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DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 

 

Não deixe de preencher as informações a seguir: 

 

Prédio                                                                                                                                                                           Sala 

                             

Nome  

                              

Nº de Identidade                                              Órgão Expedidor               UF                                             Nº de Inscrição          

                             

 

 

 

PROVA FINAL DO CURSO DE FORMAÇÃO 
 

 

 

ATENÇÃO 

 

  Abra este Caderno, quando o Fiscal de Sala autorizar o início da Prova. 

  Observe se o Caderno está completo. Ele deverá conter 80 (oitenta) questões objetivas de múltipla 

escolha, com 05 (cinco) alternativas cada.  

  Se o Caderno estiver incompleto ou com algum defeito gráfico que lhe cause dúvidas, informe, 

imediatamente, ao Fiscal. 

  Uma vez dada a ordem de início da Prova, preencha, nos espaços apropriados, o seu Nome 

completo, o Número do seu Documento de Identidade, a Unidade da Federação e o Número de 

Inscrição. 

  Para registrar as alternativas escolhidas nas questões objetivas de múltipla escolha, você receberá 

um Cartão-Resposta de Leitura Ótica. Verifique se o Número de Inscrição impresso no Cartão 

coincide com o seu Número de Inscrição. 

  As bolhas constantes do Cartão-Resposta devem ser preenchidas totalmente, com caneta 

esferográfica azul ou preta.  

  Preenchido o Cartão-Resposta, entregue-o ao Fiscal e deixe a sala em silêncio. 

 
 

BOA SORTE! 
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CONTROLE ESTATÍSTICO 

 

01. Em 2010, já podiam ser contadas 16,5 milhões de unidades, representando 25,5% dos veículos motorizados. Esse 

texto se refere à(ao) 
 
A) carro de passeio de 4 portas. 

B) camioneta.  D) motocicleta. 
C) caminhão de 2 eixos. E) carro de passeio de 7 lugares. 

 

DIREÇÃO DEFENSIVA 

 

02. O cinto de segurança impede que as pessoas se choquem com as partes internas do veículo ou sejam lançadas para 

fora dele, reduzindo, assim, a gravidade das possíveis lesões. Para isso, os cintos de segurança devem estar em boas 

condições de conservação, e todos os ocupantes devem usá-los, inclusive os passageiros dos bancos traseiros, mesmo 

as gestantes e as crianças. Sobre isso, assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) Dependendo da idade, as crianças deverão ser colocadas em cadeiras apropriadas, com a utilização do cinto de segurança. 

Se o veículo tiver “air bag” para o passageiro, não é recomendável que esse seja desligado, enquanto estiver transportando 
a criança. 

B) O cinto de segurança não é de utilização individual. 

C) Transportar criança no colo, ambos com o mesmo cinto, poderá acarretar lesões graves e até a morte da criança. 

D) As pessoas, em geral, têm a noção exata do significado do impacto de uma colisão no trânsito. 

E) Saiba que, segundo as leis da física, colidir com um poste, ou com um objeto fixo semelhante, a 80 quilômetros por hora, é 

o mesmo que cair de um prédio de 30 andares. 
 

FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA 

 

03. Sobre as reações dos motoristas nos pontos onde existem as bandeiras e lombadas eletrônicas instaladas, analise os 

itens abaixo: 
 

I. O condutor fica mais atento 
II. Não excede a velocidade permitida 

III. Os acidentes diminuem 

IV. O condutor fica menos atento 

V. O condutor não respeita a velocidade 
 
Estão CORRETOS 
 
A) apenas I e II. B) apenas I, II e IV.  C) apenas I, II e V. D) apenas I, II e III. E) I, II, III, IV e V. 

 

PROGRAMAÇÃO SEMAFÓRICA 

 

04. Não existe possibilidade de um veículo parar instantaneamente num certo ponto. Daí a necessidade da criação da 

luz amarela entre o verde e o vermelho no controle semafórico.  Sua finalidade é de avisar ao condutor da iminência 

do vermelho, e, portanto, que ele deverá decidir se haverá tempo para passar ou frear. De acordo com o Anexo II do 

Código de Trânsito Brasileiro – CTB, a cor amarela do semáforo “indica ‘atenção’, devendo o condutor parar o 

veículo, salvo se isso resultar em situação de perigo para os veículos que vêm atrás”. Sobre isso, assinale a 

alternativa CORRETA. 
 
A) O condutor poderá frear o veículo e parar antes da linha de retenção ou seguir em frente e cruzar a interseção. 

B) O condutor poderá frear o veículo e parar após a linha de retenção ou seguir em frente e cruzar a interseção.  

C) O condutor poderá frear o veículo e parar antes da linha de retenção ou seguir em frente e cruzar a interseção, depois que o 
semáforo estiver vermelho. 

D) O condutor poderá  frear o veículo e parar em cima da faixa de pedestre ou seguir em frente e cruzar a interseção. 

E) O condutor poderá frear o veículo e parar depois da linha de retenção, dar marcha ré no carro e, quando o semáforo estiver 

vermelho, seguir em frente e cruzar a interseção.  

 

ENGENHARIA DE TRÂNSITO 

 

05. Observe a placa de sinalização vertical, de regulamentação, abaixo:  

 

 

Ela significa 
 

A) proibido mudar de faixa de trânsito. 

B) proibido mudar de pista de trânsito. 

C) não é proibido mudar de faixa de trânsito. 

D) proibido mudar de faixa ou pista de trânsito da direita para esquerda. 
E) proibido mudar de faixa ou pista de trânsito da esquerda para direita. 
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06. Observe a placa de sinalização vertical, de advertência, abaixo: 
 

 

 

 

 

 

 

 

07. Na sinalização horizontal, a faixa amarela seccionada, quando é pintada no pavimento, significa que divide a via em 

dois fluxos 
 
A) de mesmo sentido e não permite a ultrapassagem da esquerda para a direita. 

B) opostos e permite a ultrapassagem apenas no sentido da esquerda para a direita. 

C) opostos e não permite a ultrapassagem da direita para a esquerda. 

D) opostos e não permite a ultrapassagem em nenhum dos casos. 

E) opostos e permite a ultrapassagem em ambos os sentidos. 

 

LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO – CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO 

 

08. O Art. 166 diz que confiar ou entregar a direção de veículo à pessoa que, mesmo habilitada, por seu estado físico ou 

psíquico, não estiver em condições de dirigi-lo com segurança, constitui 
 
A) infração – gravíssima, penalidade – multa. 

B) infração – grave, penalidade – multa.  D) infração – média, penalidade – multa. 

C) infração – leve, penalidade – multa. E) infração – gravíssima e não existe penalidade. 

 

09. O Art. 180 do Código de Trânsito Brasileiro afirma que ter seu veículo imobilizado na via por falta de combustível é 

considerado 
 
A) infração – grave, penalidade – multa e medida administrativa – remoção do veículo.  

B) infração – gravíssima, penalidade – multa e medida administrativa – remoção do veículo. 

C) infração – média, penalidade – multa e medida administrativa – remoção do veículo.  

D) infração – média, penalidade – multa e medida administrativa – retenção do veículo. 

E) infração – leve, penalidade – multa e medida administrativa – remoção do veículo. 
 

10. O Art. 196 do Código de Trânsito Brasileiro diz que deixar de indicar, com antecedência, mediante gesto 

regulamentar de braço ou luz indicadora de direção do veiculo, o início da marcha, a realização da manobra de 

parar o veículo, a mudança de direção ou de faixa de circulação constitui 
 
A) infração – leve,  penalidade – multa. 

B) infração – grave,  penalidade – multa. 

C) infração – grave, não tem penalidade. 
D) infração – grave,  penalidade – multa e medida administrativa – retenção do veículo. 

