova.
- Os recursos deverão ser apresentados, conforme determinado no item 13 do Edital de Concurso Público
nº. 001/2010, sendo observados os seguintes aspectos:
a) O candidato que desejar interpor recursos contra o gabarito oficial preliminar da prova escrita objetiva de
múltipla escolha disporá de até 02 (dois) dias úteis, a contar do dia subsequente ao da divulgação,
encerrando-se às 23h59min do dia 14 de outubro de 2010, em requerimento próprio disponibilizado no
link correlato ao Concurso Público no site www.consulplan.net.
b) A interposição de recursos poderá ser feita somente via internet, através do Sistema Eletrônico de
Interposição de Recursos, com acesso pelo candidato ao fornecer dados referentes à sua inscrição, apenas no
prazo recursal, à Consulplan, conforme disposições contidas no site www.consulplan.net, no link
correspondente ao Concurso Público.
atendimento@consulplan.com / www.consulplan.net
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CARGO: GUARDA CIVIL MUNICIPAL
TEXTO:
A Guarda Municipal pode ser mais que apenas uma corporação, pode ser principalmente solidária, dinâmica e uma
grande prestadora de atendimentos de excelência em várias áreas de atuação para a população, trazendo benefícios com
ideias simples e com um custo quase inexistente.
Existem vários programas das Guardas Municipais no Brasil que estão apresentando resultados positivos junto a sua
localidade. Em virtude da sua atuação direta com a comunidade, as Guardas Municipais passam a conhecer as tipicidades
dos bairros, a ponto de, em determinadas regiões, onde a insegurança era premissa máxima, agora o cidadão já pode
dizer: “eu estou me sentindo mais seguro, quando caminho pela minha cidade”.
O maior dilema da Guarda Municipal, enquanto prestadora de serviço de Segurança Pública Municipal, na esfera
municipal, não é encontrar resistência frente à legislação vigente, doutrina ou jurisprudência, mas na intransigência de
alguns dirigentes que a veem como uma concorrente.
Cabe lembrar que quanto mais precária é a segurança oferecida pelo Poder Estatal, maior será o número de
prestadoras de segurança particular, muitas na clandestinidade, colocando em risco seus próprios contratantes.
À medida que a criminalidade aumenta no país em proporções assustadoras, surgem tendências político-partidárias
querendo diminuir a competência na área de segurança pública por parte dos municípios.
Como podemos observar, em um determinado estado brasileiro, através da Diretriz nº. PM3-001/02/01, editada em
janeiro de 2001, pelo comando geral, a finalidade era repassar aos comandos locais o que segue abaixo:
“Padronizar os procedimentos das OPM em relação às Guardas Municipais existentes, bem como, aqueles a serem
adotados junto ao poder público municipal nos municípios em que houver pretensão de criação dessas instituições e
outras providências a serem adotadas para desestimular iniciativas nesse sentido.” (grifo do autor)
Percebe-se claramente que a preocupação deste comando não está voltada à área de segurança pública dos municípios
em pauta, mas, sim, às lacunas deixadas por esta instituição, em virtude do seu sistema metódico, de certo modo arcaico,
ser ineficiente frente às necessidades básicas da comunidade. O medo maior está na concorrência de um órgão público
municipal capaz de diminuir os índices de insegurança local.
Anteriormente, a preocupação estava centrada no estado, em virtude da dicotomia policial. O governo federal,
buscando pôr um fim a esse dilema, iniciou o processo de integração das instituições policiais. Para alguns comandantes
retrógados manterem-se ocupados, optaram em começar a se preocupar com a existência e manutenção das Guardas
Municipais, esquecendo-se da sua principal função que é oferecer Segurança Pública de qualidade.
Por outro lado, enquanto estes comandos digladiam-se politicamente, a criminalidade vem crescendo e se
organizando cada vez mais, a ponto de tornar o povo e a polícia reféns em suas próprias casas e casernas. O crime nas
grandes cidades tornou-se insustentável. O criminoso passou a desafiar as próprias instituições de segurança, que acabam
por ser invadidas ou tornam-se objetos de atentados.
(...)
Cabe ainda ressaltar que a Guarda Municipal não está exclusivamente voltada para a segurança pública, conforme os
moldes do Regime Militar, mas, sim, para atuação na área de defesa social que corresponde a uma parcela significativa da
prestação de serviço à comunidade de maneira extensiva, o qual abrange segurança pública, defesa civil, entre outras
ações do poder público.
(...)
A criminalidade não se resolve no contexto restrito da segurança pública, mas em um programa de ampla defesa
social, isto é, numa política social que envolva o punir (quando útil e justo) e o tratamento ressocializante do criminoso e
do foco social de onde emerge.
Dessa forma, a Guarda Municipal, sendo a prestadora de serviço que trabalha diuturnamente representando o Poder
Público Municipal, em todos os bairros e periferias, torna-se uma das poucas instituições do município capaz de dar o
pronto atendimento às necessidades locais.
(www.direitonet.com.br/artigos/Por-que-manter-a-guarda-municipal/Por Claudio Frederico de Carvalho/com adaptações)

