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ÉTICA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

01. A intersecção entre os grandes campos da ética, dos direitos humanos e da cidadania gera reflexos espontâneos
no cotidiano das pessoas e das instituições. A natureza gregária do ser humano, expressa dentro dos conjuntos de
construções culturais, numa relação de recíproca influência, tende a construir e consolidar pensamentos,
comportamentos, normas e leis. Considerando o tema específico das transformações da moral, como nos é
apresentado pela literatura recomendada, analise as afirmações abaixo:
I.

Num primeiro momento, cada indivíduo assimila, desde a infância, as noções do que é bom e desejável e,
também, do que é ruim e desaconselhável. De acordo com esses valores, julgará o próprio comportamento e o
dos outros.
II. Também há um aspecto pessoal. Embora herdemos um conjunto de regras morais, chega o momento em que
podemos refletir sobre elas, aceitá-las ou rejeitá-las.
III. O indivíduo pode reafirmar e consolidar a moral existente ou pode negá-la e, dessa forma, contribuir para a
transformação dessa moralidade.
IV. Podemos caracterizar essa relação entre sociedade e indivíduo como dialética, ou seja, uma relação de mútua
influência entre dois polos.
Estão CORRETAS
A) I, II, III e IV.
B) II, III e IV, apenas.
C) I, III e IV, apenas.

D) I, II e III, apenas.
E) I e II, apenas.

02. Tendo presente o tema específico da “ética do equilíbrio de Aristóteles”, sobretudo o conceito fundamental da
felicidade na filosofia aristotélica como realização, possivelmente, concreta e completa do ser humano, e ainda, o
equilíbrio racional, que permite a realização da ética enquanto constatação e concretização do pensamento mais
inteligente como coincidência com o “bem de todos”, analise as afirmações abaixo e assinale a INCORRETA.
A) Trata-se de uma ética nada racionalista, com o dualismo corpo-alma platônico.
B) A felicidade maior para Aristóteles se encontraria na vida teórica, que promove o que há de mais especificamente
humano: a razão (que se realiza também no plano concreto [comentário da cátedra]).
C) A pessoa humana comum, que não pode dedicar-se à atividade teórica, aprenderia a agir corretamente apenas pelo
hábito.
D) A coragem, por exemplo, seria uma virtude situada entre a covardia (a deficiência) e a temeridade (o excesso). Assim,
Aristóteles propõe a ética do meio-termo, em que a virtude consistiria em procurar o ponto de equilíbrio entre o excesso
e a deficiência.
E) Importante notar que, tanto em Platão como em Aristóteles, a ética (bem-estar individual) estava vinculada à vida
política (bem comum).
FUNÇÕES E ATRIBUIÇÕES DAS GUARDAS MUNICIPAIS
03. A Lei Federal Nº 13.022 de agosto de 2014, Estatuto Geral das Guardas Municipais do Brasil, é o marco
regulatório. Ela constrói uma nova perspectiva para a segurança pública no país. Dessa forma, quebrou-se um
paradigma, no sentido de trazer elementos necessários para admitirmos que os municípios brasileiros possuem
uma ferramenta indispensável nessa seara. Assinale a alternativa que corresponde a esse encaminhamento.
A) Apresenta a postura de uma Guarda Municipal mais preocupada com a questão ostensiva.
B) Apresenta a construção de uma nova polícia, preocupada com a evolução da comunidade e possuindo uma postura bem
mais humana, comunitária e preventiva.
C) Possui um fator relevante na seara da segurança pública. Agora, as Guardas Municipais passam a ser as novas polícias
municipais militares.
D) Fica clara a ideia de que as Guardas Municipais nasceram nessa data. Antes, elas eram chamadas de Polícias
Municipais.
E) As Guardas Municipais poderão ser relevantes na construção de uma sociedade mais segura, no entanto esbarram nessa
legislação que as tornam forças auxiliares das Polícias Militares dos estados.
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04. O Município apresenta cotidianamente diversos problemas, os quais são diretamente ligados às questões de
geração de crime e de violência. Sobre esses fatores, deve a Guarda Municipal estabelecer prioritariamente o seu
olhar. De nada adianta atuar exclusivamente na repressão criminal dos delitos de natureza penal, sem que possa
também atuar em suas causas conceptivas.
Essa afirmação está nos direcionando para a seguinte atribuição da Guarda Municipal:
A) A principal tarefa da Guarda Municipal é atuar de modo eminentemente repressivo, não cabendo a essa corporação atuar
de modo preventivo.
B) Leva-nos a perceber a ideia de uma nova ideia de policiamento, calcado em ideias de que a formação do Agente
Municipal de Segurança Pública é voltada, apenas, a reprimir o crime, sem se envolver em questões de natureza
protetora e amiga.
C) É notório o destaque que se dá ao Guarda Municipal para o enfoque às ações comunitárias e preventivas, sendo sua
formação técnica profissional baseada em preceitos que levem esse profissional a atender o público de modo
humanizado e cordial.
D) É importante constatar que o Guarda Municipal é o protetor e amigo da sociedade. Na sua Matriz Curricular, mais de
70% das disciplinas estabelecem esse link com o policiamento repressivo.
E) O Guarda Municipal exerce atividades iguais às das polícias militares e são subordinadas aos comandantes de polícia.
LEGISLAÇÃO
05. Assinale a alternativa que indica CORRETAMENTE o princípio Constitucional do Direito Penal relacionado ao
art. 5º, inciso XLV, da Constituição Federal: nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a
obrigação de reparar o dano e decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores
e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido.
A) Princípio da Individualização da Pena
B) Princípio da Presunção de Inocência
C) Princípio da Irretroatividade da Lei Penal

D) Princípio da Intranscendência da Pena
E) Princípio da Legalidade

06. Acerca do conceito analítico de crime, com base na teoria finalista tripartida, é CORRETO afirmar que o crime
é composto pelos seguintes substratos:
A) fato típico, ilícito, culpável e punível.
B) fato típico, antijurídico, culpável e punível.
C) fato típico, ilícito e culpável.

D) fato típico, antijurídico e punível.
E) fato típico, antijurídico e ilícito.

07. À vista do ordenamento jurídico-penal brasileiro, o fato típico é composto pelos seguintes substratos:
A) conduta, resultado, nexo causal e tipicidade.
B) dolo, culpa, conduta e resultado.
C) conduta, resultado, nexo causal, dolo e culpa.

D) tipicidade, antijuricidade e culpabilidade.
E) conduta, dolo, culpa, resultado e tipicidade.

08. Analise a seguinte situação hipoteticamente descrita: Paulo, munido de uma arma de fogo, com capacidade para
06 (seis) munições, totalmente municiada, efetua um disparo contra seu desafeto, atingindo-o, causando lesão
corporal, todavia durante a ação, pensa sobre as consequências da sua conduta e cessa sua agressão, fugindo do
local. Assinale a alternativa que corresponde ao melhor instituto do Direito Penal adequado ao caso.
A) Arrependimento eficaz
B) Arrependimento posterior
C) Crime impossível

D) Tentativa de homicídio
E) Desistência voluntária

09. Considere a seguinte situação hipotética: Um policial, acobertado por diversos policiais à paisana, passa a expor
relógio de ouro numa feira, com índice de criminalidade altíssimo, no intuito de prender por roubou ou furto
algum possível suspeito. Caso alguém tente roubar o citado relógio e venha a ser preso, imediatamente, pelos
policiais, trata-se da hipótese de
A) Flagrante forjado.
B) Flagrante esperado.
C) Flagrante presumido.

