
 
 
 
 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 

Guarda Municipal de Aracaju 

PROVA ÉTICA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS 

 

 

25 DE MAIO DE 2012 ALUNO: 

 

INSTRUÇÕES 
 

Verifique se este caderno contém vinte e cinco questões, corretamente ordenadas de 1 a 25.  
 

As provas são objetivas e constituídas de assertivas Verdadeiras “V” ou Falsas “F”. 

Em caso de divergência de dados e/ou de defeito no caderno de provas, solicite providências 
ao fiscal de sala mais próximo. 
 

É vedado amassar, molhar, dobrar, rasgar ou, de qualquer modo, danificar a sua PROVA, sob 
pena de arcar com os prejuízos decorrentes da impossibilidade de realização da leitura no 
momento da correção. 
 

A duração da prova é de uma hora e quarenta minutos, equivalente a duas horas-aulas.  
 

Você deverá permanecer, obrigatoriamente, em sala por, no mínimo, uma hora após o início 
das provas.  
 

A prova deverá ser respondida com caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material 
transparente.  
 

Será eliminado do concurso o candidato que, durante a realização da prova, for surpreendido 
portando aparelhos eletrônicos, tais como: bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, 
notebook, palmtop, mp3, mp4, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, 
controle de alarme de carro etc., bem como relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou 
quaisquer acessórios de chapelaria, tais como: chapéu, boné, gorro etc e, ainda, lápis, lapiseira 
e/ou borracha.  
 

Não será aplicada a prova em local, data ou horário diferente dos estabelecidos.  
 

Não será admitido ingresso de candidato após o horário determinado para o início da 
realização da prova.  
 

O candidato que se retirar do ambiente de prova, durante sua realização, não poderá retornar 
em hipótese alguma.  
 

O candidato receberá uma folha, a qual deverá ser imediatamente identificada com o seu 
nome, onde poderá anotar o seu GABARITO para conferência posterior. Se o candidato 
repassar esta folha a outra pessoa antes do término da PROVA, será DESCLASSIFICADO do 
Concurso. 
 

Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação da prova em 
razão do afastamento de candidato da sala.  
 

Não haverá segunda chamada para a realização da prova. O não comparecimento implicará a 
atribuição de nota zero à respectiva prova.  
 

No dia de realização da prova, não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de 
aplicação desta e/ou pelas autoridades presentes, informações referentes ao seu conteúdo ou 
aos critérios de avaliação e de classificação.  
 

O descumprimento dessas instruções implicará a anulação das suas provas e sua eliminação 
do concurso, conforme previsto no edital de abertura. 
 

CRONOGRAMA 
Data provável para divulgação do resultado final 

das provas do Curso Preliminar de Formação 
05/06/2012 
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As 25 (vinte e cinco) questões abaixo 
deverão ser consideradas de acordo 

com o comando a que cada um dos 
itens a seguir se refira. Marque, para 

cada item, o campo designado com o 
código “V”, caso julgue o item 

VERDADEIRO; ou com o código “F”, 
caso julgue o item FALSO. A ausência 

de marcação ou dupla marcação nos 
campos não receberá pontuação.  

 
*A respeito do Código de Conduta para os 

Encarregados da Aplicação da Lei (CCEAL) 
adotado pela Assembleia Geral das Nações 

Unidas, em sua resolução 34/169 de 17 de 
dezembro de 1979. Estipula que a 
natureza das funções dos encarregados da 

aplicação da lei, na defesa da ordem 
pública, e a maneira pela qual essas 

funções são exercidas possuem um 
impacto direto na qualidade de vida dos 
indivíduos, assim como da sociedade como 

um todo. Não é um tratado, mas pertence 
à categoria dos instrumentos que 

proporcionam normas orientadoras aos 
governos sobre questões relacionadas 
com Direitos Humanos e justiça criminal. 