E) infração – média,  penalidade – multa. 
 

11. O Art. 228 do Código de Trânsito Brasileiro diz que usar no veículo equipamento com som em volume ou 

frequência que não sejam autorizados pelo CONTRAN constitui  
 
A) infração – grave, penalidade – multa e medida administrativa - retenção do veículo para regularização. 

B) infração – média, penalidade – multa e medida administrativa - retenção do veículo para regularização. 
C) infração – leve, penalidade – multa e medida administrativa - retenção do veículo para regularização. 

D) infração – grave, não possui penalidade e medida administrativa - retenção do veículo para regularização. 

E) infração – grave, penalidade – multa. 

 

12. O Art. 236 do Código de Trânsito Brasileiro diz que, rebocar outro veículo com cabo flexível ou corda, salvo em 

casos de emergência, constitui 
 
A) infração – leve,  penalidade – multa. 

B) infração – grave,  penalidade – multa.  D) infração – média, penalidade – multa. 

C) infração – leve,  não tem penalidade.  E) infração – média, não tem penalidade. 

 

13. O Art. 252 do Código de Trânsito Brasileiro diz que dirigir o veículo 
 

I.  com o braço do lado de fora. 
II.  transportando pessoas, animais ou volume a sua esquerda ou entre os braços e as pernas. 

III.  com incapacidade física ou mental temporária que comprometa a segurança do trânsito. 

IV.  usando calçado que não se firme nos pés ou que comprometa a utilização dos pedais. 

 

Ela significa 

 

A) confluência à direita. 

B) entroncamento oblíquo à direita.  D) siga em frente ou à direita. 
C) via lateral à direita. E) entroncamento oblíquo à direita e em frente. 
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V.  com apenas uma das mãos, exceto quando deva fazer sinais regulamentares de braço, mudar a marcha do veículo 
ou acionar equipamentos e acessórios do veículo. 

VI.  utilizando-se de fones nos ouvidos conectados a aparelhagem sonora ou de telefone celular. 
 

constitui 
 

A) infração – média, penalidade – multa. 

B) infração – leve, penalidade – multa. 

C) infração – média, penalidade – multa e medida administrativa – retenção do veículo. 

D) infração – grave, penalidade – multa. 
E) infração – gravíssima, penalidade – multa. 

 

VIOLÊNCIA E (IN) SEGURANÇA PÚBLICA 

 

14. Segundo a Lei Nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), é CORRETO afirmar que 
 

A) se considera criança a pessoa até doze anos de idade completos e adolescente aquela entre doze anos e dezoito anos de 

idade. 
B) a apreensão de qualquer adolescente e o local onde se encontra recolhido serão incontinenti comunicados à autoridade 

judiciária competente, mas não, à família do apreendido. 

C) a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, com prejuízo da proteção 

integral de que trata o Estatuto da Criança e do Adolescente. 

D) nenhum adolescente será privado de sua liberdade, senão em flagrante de ato infracional ou por ordem escrita e 

fundamentada da autoridade judiciária competente. 

E) não será aplicado, em qualquer hipótese, o Estatuto da Criança e do Adolescente às pessoas entre dezoito anos e vinte e um 

anos de idade. 
 
15. De acordo com a Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha), marque a alternativa INCORRETA. 
 

A) Tipifica e define a violência doméstica e familiar contra a mulher. 

B) Retira dos Juizados especiais criminais (Lei 9.99/95) a competência para julgar os crimes de violência doméstica contra a 

mulher. 

C) Veda a entrega da intimação pela mulher ao agressor. 

D) Notifica a mulher vítima de violência doméstica sobre os atos processuais, exceto quando do ingresso e saída da prisão do 

agressor. 

E) Determina a criação de juizados especiais de violência doméstica e familiar contra a mulher com competência cível e 
criminal. 

 

SISTEMA E GESTÃO INTEGRADA EM SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL 
 
16. Sobre o Gabinete de Gestão Integrada Municipal-GGIM, é INCORRETO afirmar que 
 
A) é um canal de conexão de todos os órgãos de segurança pública das três esferas de governo que atuam no município. 

B) no campo de atuação, tem como limite territorial o município. 

C) expressa o desenvolvimento de uma nova concepção de gestão, na qual todos participam ativamente. 
D) visa unir esforços para o alcance de melhores resultados. 

E) promove a integração entre as instituições responsáveis pela segurança pública, mas não promove a ligação entre as 

instituições de segurança e a comunidade.  
 
17. O Fundo Nacional de Segurança Pública – FNSP, instituído no âmbito do Ministério da Justiça, por meio da Lei   

Nº 10.201/2001 e alterado pela Lei nº 10.746/2003, destina-se a financiar, EXCETO: 
 
A) Reequipamento, treinamento e qualificação dos policiais civis, bombeiros militares e guardas municipais. 

B) Sistemas de informação, inteligência, investigação e estatísticas criminais. 

C) Estruturação e modernização da polícia técnico-científica. 

D) Incremento salarial por meio de gratificações. 

E) Programas de polícia comunitária e programas de prevenção ao delito e à violência. 
 
18. A Secretaria Nacional de Segurança Pública, na implementação do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP), 

reconhece a vocação e competência natural dos municípios para a implementação de políticas básicas. São exemplos 

de tais políticas básicas, EXCETO: 
 
A) Políticas de prevenção à violência e à criminalidade. 
B) Políticas públicas que visam ao isolamento das instituições de segurança pública e iniciativas pontuais. 

C) Políticas públicas que têm por objetivo apoiar a modernização e promover a integração entre os diversos órgãos 

responsáveis pela segurança pública. 

D) Políticas públicas que visam ao trabalho de segurança pública a partir de uma rede de atores sociais. 

E) Políticas de redução dos fatores de risco e aumento dos fatores de proteção, especialmente em locais e junto a grupos 

vulneráveis. 
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RELAÇÕES JURÍDICAS DO TRABALHO 

 

19. Acerca dos princípios básicos da administração pública, assinale a opção INCORRETA. 
 
A) O princípio da eficiência preconiza que a atividade administrativa deve ser exercida com presteza, perfeição e rendimento 

funcional.  

B) O princípio da publicidade impõe a presença do nome do gestor público nos atos e nas obras do Poder Público.  
C) Por meio do princípio da legalidade, o administrador público está sujeito aos mandamentos da lei e às exigências do bem 

comum em toda a sua atividade funcional.  

D) O princípio da moralidade tem o papel de norteador da atividade da administração pública, pois a moral administrativa se 

impõe à conduta interna do agente público.   

E) Por meio do princípio da impessoalidade, o administrador público deve objetivar o interesse público, não sendo admitido 

tratamento privilegiado a quem quer que seja.   
 
20. Os poderes da administração pública são os seguintes: 
 
A) Responsabilidade administrativa, Investidura e Eficiência. 

B) Idoneidade, Disciplinar e  Eficiência.  D) Investidura, Hierárquico e Eficiência. 

C) Idoneidade, Disciplinar e Regulamentar. E) Hierárquico, Disciplinar e Regulamentar. 
 
21. De acordo com a Lei nº 14.728/85 (Estatuto do Servidor Público da Prefeitura de Recife), marque a alternativa 

INCORRETA. 
 
A) O processo administrativo compreende a sindicância e o inquérito administrativo. 

B) O resultado da sindicância é o arquivamento, quando existe a comprovação de inexistência de irregularidade. 

C) Faltas abonadas são consideradas como efetivo exercício. 
D) O término do prazo de estágio probatório, sem exoneração do funcionário, importa em novo prazo para que o superior 

imediato informe o órgão de Administração de Pessoal sobre o funcionário, para que se apurem os requisitos 

imprescindíveis a sua permanência no cargo. 