D) Flagrante preparado (provocado).
E) Flagrante impróprio.
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DIFERENTES CONCEPÇÕES DE POLÍTICAS DE SEGURANÇA PÚBLICA E DAS FUNÇÕES DOS
PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA URBANA NUMA SOCIEDADE DEMOCRÁTICA
10. Segurança como direito fundamental, no sentido estrito de segurança pública, encontra-se presente
expressamente na Constituição Federal de 1988, mais precisamente, no rol dos(das)
A) direitos e deveres individuais e coletivos.
B) direitos sociais.
C) direitos políticos.
D) funções essenciais à justiça.
E) militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.
11. NÃO faz parte, expressamente, do rol de instituições de segurança pública exposto no art. 144 da Constituição
Federal de 1988
A) Bombeiro Militar.
B) Polícia Ferroviária Federal.
C) Polícia Rodoviária Federal.

D) Polícia Civil.
E) Agente Penitenciário.

12. NÃO integra(m) o Sistema Único de Segurança Pública – SUSP
A) as Guardas Municipais.
B) os Órgãos do Sistema Penitenciário.
C) a Polícia Ferroviária Federal.
D) os Corpos de Bombeiros Militares.
E) a Polícia Civil.
TÉCNICAS E PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS (TPO) DAS GUARDAS MUNICIPAIS
13. A importância de um sistema de segurança é em função das ameaças que pesam sobre o que ele protege. Sobre
isso, analise as afirmativas abaixo:
A.
B.
C.

D.
E.

Coordenar e supervisionar a execução do serviço de segurança em toda a área do complexo.
Reunir-se, quando necessário, com os executores, a fim de tomar conhecimento dos problemas e dificuldades
vivenciadas na execução do serviço.
Reunir-se, quando necessário, com os supervisores, inspetores e/ou chefes de unidades onde estão sendo
prestados os serviços de vigilância e segurança, a fim de estar ciente dos problemas existentes na área de
execução do serviço.
Manter e exigir um clima de bom relacionamento e cooperação entre os servidores do setor.
É facultativo zelar pelo fiel cumprimento de todas as normas existentes no Serviço de Segurança Patrimonial.

Estão CORRETAS
A) A, B, C e D, apenas.
B) A, B e D, apenas.
C) A, B, C, D e E.
D) A e D, apenas
E) A, C e D, apenas.
14. Quanto às atribuições do (s) executor (es), assinale a alternativa INCORRETA.
Tratando-se de permanecer no seu posto de serviço, o Guarda Municipal não poderá se afastar do local de
trabalho, a não ser nos seguintes casos:
A) Para conduzir presos.
B) Em perseguição a suspeitos.
C) Para socorrer alguém ou pedir ajuda.
D) Com autorização do superior.
E) Procurar conhecer as pessoas de outros estabelecimentos onde trabalha.
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15. No que concerne à preservação do local de crime, assinale a alternativa INCORRETA.
A) Evidência, significa: qualidade daquilo que é evidente, que é contestável, que todos veem ou podem verificar.
B) Art. 239 – considera-se indício a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por
indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias.
C) Vestígio é todo objeto ou material bruto constatado e/ou recolhido em um local de crime para análise posterior.
D) O vestígio ilusório é todo elemento encontrado no local do crime que não esteja relacionado às ações dos atores da
infração e desde que sua produção não tenha ocorrido de maneira intencional.
E) Encaminhamento representa a rotina necessária que deve ser seguida no encaminhamento dos vestígios para garantir a
sua segurança.
16. Embora, na grande maioria das vezes, o processo seja simples e tranquilo para o condutor, sempre é bom
conhecer quais são os direitos do cidadão ao ser parado em uma blitz de trânsito.
Sobre isso, analise os itens abaixo:
A.
B.
C.
D.
E.

Solicitar a identificação do policial.
Ser revistado, apenas, por policiais do mesmo sexo.
Acompanhar a revista de seu carro.
Pedir que uma pessoa (que não seja policial) seja testemunha da revista.
Ser detido em casos de flagrante delito.

Estão CORRETOS, apenas,
A) A, B, C e E.
B) A, B e D.
C) A, B, C e D.
D) A e D.
E) A, C e D.
17. Assinale a alternativa CORRETA.
A) Intervenção nível 1 (verificação preventiva): A avaliação de riscos demonstra que há indício de ameaça à segurança (do
agente de segurança ou de terceiros), mas ainda não há, aparentemente, a necessidade imediata de uma intervenção
policial de nível mais elevado.
B) Intervenção nível 2 (assistência e orientação): Essa intervenção está alinhada com o conceito de Prevenção Ativa, que é
definido como as ações desenvolvidas, visando ao provimento de serviços públicos à população, destinadas à prevenção
da criminalidade. Dificilmente implicará busca pessoal. (risco nível I). A arma permanecerá no coldre.
C) Intervenção nível 3 (verificação repressiva): nesse caso, a avaliação de riscos indica a iminência de algum tipo de delito
(risco nível III). Os agentes deverão estar prontos para se defenderem, sempre com segurança, observados os princípios
básicos do uso de força (legalidade, necessidade, proporcionalidade, moderação e conveniência).
D) Abordagem é um processo ordenado para aproximar pessoas, veículos ou edificações, visando à verificação, utilizandose de técnicas e meios letais.
E) A busca pessoal pode ser Ocular, Mecânica e Manual. Essa última, através de aparelhos específicos, por exemplo, os
detectores de metais e raio-X, como os utilizados em aeroportos.
18. Sobre os Princípios da Abordagem Policial em situações de alerta,
A) ao agir, o combatente tem que planejar mentalmente o que vai fazer para que durante a abordagem a segurança do
servidor e de seu companheiro seja preservada.
B) devemos olhar sempre as mãos do abordado (o perigo sempre vem das mãos).
C) durante a abordagem, nunca cruzar a linha de disparo do companheiro.
D) quanto mais lenta a ação dos agentes na abordagem, melhor e mais segura, pois o abordado tem para pensar sobre uma
possível reação ou fuga, mas é claro que rapidez na abordagem tornará ela desorganizada e vulnerável.
E) durante uma abordagem, não pode haver confusão durante os procedimentos, e o abordado não pode agir da forma que
lhe convier; tudo aquilo que o abordado fizer durante uma abordagem é a comando, mas para que as determinações
sejam cumpridas, elas têm que ser emanadas de um só AGENTE.
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SEGURANÇA PATRIMONIAL, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS

19. Podemos defini-lo(a) como o resultado de uma reação física, que desprende luz e calor devido à combustão de
materiais diversos. Estamos falando do(a)
A) fogo.
B) reação de cadeia.
C) triângulo do fogo.
D) combustão espontânea.
E) nenhuma das alternativas anteriores.
20. Quando falamos das classes de incêndio, que têm como combustíveis os metais pirofóricos, os óleos e as gorduras
em cozinhas, estamos nos referindo, respectivamente, às classes
A) D e B.

B) A e C.

C) D e K.

D) K e D.

E) D e A.

