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GUARDA CIVIL
1-

“O bom senso é a coisa do mundo mais bem distribuída: todos pensamos tê-lo em tal medida que até os mais difíceis de
contentar nas outras coisas não costumam desejar mais bom senso do que aquele que tem.” (René Descartes)
Assinale a alternativa que confirma integralmente a ideia expressa no texto:

(A)

Ninguém possui bom senso, embora todos achem que possuam.

(B)

Ninguém acha que precisa de mais bom senso do que o que possui.

(C)

Todos possuem bom senso, embora não reconheçam que os outros também possuam.

(D)

Todas as alternativas estão corretas.

RECORRENTES 2000345305 - 2000341697

SOLICITAÇÕES

Resposta incoerente
_________________________________________________________________________________________________
No gabarito consta que a resposta correta é alternativa B: Ninguém acha que precisa de mais bom senso do que o que
possui.
O termo "ninguém" abrange a totalidade, porém o enunciado diz que: todos pensamos ter bom senso, em tal medida, que
até os mais difíceis de contentar nas outras coisas não costumam desejar ter mais bom senso do que aquele que tem. Ou
seja, o enunciado descreve que apenas os mais difíceis de contentar nas outras coisas não desejam ter mais bom senso
do que aquele que tem, portanto o termo "NINGUÉM" torna a alternativa "B" incorreta.

ANÁLISE

Se ninguém acha que precisa de mais bom senso, isto é, o mesmo que dizer que todos acham que não precisam de mais
bom senso. Não há reparo na interpretação, desta forma o recurso deve ser indeferido.

DELIBERAÇÃO

INDEFERIDO.

2-

O verbo “haver” conjugado na 2ª pessoa do plural do futuro do pretérito do modo indicativo assume a forma:
(Fonte: https://www.conjugacao.com.br/verbo-haver/)

(A)

Haveremos

(B)

Houvéreis

(C)

Havíeis

(D)

Nenhuma das alternativas anteriores está correta.

1

RECORRENTES

2000339943

SOLICITAÇÕES

QUESTÃO - 2
A segunda pessoa do plural no futuro do pretérito indicativo é "VÓS HAVÍEIS" portanto ALTERNATIVA "C" CORRETA;
NO GABARITO PRELIMINAR FOI DIVULGADO A ALTERNATIVA "D" - Nenhuma das alternativas corretas

ANÁLISE

De acordo com a fonte indicada no enunciado, o correto seria “haveríeis”.

DELIBERAÇÃO

INDEFERIDO.

5-

Assinale a alternativa em que a locução adjetiva está corretamente relacionada ao adjetivo:
(Fonte: Novíssima Gramática da Língua Portuguesa - Domingos Paschoal Cegalla, 46ª ed., 2007, pág. 161-163)

(A)

De vento → eólico

(B)

Do norte → meridional

(C)

De chuva → fluvial

(D)

Todas as alternativas estão corretas.

RECORRENTES

2000339943

SOLICITAÇÕES

QUESTÃO 5DE VENTO - EÓLICA (CORRETO)
DE CHUVA - PLUVIAL (CORRETO)
DE NORTE - MERIDIONAL (ERRADO)
CORRETO de norte = setentrional, boreal
MERIDIONAL é de sul = meridional, austral
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ANÁLISE

Incorre em erro o recorrente, pois a alternativa (C) indica “fluvial”, que está incorreto, e não “pluvial” como quer induzir o
recurso, que deve ser indeferido.

DELIBERAÇÃO

INDEFERIDO.