E) São alguns dos deveres básicos do funcionário: exação administrativa, discrição, assiduidade, pontualidade e urbanidade.    

 

LEGISLAÇÃO, ÉTICA E CONVENIÊNCIA APLICADA NA SEGURANÇA PÚBLICA 

 

22. Em relação à Lei nº 11.343/06, que institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, NÃO é 

CORRETO afirmar que, de acordo com o artigo 28 da citada Lei, aquele que adquirir, guardar,  tiver em depósito, 

transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação 

legal ou regulamentar poderá ser submetido a uma das seguintes penas abaixo: 
 
A) admoestação verbal. 

B) medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo.  D) multa. 

C) detenção não superior a dez meses. E) prestação de serviços à comunidade.  

 

23. “Dolo no antecedente e culpa no consequente”. É um crime em que a conduta leva a um resultado mais grave do que 

o que o agente pretendia. Assinale a alternativa CORRETA que corresponde ao tipo de crime citado. 
 
A) Crime tentado. 

B) Crime doloso.  D) Crime comissivo por omissão. 
C) Crime preterdoloso. E) Crime culposo. 
 
24. Considera-se em flagrante delito quem 
 

I.  está cometendo a infração penal. 

II.  acaba de cometê-la. 

III.  é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser 
autor da infração. 

IV.  é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da 

infração. 
 
É/São afirmativa(s) VERDADEIRA(S)  

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

 

25. No que concerne aos Crimes Contra a Administração Pública, assinale a alternativa CORRETA. 

“Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a 

posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio.”   

Trata-se de crime de 
 
A) concussão. B) peculato.   C) excesso de exação. D) corrupção passiva. E) corrupção ativa. 
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26. Sobre a Ação Penal, assinale a alternativa INCORRETA. 
 
A) Na Ação Penal Pública Incondicionada, o titular é o Ministério Público, e ele propõe a ação independentemente da 

manifestação de vontade da vítima ou de quem tenha qualidade para representá-la. A peça inicial é a denúncia. 

B) A Ação Penal Privada é promovida mediante representação do ofendido ou de quem tenha qualidade para representá-lo. 

C) Na Ação Penal Privada, em caso de morte do ofendido, o direito de oferecer queixa passa ao cônjuge, ascendente, 

descendente ou irmão. 

D) Na Ação Penal Pública Condicionada, a possibilidade de desistir da representação já realizada, impedindo a propositura da 

ação, é feita através da Retratação. 

E) Na Ação Penal Pública Condicionada, a representação é irretratável após o oferecimento da denúncia. 
 
27. Assinale a alternativa INCORRETA. 
 
A) A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do 

nascituro. 

B) A existência da pessoa natural termina com a morte; presume-se esta, quanto aos ausentes, nos casos em que a lei autoriza a 

abertura de sucessão definitiva. 

C) Ninguém deve ser responsabilizado, mais de uma vez, pelo mesmo fato. 
D) O dano causado por dolo deve ser reparado, ao contrário do dano causado por culpa, que, pela conduta ser diferente, não 

deve ser reparado. 

E) A boa-fé se deve presumir, e a má-fé deve ser provada.  

 

28. De acordo com a Lei nº 4.898/65, quando um agente público, no uso de suas funções, comete qualquer atentado 

contra a liberdade de locomoção, a inviolabilidade do domicílio, o sigilo da correspondência, a liberdade de 

consciência e de crença, liberdade de associação, a incolumidade física do indivíduo e direitos e garantias legais 

assegurados ao exercício profissional, ele estará praticando 
 
A) desacato. 

B) abuso de autoridade.  D) tráfico de influência. 

C) corrupção ativa. E) constrangimento ilegal. 

 

CENTRAL DE OPERAÇÃO DE TRÂNSITO 

 

29. Para a “FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA DE VELOCIDADE”: o enquadramento infracional, dependendo da 

velocidade, pode ser infração 
 
A) leve, média ou grave. 

B) grave ou gravíssima.  D) leve ou média. 

C) média, grave ou gravíssima. E) leve, média, grave ou gravíssima. 

 

OPERAÇÃO DE TRÂNSITO 

 

30. A operação de trânsito é dividida em três tipos: 
 
A) Operações Rotineiras, Operações Programadas, Operações Emergenciais. 

B) Procedimentos Operacionais de Rotina, Operações Programadas, Operações Emergenciais. 

C) Operações Rotineiras, Operação de Guincho, Operações Emergenciais. 

D) Monitoramento da sinalização existente, Operações Rotineiras, Operações Emergenciais. 

E) Planos de Contingências, Operações Emergenciais, Operações Programadas. 
 
31. Entre os procedimentos operacionais de rotina, podemos citar: 
 
A) eliminar interferências das vias; operar semáforos manualmente e desabamentos de edificações. 

B) queda de árvores; fiscalizar obras no leito viário, efetuar, quando necessário, desvios, garantindo a fluidez no trânsito. 

C) identificar problemas de segurança e fluidez; fiscalizar o respeito às leis de trânsito e à sinalização, executar operações em 

pontos fixos. 
D) orientar o fluxo, assegurando a segurança dos pedestres; atender a ocorrências e acidentes com ou sem vítima, praticar 

jogos de futebol. 

E) rebaixar, afundar o pavimento da via, romper a rede de água, participar de eventos programados ou emergenciais. 

 

TÉCNICAS E PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS DAS GUARDAS MUNICIPAIS 

 

32. De acordo com o previsto no art. 244 do Código de Processo Penal Brasileiro, o Guarda Municipal, ao observar 

alguma pessoa em atitude suspeita, que possa vir a trazer risco no seu posto de serviço, 
 
A) deverá acionar a Polícia Militar, pois a esta cabe tal serviço. 

B) deverá acionar a central da Guarda Municipal do Recife para que envie, com urgência, um Inspetor ao local. 

C) deverá solicitar o chamado “Mandado Judicial Urgente” que é o documento específico para tais situações. 
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D) realizará, dentro da técnica, a devida abordagem e busca pessoal, a fim de prevenir qualquer ação ilícita. 

E) não fará nada, pois não cabe ao Guarda Municipal se preocupar com isso. 

 

33. Durante a detenção, com relação ao emprego de algema, 
 
A) o guarda municipal poderá sempre utilizar a mesma, pois é um recurso disponível à sua mão. 

B) deverão ser utilizados meios de fortuna, como corda, arames e fios diversos. 

C) só poderá ser utilizada em caso de desobediência, resistência ou perigo de fuga, lavrando-se o respectivo auto. 

D) o preso deverá ser algemado com as mãos para frente, pois se deve sempre ter o contato visual destas. 

E) nunca se deve usar algemas. 

 

34. Os Princípios da Abordagem são: 
 
A) segurança, surpresa, boas maneiras e finalização correta. 

B) segurança, surpresa, ação vigorosa, rapidez e unidade de comando. 
C) segurança, proteção pessoal, risco avaliado, técnica eficaz e surpresa. 

D) segurança, surpresa, ação vigorosa, unidade de comando e risco mínimo. 

E) planejamento mental, osmose, risco mínimo e ação vigorosa. 

 

35. Em todas as situações abaixo, deve-se abordar, EXCETO 
 
A) para orientar. 

B) nos casos de conduta antissocial.  D) as pessoas que solicitam informações. 

C) para prender. E) para advertir. 

 

36. Quanto ao Planejamento Mental, NÃO se pode afirmar que 
 
A) é um juízo de valor fundamentado na coleta de dados e na análise de fatos. 

B) serve para otimizar a abordagem policial. 

C) os dados relevantes identificados pelo policial devem ser descartados, pois a avaliação deve ser técnica. 

D) se deve avaliar a possibilidade de reação ou resistência. 

E) se deve analisar como, quando e o que fazer na abordagem. 