NOÇÕES BÁSICAS DE PRIMEIROS SOCORROS

21. É considerado como crime de omissão de socorro pelo Art. 304 do CTB deixar o condutor do veículo, na ocasião
do acidente de prestar imediato socorro à vítima, ou, não podendo fazê-lo diretamente, por justa causa, deixar de
solicitar auxílio da autoridade pública. Qual a pena para o agente que comete tal crime?
A) Detenção, de um a quatro meses.
B) Prisão, de seis meses a um ano.
C) Detenção, de seis meses a um ano.
D) Detenção, de um a quatro anos.
E) Prisão, de um a quatro anos.
22. Em caso de um sinistro, avaria, acidentes, incêndios, é importante o repasse das informações às autoridades
competentes. Pela ordem, assinale a alternativa que corresponde aos seguintes números: 190, 191, 192, 193, 198,
199:
A) PRF, PM, SAMU, BOMBEIROS, PRE, DEFESA CIVIL
B) PRE, PRF, BOMBEIROS, SAMU, PM, DEFESA CIVIL
C) PM, PRF, SAMU, BOMBEIROS, PRE, POLÍCIA CIVIL
D) PM, PRF, SAMU, BOMBEIROS, PRE, DEFESA CIVIL
E) PM, PF, SAMU, BOMBEIROS CIVIL, PRF, DEFESA CIVIL
23. Desmaio é quando você perde a consciência por um curto período de tempo, porque seu cérebro não está
recebendo oxigênio suficiente. O termo médico para desmaio é
A) Síncope.
B) Vertigem.
C) Anamnese.
D) Parada respiratória
E) Espasmo de glote.
24. Em caso de obstrução das vias aéreas por corpos estranhos, faz-se urgente a manobra para desobstrução,
considerando que ocorra com crianças. Qual o nome que se dá a esse tipo de procedimento?
A) Manobra de Glasgov
B) Manobra de Heimlich
C) Manobra de Valsava
D) Manobra de Taxe
E) Manobra de Ortolani
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25. Quanto às classificações das queimaduras, há diferenças entre elas. Quais tipos de queimadura apresentam,
respectivamente, rubor na pele e a outra é indolor?
A) 3º e 1º graus
B) 1º e 2º graus
C) 2º e 3º graus
D) 2º e 1º graus
E) 1º e 3º graus

A GESTÃO INTEGRADA DA SEGURANÇA PÚBLICA

26. Sabemos que o Policiamento Comunitário é a ação de policiar junto à comunidade, com o objetivo de melhorar a
qualidade geral da vida na área, é CORRETO afirmar que a polícia comunitária
A) é uma filosofia e uma estratégia organizacional que proporcionam uma parceria entre a população e a polícia para
resolução de problemas contemporâneos.
B) é uma tática adotada pelas instituições de segurança pública para aproximar os policiais e a comunidade.
C) deve ser uma ação isolada na instituição, tendo sempre um único servidor como referência, uma espécie de “camisa
dez”, que fará todo o contato com a comunidade.
D) é uma excelente ferramenta político partidária, pois através de ações sociais e projetos que beneficiam a população, o
nome do chefe do poder executivo é elevado.
E) deve ter enfoque de cima para baixo, sendo o gestor de nível estratégico o responsável por identificar, priorizar e
resolver problemas contemporâneos relativos à comunidade.

27. Sobre a Gestão Integrada, para planejamento de ações integradas e tomada de decisão por parte dos gestores de
nível estratégico, é necessário um ambiente seguro e controlado; os GGIs são exemplos de dispositivos com essa
finalidade. Em Caruaru, a partir do Decreto Nº 025 de 04 de maio de 2017, foi instituído o comitê permanente
municipal “Juntos pela Segurança”, que possui membros efetivos e membros convidados. Assinale a alternativa
que apresenta apenas membros efetivos.
A) Secretaria de Ordem Pública, DESTRA e PMPE.
B) Secretaria de Ordem Pública, PRF, PMPE, PC e DESTRA.
C) Secretaria de Ordem Pública, DESTRA, Fundação de Cultura e Conselho Tutelar do Município.
D) Secretaria de Ordem Pública, DESTRA e Câmara de Vereadores de Caruaru.
E) Secretaria de Ordem Pública, DESTRA, Ministério Público do Estado de PE e OAB Subsecção Caruaru.

APROPRIAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO

28. Para resolver localmente alguns dos problemas de moradia, uma das soluções é ocupar espaços urbanos ociosos
em áreas centrais das cidades, os chamados vazios urbanos.
Com relação às soluções de moradia em áreas centrais, assinale a alternativa INCORRETA.
A) A aplicação de IPTU progressivo em edificações ociosas no centro da cidade é um incentivo para os proprietários darem
uso a essas edificações.
B) Em via parceria público-privada, é possível abrigar moradias em áreas centrais, sobretudo em edificações com
atividades comerciais nos andares mais baixos, deixando os andares superiores destinados à moradia.
C) Produzir habitação popular nas periferias é mais barato aos cofres públicos com relação às infraestruturas urbanas, pois
o solo urbano é mais caro nas áreas centrais das cidades.
D) As edificações mistas, com atividades comerciais e espaços para moradia, deixam as áreas centrais com mais vitalidade,
pois há sempre movimentação de pessoas, seja durante o dia, seja durante a noite.
E) A regularização fundiária em áreas centrais poderia diminuir a pressão popular por moradia, sobretudo para quem mora
em condições precárias e se depara com vazios urbanos em áreas centrais das cidades.
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29. A expressão walkability vem do inglês, sendo relativa ao quão as cidades são caminháveis. Uma cidade onde é
fácil de se caminhar tem uma boa caminhabilidade ou andabilidade. De acordo com o texto discutido em sala de
aula, assinale qual desses princípios NÃO colabora para uma cidade mais caminhável.
A) Desenho de infraestrutura para pedestres: projeto da calçada, dos canteiros, dos cruzamentos, etc.
B) Desenho da via: diretrizes sobre como as ruas podem ser desenhadas para priorizar o tráfego de pedestres (por exemplo:
inserindo ciclovias, tornando-as mais estreitas, melhorando os acessos das garagens, etc.).
C) Diminuição do tráfego: induzir os motoristas a dirigirem mais devagar, usando mecanismos como ilhas ou passagens
elevadas para o cruzamento de pedestres, o uso de canteiros para diminuir a largura das vias em alguns pontos e o uso
de vias curvas.
D) Gerenciamento do tráfego: fechamento total ou parcial de vias, adoção de calçadões, etc.
E) Diminuir a largura das calçadas e a quantidade de árvores na área urbana, pois as árvores nas calçadas podem dificultar a
passagem dos pedestres.
30. Para querer bem a algo, cuidar de algum objeto, precisamos conhecê-lo. Com as cidades e com os espaços
públicos, não é diferente, e, para nos apropriarmos bem, precisamos nos relacionar com eles de alguma forma.
Essa atitude pessoal, individualizada é o primeiro passo para percebermos melhor as nossas cidades e passarmos
a nos preocupar com elas. Com relação às boas práticas nos espaços públicos e às boas relações das pessoas com
as cidades, assinale a alternativa INCORRETA.
A) A maneira como me desloco pela cidade é a forma de exercer minha mobilidade urbana.
B) Quando permaneço numa praça, desfrutando dela, estou me apropriando de um espaço público.
C) Quando eu caminho pelas calçadas da cidade, estou vivenciando o espaço público.
D) Dirigir um carro de passeio é a melhor forma de me apropriar do espaço público e de me relacionar com as cidades.
E) As boas relações de vizinhança refletem nas interações das pessoas com as cidades, pois a partir das interações com
vizinhos, as pessoas passam a se vigiar mutuamente.
31. Com relação aos conceitos de Política, Cidadania, Cidade, assinale a alternativa INCORRETA.
A) Política: derivado do adjetivo originado de polis, que significa tudo o que se refere à cidade e, consequentemente, o que
é urbano, civil, público e, até mesmo, sociável e social.
B) Cidade: aglomeração humana, localizada numa área geográfica circunscrita e que tem numerosas casas, próximas entre
si, destinadas à moradia e/ou a atividades culturais, mercantis, industriais, financeiras e a outras não relacionadas com a
exploração direta do solo.
C) Política: vemos que toda cidade é uma espécie de COMUNIDADE, e toda ela se forma com vistas a algum BEM (o bem
comum).
D) Cidadania: direitos e deveres devem andar sempre juntos, uma vez que o direito de um cidadão implica necessariamente
uma obrigação de outro cidadão.
E) Cidade: divisão administrativa de um estado, distrito ou região, com autonomia administrativa e constituído de órgãos
político-administrativos próprios [Prefeitura e pela Câmara Municipal].
32. A Lei Nº 13.022, de 8 de agosto de 2014 dispõe sobre o Estatuto Geral das Guardas Municipais. Sobre as missões
da guarda municipal previstas em lei com relação ao bom uso e apropriação do espaço público, assinale a
alternativa INCORRETA.
A) São princípios mínimos de atuação das guardas municipais: I - proteção dos direitos humanos fundamentais, do
exercício da cidadania e das liberdades públicas; IV - compromisso com a evolução social da comunidade.
B) É competência geral das guardas municipais a proteção de bens, serviços, logradouros públicos municipais e instalações
do Município.
C) São competências específicas das guardas municipais, respeitadas as competências dos órgãos federais e estaduais: I zelar pelos bens, equipamentos e prédios públicos do Município.
D) 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.
E) Atuar, mediante ações preventivas, na segurança das escolas particulares, zelando pelo entorno e participando de ações
educativas com o corpo discente e docente das unidades de ensino municipal, de forma a colaborar com a implantação
da cultura de paz na comunidade local.
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VIOLÊNCIA E (IN)SEGURANÇA PÚBLICA
33. (UEL 2015) Sobre violência e criminalidade no Brasil, assinale a alternativa CORRETA.
A) As políticas repressivas contra o crime organizado são suficientes para erradicar a violência e a insegurança nas cidades.
B) As altas taxas de violência e de homicídios contra jovens em situação de pobreza têm sido revertidas com a eficácia do
sistema prisional.
C) As desigualdades e assimetrias nas relações sociais, a discriminação e o racismo são fatores que acentuam a violência no
Brasil.
D) A violência urbana contemporânea é resultado dos choques entre diferentes civilizações que se manifestam nas
metrópoles brasileiras.
E) O rigor punitivo das agências oficiais no combate à criminalidade impede o surgimento de justiceiros e milícias.
34. (INTERBITS 2012) Qual a conclusão CORRETA que se pode tirar com base na seguinte charge?