01) A ideia principal do texto é:
A) A criminalidade aumenta em proporções assustadoras.
B) Os programas das Guardas Municipais apresentam resultados positivos junto às localidades onde atuam.
C) As Guardas Municipais conhecem as tipicidades dos bairros onde atuam.
D) As Guardas Municipais não têm atuação eficiente junto às localidades.
E) As forças estaduais não conseguem controlar e combater a violência.
02) “...quanto mais precária é a segurança oferecida pelo Poder Estatal, maior será o número de prestadoras de
serviço de segurança particular...” A oração destacada estabelece com a outra oração uma relação de:
A) Proporcionalidade.
D) Finalidade.
B) Temporalidade.
E) Consequência.
C) Conformidade.
GUARDA CIVIL MUNICIPAL
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03) Assinale a afirmativa que NÃO pode ser comprovada pelo texto:
A) Comandantes retrógados digladiam-se politicamente e a criminalidade cresce e se organiza.
B) O crime nas grandes cidades tornou-se insustentável.
C) A Guarda Municipal é uma instituição prestadora de atendimento, dispensável, porque acarreta altos custos para
os cofres municipais.
D) As prestadoras de serviço de segurança particular, às vezes, colocam em risco os próprios contratantes.
E) Em algumas localidades, as organizações policiais têm adotado um relacionamento mais profissional, policiais
civis e militares junto com Guardas Municipais no combate ao crime.
04) O texto pode ser considerado como:
A) Dissertativo.
B) Publicitário.

C) Descritivo.

D) Narrativo.

E) Científico.