Julgue os itens a seguir:  
 

1. (   ) Diz respeito ao dever de cuidar e proteger a 

saúde das pessoas privadas de sua liberdade.  

 

2. (   ) Não há limite no emprego da força pelos 

encarregados da aplicação da lei a qualquer 

situação e sem medida exigida para o 

cumprimento de seu dever. 

 

3. (   ) Reitera a proibição da tortura ou outro 

tratamento ou pena cruel, desumana ou 

degradante. 

 

4. (   ) Proíbe os encarregados da aplicação da lei 

de cometer qualquer ato de corrupção. Também 

devem opor-se e combater rigorosamente esses 

atos. 

5. (   ) Requer que os encarregados da aplicação da 

lei, no cumprimento do dever, respeitem e 

protejam a dignidade humana, mantenham e 

defendam os Direitos Humanos de todas as 

pessoas. 

 

*Julgue os itens que se seguem, acerca da 

Cidadania e Segurança Pública: 
 

6. (   ) O provimento da Segurança Pública 

inscreve-se dentro de um quadro de respeito à 

Cidadania. A Cidadania exige que se viva dentro 

de um ambiente de segurança pública. Não pode 

haver pleno usufruto da Cidadania, se 

trabalhamos e dormimos sob o signo do medo, 

do temor, da ameaça de dano ou lesão a nossa 

individualidade ou à incolumidade de nossa 

família. 

 

7. (   ) Nossa Constituição Federal/88 determina 

que a Segurança Pública seja dever e 

responsabilidade do Estado e direito de todos. 

Será exercida para a preservação da ordem 

pública. 

 

8. (   ) A ideia de cidadania surgiu na Idade Antiga, 

após a Roma conquistar a Grécia (séc. V D.C.), 

se expandindo para o resto da Europa, 

alcançando a todos da sociedade. 

 

9. (   ) A busca da Segurança Pública e a busca da 

Cidadania plena deverão constituir um projeto 

solidário do Poder Público e da Sociedade. 

 

10. (   ) A Dimensão Existencial da Cidadania 

nos remete a compreender que para “ser 

cidadão” é preciso ser respeitado como “pessoa 

humana”. 

 

*Julgue os próximos itens relativos aos 

Direitos Humanos, debatido em sala: 

11.  (   ) São direitos de Primeira Geração: Uma 

categoria de direitos ainda em discussão e que se 

refere aos direitos das gerações futuras que 

criaram uma obrigação para com a nossa 

geração, isto é, um compromisso de deixar o 

mundo em que vivemos melhor, se for possível, 
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ou melhor do que o recebemos, para as gerações 

futuras. 

 
12. (   ) Na Dimensão Ética: a Declaração 

afirma que todas as pessoas nascem livres e 

iguais, isto indica o caráter natural dos 

direitos, eles são inerentes à natureza de 

cada ser humano, pelo reconhecimento de 

sua intrínseca dignidade. Neste sentido, 

tornando-se um conjunto de valores éticos 

universais que estão acima do nível 

estritamente jurídico e que devem orientar a 

legislação dos Estados. 

 
13. (   ) A Dimensão Social tem, como 

exemplo, o programa nacional de Direitos 

Humanos do Governo Federal, constituindo 

um avanço na assunção de responsabilidades 

concretas por parte do Estado Brasileiro, 

fazendo com que os “Direitos Humanos” se 

tornem integrantes das políticas públicas. 

 
14. (   ) O desenvolvimento dos direitos se deu, 

a partir da Declaração dos Direitos Humanos, 

através de várias conferências, pactos, 

protocolos internacionais. A quantidade de 

direitos se desenvolveu a partir de três 

tendências: Universalização, Multiplicação e 

Desapropriação. 