A) Os ricos não cometem crimes.
B) Somente ricos são presos.
C) O Estado não prende pessoas ricas, porque elas vão financiar o crime organizado.
D) As pessoas de classes mais altas, ainda que cometam crimes, tendem a não serem presas.
E) O acesso à educação é desigual de uma classe social para outra.
35. De acordo com Slavoj Zizek, no que se refere à Violência Objetiva ou Sistêmica, assinale a alternativa que NÃO
se enquadra em suas características.
A) É impessoal e anônima.
B) Aquela em que a própria linguagem pode trazer consequências violentas, influenciando na valorização das pessoas,
criando uma identidade simbólica do indivíduo.
C) Depende de uma estrutura governamental e econômica.
D) Promove a exclusão automática de indivíduos.
E) Pode tornar a própria violência uma mercadoria.
ATIVIDADES SÓCIO-PEDAGÓGICAS DA GUARDA MUNICIPAL DE CARÁTER PREVENTIVO
36. A Psicologia do Desenvolvimento busca conhecer as características comuns de cada faixa etária, pois existem
formas de perceber, compreender e se comportar, que são próprias de cada fase. Discute o desenvolvimento a
partir de diferentes aspectos, tais como: hereditariedade, crescimento orgânico, maturação neurofisiológica e
meio-ambiente. Sobre esses aspectos, analise as afirmações abaixo:
I.
II.
III.
IV.

Influências e estímulos do meio cultural inserido alteram padrões de comportamento.
A carga genética herdada dos pais pode ou não ser desenvolvida.
O aspecto do crescimento orgânico está relacionado com o desenvolvimento físico.
A maturação neurofisiológica é o que torna possível desenvolver determinadas habilidades, tal como segurar
um talher e comer.

Estão CORRETAS
A) I, II, III e IV.

B) II, III e IV, apenas.

C) I, III e IV, apenas.
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D) I, II e III, apenas.

E) I e II, apenas.

37. De acordo com o Desenvolvimento Cognitivo proposto por Piaget, enumere a segunda coluna de acordo com a
primeira.
1. Sensório-motor

( )

Capacidade de representação e presença do egocentrismo

2. Pré-operatório

( )

Apresenta noção de conservação

3. Operatório-concreto

( )

Do nascimento aos dois anos de idade

4. Operatório-formal

( )