05) Assinale a alternativa em que, considerando o contexto, a palavra grifada NÃO pode ser substituída pela que
está entre parênteses mantendo o mesmo sentido:
A) “... uma grande prestadora de atendimentos de excelência em várias áreas de atuação para a população,...” 1º§
(fornecedora)
B) “... enquanto prestadora de serviço de Segurança Pública Municipal, na esfera municipal,...” 3º§ (setor)
C) “... maior será o número de prestadoras de serviço de segurança particular, muitas na clandestinidade,...” 4º§
(ocultação ilegal)
D) “... nos municípios em que houver pretensão de criação...” 7º§ (vaidade)
E) “... em virtude da dicotomia policial.” 9º§ (divisão)
06) Considerando o texto, assinale a alternativa correta quanto ao aspecto gramatical:
A) Em: “Existem vários programas das Guardas Municipais no Brasil...” 2º§ fica correto substituir existem por têm.
B) “O maior dilema da Guarda Municipal, enquanto prestadora de serviço...” 3º§ o conectivo grifado tem o mesmo
valor semântico que à medida que.
C) “À medida que a criminalidade aumenta no país em proporções assustadoras...” 5º§ o acento indicativo da crase
usado no início da frase é facultativo.
D) “... surgem tendências político-partidárias querendo diminuir a competência na área de...” 5º§ as palavras
grifadas obedecem à mesma regra quanto ao uso do acento gráfico.
E) “... a finalidade era repassar aos comandos locais...” 6º§ mantém a correção gramatical o uso de vírgula depois
de repassar.
07) A reescrita do texto alterou o sentido original em:
A) “Anteriormente, a preocupação estava centrada no estado, em virtude da dicotomia policial.” / A preocupação
anteriormente estava centrada no estado, em virtude da dicotomia policial.
B) “O criminoso passou a desafiar as próprias instituições de segurança, que acabam por ser invadidas.” / O
criminoso, que passou a desfiar, as próprias instituições acabam por ser invadidas.
C) “O crime nas grandes cidades tornou-se insustentável.” / Tornou-se insustentável o crime nas grandes cidades.
D) “O governo federal, buscando pôr um fim a esse dilema, iniciou o processo de integração das instituições
policiais.” / Buscando pôr um fim a esse dilema, o governo federal iniciou o processo de integração das
instituições policiais.
E) “Existem vários programas das Guardas Municipais no Brasil que estão apresentando resultados positivos junto
a sua localidade.” / Há vários programas das Guardas Municipais no Brasil que estão apresentando resultados
positivos junto a sua localidade.
08) Assinale a alternativa INCORRETA quanto aos aspectos gramaticais:
A) No 1º§ “solidária, dinâmica e uma grande prestadora” concordam com “A Guarda Municipal”.
B) No 2º§ “... as Guardas Municipais passam a conhecer...” O “a” antes de “conhecer” não pode levar o acento
indicador da crase, porque está antes de verbo no infinitivo.
C) No 8º§ “Percebe-se claramente que a preocupação deste comando não está voltada à área de segurança
pública...”. O uso do acento indicador da crase em “à área” justifica-se pela regência do verbo “está”.
D) No 10º§ “O criminoso passou a desafiar as próprias instituições de segurança, que acabam...” o pronome
relativo “que” exerce a função sintática de sujeito de “acabam”.
E) As palavras “país” e “constituídos” são acentuadas porque o “i” formou hiato tônico.
09) Há ERRO de grafia na seguinte alternativa:
A) As Guardas Municipais vem contribuindo na erradicação da violência, ou seja, a algum tempo tem, de maneira
significativa, trabalhado junto com organizações policiais.
B) É um privilégio trabalhar para garantir a segurança pública e obter sucesso.
C) As Guardas Municipais devem atuar com outros órgãos no combate à violência.
D) Há alguns empecilhos para a atuação eficiente das Guardas Municipais.
E) Todos se veem reféns dos criminosos.
GUARDA CIVIL MUNICIPAL
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10) Quanto à redação de correspondência oficial está INCORRETA a seguinte afirmativa:
A) A ata é o resumo escrito dos fatos e decisões de uma sessão, reunião ou assembleia para um determinado fim.
B) A linguagem, nas correspondências oficiais, deve ser concisa, objetiva, de caráter impessoal.
C) O memorando realiza-se entre as unidades administrativas de um mesmo órgão, tratando de assunto interno.
D) O pronome de tratamento usado para o Presidente de uma Câmara Municipal é Vossa Senhoria (V.S.ª).
E) O ofício destina-se ao tratamento de assuntos oficiais pelos órgãos da Administração Pública entre si e, ainda, com
particulares.
RACIOCÍNIO LÓGICO
11) Três dados numerados de 1 a 6 foram lançados simultaneamente sobre uma mesa. Sobre os números obtidos,
sabe-se que:
• Apenas uma face é ímpar.
• Apenas um número apresenta mais de dois divisores maiores que 1.
• Todos os números são distintos.
Assim, pode-se afirmar que uma das faces é, necessariamente, o número:
A) 2
B) 5
C) 3
D) 6
E) 4
12) Modesto está para extravagante, assim como ruído está para:
A) Desordem.
B) Sombra.
C) Barulho.