 

37. Quanto à busca pessoal, é CORRETO afirmar que 
 
A) poderá ser completa, ligeira ou extrema. 
B) em mulher, sempre deverá ser feita por outra mulher.  D) deverá ser realizada pela frente do indivíduo. 

C) as mãos devem sempre ser vigiadas, pois delas vêm o perigo. E) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 

 

FUNÇÕES E ATRIBUIÇÕES DA GUARDA MUNICIPAL 

 

38. Considerando o código “Q” como mecanismo de comunicação por meio de rádios transmissores de alta frequência 

(HT), utilizados pelos Guardas Municipais em, suas classes nas suas atividades e, em especial, na função de Agente 

de Trânsito. Apresentamos aqui um diálogo fictício entre um “AGENTE” e a “CENTRAL” de comunicação da 

Companhia de Trânsito e Transporte Urbano – CTTU. Em seguida, marque CORRETAMENTE a sentença que 

melhor corresponde ao diálogo: 
 
DIÁLOGO NORMAL (EM PORTUGUÊS) 

 

I. AGENTE – Central cópia. 
II. CENTRAL – Nome de quem chama a central? 

III. AGENTE – GM Poti. 

IV. CENTRAL – Na escuta e a sua disposição, adiante a mensagem. 

V. AGENTE – Verifique marca/modelo e se existem restrições do veículo placa WYX 2022, entendido? 

VI. CENTRAL – GM Poti repita a mensagem, muita interferência na transmissão.  

VII. AGENTE – Repetindo a mensagem, verifique marca/modelo e se existem restrições do veículo placa WYX 

2022, entendido? 

VIII. CENTRAL – Fique aguardando um pouco na frequência. 

 

DIÁLOGO ATRAVÉS DO CÓDIGO “Q” 
 

A.  Golf Myke Poti. 

B. Verifique marca/modelo/restrições veiculo Whisk, Yankey, Ex-Ray, segundo-negativo-segundo dobrado. QSL? 
C. Central copia. 

D. QAP, QRV adiante o QTC. 
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E. Repetindo a QTC, verifique marca/ modelo restrições veiculo Whisk, Yankey, Ex-Ray, segundo-negativo-segundo 
dobrado. QSL? 

F. ‘Fique em QRX.  

G. Golf Myke Poti, repita a QTS, muito QRM. 

H. QRA? 
 
Considerando uma comunicação fictícia acima descrita, assinale a alternativa CORRETA que combina o DIÁLOGO 

EM PORTUGUÊS e o DIÁLOGO ATRAVÉS DO CÓDIGO “Q”. 

 

A) I-A, II-B, III-C, IV-D, V-E, VI-F, VII-G e VIII-H. 

B) I-H, II-D, III-A, IV-E, V-C, VI-G, VII-B e VIII-F. 

C) I-C, II-H, III-A, IV-D, V-B, VI-G, VII-E e VIII-F.  

D) I-H, II-F, III-E, IV-G, V-B, VI-A, VII-C e VIII-D. 

E) I-A, II-H, III-G, IV-F, V-B, VI-C, VII-D e VIII-E. 

 

39. Tomando como base o que estabelece o Decreto nº 24.256, de 15/12/2008, que regula as atividades e atribuições da 

Guarda Municipal do Recife, em especial aos Artigos 2º, 26 e 27, analise as afirmativas abaixo: 
 

I. Exercer, além das suas funções próprias do cargo, no âmbito da GMR, as atividades de motorista e motociclista, 
quando devidamente habilitado e/ou expediente administrativo (atividade meio), sem que isso importe em desvio 

de função na forma da lei. 

II. Assumir voluntariamente cargos de Diretoria, Gerência ou função gratificada no âmbito da GMR, quando 

nomeado pelo Chefe do Poder Executivo Municipal. 

III. Assumir, quando na ausência de graduado ou quando devidamente autorizado, a liderança de equipe ou efetivo 
em postos de serviço, eventos ou missões. 

IV.  Supervisionar o emprego e os cuidados com os equipamentos em uso por sua equipe. 

V.  Colaborar com a fiscalização da Prefeitura na aplicação das normas relativas ao exercício do poder de polícia 

administrativa do Município. 

VI. Promover a fiscalização, educação e orientação do trânsito do município com base no Código de Trânsito 

Brasileiro. 

VII. Promover a fiscalização e a preservação das áreas do meio ambiente do Município. 

VIII. Zelar pela postura e aparência do efetivo sob sua responsabilidade. 

IX.  Atuar nos eventos realizados pelo município, orientando e garantindo a segurança municipal.  
 
Acima temos várias atribuições estabelecidas para os Agentes de Segurança Municipal em suas classes (Inspetor, 

Subinspetor e Guarda Municipal). Com isso, marque a sentença que corresponde às atribuições específicas dos Agentes 

de Segurança Municipal da Classe Guarda Municipal. 

 

A) Todos, exceto os itens I, III e VI. 

B) Todos, exceto os itens II, IV e IX.  D) Todos, exceto os itens II, IV e V. 

C) Todos, exceto os itens V, VII e VIII. E) Todos, exceto os itens II, IV e VIII. 
 

 

NA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL 

 

40. O caput do art. 29 da Lei de Crimes Ambientais determina que o ato de matar, perseguir, caçar, apanhar ou ainda 

utilizar espécies da fauna é crime. A que fauna se refere o artigo? 
 

A) Exótica. B) Doméstica.  C) Domesticada.  D) Silvestre. E) Ictiológica. 

 

41. As Unidades de Proteção Integral, segundo a Lei 9.985/00, são aquelas que têm como objetivo básico preservar a 

natureza, sendo admitido, apenas, o uso indireto de seus recursos naturais com exceção de casos previstos em lei. 

Entre essas unidades, podemos citar o Refúgio da Vida Silvestre, que pode ser definido como área(s) 

 

A) de preservação integral da biota e demais atributos naturais existentes em seus limites, sem interferência humana direta ou 

modificações ambientais, excetuando-se as medidas de recuperação de seus ecossistemas alterados e as ações de manejo 

necessárias para recuperar e preservar o equilíbrio natural, a diversidade biológica e os processos ecológicos naturais. 

B) com o objetivo de preservar sítios naturais raros, singulares ou de grande beleza cênica. 
C) de preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de 

pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental, de recreação em contato 

com a natureza e de turismo ecológico. 

D) privada, gravada com perpetuidade, com o objetivo de conservar a diversidade biológica. 

E) para a proteção de ambientes naturais onde se asseguram condições para a existência ou reprodução de espécies ou 

comunidades da flora local e da fauna residente ou migratória. 
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42. Entre os tipos de extinção observada na natureza, podemos citar aquela decorrente de catástrofes naturais, como: 

furacões, queda de meteoros, vulcões, que levam à morte de um grande número de espécies.  

 Esse tipo de extinção é conhecido como 

 

A) Global. B) de fundo. C) Regional. D) em massa. E) Antropogênica. 

 

43. O Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA) é composto pelo conjunto de órgãos e instituições dos diversos 

níveis do poder público. Entre eles, podemos citar os órgãos locais que são compostos pelo(a) (s) 
 
A) órgãos ou entidades municipais, responsáveis pelo controle e pela fiscalização nas suas respectivas jurisdições. 

B) Secretaria do Meio Ambiente da Presidência da República, com a finalidade de planejar, coordenar, supervisionar e 

controlar, como órgão federal, a política nacional e as diretrizes governamentais fixadas para o meio ambiente. 
C) Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, com a finalidade de executar e fazer executar, 

como órgão federal, a política e os diretrizes governamentais fixadas para o meio ambiente. 

D) Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), com a finalidade de assessorar, estudar e propor ao Conselho de 

Governo, diretrizes de políticas governamentais para o meio ambiente e os recursos naturais e deliberar, no âmbito de sua 

competência, sobre normas e padrões compatíveis com o meio ambiente ecologicamente equilibrado e essencial à sadia 

qualidade de vida.  

E) órgãos ou entidades estaduais responsáveis pela execução de programas, projetos e pelo controle e pela fiscalização de 

atividades capazes de provocar a degradação ambiental. 

 

44. Entre as equipes que compõem a Brigada Ambiental, está a Equipe Operacional, que possui atribuições específicas 

na proteção do meio ambiente. Assinale a alternativa que NÃO faz parte de suas atribuições. 
 
A) Fiscalizar e monitorar áreas de proteção ambiental. 

B) Combater o tráfico de animais. 

C) Digitar e coletar os dados do relatório de fiscalização diária e ainda elaborar CIs e ofícios. 
D) Promover educação ambiental junto às comunidades. 

E) Dar suporte às operações da Secretaria do Meio Ambiente (SEMAM) nas ações voltadas à fiscalização ambiental. 

 

 

COMPREENDENDO ESPAÇO PÚBLICO: A GUARDA MUNICIPAL E A COMUNIDADE NA BUSCA DA 

SEGURANÇA COM CIDADANIA 

 

45. Analise as afirmativas abaixo: 
 

I. A localização dos espaços varia de valor de acordo com a infraestrutura disponível neste espaço. 

II. No Espaço Rural, há uma menor concentração de pessoas por m2 ou por km2 e possui uma maior densidade 
demográfica do que o Espaço Urbano. 

III. Comunidade é um grupo de pessoas que, por motivos de trabalho, entretenimento, culto religioso, estudo ou 

satisfações sociais, vive numa mesma área. A fim de satisfazer suas necessidades básicas de vida material, 

espiritual e social, as pessoas estabelecem, em cooperação com os seus conterrâneos, instituições de serviço social. 
 
Está CORRETO o que se afirma em 

 

A) II e III, apenas. B) I, II e III.  C) I e III, apenas. D) III, apenas. E) II, apenas. 
 
46. Analise as afirmativas abaixo: 
 

I. No processo de Urbanização das Cidades, observam-se as seguintes situações: Verticalização, Conurbação e 
Favelização, sendo a Conurbação a unificação da malha viária de duas ou mais cidades em consequência de seu 

crescimento populacional. 

II. Metrópole é o termo empregado para designar as cidades centrais de áreas urbanas formadas por cidades ligadas 
entre si fisicamente ou por meio de fluxos de pessoas e serviços ou que assumem importante posição econômica, 

política e cultural. 

III. O Plano Diretor é uma lei municipal, que estabelece diretrizes para a adequada ocupação do município, 

determinando o que pode e o que não pode ser feito em cada parte deste. 

IV. O processo de urbanização do Recife se fez por aterros em áreas de maré e em terras de planícies de antigos 

engenhos de açúcar. As terras planas e secas adquiriram menor valor imobiliário, enquanto as baixas, sujeitas a 

inundações, e os terrenos nos morros, que circundam a cidade, tornaram-se mais valorizados no mercado 

imobiliário. 
 
Assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) Apenas I e III são falsas. 

B) Apenas I e IV são falsas.  D) Apenas I, II e III são falsas. 

C) Apenas IV é falsa. E) I, II, III e IV são falsas. 
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Cidade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Economia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cultura
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47. Em relação à Cidade do Recife, analise as afirmativas abaixo: 
  

I. Quanto à divisão territorial da Cidade do Recife, a Cidade está atualmente, no ano de 2012, dividida, para efeito do 

seu planejamento, em 8 (oito) Regiões Político-Administrativas denominadas de RPAs. 
II. A RPA 4 (Região Político-Administrativa 4) é situada na planície central da Cidade do Recife. 

III. As maiores taxas de área construída por quilômetro quadrado da Cidade do Recife se encontram na RPA 2 (Região 

Político-Administrativa 2). 

IV. A RPA5 (Região Político-Administrativa) é situada na região sudoeste da cidade e apresenta uma grande 

homogeneidade do ponto de vista de sua ocupação, que é predominantemente residencial unifamiliar, voltada para 

os segmentos de média e baixa renda. 
 
Somente está CORRETO o que se afirma em 
 
A) II, III e IV são corretas. 

B) I e II são corretas.  D) II e IV são corretas. 

C) Apenas IV é correta. E) I, II e III são corretas. 
 
48. Analise as afirmativas abaixo: 
 

I. O Meio Ambiente vem sendo agredido nos últimos anos, por meio de diversas fontes, sejam elas entidades 

públicas ou privadas. Como resultado, tem-se o aquecimento global, o lixo, as águas poluídas e as queimadas. 
II. O Guarda Municipal do Recife deverá acionar imediatamente, mediante meios administrativos, os Órgãos Públicos 

competentes para a solução de uma anormalidade na cidade. 

III. É atribuição da Brigada Ambiental do Recife preservar a fauna e a flora dessa cidade, bem como coibir ações de 

degradação dos ecossistemas, porém não circula diariamente na cidade. 
 
Assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) Apenas I e II são verdadeiras. 

B) Apenas I, II e III são verdadeiras.  D) Apenas I e III são verdadeiras. 
C) Apenas II é verdadeira. E) Apenas II e III são verdadeiras. 

 

PRIMEIROS SOCORROS 

 

49. Uma Guarnição da guarda municipal do Recife estava fiscalizando o trânsito quando repentinamente, aconteceu 

um acidente de motocicleta a poucos metros da guarnição. Diante do contexto, assinale a resposta INCORRETA 

quanto aos procedimentos da equipe da GMR.  

 

A) Iniciariam-se os primeiros socorros, pois é o atendimento no ambiente pré-hospitalar, realizado por pessoa treinada, com o 

objetivo de reduzir a mortalidade e agravos decorrentes de acidente, atuando, efetivamente, no segundo pico de morte e 

manteriam contato com outros órgãos que trabalham especificamente nessa área, como o Corpo de Bombeiro Militar de 

Pernambuco. 

B) Durante a realização da Avaliação Primária, o socorrista deverá procurar identificar lesões do aparelho locomotor, como as 

fraturas e as luxações. 

C) Realizariam a cinemática do trauma, avaliando a situação para identificar que lesões podem ter sido resultado das forças e 

movimentos envolvidos durante o acidente. 

D) Fariam o uso obrigatório de EPI’S para resguardar a saúde do vitimado e dos guardas, evitando o contato direto entre vítima 
e socorrista. 

E) Durante a realização da Avaliação Primária, deverão ser avaliadas as condições da circulação e deverão ser controladas as 

grandes hemorragias. 

 

50. As cardiopatias matam mais que acidentes de trânsito. Difícil de compreender e aceitar, mas é fato real. Analise as 

proposições abaixo sobre emergências cardiovasculares, marcando ’V” para Verdadeiro ou ”F” para Falso.  

 

(   )  A parada cardíaca é a incapacidade do coração de gerar fluxo sanguíneo e produzir pulso, ou seja, ele deixa de 
funcionar como bomba. 

(   )  As manobras de RCP não deverão ser interrompidas quando a vítima voltar à respiração. 

(   )  No adulto, criança ou bebê, deverão ser realizadas 30 compressões torácicas para cada 2 ventilações. 

(   )  A vítima deverá ser posicionada em decúbito dorsal, em superfície rígida  e ter as vias aéreas abertas pela manobra 

adequada ao caso (inclinação da cabeça ou elevação do queixo). 

(   )  Se o tórax do vitimado estiver molhado (por suor ou água), o socorrista deve enxugá-lo, para não comprometer a 

aderência das pás e o uso do DEA. 