Consegue fazer hipóteses e testá-las

Assinale a alternativa que indica a sequência CORRETA.
A) 3-1-2-4
B) 3-2-1-4
C) 2-3-1-4
D) 2-4-1-3
E) 1-4-2-3
38. Gardner, psicólogo da educação e neurologista, desenvolveu a teoria das inteligências múltiplas na tentativa de
desfazer a ideia de que existe apenas uma única inteligência, defendendo que os seres humanos possuem algumas
inteligências.
Segundo a teoria das Inteligências Múltiplas, analise as afirmações abaixo e assinale a INCORRETA.
A) Uma das inteligências está ligada à habilidade para responder adequadamente aos estados de humor e motivações das
outras pessoas.
B) Refletir e ponderar sobre questões fundamentais da existência são características da inteligência interpessoal.
C) A capacidade de gerir as próprias emoções está presente nas pessoas com inteligência intrapessoal.
D) A inteligência cinestésica é a habilidade para usar e controlar os movimentos do seu corpo e para manipular habilmente
objetos.
E) Na inteligência naturalista, os alunos manifestam habilidade para identificar e classificar plantas, animais, aspectos
geográficos.
39. Segundo o dicionário, didática é a arte de transmitir conhecimentos; técnica de ensinar. Uma das estratégias
didáticas mais utilizada é a aula expositiva dialogada.
Sobre essa estratégia, assinale a alternativa CORRETA.
A) O professor expõe o conteúdo com a participação ativa dos estudantes.
B) Esse tipo de aula desfavorece a análise crítica.
C) Os questionamentos são unilaterais, ou seja, o professor é quem direciona as perguntas.
D) Na aula expositiva dialogada, o conhecimento prévio é irrelevante, pois o professor é quem traz o conteúdo a ser
lecionado.
E) O aluno é sujeito passivo nesse formato de aula.
40. As atividades lúdicas são fundamentais para uma aprendizagem mais equilibrada e capaz de transformar uma
realidade na área da segurança pública. As Guardas Municipais investem cada vez mais nessas atividades.
Dentre os principais objetivos, podemos constatar que
A) os moradores do entorno da escola são convidados a participar das palestras, no entanto esses não são fundamentais
nesse processo, não havendo assim uma relação de proximidade dos Guardas Municipais com a comunidade escolar.
B) os professores não participam da construção das atividades, porque eles já conhecem todo o processo e são deixados de
fora da construção do projeto.
C) a equipe gestora é a principal interessada, e ela deixa os Agentes da Guarda Municipal livres para desenvolver suas
atividades sem participar efetivamente da elaboração dos principais requisitos para que tenhamos sucesso na missão.
D) os Guardas Municipais devem passar, apenas uma vez a cada 1 ano, nas unidades escolares que apresentam mais
problemas.
E) visam despertar uma nova consciência em relação ao trânsito, meio ambiente e cidadania. Educar para se ter um cidadão
mais responsável e envolver a família nessa construção do saber. Escola e os agentes educadores da Guarda Municipal
juntos podem educar essas crianças para um comportamento civilizado e prudente; o trabalho é sistemático.
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41. O patrulheiro escolar deve sempre se lembrar de que a legislação que rege as diretrizes do ensino e o seu público
são legislações extremamente abertas e se opõem a qualquer ação coercitiva em seu ambiente. Esse texto acima
faz uma observação em relação aos procedimentos a serem adotados pelo patrulheiro que podem ser explicados
a partir de:
A) Mesmo sabendo dessa perspectiva, o Guarda Municipal Escolar, que pode ser qualquer um do quadro e não precisa de
uma capacitação específica, só tem um procedimento a adotar, o uso da força.
B) O Patrulheiro da Guarda Municipal Escolar deve possuir uma capacitação específica para tal, sendo importante constatar
que a tutela jurídica da criança e do adolescente com suas diversas exigências e limitadores tornam a criança e o
adolescente um ser muito diferente do adulto para se lidar em se tratando de ações policiais de qualquer natureza.
C) O Patrulheiro da Guarda Municipal Escolar deve, sempre que possível, passar em todas as escolas do município e,
havendo qualquer problema, ele deve comunicar à Polícia Militar e repassar todas as ocorrências, mesmo aquelas que o
patrulheiro presenciar.
D) O Patrulheiro da Guarda Municipal Escolar deve passar somente por um treinamento específico oferecido pela Polícia
Federal, como diz o Art. 2º do Estatuto da Guarda Municipal, para desempenhar essas atividades nos ambientes
escolares do município. Assim, não teremos problemas na unidade escolar.
E) O Patrulheiro da Guarda Municipal Escolar pode desenvolver suas atividades de modo somente coercitivo, tendo em
vista que os alunos estão desrespeitando muito os professores e o Estatuto da Criança e do Adolescente já foi
reformulado, por isso, podem ser tipificados como criminosos.
42. O Professor Doutor Azor Lopes da Silva Júnior instrui:
“A emergência de novas teorias é geralmente precedida por um período de insegurança profissional pronunciada.
Como seria de esperar, essa insegurança é gerada pelo fracasso constante dos quebra-cabeças da ciência normal em
produzir resultados esperados. O fracasso das regras existentes é o prelúdio para uma busca de novas regras”.
Com base na afirmação do professor, assinale a alternativa CORRETA.
A) Urge a implantação de ações transversais as quais possibilitem o aluno hoje virtualizado não fique condicionado a
longos períodos de uma lousa verde e pó de giz. Algo precisa ser feito; caso contrário, teremos uma sociedade de
selvagens, cada um com seu diploma, mas inaptos ao convívio social harmônico.
B) É questionável essa afirmação, tendo em vista que as atividades lúdicas em nada podem ajudar a mudar uma conjuntura
social.
C) Somente as atividades lúdicas trarão os resultados esperados. Os alunos do século XXI têm aversão às tecnologias.
D) As novas tecnologias em nada ajudam a sociedade do tempo presente. O autor deixa bem evidente isso.
E) As novas regras de que o autor fala buscam trazer elementos do passado, mesmo os que deram errado para o presente.
Assim, não precisamos de mais nada.

EMPREGO DE EQUIPAMENTOS NÃO LETAIS

43. Assinale a alternativa que indica a Lei que disciplina o uso de instrumentos de menor potencial ofensivo.
A) Nº 13.060/14
B) Nº 13.022/14
C) Nº 7.210/84
D) Nº 10.826/03
E) Nº 08.069/90
44. Em cada disparo que efetuamos com a spark, o ciclo tem duração, em segundos, de
A) 3.
B) 5.
C) 6.
D) 8.
E) 10.
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45. Relacione a segunda coluna de acordo com a primeira.
1. Oc

( )

Cânfora, gengibre e menta

2. Cs

( )

Ortoclorobenzilmalonitrilo

3. Psi poly defensor

( )

Oleoresin capisicum

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA.
A) 1-2-3
B) 3-2-1
C) 2-1-3
D) 1-3-2
E) 3-1-2

COMUNICAÇÃO E GERENCIAMENTO DA INFORMAÇÃO

46. A comunicação humana é um processo, que envolve a troca de informações e, como tal, pressupõe partilha de
alguns elementos. Sobre eles, analise os itens abaixo:
1.
2.
3.

Estilos de vida
Comportamento
Normas

Está(ão) CORRETO(S)
A) 1, apenas.
B) 2 e 3, apenas.
C) 3, apenas.
D) 1, 2 e 3.
E) 1 e 3, apenas.
47. O processo de comunicação funciona como um sistema aberto, estando passível a ocorrerem perturbações, ou
seja, está profundamente relacionado com as percepções e motivações do emissor e do receptor.
Assinale a alternativa que evidencia os principais problemas de comunicação.
A) Pessoal, físico e semântico
B) Omissão, distorção e sobrecarga
C) Emocional, ambiental e distorção

D) Conteúdo, distorção e linguagem
E) Nenhumas das alternativas anteriores

48. Em relação à linguagem empregada na redação técnica, é CORRETO afirmar que
A) é comum ser encontrada em obras literárias, no cinema, na música e/ou em novelas.
B) é composta por termos poéticos, vocabulário informal e subjetividade.
C) emprega figuras de linguagem e palavras em sentido figurado (conotativo).
D) é norteada pelos princípios da clareza, coerência, formalidade, padronização e uso da norma padrão da língua
portuguesa.
E) Nenhuma das alternativas anteriores.
49. O professor e pesquisador Albert Mehrabian é pioneiro (1950) nas pesquisas relacionadas à linguagem corporal.
Ele desenvolveu a teoria de que toda a comunicação interpessoal está representada em percentuais diferenciados
em relação às mensagens verbal e não verbal.
Por isso, segundo Mehrabian, é CORRETO afirmar que
A) 38% da comunicação é verbal.
B) 93% da comunicação é verbal e vocal (tom de voz).
C) 93% da comunicação é não verbal.

D) 7% da comunicação é corporal.
E) 55% da comunicação é verbal.
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RELAÇÕES E CONDIÇÕES DE TRABALHO DAS GUARDAS MUNICIPAIS