D) Silêncio.

E) Defeito.

13) Um número é tal que sua terça parte é igual a metade de seu antecessor. Sendo assim, o dobro do sucessor
desse número é:
A) 2
B) 4
C) 6
D) 8
E) 12
14) Das palavras a seguir, assinale a que NÃO apresenta relação com o sentido definido pelo grupo formado pelas
demais palavras:
A) Aroma.
B) Cheiro.
C) Sabor.
D) Perfume.
E) Odor.
15) Pietro tem dois cofres, cada um deles com R$30,00. Sabe-se que nesses cofres existem apenas moedas de
R$0,25 e R$0,50, e que no cofre que possui mais moedas, existe um número de moedas de R$0,25 igual ao
dobro do número de moedas de R$0,25 do cofre com menos moedas. Se o total de moedas nos dois cofres é
igual a 180, e a diferença de moedas entre eles é igual a 20, quantas moedas de R$0,25 há ao todo nos dois
cofres?
A) 120
B) 100
C) 140
D) 110
E) 130
16) Os veículos:

se repetem na sequência a seguir. Observe:
...

Considerando sempre a mesma repetição de veículos e numerando suas posições da esquerda para a direita, os
veículos que ocupam as posições: 137ª, 196ª e 228ª são, respectivamente:
A)

D)

B)

E)

C)
17) Quatro amigas: Rafaela, Fernanda, Amanda e Vanessa foram a uma festa e chegaram em horários distintos.
Sabe-se que:
• Vanessa não foi a última a chegar.
• Fernanda chegou 20 minutos antes de Amanda.
• Rafaela não foi a segunda a chegar.
• Amanda não chegou depois de Rafaela.
• Vanessa chegou depois de Fernanda, mas antes de Amanda.
Portanto, é correto afirmar que:
A) Vanessa não foi a segunda a chegar na festa.
D) Rafaela não foi a última a chegar na festa.
B) Rafaela chegou antes de Vanessa.
E) Fernanda não foi a primeira a chegar na festa.
C) Amanda foi a terceira a chegar na festa.
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18) Qual das opções completa corretamente a lacuna na sequência NORRAM; _________; EDREV; OLERAMA?
A) SIES
B) LAGEL
C) OIAM
D) LUZA
E) OLEBAC
19) Na escala apresentada, qual é a distância entre os pontos A e B?