 
*Direitos Humanos é coisa de polícia, 
Ricardo Balestreri, faz treze reflexões, 
julgue os itens a seguir: 

 
15. (   ) Policial: Pedagogo da Cidadania: Há, 

assim, uma dimensão pedagógica no agir 

policial que, como em outras profissões de 

suporte público antecede as próprias 

especificidades de sua especialidade. O 

policial, assim, à luz desses paradigmas 

educacionais mais abrangentes, é um pleno 

e legítimo educador. 

 
16. (   ) Rigor versus Violência: O uso 

legítimo da força não se confunde, contudo, 

com truculência. A fronteira entre a força e a 

violência é delimitada, no campo formal, 

pela lei, no campo racional, pela necessidade 

técnica e, no campo moral, pelo antagonismo 

que deve reger a metodologia de policiais e 

criminosos. 

 
17. (   ) A Visibilidade moral da polícia – 

Importância do exemplo: Essa dimensão 

“testemunhal”, exemplar, pedagógica, que o 

policial carrega irrecusavelmente, é, 

possivelmente, mais marcante na vida da 

população do que a própria intervenção do 

educador por ofício, o professor. 

 
18. (   ) Ética corporativa versus Ética cidadã: 

Essa consciência da auto importância obriga o 

policial a abdicar de qualquer lógica 

corporativista. Ter identidade com a polícia, amar 

a corporação da qual participa, coisas essas 

desejáveis, não se podem confundir, em 

momento algum, com acobertar práticas 

abomináveis. Ao contrário, a verdadeira 

identidade policial exige do sujeito um 

permanente zelo pela “limpeza” da instituição da 

qual participa. 

 
*Acerca da União, Estados e Municípios 

em face da Cidadania e Segurança Pública, 
julgue o item abaixo: 

 
19. (   ) A Segurança Públ ica e a 

Cidadania, por envolverem o cotidiano 

das pessoas, acabam repercutindo no 

âmbito daquelas relações face a face, 

diretas, paroquiais que dão aos dois 

temas certas feições de “interesse local”. 

Por esta razão, cabe ao Município 

suplementar a ação federal e estadual  

para garantir à população local 

“Segurança Públ ica” e “Cidadania”.  

 
*A respeito da ética profissional, julgue o 

item a seguir:  

 
20.  (   ) É o conjunto de normas morais 

pelas quais o indivíduo deve orientar seu 

comportamento na profissão que exerce. 

A Ética é de fundamental importância em 

todas as profissões e para todo o ser 

humano, para que possamos viver 

relativamente bem em sociedade.  
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*Julgue os itens a seguir, referentes ao 

agente de segurança pública como 
instrumento dos Direitos Humanos e 
Cidadania: 

 
21. (   ) O princípio da finalidade impõe que cada 

servidor aja sempre com finalidade pública, 

tendo a liberdade de buscar o atendimento de 

interesse particular ou de terceiros em prejuízo 

do interesse público. 

 

22. (   ) O agente de segurança pública deve 

lembrar-se de que a sociedade espera que ele 

não só a defenda, mas também, que respeite a 

dignidade de cada pessoa. Só assim, estará 

visando o perfeito bem comum e, 

consequentemente, agindo dentro dos princípios. 

 

 

*Acerca da conduta ética e legal na 

aplicação da Lei, julgue o próximo item: 
 

23. (   ) As práticas da aplicação da lei devem 

estar em conformidade com os princípios da 

legalidade, necessidade e desproporcionalidade. 

 

 

*A respeito da Ética e Moral, julgue o item 
abaixo: 

 

 

24. (   ) Ética vem do grego “ethos”, que 

significa modo de ser, e Moral tem sua origem no 

latim, que vem de “mores”, significando 

costumes. 

 

 

*Em relação aos princípios básicos sobre o 
uso da força e armas de fogo, julgue o 
item a seguir: 

 

 

25. (   ) Os governos e organismos encarregados 

da aplicação da lei devem assegurar-se de que 

todos os encarregados da aplicação de lei: Sejam 

selecionados por meio de processos, no qual os 

escolhidos são indicados por políticos. 

 