7-

Na frase: “Venha quando você quiser”, a palavra sublinhada possui a função de:
(Fonte: Novíssima Gramática da Língua Portuguesa - Domingos Paschoal Cegalla, 46ª ed., 2007, pág. 289-293)

(A)

Advérbio

(B)

Preposição

(C)

Conjunção

(D)

Adjetivo

RECORRENTES

2000343872 - 2000345305 - 2000351104

SOLICITAÇÕES

Venha quando você quiser, o termo destacado quando da ideia de tempo, classificando o como advérbio.
________________________________________________________________________________________________
Questão 7 – Quando = Advérbio de tempo alternativa A e não a C.
_______________________________________________________________________________________________
Bom dia, o gabarito afirma que a opção "C" (conjunção) é a correta segundo a fonte anexa no cabeçalho da questão,
mas no entendimento de outros profissionais na língua portuguesa a classifica como advérbio de tempo.
Levei a questão a um conhecido que é professor de português e o mesmo disse a mesma coisa, advérbio de tempo, mas
sendo confuso até para quem trabalha com esta matéria.
Então peço que anule ou altere a questão que recorro. Obrigado.

ANÁLISE

Solicita o enunciado qual a função da palavra na frase apresentada, e não isoladamente. Neste sentido, de acordo com a
fonte bibliográfica referenciada, a alternativa (C) é a correta.

DELIBERAÇÃO

INDEFERIDO.
2

9-

No dia 03 de outubro ocorreu um fenômeno de alinhamento de quatro planetas, cujo tempo de duração das respectivas
órbitas é de 36 meses, 4 anos, meia década e 72 meses. Daqui a quanto tempo se repetirá o mesmo fenômeno?

(A)

18 anos

(B)

288 meses

(C)

30 anos

(D)

6 décadas

RECORRENTES 2000345305 - 2000348676 - 2000339943

SOLICITAÇÕES

Questão 09 – 36 meses + 4 anos (48 meses) + meia década (60 meses) + 72 meses = 216 meses equivalente à: 18 anos
alternativa (A).
_________________________________________________________________________________________________
Cálculos não batem com a resposta
_________________________________________________________________________________________________
Questão 09 – A ALTERNATIVA CORRETA ASSINALADA POR MIM FOI A ALTERNATIVA (A) = 18 ANOS.
36 meses + 4 anos (48 meses) + meia década (60 meses) + 72 meses = 216 meses equivalente à: 18 anos
Já no gabarito preliminar publicado após a prova está INCORRETO (D)= 6 Décadas

ANÁLISE

Para se verificar quando os planetas estarão na mesma posição novamente, deve-se calcular o Mínimo Múltiplo Comum,
que seria, em meses, equivalente ao MMC de 3 anos, 4 anos, 5 anos e 6 anos = 60 anos, que é equivalente a 6 décadas.

DELIBERAÇÃO

INDEFERIDO.

19 -

“Por causa do segundo turno das eleições, o período do horário de verão será mais curto este ano e vai começar no dia
___________, quando os brasileiros terão que adiantar os ponteiros dos relógios à 0h. O período, que termina em 16 de
fevereiro de 2019, é implantado com o objetivo de reduzir o consumo de energia elétrica em todo o País.
(Fonte: http://www.atribuna.com.br/noticias).

(A)

28 de outubro
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(B)

4 de novembro

(C)

11 de novembro

(D)

20 de novembro
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RECORRENTES 2000341731 - 2000349830 - 2000340548 - 2000354807 - 2000341725

SOLICITAÇÕES

Sobre o horário de verão mudou para dia 4 .depois alterou para dia 18.ontem dia 15 de outubro mudou de novo para dia 4
essa questão tem que ser anulada porque ainda não tinha data certa para o mudança do horário de verão
_________________________________________________________________________________________________
Conforme pede a questão sobre o dia que será o início do horário de verão, não contém resposta correta pois será no dia
18 de novembro, portanto nas alternativas não contém essa data.
Peço a gentileza que analisem a resposta correta.
_________________________________________________________________________________________________
Na última semana antes da prova veio em rede nacional a noticia de que o horário de verão seria adiado para o dia 18 de
Novembro. Link da noticia: https://g1.globo.com/politica/noticia/2018/10/04/governo-adia-horario-de-verao-para-18-denovembro.ghtml. Dia o qual não se encontrava em nenhuma das alternativas.
_________________________________________________________________________________________________
o horário de verão de 2018 foi modificado por causa dos estudantes q farão as provas do ENEM, e sera no dia 18 de
novembro a mudança no terceiro domingo de novembro após os dois primeiros domingos de novembro onde será as provas
do ENEM. e esta alternativa com esta data não existe na prova deste respectivo concurso.
_________________________________________________________________________________________________
Solicito anulação desta questão , pois no dia em que a prova foi realizada o horário de verão estava programado para 18
de novembro, neste caso não havendo alternativa correta, conforme abaixo.
Com a decisão, o dia escolhido foi 4 de novembro, mesma data da primeira prova do Exame Nacional do Ensino Médio, o
Enem.
Então, o Ministério da Educação pediu uma mudança na data do horário de verão. O governo autorizou outra alteração, e
marcou para o dia 18 de novembro o início do horário de verão.
Mas o governo não publicou no “Diário Oficial da União” o decreto que faria a alteração. Procurada pelo G1, a Presidência
informou que o governo avaliou o pedido do MEC, porém, não foi possível atender a demanda.
Fonte: https://g1.globo.com/politica/eleicoes/2018/noticia/2018/10/01/horario-de-verao-de-2018-so-comeca-depois-daseleicoes.ghtml