50. Sobre a Lei Municipal 4.819/2009 e acerca do modelo de patrulhamento preventivo que a Guarda Municipal de
Caruaru realiza nos logradouros públicos, assinale a alternativa CORRETA.
A) Realizar patrulhamento preventivo permanente no território do Município para a proteção da população, agindo junto
com a comunidade, objetivando diminuir a violência e a criminalidade.
B) Realizar patrulhamento preventivo permanente no território do Município, esquecendo-se sempre de proteger a
população, pois ela não merece ser protegida e agindo junto com a comunidade objetivando diminuir a violência e a
criminalidade.
C) Realizar patrulhamento preventivo permanente no território do Município para a proteção da população, agindo junto
com a comunidade, objetivando aumentar a violência e a criminalidade.
D) Realizar patrulhamento preventivo momentâneo e por época no território do Município para a proteção da população,
agindo com a comunidade, objetivando aumentar a violência e diminuir a criminalidade.
E) Realizar patrulhamento preventivo permanente no território do Município para a proteção da população, agindo fora da
comunidade, objetivando diminuir a violência e aumentar a criminalidade.
51. Com relação à saúde do trabalhador, assinale a alternativa que representa o conceito aprendido como assédio
moral.
A) É o direito de representação e o processo de responsabilidade administrativa civil e penal contra as autoridades que, no
exercício de suas funções, cometem abusos.
B) É a dignidade da pessoa humana que é um princípio fundamental do Brasil.
C) Não se traduz por uma série de condutas que visam humilhar, minar o trabalhador, seja ele público ou privado. Não é
uma espécie de dano moral caracterizado pela prática de atos vexatórios, abusivos ou constrangedores, capazes de afetar
o prestígio profissional da vítima.
D) O assédio moral é ligado aos direitos e deveres de todo cidadão brasileiro.
E) Traduz-se por uma série de condutas que visam humilhar, minar o trabalhador, seja ele público ou privado. Espécie de
dano moral caracterizado pela prática de atos vexatórios, abusivos ou constrangedores, capazes de afetar o prestígio
profissional da vítima.
52. A Lei Federal 13.060/2014 disciplina o uso dos instrumentos de menor potencial ofensivo pelos Agentes de
segurança pública em todo o território nacional. Nessa ótica, assinale a alternativa que revela os 04 (quatro)
princípios dessa legislação.
A) Legalidade, Necessidade, Razoabilidade e Proporcionalidade.
B) Autotutela, Continuidade do Serviço Público, Motivação e Necessidade.
C) Legalidade, Moralidade, Publicidade e Autotutela.
D) Eficiência, Moralidade Administrativa, Supremacia do Interesse Público e Razoabilidade.
E) Impessoalidade Administrativa, Autotutela, Continuidade do Serviço Público e Eficiência.
53. A Portaria DESTRA N° 001, de 15 de fevereiro de 2017 regulamentou a utilização dos armamentos menos letais
para a Guarda Municipal de Caruaru.
Sobre isso, assinale a alternativa INCORRETA.
A) O porte do armamento de Condutividade Elétrica está condicionado à prévia habilitação técnica após aprovação em
treinamento específico de operador.
B) A Pistola de Condutividade Elétrica, após ser recebida e devidamente inspecionada, deverá, até o encerramento do
turno, permanecer sempre junto ao corpo do Guarda Municipal, devidamente acondicionada no coldre, sempre travada,
com o intuito de evitar disparos acidentais.
C) O Guarda Municipal somente poderá utilizar os cartuchos fornecidos pelo Comando da Guarda Municipal de
Caruaru/PE.
D) A Pistola de Condutividade Elétrica deverá ser utilizada somente quando a ação do suspeito for de agressão ou
resistência ativa, ou quando os Guardas Civis Municipais tiverem esgotado, sem sucesso, as demais formas de conter o
agressor.
E) A Pistola de Condutividade Elétrica deverá ser utilizada em pessoas sem comportamentos perigosos, bem como para
manter a desordem pública que é algo natural nos logradouros da cidade.
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LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO
54. Acerca das disposições preliminares do Código de Trânsito Brasileiro, assinale a alternativa CORRETA.
A) Considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, desde que devidamente registrados pelo
órgão executivo de trânsito do Estado ou do Município, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de
circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga.
B) Os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito respondem, no âmbito das respectivas
competências, de forma subjetiva, por danos causados aos cidadãos em virtude de ação, omissão ou erro na execução e
manutenção de programas, projetos e serviços que garantam o exercício do direito do trânsito seguro.
C) Para efeitos do Código de Trânsito Brasileiro, são consideradas vias terrestres as praias abertas à circulação pública, as
vias internas pertencentes aos condomínios constituídos por unidades autônomas e as vias e áreas de estacionamento de
estabelecimentos privados de uso coletivo.
D) São vias terrestres urbanas e rurais as ruas, as avenidas, os logradouros, os caminhos, as passagens, as estradas e as
rodovias, que terão seu uso regulamentado através de portarias publicadas pelo órgão ou entidade com circunscrição
sobre elas, cabendo ao órgão máximo executivo da União tal atribuição em caso de omissão dos demais entes.
E) São consideradas vias terrestres as praias abertas à circulação pública e as vias internas pertencentes aos condomínios
constituídos por unidades autônomas, cabendo ao órgão de trânsito do Estado a competência para executar a
fiscalização de forma direta e aos Municípios mediante convênio.
55. Sobre as competências dos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Municípios, analise os itens a seguir:
I.

Executar a fiscalização de trânsito em vias terrestres, edificações de uso público e edificações privadas de uso
coletivo, autuar e aplicar as medidas administrativas cabíveis e as penalidades de advertência por escrito e
multa, por infrações de circulação, estacionamento e parada prevista no Código de Trânsito Brasileiro, no
exercício regular do poder de polícia de trânsito, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar,
exercendo iguais atribuições no âmbito de edificações privadas de uso coletivo, somente para infrações de uso
de vagas reservadas em estacionamentos.
II. Realizar, fiscalizar e controlar o processo de formação, aperfeiçoamento, reciclagem e suspensão de
condutores, expedir e cassar Licença de Aprendizagem, Permissão para Dirigir e Carteira Nacional de
Habilitação, mediante delegação do órgão federal competente.
III. Implantar, manter e operar sistema de estacionamento rotativo pago nas vias.
IV. Registrar e licenciar, na forma da legislação, ciclomotores, veículos de tração e propulsão humana e de tração
animal, fiscalizando, autuando, aplicando penalidades e arrecadando multas decorrentes de infrações.
V. Expedir a Permissão para Dirigir, a Carteira Nacional de Habilitação, os Certificados de Registro e o de
Licenciamento Anual mediante delegação dos órgãos executivos dos Estados e do Distrito Federal.
É competência dos órgãos municipais de trânsito o que se afirma, apenas, em
A) I, III e IV.

B) I e III.

C) I e IV.

D) III, IV e V.

E) III e IV.

56. Sobre as normas gerais de circulação e conduta previstas no Capítulo III do Código de Trânsito Brasileiro,
assinale a alternativa INCORRETA.
A) São vias urbanas as de trânsito rápido, arteriais, coletoras, locais e estradas.
B) O estacionamento dos veículos motorizados de duas rodas será feito em posição perpendicular à guia da calçada (meiofio) e junto a ela, salvo quando houver sinalização que determine outra condição.
C) Antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de
forma clara e com a devida antecedência, por meio da luz indicadora de direção de seu veículo, ou fazendo gesto
convencional de braço.
D) Quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de
passagem, no caso de rotatória, aquele que estiver circulando por ela.
E) O trânsito de veículos sobre passeios, calçadas e nos acostamentos só poderá ocorrer para que se adentre ou se saia dos
imóveis ou áreas especiais de estacionamento.
57. O Art. 96 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe sobre a classificação geral dos veículos. Classificam-se quanto
à espécie todos os veículos abaixo citados, EXCETO:
A) de Passageiros.

B) de Carga.

C) Misto.
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D) Especial.

E) de Emergência.

