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Instrução: As questões 01 a 15 referem-se ao texto 
abaixo. 

 
A vida cotidiana no Brasil tem nos obrigado ao 

eterno exercício da desconfiança. Estamos tolhidos na 
nossa liberdade de ir e vir, vivemos trancafiados em 
casa com cerca elétrica, nosso carro segurado anda 
pelas ruas com o vidro fechado. Porém, mais do que 
tudo isso, estamos trancados em nós mesmos: é pre-
ciso desconfiar do outro constantemente, ser dis-
creto, não falar com estranhos. 

Dia desses, no entanto, presenciei uma cena triste. 
Foi num bom restaurante da cidade. Sentada numa 
mesa à janela, eu olhava a calçada, onde outras 
mesinhas se multiplicavam: gente colorida, alegre, 
comendo e bebendo sob os guarda-sóis. Havia duas 
moças conversando, e uma delas deixara sua bolsa 
sobre a mesa. Elas riam, falavam. Nisso, veio pela 
calçada um menino que vendia balas. Era um me-
nino com uns oito anos, usando umas roupinhas puí-
das e labutando antes da hora, destino da maioria das 
crianças brasileiras. Ele foi de mesa em mesa ofere-
cendo suas balas. Quando o menino parou em frente 
da mesa em questão, a tal moça recolheu ostensiva-
mente sua bolsa, enfiando-a num nicho da cadeira. 
Fez isso tranquila e naturalmente, bem na frente do 
menino, sem ter ao menos a dignidade de dizer não, 
obrigada, não quero balas. Depois de alguns 
segundos de puro silêncio, o menino saiu, não sem 
perceber que, com seu afastamento, a bolsa voltara 
ao seu lugar sobre a mesa do restaurante. 

Ok, meninos pobres vendendo coisas no meio de 
um almoço são constrangedores. A gente sente pena, 
sente culpa, sente raiva do governo. Mas então que 
cada um guarde a sua bolsa bem a salvo dos seus 
preconceitos e medos: não é justo impingir a uma 
criança a pecha de provável ladrão. Pois foi isso que 
eu vi, e o menino também viu. Ele não era digno de 
estar a um metro daquela bolsa; mas os outros, os 
comensais de classe média alta, esses eram. 

 
Adaptado de WIERZCHOWSKI, Letícia. Da desconfiança e 
do preconceito. In: Zero Hora, 3 de maio de 2007. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01. O objetivo principal do texto é 
 

(A) denunciar a situação de abandono em que os 
cidadãos brasileiros se encontram, com relação à 
segurança pública. 

(B) refletir sobre a responsabilidade de todos os cida-
dãos face ao problema da infância abandonada. 

(C) chamar a atenção para os riscos da discriminação 
preconceituosa, que se origina no medo provoca-
do pela difícil realidade cotidiana do país. 

(D) alertar para o fato de que os brasileiros estão vi-
vendo uma crise de relações interpessoais como 
nunca ocorreu na história do país. 

(E) ressaltar a inexistência de políticas públicas efici-
entes, causa principal da  insegurança social no 
Brasil de hoje. 

 

02. Pela leitura do texto, pode-se concluir que 
 

(A) uma das consequências do problema da segurança 
pública no país é o preconceito gerado nos muito 
ricos contra os muito pobres. 

(B) os brasileiros se mostram desesperançosos quanto 
à possibilidade de reversão do quadro de crimina-
lidade que assola o país. 

(C) as pessoas, no Brasil de hoje, foram forçadas a 
abandonar seus hábitos de generosidade e de 
convivência despreocupada, que eram marca do 
nosso povo. 

(D) os brasileiros não acreditam mais em ninguém, 
devido ao clima de desconfiança e intranquilidade 
da socidade contemporânea. 

(E) as pessoas, no Brasil de hoje, se veem limitadas 
em suas liberdades, forçadas a uma conduta de 
precauções constantes. 