ANÁLISE

Após a prova ter sido elaborada e lacrada, o Governo Federal em 04 de outubro resolveu alterar o início do horário de verão
para 18 de novembro, conforme a fonte referenciada no enunciado. Apenas nos dia 17 de outubro, após a realização da
prova, o governo voltou atrás e confirmou o dia 04 de novembro para início do horário de verão. Porém, na data da
realização da prova, a resposta correta seria 18 de novembro, alternativa não proposta, razão pela qual a questão deve ser
anulada.

DELIBERAÇÃO

QUESTÃO ANULADA. PONTUAÇÃO ATRIBUÍDA A TODOS OS CANDIDATOS.

20 -

O Dia do Servidor Público não é um feriado nacional, e sim um ponto facultativo, ou seja, os profissionais do serviço
público não são obrigados a gozar de folga. Em que dia é celebrado?
(Fonte: https://www.calendarr.com/brasil/dia-do-servidor-publico/)

(A)

28 de outubro

(B)

4 de novembro

(C)

11 de novembro

(D)

20 de novembro

RECORRENTES

2000343057

SOLICITAÇÕES

Além de não ser um feriado nacional e sim um ponto facultativo a questão está privilegiando quem já é funcionário público
que consequentemente saberia a resposta.

ANÁLISE

Trata-se de questão de conhecimentos gerais, não é apenas quem é funcionário público que sabe quando é o dia do
servidor, como não são apenas os afrodescendentes que saberiam o dia da consciência negra, por exemplo.

DELIBERAÇÃO

INDEFERIDO.

21 -

Sites do governo são acessados por meio do protocolo de comunicação “https”. A função desse protocolo é:

3
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(A)

Permitir que senhas e dados sejam salvos.

(B)

Evitar que dados transmitidos na rede sejam visualizados por terceiros.

(C)

Aumentar a velocidade de navegação.

(D)

Apagar os dados após a navegação.

30/OUT
2018

RECORRENTES

2000352369 - 2000339943

SOLICITAÇÕES

Na questão acima mencionada possibilita-se assinalar 2 alternativas corretas. sendo a letra (A) e letra (B).
A alternativa (A) encontrasse veracidade no site https://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2014/02/o-que-e-https-ecomo-ele-pode-proteger-sua-navegacao-na-internet.html, afirmando no seguinte trecho: O que é importante ter em mente
é que qualquer serviço online no qual seja necessário digitar uma senha para logar ou, principalmente, enviar dados de
cartão de crédito, precisa de conexão via HTTPS. Por essa razão, os sites de banco utilizam esse protocolo para garantir
a privacidade dos dados fornecidos pelos clientes.
________________________________________________________________________________________________
HTTP: HTTP "Protocolo de Transferência de Hipertexto". É um protocolo de comunicação entre sistemas de informação
que PERMITE a transferência de dados entre redes de computadores, principalmente na World Wide Web (Internet).
No gabarito PRELIMINAR diz que a alternativa "(B)" está correta;
B- EVITAR QUE DADOS TRANSMITIDOS NA REDE SEJAM VISUALIZADOS POR TERCEIROS

ANÁLISE

Quanto a primeira alegação, consoante o próprio texto apresentado, o protocolo https não permite SALVAR senhas,
mesmo porque se o fizesse não seria um protocolo seguro. Quanto à segunda alegação, o recorrente utilizou a definção
do protocolo http, e não https.