A) 2,24

B) 2,04

C) 1,96

D) 2,00

E) 2,06

20) A diferença entre o preço de 1kg de açúcar e 1kg de sal é igual a R$1,60. Sabe-se que o preço do açúcar
aumentará em 20% e o preço do sal em 10% e a diferença entre seus preços passará a ser de R$2,00. Quanto
pagará uma pessoa que comprar 1kg de cada produto, após o referido aumento?
A) R$3,45
B) R$3,52
C) R$3,76
D) R$4,25
E) R$4,48
ATUALIDADES
21) “O britânico que caminhou mais de 9,5 mil quilômetros da nascente a foz do rio Amazonas terminou seu percurso
nesta segunda-feira (09/08/2010), afirmando ter sido o primeiro a completar tão hercúlea tarefa. Ed Stafford, 34, um
ex-capitão do exército britânico que serviu no Afeganistão, teve de adiar por algumas horas a sua chegada ao
Oceano Atlântico depois de desmaiar quando caminhava na estrada para Belém. Mas o incidente acabou se
revelando um contratempo pequeno diante dos 859 dias que o britânico percorreu para cumprir o que ele diz ser
uma expedição inédita.”
(Texto divulgado no site G1 / www.g1.globo.com)
Levando em consideração que o inglês Ed Stafford iniciou sua caminhada na nascente do rio Amazonas, podese afirmar que sua aventura teve início no seguinte país sul-americano:
A) Venezuela.
B) Colômbia.
C) Peru.
D) Equador.
E) Brasil.
22) Com base na região amazônica, já que é um dos pontos de maior visibilidade e preocupação do planeta hoje e,
levando em consideração o fato de que o inglês Ed Stafford percorreu boa parte da chamada “Amazônia
Legal”, entre outras definições, termo referente à região que engloba os estados pertencentes a Bacia
Amazônica e, consequentemente, que possuem em seu território trechos da Floresta Amazônica, analise as
afirmativas sobre a “Amazônia Legal”:
I. A Amazônia Legal abrange todos os estados da região Norte do Brasil.
II. A Amazônia Legal também abrange estados do Centro-Oeste e do Nordeste.
III. Formam a Amazônia Legal 11 estados das regiões Norte e Centro-Oeste.
IV. Os principais rios da Amazônia Legal deságuam no litoral do estado do Amazonas.
Estão corretas apenas as afirmativas:
A) I, II
B) III, IV
C) I, III
D) II, IV
E) I, IV
23) Em pleno período eleitoral, uma pesquisa realizada por veículos de comunicação constatou que pelo menos dez
estados brasileiros autorizaram as candidaturas de políticos com “ficha suja”, não atendendo aos pedidos
feitos por algumas organizações, como o Ministério Público, com base na Lei Complementar nº. 135/2010, que
ficou conhecida por Ficha Limpa e prevê:
A) O veto a candidatura de políticos condenados em decisões colegiadas da Justiça ou os que renunciaram para evitar
processo de cassação.
B) O impedimento de candidaturas de ex-presos políticos que tenham sido condenados por impetrar ações perniciosas
à segurança e à ordem nacional.
C) A impugnação de candidatos envolvidos em movimentos sociais ilegítimos, como os MST’s (Movimento dos Sem
Terra e Movimento dos Sem Teto).
D) A proibição de candidaturas de políticos que já tenham cometido algum ato de improbabilidade administrativa em
organizações públicas de todos os âmbitos (federal, estadual e/ou municipal).
E) A inelegibilidade de candidatos que já tenham cumprido pena por crimes ambientais e atentado aos bens naturais e
patrimoniais brasileiros.
24) Em 1960, o pesquisador canadense Hebert Marshall McLuhan, da Escola de Comunicação da Universidade de
Toronto, lançou a “Teoria da Aldeia Global” que tratava do fenômeno imposto pelos meios eletrônicos de
comunicação a distância, permitindo não apenas ampliar os poderes de organização social da população, mas
abolindo, em grande medida, a sua fragmentação espacial, possibilitando que qualquer acontecimento numa
parte remota do mundo tenha reflexos noutra distante, geograficamente. Que fenômeno atual foi previsto pelo
pesquisador em meados do século passado?
A) Fim da Guerra Fria.
D) União Europeia.
B) Globalização.
E) Crise Econômica Internacional.
C) Queda do Comunismo.
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25) Brasileiros não estão satisfeitos com a qualidade de vida no país, segundo a pesquisa realizada pelo Pnud
(Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento) da ONU (Organização das Nações Unidas), que
resultou no IVH (Índice de Valores Humanos) que é uma média de três outros índices: IVH-S (Saúde), IVH-T
(Trabalho) e IVH-E (Educação). O gráfico a seguir apresenta os resultados alcançados pelas regiões, o que nos
permite afirmar:

I. As regiões Sul e Sudeste apresentaram os maiores valores de IVH (0,62); e a região Norte, o pior resultado (0,50).
As regiões Centro-Oeste e Nordeste aparecem com 0,58 e 0,56.
II. Os dados apresentados no gráfico são resultados da expectativa de vida ao nascer e da taxa de alfabetização,
levantados no IDH (Índice de Desenvolvimento Humano).
III. Assim como o IDH (Índice de Desenvolvimento Humano), o IVH serve para orientar políticas governamentais.
IV. Os resultados, no entanto mostram uma média de 0,59, longe do 1, que é o máximo de avanço que um país pode
alcançar.
Estão corretas apenas as alternativas:
A) I, II
B) III, IV
C) I, III
D) II, IV
E) I, IV
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
26) “O reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e de seus direitos iguais e
inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo.” A partir desta perspectiva, assinale a
alternativa correta:
A) A Declaração Universal dos Diretos Humanos é o ideal a ser atingido, exclusivamente, pelos povos das nações
desenvolvidas.
B) As pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos, de acordo com normas referentes à raça, religião e
família de origem, determinadas por cada um dos países.
C) Todos são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer distinção, a igual proteção da lei.
D) Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado, exceto em caso de crime contra a vida.
E) O direito à propriedade, só ou em sociedade com outros, pertence somente àqueles que possuem nível de renda
elevado de acordo com a lei de cada país.
27) É dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente. Assim,
os produtos que seguem possuem venda proibida à criança e/ou adolescente, EXCETO:
A) Bilhetes lotéricos ou equivalentes.
D) Remédios.
B) Armas e munições.
E) Fogos de estampido e de artifício de reduzido potencial.
C) Cigarros e bebidas alcoólicas.
28) “As medidas de proteção ao idoso são aplicáveis sempre que seu direito reconhecido for ameaçado ou violado.”
As medidas de proteção aos idosos:
A) Só podem ser aplicadas isoladamente.
B) Consideram os fins sociais a que se destinam e o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários.
C) São determinadas pelo conselho curador do idoso.
D) São definidas pelos prefeitos municipais.
E) Desconsideram a possibilidade de abrigo em entidade.
29) Verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente pode aplicar ao adolescente as seguintes
medidas sócio-educativas, EXCETO:
A) Prestação de serviços à comunidade.
B) Internação em estabelecimento educacional.
C) Prestação de trabalho forçado em casos de crime contra a vida.
D) Advertência.
E) Inserção em regime de semi-liberdade.
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30) Sobre o Conselho Tutelar, assinale a alternativa correta:
A) O Conselho Tutelar é órgão permanente, autônomo e jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo
cumprimento dos direitos da criança e do adolescente.
B) O Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe sobre local, dia e horário de funcionamento do Conselho Tutelar,
inclusive quanto à eventual remuneração de seus membros.
C) Determinar a perda ou suspensão do poder familiar é uma das atribuições do Conselho Tutelar.
D) Se, no exercício de suas atribuições, o Conselho Tutelar entender necessário o afastamento do convívio familiar,
comunicará o fato ao Ministério Público, prestando-lhe informações sobre os motivos de tal entendimento e as
providências tomadas para a orientação, o apoio e a promoção social da família.
E) As decisões do Conselho Tutelar somente podem ser revistas pelo Prefeito Municipal a pedido de quem tenha
legítimo interesse.
31) Considerando a Declaração Universal dos Direitos Humanos, assinale a alternativa correta:
A) Os pais não têm prioridade de direito na escolha do gênero de instrução que será ministrada aos seus filhos.
B) Crianças nascidas dentro ou fora do matrimônio gozam de proteção social específica conforme o caso de seu
nascimento.
C) Toda pessoa, sem qualquer distinção, tem direito a igual remuneração por igual trabalho.
D) Toda pessoa tem direito a repouso e lazer, exceto a limitação razoável das horas de trabalho e férias periódicas
remuneradas.
E) A instrução elementar não é obrigatória.
32) Sobre a assistência social assegurada aos idosos, é correto afirmar que:
A) A assistência social aos idosos será prestada, de forma articulada, conforme os princípios e diretrizes previstos na
Lei Orgânica da Assistência Social, na Política Nacional do Idoso, no Sistema Único de Saúde e demais normas