 

03. Assinale a alternativa que apresenta uma pergunta 
para a qual o texto oferece resposta. 

 
(A) São homens ou mulheres os brasileiros que mais 

se sentem amedrontados com a criminalidade? 

(B) Por que a presença de crianças vendedoras inco-
moda os frequentadores de um restaurante? 

(C) Que soluções há para o problema social brasilei-
ro? 

(D) Em que região do Brasil o medo gerado pelos ín-
dices de criminalidade é mais acentuado? 

(E) Em que cidade brasileira se passa a cena descrita 
no texto? 
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04. Considere as afirmações abaixo, a respeito do texto. 
 

I - Predomina no texto a linguagem coloquial, como 
se comprova em Dia desses (l. 09) e Ok (l. 29). 

II - A frase final do texto expressa ironia da autora. 
III - Percebe-se no texto um tom de indignação. 

 
Quais estão corretas? 
 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas I e II. 
(C) Apenas I e III. 
(D) Apenas II e III. 
(E) I, II e III. 

 

05. As palavras tolhidos (l. 02), labutando (l. 18) e 
nicho (l. 22) podem ser substituídas no texto, man-
tendo-se o seu significado, por 

 
(A) limitados – trabalhando – vão 
(B) agredidos – transgredindo – braço 
(C) enganados – roubando – gancho 
(D) agredidos – trabalhando – gancho 
(E) limitados – roubando – vão 

 

06. As palavras puídas (l. 17-18), puro (l. 26) e impin-
gir (l. 33) podem ser substituídas no texto, mantendo 
o seu significado, por  

 
(A) carcomidas – raro – obrigar 
(B) velhas – límpido – propor 
(C) esfarrapadas – total – propor  
(D) gastas – completo – impor  
(E) carcomidas – depurado – obrigar 

 

07. Assinale a passagem em que a autora poderia ter 
empregado aspas. 

 
(A) A vida cotidiana no Brasil (l. 01) 
(B) trancados em nós mesmos (l. 06) 
(C) não, obrigada, não quero balas (l. 24-25) 
(D) puro silêncio (l. 26) 
(E) a pecha de provável ladrão (l. 34) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

08. Considere as possibilidades de alteração do texto pro-
postas abaixo. 

 
I - Trocar no entanto (l. 09) por todavia, manten-

do-se as duas vírgulas que separam a expressão. 
II - Trocar deixara (l. 14) por havia deixado. 
III - Separar então (l. 31) por vírgulas. 

 
Quais mantêm a correção gramatical e o significado 
original do texto? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas I e II. 
(C) Apenas I e III. 
(D) Apenas II e III. 
(E) I, II e III. 

 

09. Considere as possibilidades de alteração do texto pro-
postas abaixo. 

 
I - Trocar cotidiana (l. 01) por atual. 
II - Trocar na nossa liberdade (l. 02-03) por em 

nossa liberdade. 

III - Trocar vendendo coisas no meio de um 
almoço (l. 29-30) por que vendem coisas no 
meio de um almoço. 

 
Quais mantêm a correção gramatical e o significado 
original do texto? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas I e II. 
(C) Apenas I e III. 
(D) Apenas II e III.  
(E) I, II e III . 

 

10. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, 
de forma a relacionar as expressões que desempe-
nham a mesma função sintática. 

 
(1) ao eterno exercício da desconfiança (l. 01-02) 
(2) em casa (l. 03-04) 
(3) uma cena triste (l. 09) 
(4) outras mesinhas (l. 11-12) 

 
(  ) sob os guarda-sóis (l. 13) 
(  ) sua bolsa (l. 14) 
(  ) o menino (l. 20) 
(  ) a uma criança (l. 33-34) 

 
Assinale a alternativa que preenche corretamente os 
parênteses da segunda coluna, de cima para baixo. 

 
(A) 1 – 3 – 2 – 4 
(B) 2 – 3 – 4 – 1 
(C) 2 – 1 – 3 – 4 
(D) 3 – 1 – 4 – 2 
(E) 4 – 2 – 1 – 3 
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11. Assinale a alternativa que apresenta uma passagem 
do texto que corresponde à frase abaixo, com relação 
ao emprego das vírgulas. 