DELIBERAÇÃO

INDEFERIDO.

24 -

No Microsoft Word 2016, para formatar as letras com sublinhado, pode-se utilizar as teclas de atalho:
(Fonte: https://support.office.com/pt-br/)

(A)

Ctrl+I

(B)

Ctrl+S

(C)

Ctrl+U

(D)

Ctrl+Z

4

RECORRENTES 2000343872 2000345305 2000351104 2000343057 2000353816 2000339943 2000341496

SOLICITAÇÕES

De acordo com o link disponibilizado pela banca para estudar entre outros, as teclas Ctrl + U se define como sublinhado,
assim também como na tecla Ctrl + S. Onde nenhuma especifica a formatação das letras em sublinhado.
_________________________________________________________________________________________________
Questão num 24 alternativa correta é a (B) Ctrl+S, no gabarito está como C.
________________________________________________________________________________________________
Bom dia, de acordo com o windows 2016 em sua configuração padrão, a tecla de atalho para formatar textos em sublinhado
se caracteriza pela alternativa "B" (CTRL + S), onde a banca se equivocou e publicou no gabarito como sendo a alternativa
"C" (CTRL + U). Obrigado.
________________________________________________________________________________________________
Essa questão deverá ser anulada, pois ouve um erro no gabarito dizendo que a letra c ctrl+u que significa substituir é a
alternativa correta, mas a questão pede qual das teclas de atalho refere-se ao sublinhado que é a alternativa letra b ctrl+s.
________________________________________________________________________________________________
Boa noite!
Verificando a questão de numero 24 da matéria de Informática onde no gabarito deu como Certo a letra C, Ctrl + U, ocorre
que no Word 2016 tanto o Ctrl+S e Ctrl+U exercem a mesma função então diante dessa afirmação tanto a letra B como
a letra C estão corretas. Como estão duas questões estão corretas devem ser anulada ensejando ponto a todos os
candidatos.
Segue conforme pesquisa no Site Google:
Atalhos de teclado do Microsoft Word no Windows
Word para Office 365 Word 2019 Word 2016 Word 2013 Word 2010 Word 2007 Mais...
Este artigo mostra todos os atalhos de teclado do Microsoft Word. Para usuários com deficiências de mobilidade ou visão,
os atalhos de teclado podem ser mais fáceis do que usar o ecrã táctil ao toque e são uma alternativa essencial ao uso do
rato. Este artigo lista os atalhos de teclado para Word no Windows.
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Obtenha estes atalhos de teclado num documento Word através desta ligação: Atalhos de teclado do Windows para Word
2016.
Notas:
Os atalhos mencionados neste tópico referem-se ao esquema de teclado português (Portugal). As teclas noutros esquemas
podem não corresponder exatamente às teclas num teclado português (Portugal).
Os comandos que necessitam que prima e solte múltiplas teclas em simultâneo são indicados com um sinal de adição (+).
Os comandos que necessitam que prima múltiplas teclas numa determinada ordem são indicados com uma vírgula (,).
Versões mais recentesOffice 2007 – 2010
Neste tópico
Atalhos utilizados frequentemente
Utilizar o teclado para se deslocar no friso
Referência dos atalhos de teclado do Microsoft Word
Referência da tecla de função
Atalhos utilizados frequentemente
Esta tabela apresenta os atalhos mais utilizados no Microsoft Word.
Para
Prima
Ir para "Diga-me o que pretende fazer"
Alt+H
Abrir
Ctrl+A
Guardar
Ctrl+G
Fechar
Ctrl+W
Cortar
Ctrl+X
Copiar
Ctrl+C
Colar
Ctrl+V
Selecionar tudo
Ctrl+T
Negrito
Ctrl+N
Itálico
Ctrl+I
Sublinhado
Ctrl+S
Reduzir o tamanho do tipo de letra em 1 ponto
Ctrl+8
Aumentar o tamanho do tipo letra em 1 ponto
Ctrl+9
Centrar texto
Ctrl+Y
Alinhar o texto à esquerda
Ctrl+E
Alinhar o texto à direita
Ctrl+H
Cancelar
Esc
Anular