58. Durante a fiscalização em um grande evento realizado em Caruaru, aconteceram diversas abordagens para
verificação do cumprimento das normas previstas na legislação de trânsito. Em relação aos documentos exigidos
para condutor e veículo, o Agente da Autoridade de Trânsito deve saber que a(o)
A) Carteira Nacional de Habilitação e a Permissão para Dirigir somente terão validade para a condução de veículo quando
apresentadas em original, sendo dispensadas quando for possível consultar sua validade através do sistema
disponibilizado pelos órgãos de trânsito.
B) categoria B é destinada ao condutor de veículo motorizado, abrangido pela categoria A, cujo peso bruto total não exceda
a três mil e quinhentos quilogramas e cuja lotação não exceda a oito lugares, incluído o do motorista.
C) trator de roda e os equipamentos automotores destinados a executar trabalhos agrícolas somente podem ser conduzidos
em via pública por condutor habilitado na categoria D.
D) porte do Certificado de Licenciamento Anual será dispensado quando, no momento da fiscalização, for possível ter
acesso ao devido sistema informatizado para verificar se o veículo está licenciado.
E) Carteira Nacional de Habilitação somente é válida quando apresentado o documento físico, podendo ser original ou
cópia autenticada pelo órgão executivo de trânsito do Estado, sendo vedada sua utilização por qualquer outro meio.
59. Analise as afirmativas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas.
( ) A autoridade de trânsito ou seus agentes, na esfera das competências estabelecidas no Código de Trânsito
Brasileiro e dentro de sua circunscrição, deverão aplicar às infrações nele previstas as seguintes penalidades:
advertência por escrito, multa, suspensão do direito de dirigir, cassação da Carteira Nacional de Habilitação,
cassação da Permissão para Dirigir e frequência obrigatória em curso de reciclagem.
( ) Ao proprietário caberá a responsabilidade pelas infrações decorrentes de atos praticados na direção do veículo.
( ) Poderá ser imposta a penalidade de advertência por escrito à infração de natureza leve ou média, passível de
ser punida com multa, não sendo reincidente o infrator, na mesma infração, nos últimos doze meses, quando a
autoridade, considerando o prontuário do infrator, entender essa providência como mais educativa.
( ) A cassação do documento de habilitação dar-se-á, dentre outros casos previstos no Código de Trânsito
Brasileiro, quando, suspenso o direito de dirigir, o infrator conduzir qualquer veículo.
( ) A penalidade de retenção do veículo é aplicada quando a irregularidade puder ser sanada no local da infração.
Assinale a alternativa que indica a sequência CORRETA.
A) V-F-V-V-F
B) V-V-V-F-V
C) F-F-V-V-F
D) F-V-V-V-F
E) V-V-V-V-F
NOÇÕES DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO
60. No tocante aos congestionamentos, pode-se afirmar que a pior situação de tráfego para os condutores encontrase no
A) Nível A.
B) Nível X.
C) Nível E.
D) Nível F.
E) Nível Z.
61. Quando do dimensionamento semafórico, é necessário que o setor de engenharia de trânsito do órgão ou
entidade com circunscrição sobre a via faça contagem veicular, transformando números absolutos em Unidade
Carro Padrão (UCP). Para tanto, usa uma tabela com o fator de equivalência em que os veículos de Propulsão
Humana equivalem a
A) 0,20.
B) 0,33.
C) 1.
D) 1,75.
E) 2,25.
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LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO APLICADA
62. Sobre deixar o condutor ou passageiro de usar o cinto de segurança, conforme previsto em lei, é CORRETO
afirmar que
A) acarreta apenas medida administrativa - retenção do veículo até colocação do cinto pelo infrator.
B) constitui infração gravíssima, com penalidade de multa e medida administrativa - retenção do veículo e recolhimento do
documento de habilitação.
C) acarreta apenas medida administrativa - retenção do veículo e recolhimento do documento de habilitação.
D) constitui uma infração grave, com penalidade de multa e medida administrativa - retenção do veículo até colocação do
cinto pelo infrator.
E) não constitui infração de trânsito.
63. Marcelo foi abordado em uma fiscalização de trânsito, e verificou-se por meio de consulta que ele não possui
CNH ou PPD. Marcelo cometeu uma infração com penalidade de
A) Infração leve.
B) Infração média (duas vezes).
C) Infração grave (três vezes).

D) Infração gravíssima (dez vezes).
E) Infração gravíssima (três vezes).

64. Ao condutor que se recusar a se submeter ao teste de alcoolemia, poderá ser aplicada
A) advertência por escrito e remoção do veículo.
B) multa e apreensão do veículo.
C) retenção do veículo e cassação da CNH.
D) multa e recolhimento do documento de habilitação.
E) suspensão do direito de dirigir e recolhimento do CRV.
65. As infrações previstas no CTB são classificadas em quatro categorias. São elas:
A) Leves, Médias, Moderadas e Graves.
B) Graves, Gravíssimas, Leves e Moderadas.
C) Moderadas, Perigosas, Graves e Médias.

D) Leves, Graves, Perigosas e Gravíssimas.
E) Leves, Médias, Graves e Gravíssimas.

66. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência. Quais
as medidas administrativas previstas no CTB?
A) Suspensão do direito de dirigir por 10 meses
B) Suspensão do direito de dirigir por 06 (seis) meses
C) Multa multiplicada doze vezes o seu valor
D) Apreensão do veículo
E) Recolhimento da CNH e Retenção do veículo
67. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, conduzir veículo sem os documentos de porte obrigatório é
A) Infração leve.
B) Infração média.
C) Infração grave.
D) Infração gravíssima.
E) Não constitui infração.
68. Qual das seguintes infrações NÃO é considerada de natureza gravíssima?
A) Dirigir o veículo sob a influência de álcool.
B) Transportar crianças em veículo automotor sem observância das normas de segurança especiais, estabelecidas no
Código de Trânsito Brasileiro.
C) Desobedecer às ordens emanadas da autoridade competente de trânsito ou de seus agentes.
D) Conduzir o veículo que não esteja registrado e devidamente licenciado.
E) Permitir posse de veículo automotor à pessoa que não possua CNH ou PPD.
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69. Pedro estava dirigindo quando foi abordado em uma operação de trânsito. Convidado a realizar o teste no
Etilômetro, recusou-se a fazê-lo. Quais as penalidades cabíveis de acordo com Código de Trânsito Brasileiro?
A) Suspensão do direito de dirigir por 10 meses e multa (dez vezes).
B) Suspensão do direito de dirigir por 12 meses e multa (dez vezes).
C) Suspensão do direito de dirigir por 12 meses e multa (cinco vezes).
D) Suspensão do direito de dirigir por 1 ano e multa (doze vezes).
E) Suspensão do direito de dirigir por 6 meses e multa (dez vezes).
PSICOLOGIA APLICADA
70. Considerando que a Psicologia é uma ciência, que estuda o comportamento humano e os processos mentais dos
indivíduos, entendemos que a Psicologia do Trânsito estuda o comportamento humano no contexto do trânsito.
Assinale a alternativa que NÃO corresponde a uma finalidade da Psicologia do Trânsito.
A) Orientar para a Educação no trânsito.
B) Promover maior segurança no trânsito.
C) Formar uma consciência crítica sobre as pessoas que fazem o trânsito.
D) Direcionar normas a serem seguidas.
E) Analisar fatores que alteram o comportamento.
O PAPEL EDUCADOR DO AGENTE
71. Sobre o Papel Educador do Agente, assinale as afirmativas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas.
( ) AUTORIDADE DE TRÂNSITO - dirigente máximo de qualquer órgão ou entidade normativa integrante do
Sistema Nacional de Trânsito ou pessoa por ele expressamente credenciada.
( ) O AGENTE DE TRÂNSITO - tem como prioridade contribuir de forma a evitar que as infrações aconteçam,
inibindo comportamentos prejudiciais à segurança e à fluidez do trânsito. Aplica medidas administrativas e/ou
autua por irregularidades ocorridas.
( ) É vedada a lavratura do AIT por solicitação de terceiros, excetuando-se o caso em que o órgão ou entidade de
trânsito realize operação (comando, patrulhamento ou Blitz) de fiscalização de normas de circulação e conduta.
( ) Resolução-CONTRAN nº 371/10: […] A lavratura do auto de infração é um ato vinculado na forma da Lei,
não havendo discricionariedade com relação a sua lavratura, conforme dispõe o artigo 280 do CTB. […]
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.
A) V-V-F-F