 
APRECIO O TRABALHO DE FERNANDA MONTENE-
GRO, GRANDE ATRIZ BRASILEIRA. 

 
(A) Porém, mais do que tudo isso, estamos 

trancados em nós mesmos (l. 05-06) 
(B) é preciso desconfiar do outro constante-

mente, ser discreto, não falar com estra-
nhos. (l. 07-08). 

(C) Dia desses, no entanto, presenciei uma cena 
triste. (l. 09) 

(D) A gente sente pena, sente culpa, sente raiva 
do governo. (l. 30-31) 

(E) mas os outros, os comensais da classe 
média alta, esses eram. (l. 36-37) 

 

12. Se o pronome nos (l. 01) fosse trocado para me, 
quantas outras palavras de todo o primeiro parágrafo 
deveriam ser alteradas? 

 
(A) Cinco. 
(B) Sete. 
(C) Nove. 
(D) Dez. 
(E) Doze. 

 

13. Considere as palavras acentuadas abaixo, retiradas do 
texto. 

 
SILÊNCIO – EXERCÍCIO – NÓS – TAMBÉM 
ELÉTRICA – PORÉM – É – MÉDIA 

 
Qual delas se acentua devido a regra que não se apli-
ca a nenhuma outra da lista? 

 
(A) Elétrica. 
(B) É. 
(C) Média. 
(D) Também. 
(E) Nós. 

 

14. Considere as formas verbais, retiradas do texto. 
 

TEM (l. 01) – VIVEMOS (l. 03) – FOI (l. 10) – HAVIA 
(l. 13) – DEIXARA (l. 14) – ERA (l. 16) – PAROU (l. 20) 
– VOLTARA (l. 27) – GUARDE (l. 32) 

 
Qual delas NÃO possui par na lista, considerando o 
tempo e o modo verbais? 

 
(A) Tem. 
(B) Foi. 
(C) Era. 
(D) Voltara. 
(E) Guarde. 

 
 

15. Considere as afirmações abaixo, a respeito do texto. 
 

I - num (l. 10) equivale a em um, e as duas formas 
podem ser usadas, porque são igualmente corretas. 

II - Após delas (l. 14) poderia ser acrescentada uma 
vírgula, mantendo-se a correção da frase. 

III - enfiando-a (l. 22) poderia ser substituído por 
enfiando ela, mantendo-se a correção da frase. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II. 
(E) Apenas II e III. 

 

16. Conforme a Lei Orgânica do Município de Alvorada, 
NÃO compete ao Município, no exercício de sua auto-
nomia, 

 
(A) organizar-se administrativamente, observadas as 

legislações federal e estadual. 
(B) decretar suas leis, expedir decretos e atos relati-

vos aos assuntos de interesse local. 
(C) administrar seus bens, adquiri-los e aliená-los, 

aceitar doações, legados e heranças e dispor de 
sua aplicação. 

(D) estabelecer a alíquota do imposto de renda dos 
seus munícipes. 

(E) fixar os feriados municipais, bem como o horário 
de funcionamento de estabelecimentos comerciais, 
industriais, de prestação de serviços e outros. 

 

17. Considere as assertivas abaixo, à luz da Lei Orgânica 
do Município de Alvorada. 

 
I - O Poder Executivo é exercido pelo Prefeito, auxili-

ado pelos secretários do Município. 

II - O poder de veto dos Vereadores suspende a exe-
cução das leis do Município. 

III - Compete privativamente ao Prefeito revogar atos 
administrativos por razões de interesse público e 
anulá-los por vício de legalidade, observado o 
devido processo legal. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III.  
(D) Apenas I e III. 
(E) I, II e III. 
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18. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para o 
cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio 
probatório para a avaliação de sua aptidão e capaci-
dade para o desempenho do cargo. À luz do Regime 
Jurídico Único dos Servidores Públicos Municipais de 
Alvorada – Lei 730/1994, assinale a alternativa que 
NÃO constitui requisito para a avaliação do estágio 
probatório. 