5
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Ctrl+Z
Refazer
Ctrl+R
Atalhos de teclado do Microsoft Word no Windows
Word para Office 365 Word 2019 Word 2016 Word 2013 Word 2010 Word 2007 Mais...
Esse artigo mostra todos os atalhos de teclado do Microsoft Word. Para usuários com deficiência visual ou problemas de
mobilidade, os atalhos de teclado podem ser mais fáceis do que usar telas touch e são uma alternativa essencial ao uso
do mouse. Esse artigo descreve os atalhos de teclado do Word para Windows.
________________________________________________________________________________________________
Veja esses atalhos de teclado em um documento do Word no link a seguir: Atalhos de teclado do Word 2016 para Windows.
Observações:
Os atalhos neste tópico referem-se ao layout de teclado dos EUA. As teclas para outros layouts podem não corresponder
exatamente às teclas de um teclado dos EUA.
Comandos que exigem que você pressione e solte várias teclas juntas são indicados com um sinal de adição (+).
Comandos que exigem que você pressione várias teclas em ordem são indicados por um sinal de vírgula (,).
Versões mais recentesOffice 2007 - 2010
Neste tópico
Atalhos usados com frequência
Usar o teclado para navegar pela faixa de opções
Referência de atalho de teclado do Microsoft Word
Referência de teclas de função
Atalhos usados com frequência
Esta tabela mostra os atalhos frequentemente usados no Microsoft Word.
Para
Pressione
Vá para "Diga-me o que você deseja fazer"
Alt+Q
Abrir
Ctrl+O
Salvar
Ctrl+B
Fechar
Ctrl+W
Recortar
Ctrl+X
Copiar
Ctrl+C
Colar
Ctrl+V
Selecionar tudo
Ctrl+A
Negrito
Ctrl+N
Itálico
Ctrl+I
Sublinhado
Ctrl+U
Diminuir o tamanho da fonte em 1 ponto
Ctrl+[
Aumentar o tamanho da fonte em 1 ponto
Ctrl+]
Centralizar texto

6
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Ctrl+E
Alinhar texto à esquerda
Ctrl+L
Alinhar texto à direita
Ctrl+R
Cancelar
Esc
Desfazer
Ctrl+Z
Refazer
Ctrl+Y
________________________________________________________________________________________________
NO GABARITO DA PROVA COLOQUEI A ALTERNATIVA = ( B ) Ctrl+S referente a formatação de atalho para sublinhar,
e no Gabarito publicado na tarde desta segunda dia 15/10 foi colocado que a alternativa correta seria a = ( C ) Ctrl+U,
RECORRO NESTA QUESTÃO PELO FATO DE QUE " CTRL+U = SERVE PARA ATUALIZAR E SUBSTITUIR;"
________________________________________________________________________________________________
Boa tarde, a resposta apresentada no gabarito está incorreta, para sublinhar um texto no word 2016 pt-br (NOTE: PT-BR)
o atalho utilizado é CTRL+S o "S" que se refere a sublinhado, no gabarito está marcando que o atalho utilizado é CTRL+U
o "U" que é de underlined que significa sublinhado traduzindo para português, o atalho CTRL+U só sublinha no word da
versão dos E.U.A.
Portanto a questão 24 não é a letra "C" como diz o gabarito, mas sim a letra "B", pois o Word 2016 pt-br o atalho é CTRL+S.
OBS: Eu entendo o erro na formulação da questão pois realmente o tutorial apresentado na fonte (Microsoft pt-br) indica
que é a tecla CTRL+U mas é preciso notar que a microsoft só disponibiliza o tutorial completo com os atalhos na versão
americana dentro da versão br, portanto se houver alguma dúvida, com uma rápida pesquisa na web vai constatar o fato
ou se preferir pode instalar o word 2016 pt-br e testar, existem inúmeras questões aplicadas por outras bancas que a
resposta correta é CTRL+S .
Segue o link do word os atalhos em pt-pt que são basicamente os mesmo da versão pt-br:
https://support.office.com/pt-pt/article/atalhos-de-teclado-do-microsoft-word-no-windows-95ef89dd-7142-4b50-afb2f762f663ceb2
Solicito por gentileza o acerto do gabarito oficial, ou a anulação da questão, obrigado.
ANÁLISE

