
 
 
 
 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 

Guarda Municipal de Aracaju 

PROVA 
NOÇÕES BÁSICAS DE TÉCNICAS E 

PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS 
 

 

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 estudado em sala de aula. 

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 nos campos 
não receberá pontuação.  

 

1. (   ) A lei estabelece parâmetros para a 

atuação da polícia no Brasil, entretanto, a 

maneira como a polícia atua, ou deve atuar, 

não é disciplinada. 

 

2. (   ) Fazendo-se uma avaliação posterior das 

ocorrências de risco, tendo como base o 

Código de Conduta para Encarregados da 

Aplicação da Lei e os Princípios Básicos para o 

Uso da Força e das Armas de Fogo, pode-se 

verificar se o procedimento utilizado pelos 

guardas municipais foi correto. 

 

3. (   ) O conjunto de regras formais, coativas, 

que emanam do ordenamento jurídico da 

Nação, objetivando disciplinar as relações 

sociais em todos os níveis e estabelecer um 

clima de convivência aceitável e pacífico é o 

conceito dado a Segurança Pública. 

 

4. (   ) Quando os agentes aplicadores da lei 

reprimem os eventos perturbadores da ordem 

ou coíbem a prática de delitos, mesmo 

fazendo o uso da força de forma legal, estão 

mantendo a ordem pública. 

 

5. (   ) O Poder Público tem a obrigação de 

limitar ou restringir, quando for o caso, a 

liberdade individual em prol do interesse 

público. Essa prerrogativa é denominada de 

Poder de Polícia. 

 

6. (   ) O artigo 144 da CF, em seu §8º, diz que 

as guardas municipais são destinadas à 

proteção dos bens, serviços e instalações do 

município. Logo, não é dever da guarda 

municipal proteger os agentes públicos 

municipais. 

 

7. (   ) A Guarda Municipal é uma força auxiliar 

da Segurança Pública, e como tal torna-se 

subordinada à Polícia Militar. 

 

8. (   ) Níveis de Uso da Força são entendidos 

como a seleção adequada de opções de força 

pelo policial em resposta ao nível de 

submissão do indivíduo suspeito ou infrator a 

ser controlado. 

 

9. (   ) Segundo o Código de Processo Penal, o 

emprego de força é obrigado no caso de 

resistência ou de tentativa de fuga do preso. 

 

10. (   ) Não há crime quando o agente pratica o 

fato em estado de necessidade, em legítima 

defesa e no estrito cumprimento de dever 

legal, entretanto, o agente responderá pelos 

excessos. 

 

11.  (   ) O agente aplicador da lei quando 

excede o uso legítimo da força e usa a 

violência iguala-se a um criminoso. 

 

12. (   ) O agente aplicador da lei, 

quando fizer o Uso da Força, tem que 

seguir os princípios básicos da 

legalidade, necessidade, imparcialidade e 

proporcionalidade. 

 

13. (   ) A utilização do Nível de Força vai 

depender do nível de submissão dos 

suspeitos, em alguns casos. 
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14. (   ) Segundo a Escala do Uso 

Progressivo da Força, quando o guarda 

municipal é recebido de forma agressiva e é 

atacado pelo suspeito, pode fazer uso de 

Táticas Defensivas Não-Letais para vencer a 

resistência e estabelecer a ordem. 

 

15. (   ) A Busca Pessoal é feita tanto 

no corpo, quanto nas vestes e objetos 

que a pessoa tenha consigo. 

 

16. (   ) Em uma ocorrência com disparos 

de armas de fogo, o guarda municipal que 

fica atrás de uma porta de vidro comum, 

sem ser visto pelos opositores, está 

perfeitamente abrigado. 

17. (   ) O guarda municipal deve ter 

sempre em mente, em todas as 

ocorrências, primeiramente a sua 

segurança, depois a do público e por 

último a do suspeito ou infrator. 

 

18. (   ) Entre os casos de Suspeição, 

podemos citar um homem com agasalho e 

calça na praia, em pleno verão, marcando 

35º, e uma mulher carregando uma televisão 

no ombro, às 2h20min, pelo meio da rua. 

 

19. (   ) A abordagem para ser bem 

sucedida deve seguir os princípios do 

planejamento mental, rapidez, 

surpresa, ação vigorosa e unidade de 

comando. 

20. (   ) Durante a abordagem, o guarda 

municipal para ser melhor compreendido, 

deve adotar sempre a linguagem do suspeito 

e, se necessário, usar gírias. 

 

21. (   ) A busca pessoal deve ser feita 

sempre seguindo uma sequência lógica, ou 

seja, dos pés a cabeça ou vice-versa, pois 

quando é feita aleatoriamente, algum ponto 

ou região do corpo pode passar 

despercebido. 

22. (   ) A Busca Pessoal efetuada nos 

portões de acesso de um grande evento 

público, a exemplo do Forró Caju, é uma 

revista rápida, executada pela frente, num 

movimento rápido de deslizamento das mãos 

pelo vestuário do abordado ou através de 

detectores, sendo que, existindo caso de 

suspeição, o guarda municipal pode realizar 

uma busca minuciosa. 

 

23. (   ) É recomendado que a Busca 

Pessoal nunca seja feita por somente um 

guarda municipal e que, no caso de busca 

em mulheres, esta seja realizada por outra 

mulher. 

 

24.  (   ) O uso de algemas não é 

permitido, a não ser em casos de 

resistência e de fundado receio de 

fuga ou de perigo à integridade física 

própria ou alheia, por parte do preso 

ou de terceiros. 

 

25.  (   ) Em alguns presos não é 

permitido, de modo algum, o uso de 

algemas, como Deputados Federais, 

Senadores e Deputados Estaduais.  

 