 
(A) Assiduidade. 
(B) Pontualidade. 
(C) Amizade com superiores. 
(D) Eficiência. 
(E) Responsabilidade. 

 

19. Relativamente às férias do servidor público do Municí-
pio de Alvorada, considere as assertivas abaixo, à luz 
do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos 
Municipais de Alvorada – Lei 730/1994. 

 
I - O direito de férias ao servidor depende da Admi-

nistração. 

II - As férias podem ser gozadas parcialmente em até 
12 períodos mensais ao longo do ano. 

III - As férias poderão ser interrompidas em caso de 
calamidade pública, comoção interna ou superior 
interesse público. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III.  
(D) Apenas I e II. 
(E) I, II e III. 

 

20. Relativamente ao regime disciplinar do servidor público 
do Município de Alvorada, considere as assertivas 
abaixo, à luz do Regime Jurídico Único dos Servidores 
Públicos Municipais de Alvorada – Lei 730/1994. 

 
I - É dever do servidor cumprir as ordens superiores 

ainda que ilegais. 
II - O servidor pode, mediante justificativa prévia e 

escrita dirigida ao chefe imediato, receber comissão, 
presente ou vantagem de qualquer espécie, em 
razão de suas atribuições.  

III - Será aplicada ao servidor corrupto a pena de 
demissão. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II. 
(E) I, II e III. 

 
 

21. O código “Q” é uma coleção padronizada de três 
letras, todas começando com a letra “Q”. Foi criado 
por volta de 1909, pelo governo britânico, como 
sendo uma lista de abreviações de frases. Facilitou a 
comunicação entre operadores de rádios marítimos 
que falavam idiomas diferentes.   
Um total de quarenta e cinco códigos “Q” aparece na 
“lista de abreviações”.  
O código “Q”, assim como o equipamento de rádio-
comunicação, é amplamente utilizado na área de 
segurança. Ao utilizar o código “QTH”, que tipo de 
informação um operador espera obter de outro? 

 
(A) Está indagando o nome e a identificação do inter-

locutor. 
(B) Está indagando a localização e o endereço do 

locutor. 
(C) Está pedindo que o interlocutor confirme se o 

está escutando. 
(D) Está indagando se há interferência na comunicação. 
(E) Está indagando a hora certa. 

 

22. Planos de orientação estratégica que permitem prepa-
rar respostas dos serviços perante a perspectiva de 
qualquer ocorrência gravosa são conhecidos como 
Planos de 

  
(A) Contingências. 
(B) Estratificação. 
(C) Ações Empresariais. 
(D) Auditoria. 
(E) Urgência. 

 

23. As rondas são serviços móveis de fiscalização e vigilância 
que têm por finalidade cobrir os espaços vazios existen-
tes entre pontos fixos de segurança. As rondas podem 
ser divididas em 

 
(A) fixas e itinerantes. 
(B) esporádicas e externas. 
(C) internas e periféricas. 
(D) externas e internas. 
(E) móveis e periféricas. 
 

24. As barreiras auxiliam na proteção das áreas de segu-
rança. Assinale a alternativa que NÃO apresenta 
corretamente um propósito das barreiras. 

 
(A) Delimitar área geográfica pertencente à instalação. 

(B) Impedir ou retardar tentativa de invasões. 
(C) Aumentar o poder de fiscalização do pessoal da 

segurança, canalizando as entradas e saídas de 
pessoas, materiais e veículos. 

(D) Servir como dissuasivo psicológico contra entra-
das não autorizadas. 