pertinentes.
B) Todas as entidades de longa permanência, ou casa-lar, são obrigadas a firmar contrato de prestação de serviços
com a pessoa idosa abrigada, exceto aquelas administradas pelas prefeituras.
C) No caso de entidades filantrópicas, ou casa-lar, é proibida a cobrança de participação do idoso no custeio da
entidade.
D) O acolhimento de idosos em situação de risco social, por adulto ou núcleo familiar, não caracteriza a dependência
econômica, para os efeitos legais.
E) O Benefício de Prestação Continuada (BPC) é concedido somente a idosos maiores de 80 anos que não possuem
renda para assegurar sua subsistência e nem podem tê-la provida por sua família.
33) Dentre as atribuições legais dos ocupantes do cargo de Guarda Civil Municipal, consta “trabalhar
conjuntamente em ações integradas com outros órgãos de segurança, principalmente quando na prevenção ou
repressão de furtos e roubos que envolvam o patrimônio público”. No que concerne às previsões da Lei Orgânica
Municipal sobre este aspecto, é coerente afirmar que, EXCETO:
A) O Poder Público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural do município,
por meio de inventário, registro, vigilância, tombamento, desapropriação e de outras de cautelamento e
preservação.
B) Pode o cidadão, diante da lesão ao patrimônio público, promover ação popular contra abuso de poder, para defesa
do meio ambiente ou interesse individual, ficando o infrator ou autoridade omissa, responsável pelos danos
causados e custos processuais.
C) O uso de bens municipais, por terceiros, só poderá ser feito mediante concessão, ou permissão a título precário e
por tempo determinado, conforme o interesse público o exigir.
D) A utilização e administração dos bens públicos de uso especial, como mercados, matadouros, terminais
rodoviários, recintos de espetáculos e campos de esporte, serão feitas na forma da lei e regulamentos respectivos.
E) O Poder Executivo Municipal mediante autorização do Poder Legislativo, aprovado por dois terços (2/3) dos seus
membros, poderá vender qualquer imóvel pertencente ao patrimônio público municipal.
34) O Guarda Civil tem, dentre outros, o dever de zelar pela segurança do Chefe do Executivo Municipal. Assinale
a seguir, a alternativa que NÃO representa uma atribuição do Prefeito, conforme previsto na Lei Orgânica do
município de Mossoró:
A) Representar o município em juízo e fora dele.
B) Permitir ou autorizar o uso de bens municipais, por terceiros.
C) Encaminhar, para parecer prévio, a prestação de contas do município ao Tribunal de Contas do Estado do Rio
Grande do Norte ou órgão a que for atribuída tal competência.
D) Sancionar, promulgar e fazer publicar as leis aprovadas pela Câmara e expedir os regulamentos pela sua fiel
execução.
E) Decretar, nos termos da lei, a desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social.
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35) Preconiza o artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil que “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”. Considerando os direitos
e deveres individuais e coletivos previstos no citado dispositivo da Carta Magna, marque V para as afirmativas
verdadeiras e F para as falsas:
( ) Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei.
( ) Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante.
( ) É reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurada a competência para o
julgamento dos crimes dolosos contra a incolumidade pública.
( ) A prática do racismo constitui crime inafiançável, sujeito à pena de reclusão, com prazo prescricional de 10
(dez) anos.
A sequência está correta em:
A) F, F, V, V
B) V, V, V, V
C) F, F, F, F
D) V, V, F, F
E) F, V, F, V
36) Considerando as disposições da Lei Orgânica Municipal de Mossoró acerca do Plano Diretor Municipal,
instrumento básico da política urbana a ser executada pelo município e, documento cujo conhecimento é
imprescindível para o bom desempenho das atribuições do cargo de Guarda Civil Municipal, julgue os itens a
seguir como verdadeiros ou falsos:
I. O Plano Diretor fixará os critérios que assegurem a função social da propriedade; cujo uso e ocupação devendo
respeitar a legislação urbanística, a proteção do patrimônio ambiental natural, e construído, e o interesse da
coletividade.
II. Deverá ser reservado locais para o funcionamento de feiras livres de pequenos produtores e artesãos, mediante o
pagamento dos impostos municipais competente para a comercialização de seus produtos.