 

A alternativa que apresenta a sequência CORRETA é 
 

A) V,V,V,F,V. B) V,F,V,V,F. C) V,F,V,F,V. D) V,V,F,V,V. E) V,F,V,V,V. 

 



11 

51. Num acidente, é prioridade identificar rapidamente os sangramentos que possam comprometer a vida, bem como 

imobilizar membros traumatizados, pois, quando associados a lesões vasculares, podem levar a vítima a óbito. 

Diante do exposto, assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) Evisceração – quando houver vísceras expostas, tentar recolocá-las no interior do abdome. Deve-se umedecer as vísceras 

com soro fisiológico ou água destilada. Após sua introdução na cavidade abdominal. 

B) Objetos impactados ou impalados – na presença de corpos estranhos, presos ao corpo da vítima, como facas, estiletes, 

pedaços de ferro ou outro tipo de material, devemos retirá-los, pois diminuiríamos os riscos de hemorragia e facilitaria 

fazer os procedimentos de contenção. 

C) Curativo compressivo - é realizado sobre o local onde está sendo efetuada a pressão direta. Retirando-se as gazes, as 
dispostas anteriormente no ferimento, principalmente quando estas estiverem umedecidas por sangue. 

D) As fraturas fechadas simples são identificadas por meio de dor referenciada no local, à palpação, deformidade, 

desalinhamento do membro fraturado, edema e  impotência funcional.  

E) Entorse é uma lesão articular, caracterizada pelo deslocamento da extremidade óssea da cápsula articular, o que pode 

repercutir em prováveis danos de ligamentos e tendões.  

 

 

NOÇÕES DE SEGURANÇA DAS INSTALAÇÕES PATRIMONIAIS, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 

 

 

52. Os Extintores são utilizados para combater princípios de incêndios. Sobre isso, assinale a alternativa INCORRETA 

quanto à utilização e ao manejo do aparelho de CO2. 

 

A) Retirar o aparelho do suporte e transportá-lo até as proximidades do fogo, pela alça de transporte. 

B) Soltar a trava de segurança. 

C) Segurar na mangueira e apontar o requinte para a base do fogo ou anteparo, conforme o caso. 

D) Apertar o gatilho. 
E) Efetuar movimentos circulares, à medida que se aproxima do fogo. 

 

53. Assinale a alternativa CORRETA quanto ao procedimento adequado para abandono da edificação e cuidados com 

vazamento de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP). 

 

A) Realizar evacuação, ou seja, deslocar, de forma desorganizada total ou parcial, as pessoas que estejam no local. 

B) Usar o elevador para sair do prédio onde há incêndio, pois chegará mais rápido ao térreo.  

C) Se ficar preso em andares superiores de um prédio incendiado, evite janelas ou varandas. 

D) O GLP é corrosivo, poluente e tóxico; se inalado em grande quantidade, produz efeito asfixiante. 

E) O controle de vazamento do GLP sem fogo deve ser feito através da dispersão do gás, evitando o contato com pessoas e 

fontes de ignição e eliminando o vazamento. 

 

 

EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO 

 

54. Sobre Campanhas Educativas de Trânsito, é INCORRETO afirmar que 

 
A) devem provocar comportamentos éticos e de cidadania, voltados ao bem comum. 

B) independentemente da mídia e dos recursos financeiros envolvidos, toda campanha educativa de trânsito deve ser 

cuidadosamente planejada. 

C) devem ser projetadas para formação do futuro condutor. 

D) um dos objetivos é construir conhecimentos e produzir mudança de atitude. 

E) peças produzidas para uma campanha são todos os materiais produzidos para a realização das campanhas, tais como: filmes 

para TV, spots (para rádio), fôlderes, cartazes, outdoors, entre outras. 

 

55. Em relação à educação para o trânsito nas escolas, é INCORRETO afirmar que 

 

A) se adota, em todos os níveis de ensino, um currículo interdisciplinar com conteúdo programático sobre segurança e trânsito. 
B) se adotam conteúdos relativos à educação para o trânsito nas escolas de formação para o magistério e o treinamento de 

professores e multiplicadores. 

C) se criam corpos técnicos interprofissionais para levantamento e análise de dados estatísticos relativos ao trânsito. 

D) a interdisciplinaridade é o trabalho de integração profunda entre as diferentes áreas do conhecimento. Essas áreas não 

aparecem de forma fragmentada e compartimentada, esquematizadas em conteúdos produzidos fora da realidade dos 

alunos. 

E) convém a inclusão de disciplina específica para educação para o trânsito. 
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FILOSOFIA DOS DIREITOS HUMANOS 

 

 

56. O Direito Internacional Humanitário é parte importante do direito público, sendo também conhecido como Direito 

dos Conflitos Armados ou Direito de Guerra. O Direito Internacional Humanitário NÃO se aplica  

 

A) a conflito armado internacional; conflito armado entre Estados, inclusive se não houver sido declarada guerra formalmente, 

ou mesmo, se não há atividades militares. 

B) à totalidade do território de um Estado ou parte dele que tenha sido ocupada, inclusive se não tiver havido resistência 

armada a essa ocupação. 

C) às situações de violência, como supressão de motins, reuniões violentas, passeatas, manifestações, desordens e atos isolados 

de violência análogos.  

D) quando povos lutem contra a dominação colonial, contra ocupação estrangeira ou contra regimes racistas, no exercício de 

seu direito à livre determinação. 

E) a conflito armado não-internacional: Conflito armado que se desenvolve dentro do território de um Estado e se as forças 
armadas de outro Estado não participam das operações militares. 

 

57. A respeito da Organização das Nações Unidas, assinale a alternativa FALSA. 

 

A) Os direitos e as garantias expressos na Constituição Federal excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela 

adotados. 

B) Os Tratados Internacionais sobre Direitos humanos detêm status de norma constitucional, conforme o art. 5º, §2º da 

Constituição Federal. 

C) Os Tratados Internacionais funcionam baseados na cooperação recíproca entre os membros da sociedade internacional – 

Estados, organizações internacionais, etc.  

D) A ONU foi fundada em 1945, após a Segunda Guerra Mundial, com o objetivo de deter guerras entre países e fornecer uma 

plataforma para o diálogo. 
E) A Organização das Nações Unidas (ONU), ou simplesmente Nações Unidas (NU), é uma organização internacional, cujo 

objetivo declarado é facilitar a cooperação em matéria de direito internacional, segurança internacional, desenvolvimento 

econômico, progresso social, direitos humanos e a realização da paz mundial.  

 

 

PANORAMA GERAL DO TRÂNSITO 

 

58. O Sistema Nacional de Trânsito, por meio de seus órgãos e entidades, tem algumas finalidades. Sobre elas, analise os 

itens abaixo:  
  

1.  Licenciamento de veículos  
2.  Operação do sistema viário  

3.  Formação, habilitação e reciclagem dos condutores  

4.  Julgamento de infrações e de recursos e aplicação de penalidades   

 

Estão CORRETOS  

 

A) 1, 2 e 4, apenas.  B) 2, 3 e 4, apenas.  C) 1, 2 e 3, apenas.  D) 1, 3 e 4, apenas.  E) 1, 2, 3 e 4.  

 

59. O Sistema Nacional de Trânsito (SNT) é composto 
 
A) pelos órgãos executivos de trânsito da união, estados e distrito federal. 

B) por órgãos e entidades de trânsito da união, dos estados, dos municípios e do distrito federal. 

C) pela Câmara Interministerial de Trânsito, Conselho das Cidades e Fórum Consultivo de Trânsito. 

D) por todos os órgãos rodoviários de trânsito, inclusive o DNIT. 

E) Todas as alternativas estão corretas. 