(E) Coibir o trânsito de pessoas no local protegido. 
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25. Na sua obra Curso de Criminalística (Ed. Sagra 
Luzzatto, 1996) Eraldo Rabello conceitua “local de 
crime” da seguinte forma: “A porção do espaço com-
preendido num raio que, tendo por origem o ponto no 
qual é constatado o fato, se entenda de modo a a-
branger todos os lugares em que, aparente, necessá-
ria ou presumivelmente, hajam sido praticados, pelo 
criminoso, ou criminosos, os atos materiais, prelimi-
nares ou posteriores à consumação do delito, e com 
este diretamente relacionados.” 
Os locais de crime, doutrinariamente, podem ser 
classificados como: internos, externos; de ambiente 
imediato e mediato. 
Com base nisso, assinale a alternativa que apresenta 
definição correta de ambiente mediato. 

 
(A) Local confinado por paredes e coberturas, prote-

gido das intempéries (sol, ventos, chuvas). 

(B) Local a céu aberto, exposto às intempéries. 
(C) Local da ocorrência. 

(D) Local que, por estar próximo ao ambiente da 
ocorrência, tem vestígios que possam ser consi-
derados na investigação. 

(E) Local sob constante vigilância da guarda de segu-
rança. 

 

26. A direção de uma escola recebeu ameaça, através de 
telefonema anônimo, anunciando que um atentado a 
bomba seria perpetrado contra a instituição. De ime-
diato, o setor de segurança da escola foi notificado 
acerca do fato e medidas foram tomadas no sentido 
de registrar a ocorrência junto aos órgãos de segu-
rança pública da localidade.  
Passados alguns dias, sem alteração na rotina de ron-
da, um pacote suspeito foi localizado pelo pessoal da 
limpeza. O guarda de segurança, informado a respeito 
do objeto encontrado, deverá tomar qual tipo de 
medida? 

 
(A) Examinar com cuidado o embrulho para averiguar 

se é mesmo um explosivo. 

(B) Remover imediatamente o objeto para local apro-
priado e acionar os bombeiros. 

(C) Chegar bem próximo do artefato a fim de verificar 
se o mesmo apresenta sinais de coloração seme-
lhante à dinamite. 

(D) Providenciar o imediato isolamento da área, e-
vacuar o local e acionar a polícia. 

(E) Averiguar as dimensões do objeto, pois, caso seja 
de pequeno porte, não deverá acarretar perigo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

27. A Portaria nº 387/06 do Departamento de Polícia 
Federal, no seu art.1º, §3º, elenca uma série de Ati-
vidades de Segurança Privada.  
Com base nisso, assinale a alternativa que NÃO apre-
senta uma Atividade de Segurança Privada. 

 
(A) Vigilância patrimonial. 
(B) Curso de formação. 
(C) Segurança pessoal pública. 
(D) Escolta armada. 
(E) Transporte de valores.  

 

28. Pessoa com deficiência é aquela que apresenta 
restrição física, mental ou sensorial, de natureza 
permanente ou transitória, limitando sua capacidade 
de exercer uma ou mais atividades essenciais da vida 
diária. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 
cerca de 10% da população mundial é portadora de 
deficiência física, sensorial ou mental, congênita ou 
adquirida.  
Assinale a alternativa que define corretamente defici-
ência sensorial. 

 
(A) Desenvolvimento incompleto ou atrasado da inte-

ligência. 
(B) Comprometimento do aparelho locomotor. 

(C) Disfunção de ordem mental. 
(D) Falha auditiva ou visual. 

(E) Distúrbio central que prejudica a evocação das pa-
lavras. 

 

29. Uma empresa que tem objeto econômico diverso da 
vigilância ostensiva e do transporte de valores pode 
manter, mediante autorização do órgão competente, 
um quadro funcional próprio para a execução de sua 
segurança, armada ou não. Esse serviço é denomina-
do segurança 

 
(A) orgânica. 
(B) própria. 
(C) terceirizada. 
(D) analítica. 
(E) especializada. 
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30. Considerando os ensinamentos relativos ao tratamen-
to de situações de crise e atividades do profissional de 
segurança privada, considere as afirmações abaixo. 