B) V-F-V-F

C) F-V-F-V

D) F-F-V-V

E) V-V-V-V

OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

72. Em relação ao Art. 29, inciso VII do CTB, sobre os veículos de emergência, analise as afirmativas abaixo e
coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas.
( ) Quando os dispositivos estiverem acionados, indicando a proximidade dos veículos, todos os condutores
optarão por deixar livre a passagem pela faixa da esquerda, indo para a direita da via e acelerando, se
necessário.
( ) Os pedestres, ao ouvirem o alarme sonoro, deverão aguardar no passeio ou na faixa, só atravessando a via
quando o veículo tiver passando pelo local.
( ) O uso de dispositivos de alarme sonoro e de iluminação vermelha intermitente só poderá ocorrer quando da
efetiva prestação de serviço de urgência.
( ) A prioridade de passagem na via e no cruzamento deverá se dar com velocidade reduzida e com os devidos
cuidados de segurança, obedecidas as demais normas desse Código.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.
A) V-V-F-F

B) V-F-V-F

C) F-V-F-V
17

D) F-F-V-V

E) V-V-V-V

73. Em nossas aulas de Operações de Trânsito, falamos sobre os Modais de Transportes Alternativos, como Táxi,
Mototáxi; Lotações Escolares e Ônibus. Sendo assim, como Agente da Autoridade de Trânsito, o que você NÃO
deve observar em uma abordagem a esses veículos em uma fiscalização?
A) TÁXIS – uso da Placa de aluguel, selo de vistoria da DESTRA, Número do cadastro; Símbolo da DESTRA com
número para reclamações, Observação na CNH EAR (Exerce atividade remunerada).
B) MOTOTÁXI - uso da Placa de aluguel, selo de vistoria da DESTRA, estar vestido com colete de segurança dotado de
dispositivos retrorrefletivos, nos termos da regulamentação do Contran e antena corta-pipa; Observação na CNH - EAR
(Exerce atividade remunerada) e CMTX (Habilitado em Curso de Mototáxi).
C) LOTAÇÕES - uso da Placa de aluguel, selo de vistoria da DESTRA; Observação na CNH EAR (Exerce atividade
remunerada) e CETCP (Curso Especial de Transporte Coletivo de Passageiro).
D) ESCOLARES - uso da Placa de aluguel, selo de vistoria da DESTRA e DETRAN, Faixa Amarela nas laterais com
largura de 40cm com o nome ESCOLAR, Observação na CNH EAR (Exerce atividade remunerada) e CETE (Curso
Especial de Transporte Escolar).
E) ÔNIBUS – são apenas 04 quatro Empresas concessionárias do sistema de transporte público, Uso da Placa de aluguel,
Observação na CNH EAR (Exerce atividade remunerada) e CETCP (Curso Especial de Transporte Coletivo de
Passageiro); não há selo de vistoria do órgão. A fiscalização é realizada apenas por empresas terceirizadas ou servidores
comissionados do órgão DESTRA.
74. Sobre os procedimentos de Blitz, analise as afirmativas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas.
( ) Conceito de Blitz: uma operação relâmpago, uma fiscalização repentina empreendida por um grupo de
policiais ou agentes de fiscalização.
( ) As Blitz são caracterizadas em 05 (cinco) níveis: Orientativa, Educativa; Preventiva; Fiscalizadora e
Repressiva.
( ) Planejamento e desenvolvimento: A segurança da vida; As condições de tráfego; A visibilidade e
luminosidade; Tipos de veículos a serem abordados; Objetivo principal da operação; A possibilidade de evasão
(FUGA); Necessidade de apoio de outros órgãos; A proximidade de áreas de risco.
( ) Processo de comunicação: Comandante; Selecionador; Segurança e Vistoriador.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.
A) V-V-F-F

B) V-F-V-F

C) F-V-F-V

D) F-F-V-V

E) V-V-V-V

PRÁTICA OPERACIONAL
75. Em relação às atividades de operação de trânsito, todas abaixo são corretas, EXCETO as
A) Rotineiras.
B) Programadas.
C) Emergenciais.
D) Improvisadas.
E) Nenhuma das alternativas anteriores.
76. Mário Marcos entregou o seu veículo automotor ao seu filho, Pedro João, que saiu conduzindo o veículo na via
sem possuir CNH ou PPD, com seu pai ao lado no momento da abordagem.
Quais são as possíveis infrações, penalidades, sanções cabíveis?
A) Pedro João será autuado por dirigir o veículo sem possuir CNH ou PPD.
B) Pedro João será autuado por permitir posse de veículo automotor à pessoa que não possui CNH ou PPD.
C) Pedro João será autuado por dirigir o veículo sem possuir CNH ou PPD e seu pai, Mário Marcos, será autuado por
permitir posse de veículo automotor à pessoa que não possui CNH ou PPD.
D) Pedro João será autuado por dirigir o veículo sem possuir CNH ou PPD e seu pai, Mário Marcos, será autuado por
permitir posse de veículo automotor à pessoa que não possui CNH ou PPD, e seu pai será conduzido à delegacia de
polícia em face do crime previsto no Art. 310 do CTB.
E) Pedro João será autuado por dirigir o veículo sem possuir CNH ou PPD e seu pai, Mário Marcos, será autuado por
entregar veículo automotor à pessoa que não possui CNH ou PPD, e seu pai será conduzido à delegacia de polícia em
face do crime previsto no Art. 310 do CTB.
18

77. O agente de trânsito NÃO deve
A) promover a retirada de qualquer elemento que prejudique a visibilidade ou que possa gerar transtornos à sinalização
viária.
B) aplicar multa, quando houver a constatação de alguma irregularidade.
C) fiscalizar o cumprimento das normas regulamentares.
D) aplicar medidas administrativas e/ou autuar por irregularidades ocorridas.
E) agir de forma cordial e com urbanidade.
78. Sobre as posturas esperadas do agente de trânsito em uma abordagem ao condutor, todas abaixo estão corretas,
EXCETO:
A) Nunca apavorar ou intimidar o infrator.
B) Manter distância respeitosa do condutor.
C) Aceitar as provocações do usuário e partir para o enfrentamento.
D) Não emitir opiniões pessoais.
E) Tratar com respeito e cordialidade os condutores.
79. Marcos não portava o CRLV no momento da abordagem. Após a consulta, foi verificado que havia sido emitido
o licenciamento 2019, de acordo com a Lei 13.281/16.
Qual o procedimento a ser adotado pelo agente?
A) O agente deverá fazer a autuação prevista no Art. 230, V do CTB, por não estar devidamente licenciado; remover o
veículo para o depósito.
B) O agente deverá fazer a autuação prevista no Art. 232 do CTB, por não estar portando um documento obrigatório.
C) O agente deverá fazer a autuação prevista no Art. 230, V do CTB, por não estar devidamente licenciado; fazer a
lavratura do auto de infração e liberar o veículo.
D) Não cabe autuação porque foi realizada uma consulta à base, e o veículo está devidamente licenciado, liberando o
veículo e o condutor.
E) O agente deverá fazer a autuação prevista no Art. 232 do CTB, por não estar devidamente licenciado.
80. De acordo com a Portaria Nº 59 do DENATRAN, NÃO constitui campo obrigatório no preenchimento de auto
de infração de trânsito o(a)
A) Modelo.
B) Espécie.
C) Descrição da infração.
D) Marca.
E) Data.
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PROVA FINAL

20