 

 

AUTUAÇÕES E RECURSOS 

  

60. O Ato administrativo da autuação por infração de trânsito realizado pelo agente deve comunicar uma série de 

informações básicas, EXCETO 
 
A) identificação do veículo. 

B) indicação dos dados que caracterizam o fato. 

C) identificação do infrator. 

D) o valor pecuniário em Ufir da infração. 
E) constatação de uma ou mais infrações à Legislação de Trânsito. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o_internacional
http://pt.wikipedia.org/wiki/Direito_internacional
http://pt.wikipedia.org/wiki/Seguran%C3%A7a_internacional
http://pt.wikipedia.org/wiki/Desenvolvimento_econ%C3%B4mico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Desenvolvimento_econ%C3%B4mico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mudan%C3%A7a_social
http://pt.wikipedia.org/wiki/Direitos_humanos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Paz_mundial
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LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTES 

 

61. Quais documentos de porte obrigatório são exigidos no Serviço Municipal de Transporte por Táxi – SMTX? 
 
A) CAP (Contrato de Adesão do Permissionário) e TC (Termo de Credenciamento). 

B) FIC (Ficha de Identidade e Credenciamento) e Crachá de Identificação. 

C) TP (Termo de Permissão) e TC (Termo de Credenciamento). 
D) FIC (Ficha de Identidade e Credenciamento) e TP (Termo de Permissão). 

E) CAP (Contrato de Adesão do Permissionário) e FIC (Ficha de Identidade e Credenciamento). 

 

O PAPEL DA GUARDA MUNICIPAL NO TRÂNSITO DO RECIFE 

 

62. Sobre o Papel da Guarda Municipal do Recife, assinale (V) para Verdadeiro ou (F) para Falso. 
 

(   )  A Guarda Municipal do Recife é uma instituição centenária que neste ano completou 119 anos. 
(   )  Uma das importantes atribuições da GMR é: “Promover a fiscalização, educação e orientação do trânsito do 

município, com base no Código de Trânsito Brasileiro”.  

(   )  Urbanidade, pontualidade, assiduidade, exação administrativa são deveres básicos de todo funcionário público 
municipal do Recife. 

(   )  A GMR deve promover e manter a segurança dos prédios públicos municipais, exercendo a segurança nos 

períodos diurno e noturno. 

(   )  Dentre as diversas atividades executadas pela Guarda Municipal do Recife, pode-se destacar as seguintes: 

Trânsito, Patrimônio, Brigada Ambiental e Ronda escolar. 
 
Marque a alternativa que corresponde à sequência CORRETA. 

 

A) V, F, F,V, V. B) V, F, F, F, V. C) F, V, V, V, V. D) V, V, V, V, V. E) V, V,V, V, F. 

 

63. Leia com atenção o enunciado abaixo: 
 

“O Guarda Municipal é o servidor efetivado em concurso público, pertencente aos quadros da GMR, encarregado, 

segundo a Constituição Federal, da proteção dos bens, serviços e instalações municipais, conforme dispuser a lei.” 
 
Sobre ele, assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) Cada Agente de Segurança Municipal carrega, sobre seus ombros, uma carga de responsabilidades, caracteres e habilidades, 

para atuar como representante direto da corporação, não respondendo administrativa, civil e penalmente pelo exercício 

irregular de suas atribuições. 
B) Cada Agente de Segurança Municipal carrega, sobre seus ombros, uma carga de responsabilidades, caracteres e habilidades, 

para atuar como representante direto da corporação, respondendo somente administrativa, nunca civil e penalmente pelo 

exercício irregular de suas atribuições. 

C) Cada Agente de Segurança Municipal carrega, sobre seus ombros, uma carga de responsabilidades, caracteres e habilidades, 

para atuar como representante direto da corporação, respondendo administrativa, civil e não penalmente pelo exercício 

irregular de suas atribuições. 

D) Cada Agente de Segurança Municipal carrega, sobre seus ombros, uma carga de responsabilidades, caracteres e habilidades, 

para atuar como representante direto da corporação, respondendo somente administrativa e civil, nunca penalmente pelo 

exercício irregular de suas atribuições. 

E) Cada Agente de Segurança Municipal carrega, sobre seus ombros, uma carga de responsabilidades, caracteres e habilidades, 

para atuar como representante direto da corporação, respondendo administrativa, civil e penalmente pelo exercício irregular 

de suas atribuições. 
 

TÓPICOS EM PSICOLOGIA 

 

64. Considerando as competências como um dos principais aspectos que proporcionam as condições de trabalho, 

assinale a alternativa INCORRETA. 
 
A) Conhecer os princípios éticos de forma a adotar postura adequada no trato com as pessoas, comunidade e com outros 

profissionais da equipe de trabalho. 

B) Correlacionar o conhecimento das várias disciplinas abordadas na formação, com o objetivo de realizar trabalho com 
equipe, tendo em vista o caráter interdisciplinar da área de segurança pública. 

C) Identificar estratégias de como ou quando favorecem as relações com o público no momento ou diante de situações 

conflituosas. 

D) Utilizar os Direitos Humanos e princípios da cidadania, sabendo que são referenciais éticos que proporcionam a promoção e 

o respeito à pessoa, a justiça social e a compreensão das diferenças. 

E) Assumir uma postura rígida, inflexível, evitando o diálogo no ambiente de trabalho, tendo em vista que nem sempre esse 

ambiente é satisfatório. 
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65. Atividades e ações que podem ajudar no dia a dia, aliviando as tensões, como também as prevenções das doenças 

relacionadas ao trabalho. Sobre isso, assinale a alternativa INCORRETA. 

 

A) Os exercícios de Bioenergética. 

B) Evitar atitudes de presteza, humildade, gentileza e trabalho em equipe. 

C) As atividades físicas. 

D) Exercitar a respiração e alongar o corpo. 

E) Praticar o diálogo e um bom relacionamento.  

 

66. “A saúde mental é a capacidade de amar e trabalhar”, segundo Sigmund Freud. Para que se tenha saúde mental no 

desempenho das atividades laborais, é necessário 

 

A) estar motivado e comprometido com sua função, mantendo o equilíbrio emocional, mental e espiritual. 

B) compreender a psicodinâmica do trabalho, evitando identificar situações de estresse. 

C) buscar sempre estar correto, não aceitando orientação dos seus superiores. 

D) manter uma atitude de honestidade e integridade, fazendo comentários negativos em público. 

E) Nenhuma das respostas. 

 

 

DIFERENTES CONCEPÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE SEGURANÇA PÚBLICA: ENFOQUE NO 

POLICIAMENTO COMUNITÁRIO 

 

67. Compreensão e Reflexão sobre “Poder da Polícia”. Sobre isso, assinale a afirmativa CORRETA. 
 
A) O ato de reprimir os fatos que perturbam a ordem pública, que expõem riscos à vida é limitado e controlado por meio do 

poder da polícia.  

B) O ato de proibir os fatos que perturbam a ordem pública, que expõem riscos à vida é limitado e controlado por meio do 

poder da polícia.  

C) O ato de prevenir e ou coibir os fatos que perturbam a ordem pública, que expõem riscos à vida são limitados e controlados 

por meio do poder da polícia. 
D) O ato de definir os fatos que perturbam a ordem pública, que expõem riscos à vida é limitado e, controlado por meio do 

poder da polícia.  

E) O ato de restringir os fatos que perturbam a ordem pública, que expõem riscos à vida é limitado e, controlado por meio do 

poder da polícia. 
 
68. Conforme o aprendizado, “Policiamento Comunitário” EXPRESSA uma 
 
A) cultura e uma estratégia organizacional fundamentada, principalmente, numa parceria entre a população e as instituições de 

segurança pública e defesa social. 

B) visão e uma estratégia organizacional fundamentada, principalmente, numa parceria entre a população e as instituições de 

segurança pública e defesa social. 