 
I - Crise é um evento imprevisível que, potencialmente, 

provoca prejuízo significativo a uma organização ou 
empresa e, logicamente, a seus empregados, 
produtos, condições financeiras, serviços e à sua 
reputação. 

II - Preservar a vida e aplicar a lei, nessa rigorosa 
ordem axiológica, é o objetivo do Gerenciamen-
to de Crises. 

III - Segurança Pessoal é uma atividade exercida por 
qualquer profissional da área de Segurança Privada.  

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II. 
(E) Apenas I e III. 

 

31. Quanto à estrutura de um revólver calibre 38 conven-
cional, assinale a alternativa INCORRETA. 

 
(A) A massa de mira é fixada no cano da arma. 

(B) O cano da arma possui raias internas. 
(C) Os projetis do revólver são colocados em câmaras 

no interior do tambor. 
(D) A empunhadura da arma é feita pela alça de mira. 

(E) O guarda-mato integra a estrutura de armação do 
revólver. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32. O uso de arma de fogo pelo Guarda Municipal requer 
conhecimentos técnicos e cuidados no manuseio. So-
bre esse tema, considere as afirmações abaixo.  

 
I - Em uma abordagem, quando o Guarda estiver 

empunhando a sua arma, essa deve estar sempre 
na posição de alerta, ou seja, num ângulo de no-
venta graus (90º) em relação ao solo. 

II - Quando o Guarda sacar o revólver, o dedo indica-
dor deve estar no gatilho. 

III - O tiro de alerta é uma técnica recomendável em 
situações de abordagem. 

IV - A utilização da arma de fogo pelo Guarda Munici-
pal só deve ocorrer quando sua própria vida ou a 
de terceiros estiver em risco iminente. 

 
Considerando as técnicas convencionais de uso da 
arma de fogo, quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas III. 
(C) Apenas IV. 
(D) Apenas I e II. 
(E) Apenas I e IV. 
 

33. Em praça pública, Guardas Municipais realizam a abor-
dagem de um indivíduo que tem ameaçado e agredido 
os pedestres que por ali transitam. Além do compor-
tamento agressivo, há suspeita de que o indivíduo este-
ja portando arma de fogo sob a roupa. Nesse caso, 
assinale a alternativa que NÃO apresenta procedi-
mento recomendado no ato da abordagem. 

 
(A) O Guarda deverá manter distância de segurança e 

buscar, preliminarmente, o diálogo com o suspeito. 
(B) O Guarda deverá caminhar em direção ao suspei-

to com o revólver desengatilhado. 
(C) A abordagem, se possível, deverá ser feita por 

uma dupla de Guardas Municipais. 

(D) O Guarda Municipal deverá empregar voz de co-
mando firme na abordagem. 

(E) O Guarda deverá disparar um tiro de alerta para 
afastar o suspeito. 
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34. Considere a seguinte situação: a Guarda Municipal 
precisa conduzir, em viatura, alguém que estava pichan-
do um monumento público e que reagiu com violência 
física à abordagem. Com respeito a essa situação, as-
sinale a alternativa que apresenta procedimento 
INCORRETO. 

 
(A) O conduzido deve ser algemado com as mãos pa-

ra trás.  

(B) O conduzido deve ser colocado no banco traseiro, 
na posição contrária à do motorista. 

(C) Um guarda deverá sentar ao lado do conduzido, 
portando a arma do lado contrário ao do conduzi-
do. 

(D) O conduzido deve ser transportado no banco da 
frente, algemado. 

(E) O conduzido deve ser revistado antes da algema-
ção.  

 

35. Assinale a alternativa que NÃO corresponde a uma 
regra de segurança no manuseio de arma de fogo. 

 
(A) Sempre verificar se a arma está limpa, carregada 

e com munição adequada. 

(B) Sempre tratar todas as armas como se estivessem 
carregadas. 

(C) Manter o dedo fora do gatilho até que as miras 
estejam no alvo. 

(D) Ao alcançar a arma para alguém, fazê-lo com o 
tambor aberto. 