III. O Plano Diretor do município deverá conter a delimitação de áreas destinadas a implantação de atividades com
potencial poluidor hídrico e atmosférico, que atendam aos padrões de controle de qualidade sanitária.
IV. O Plano Diretor impedirá a construção e/ou ampliação de depósitos e refinarias de sal em áreas residenciais.
Podemos afirmar que:
A) Todos os itens são verdadeiros.
D) Um item é verdadeiro e três itens são falsos.
B) Todos os itens são falsos.
E) Um item é falso e três itens são verdadeiros.
C) Dois itens são verdadeiros e dois itens são falsos.
37) Constitui competência dos municípios, conforme previsão constitucional insculpida no Capítulo IV do Título
III da Constituição da República Federativa do Brasil, EXCETO:
A) Organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local,
incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial.
B) Promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do
parcelamento e da ocupação do solo urbano.
C) Legislar sobre normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação e mobilização das
polícias militares e corpos de bombeiros militares.
D) Promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observadas a legislação e a ação fiscalizadora federal
e estadual.
E) Criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual.
38) “Nenhuma criança pode viajar para fora da comarca onde reside, desacompanhada dos pais ou responsável, sem
expressa autorização judicial.” Considerando essa determinação, assinale a alternativa correta:
A) A autorização não será exigida quando a criança estiver acompanhada de pessoa maior, expressamente autorizada
pelo pai, mãe ou responsável.
B) A autoridade judiciária poderá, a pedido dos pais ou responsável, conceder autorização válida por cinco anos.
C) Quando se tratar de viagem ao exterior, a autorização é dispensável, se a criança ou adolescente estiver
acompanhada de pessoa maior.
D) Criança ou adolescente, nascido em território nacional, somente poderá sair do País, sem prévia e expressa
autorização judicial, em companhia de estrangeiro residente e domiciliado no exterior.
E) A autorização é exigida mesmo em caso de comarca incluída na mesma região metropolitana de residência da
criança e/ou adolescente.
39) “É garantido o acesso de toda criança ou adolescente à Defensoria Pública, ao Ministério Público e ao Poder
Judiciário, por qualquer de seus órgãos.” Sobre o acesso à justiça, é correto afirmar que:
A) As ações judiciais da competência da Justiça da Infância e da Juventude são isentas de custas e emolumentos,
ressalvada a hipótese de litigância de má-fé.
B) Os menores de dezoito anos serão representados e os maiores de dezoito e menores de vinte e um anos assistidos
por seus pais, tutores ou curadores, na forma da legislação civil ou processual.
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C) A autoridade judiciária dará curador especial à criança ou adolescente, sempre que os interesses destes
coincidirem com os de seus pais ou responsável.
D) É permitida a divulgação de atos judiciais, policiais e administrativos que digam respeito a crianças e adolescentes
a que se atribua autoria de ato infracional.
E) A assistência judiciária gratuita prestada aos que dela necessitarem, através de defensor público ou advogado
nomeado, não é assegurada em casos de investigação de crimes contra a vida.
40) As entidades de atendimento são responsáveis pela manutenção das próprias unidades, observadas as normas
de planejamento e execução emanadas do órgão competente da Política Nacional do Idoso. Assinale a
alternativa INCORRETA em relação às entidades de atendimento ao idoso:
A) As entidades governamentais e não-governamentais de assistência ao idoso ficam sujeitas à inscrição de seus
programas, junto ao órgão competente da Vigilância Sanitária e Conselho Municipal da Pessoa Idosa.
B) As entidades governamentais e não-governamentais de assistência ao idoso devem demonstrar a idoneidade de
seus dirigentes.
C) As entidades que desenvolvem programas de institucionalização de longa permanência devem ter a participação
do idoso nas atividades comunitárias, de caráter interno e externo, como um de seus princípios.
D) O dirigente de instituição prestadora de atendimento ao idoso não responde civil e/ou criminalmente pelos atos
que praticar em detrimento do idoso, mas por outro lado, está sujeito, nesses casos, a sanções administrativas.
E) As instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos prestadoras de serviço ao idoso têm direito à assistência
judiciária gratuita.
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