C) filosofia e uma estratégia organizacional fundamentada, principalmente, numa parceria entre a população e as instituições 

de segurança pública e defesa social. 

D) missão e uma estratégia organizacional fundamentada, principalmente, numa parceria entre a população e as instituições de 

segurança pública e defesa social. 

E) tradição e uma estratégia organizacional fundamentada, principalmente, numa parceria entre a população e as instituições de 

segurança pública e defesa social. 
 
69. Em relação ao mediador, é CORRETO afirmar que ele é 
 
A) qualquer um do povo, escolhido ou aceito pelas partes. 

B) o árbitro da partida de futebol. 

C) terceiro estranho ao conflito, escolhido ou aceito pelas partes. 
D) aquele que decide tudo sozinho, sem escutar as partes envolvidas. 

E) aquele que focaliza a reação das partes e nada faz.   

 

 

MOVIMENTOS SOCIAIS 

 

70. Os Movimentos Sociais são fenômenos presentes em todos os momentos da história da humanidade. Alguns desses 

movimentos influíram sobremaneira na organização da sociedade. Em relação à multiplicidade de interpretações e 

enfoques sobre eles, considere: 
 

I.  Os movimentos sociais lutam somente pelo exercício da cidadania dos banqueiros e capitalistas. 
II. O movimento social sempre prioriza autonomia religiosa organizacional em relação às estruturas estatais e 

governamentais. 
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III. O movimento social nada mais é do que o aparecimento, no reino dos acontecimentos, das forças sociais, umas 
submersas nas categorias da prática social e as outras frequentemente presas no silêncio e no proibido. 

IV. O movimento social se define pelo confronto de interesses opostos para controlar forças de desenvolvimento e do 

campo de experiência histórica de uma sociedade. 

V. Os movimentos sociais são ações coletivas de caráter sociopolítico, construídas por atores sociais pertencentes a 

diferentes classes e camadas sociais. 
 
Assim, podemos inferir que as assertivas que se complementam são 

 

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

 

 

COMUNICAÇÃO, GERENCIAMENTO DA INFORMAÇÃO E TECNOLOGIAS EM SEGURANÇA PÚBLICA 

 

71. Sobre o Sistema Nacional de Informações de Justiça e Segurança Pública – Infoseg, é CORRETO afirmar que 
 
A) o sistema disponibiliza informações que permite aos gestores municipais de segurança pública construir o mapa da 

criminalidade do município ao qual pertence. 

B) é possível obter informações de mandados de prisão expedidos em qualquer estado do Brasil. 

C) é de uso exclusivo das polícias estaduais e federais. 

D) é um ambiente computacional que permite o registro de ocorrências de trânsito pelas guardas municipais. 

E) é possível acessar informações sobre o andamento de um processo na área cível que tramita na esfera da justiça federal. 

 

72. Sobre tecnologias aplicadas à segurança pública, é CORRETO afirmar que 

 

A) a tecnologia OCR (Optical Character Recognition - Reconhecimento óptico de caracteres) é utilizada pelo sistema 

SINIVEM para efetuar a leitura das placas dos veículos. 
B) o sistema de videomonitoramento destina-se a localizar, via computador de bordo, as viaturas operacionais lançadas no 

terreno. 

C) geoprocessamento é o conjunto de técnicas de coleta, tratamento, manipulação e apresentação de informações por meio de 

gráficos e tabelas. 

D) nos sistemas de informações geográficas, é dispensado o uso de mapas. 

E) a localização e o rastreamento de viaturas são possíveis com a utilização de equipamento denominado GIS (Geographic 

Information System). 

 

73. Sobre a análise criminal, é CORRETO afirmar que 
 
A) é um processo filosófico por meio do qual se procura entender os efeitos da criminalidade mediante estudo de suas causas. 

B) regra geral, enfatiza aspectos que podem auxiliar no planejamento de repressão à violência criminal. 

C) ao analista criminal, basta o conhecimento em tecnologias da informação, necessário à operação dos sistemas. 

D) o objetivo da análise criminal tática é produzir conhecimentos em suporte às atividades policiais operacionais. 
E) pelo princípio da visão sistêmica, o analista criminal deve abordar a questão da violência criminal, considerando apenas 

aspectos de interesse da segurança pública, como ocorrências policiais e escalas de serviço. 

 

 

FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 

 

74. De acordo com o conceito de Fiscalização VS Policiamento, as ações do agente de trânsito devem ser tomadas, 

sempre que 

 

A) ele quiser mostrar autoridade para sociedade, tornando ciente que ele é quem manda. 

B) promova a arrecadação de valores por meio da multa, já que ganhará mais, se autuar mais. 

C) atos ilegais ou potencialmente perigosos forem detectados. 

D) por ser da polícia municipal, deve agir dentro do município, cobrando administrativamente o prejuízo causado por 

infratores de trânsito. 

E) Nenhuma das respostas. 

 

75. Ao chegar a um local de acidente com vítima, o agente de trânsito deve INICIALMENTE adotar o seguinte 

procedimento: 
 
A) Proceder ao afastamento de curiosos que queiram manipular a vítima. 
B) Autuar infratores de trânsito que passam pelo local do acidente. 

C) Deixar que terceiros socorram a vítima. Afinal, o problema não é seu.  

D) Oferecer água para acalmar a vítima, mesmo sem saber se há perigo de hemorragia interna. 

E) Nenhuma das respostas acima. 
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76. Assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) A colisão entre dois ou mais veículos pode ser traseira, frontal ou lateral. 

B) Um silvo longo serve para parar os veículos em um cruzamento ou em uma blitz.  

C) Quando um veículo se envolve num acidente com um ciclista, causando apenas danos materiais, trata-se de um 

atropelamento. 

D) O agente de trânsito pode emanar alguma ordem que contrarie a sinalização vigente no local, quando for necessário garantir 

a fluidez naquele momento. 

E) O agente pode autuar com informações repassadas por terceiros. 

 
 

EMPREGO DE EQUIPAMENTOS 

 

77. Os cones de sinalização devem ser usados em casos específicos no trânsito, EXCETO para 

 
A) isolar a área do acidente com vítima. 

B) desviar a circulação de veículos quando houver obras na via. 

C) garantir a segurança de eventos particulares sem a devida autorização do órgão competente. 

D) sinalizar possíveis perigos na via, com o objetivo de evitar acidentes. 

E) diminuir a velocidade dos veículos, quando houver operações de fiscalização ou ações educativas em vias de grande 

velocidade. 

 

 

ATIVIDADES PRÁTICAS 

 

78. A ordem de seguir em frente ou mudar de direção por meio de silvos de apito corresponde a 

 

A) um silvo longo. 

B) dois silvos breves.  D) dois silvos longos. 

C) um silvo breve. E) três silvos breves. 

 

79. No que se refere à nomenclatura do diagrama das avarias do Boletim de Acidente Sem Vítima, a sigla AAnD 

significa 

 

A) Ângulo Médio Direito. 

B) Ângulo Anterior Direito.  D) Ângulo Direito. 

C) Ângulo Anterior Esquerdo. E) Nenhuma das respostas. 

 

80. No procedimento da abordagem de trânsito a veículos e motos, os agentes devem 

 

A) encostar a mão no veículo do condutor; afinal, não vai arrancar pedaço nem constrangê-lo. 

B) abaixar o corpo para encarar olho no olho do condutor para saber se ele está mentindo. 

C) jamais descuidar da segurança, pois, enquanto um aborda o condutor, o companheiro se posiciona de forma a garantir sua 

proteção. 
D) caso o condutor grite com o agente, ele pode retribuir à altura, tendo o direito de ir às vias de fato. 

E) Nenhuma das atitudes acima deve ser tomada. 

 

 