(E) Para verificar se a arma está descarregada, puxar 
o gatilho apontando para um lugar seguro. 

 

36. Ao dar voz de prisão em flagrante a um indivíduo que 
vendia drogas para os estudantes em frente à Escola 
Municipal, o Guarda Municipal deve proceder de que 
forma? 

 
(A) Conduzir o indivíduo à Delegacia da Polícia Civil. 

(B) Formalizar o flagrante na sede da Guarda Munici-
pal. 

(C) Chamar a Brigada Militar para que um policial 
militar confirme a prisão. 

(D) Encaminhar o caso à Polícia Federal. 

(E) Em primeiro lugar, registrar a ocorrência em uma 
unidade da Brigada Militar. 

 
 

 

 
 

 
 

 

37. Ao receber uma denúncia de que objetos foram furtados 
de um depósito de materiais da Prefeitura, a Guarda 
Municipal adotou algumas medidas, tais como: 

 
I - designar uma equipe para investigar os crimes, 

pois possui suspeitos. 

II - chamar a Perícia. 

III - registrar boletim de ocorrência na Polícia Civil, para 
que esta realize a investigação. 

IV - em conjunto com a Brigada Militar, realizar dili-
gências e buscas em casas de suspeitos. 

 
Considerando as competências e atribuições das polí-
cias, quais as medidas que estão corretas? 

 
(A) Apenas II. 

(B) Apenas III. 
(C) Apenas IV. 

(D) Apenas I e II. 

(E) Apenas III e IV. 
 

38. Em relação ao Sistema de Segurança Pública, assi-
nale a alternativa que apresenta afirmação correta. 

 
(A) Cabe à Polícia Civil exercer as funções de Polícia 

Judiciária, que investiga delitos. 

(B) Compete à Polícia Federal somente investigar o 
crime organizado.  

(C) Tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil podem 
instaurar inquérito policial para apurar crimes 
comuns. 

(D) A Guarda Municipal não pode prender em flagrante. 
(E) A Guarda Municipal pode realizar investigações 

nos casos de crimes praticados nas dependências 
de órgãos e repartições do seu município.  
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39. Um incêndio está iniciando em uma escola pública e a 
Guarda Municipal está presente. Considere que existe 
uma grande quantidade de papel e madeira que estão 
queimando. Tendo em vista esse cenário, considere 
as afirmações abaixo. 

 
I - O extintor de água pressurizada é indicado para 

aplicações nesse tipo de incêndio. 
II - Um extintor de espuma também pode ser usado 

para combater esse incêndio. 
III - Preliminarmente, deve-se buscar a evacuação do 

local, orientando as pessoas para as saídas seguras 
e, logo a seguir, chamar o Corpo de Bombeiros da 
Brigada Militar pelo telefone 193. 

IV - Se for necessário, em caso de extrema necessi-
dade, atravessar uma região em chamas, deve-se 
envolver o corpo com algum tecido molhado não 
sintético. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas III. 
(C) Apenas I, III e IV. 
(D) Apenas II, III e IV. 
(E) I, II, III e IV. 

 

40. Um Guarda Municipal está na condição de socorrista, 
emergencialmente, enquanto aguarda pelo SAMU, em 
uma ocorrência de incêndio com vítima. Em relação a 
essa situação, analise as atitudes abaixo. 

 
I - Estimular a vítima (com queimaduras) com chá ou 

café. 

II - Resfriar a lesão (provocada por queimadura) com 
água na temperatura ambiente. 

III - Colocar gelo sobre a queimadura. 
IV - Envolver a vítima em lençóis limpos para reduzir a 

contaminação das lesões e prevenir a hipotermia. 
 

Quais medidas estão corretas, tendo em vista as 
circunstâncias explicitadas? 

 
(A) Apenas II.  
(B) Apenas I e III. 
(C) Apenas II e IV. 
(D) Apenas I, II e III. 
(E) I, II, III e IV. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