Foi transcrita incorretamente a resposta para o gabarito, sendo correta a alternativa (B).

DELIBERAÇÃO

GABARITO ALTERADO PARA (B).

27 -

No Microsoft Excel 2016, a tecla de atalho Ctrl+W:
(Fonte:
https://support.office.com/pt-br/article/Atalhos-de-teclado-e-teclas-de-fun%C3%A7%C3%A3o-do-Excel-paraWindows-1798d9d5-842a-42b8-9c99-9b7213f0040f)

(A)

Salva uma planilha

(B)

Abre uma planilha

(C)

Fecha uma planilha

(D)

Remove o conteúdo de uma célula

RECORRENTES

2000343057

SOLICITAÇÕES

Essa questão está incompleta, fazendo com que nas alternativas haja duas respostas corretas, pois se dermos um ctrl+w
com dados na planilha o próprio Excel possibilita uma caixa de diálogo aparecendo na tela a opção salvar, salvar como
e não salvar, Logo após o Excel será fechado, tendo como alternativa a letra A e a letra C, a própria Questão não
esclarece se ela deseja que utilize a tecla de atalho com uma planilha em branco ou com dados, existindo sobre a
questão duas alternativas .

ANÁLISE

Não é correta a alegação do recorrente, considerando-se o Excel 2016, a fonte referenciada (do próprio suporte do
Microsoft Office) e o teste empírico realizado com a planilha de Excel.

DELIBERAÇÃO

INDEFERIDO.

7
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Analise as seguintes disposições constitucionais sobre os DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS:
1 - É plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar.
2 - A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso
de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante a noite, por determinação judicial.
3 - Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização,
desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à
autoridade competente.
(Fonte: Constituição Federal, art. 5º)
De acordo com as disposições constitucionais, estão integralmente corretos os itens:

(A)

1 e 2, apenas.

(B)

1 e 3, apenas.

(C)

2 e 3, apenas.

(D)

1, 2 e 3.

RECORRENTES

2000345305

SOLICITAÇÕES

Questão 28 – Consta no gabarito alternativa correta como (B) apenas 1 e 3; mas na realidade o item 2 também está
correto, (segundo o ponto XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento
do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação
judicial;) do artigo 5º. Então alternativa D = Todos estão Corretos 1, 2 e 3.

ANÁLISE

O item 2 apresenta incorreção: “A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem
consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, DURANTE A
NOITE, por determinação judicial”. O correto é durante o DIA, a noite a casa é inviolável em qualquer hipótese, no que
concerne aos direitos e deveres individuais e coletivos.

DELIBERAÇÃO
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32 -

Conforme disposição de sua LEI ORGÂNICA, o Município de Tietê poderá instituir GUARDA MUNICIPAL, destinada à
PROTEÇÃO dos seus:
1 - Agentes Políticos.
2 - Bens.
3 - Serviços.
4 - Instalações.
(Fonte: Lei Orgânica do Município de Tietê, art. 121)
De acordo com a norma referida, estão corretos os itens:

(A)

1, 2 e 3, apenas.

(B)

1, 3 e 4, apenas.

(C)

2, 3 e 4, apenas.

(D)

1, 2, 3 e 4.

RECORRENTES 2000351104 2000340575 2000340548 2000343057 2000356102 2000341848

SOLICITAÇÕES

Bom dia, na minha análise dessa questão fica claro que além das três afirmativas, a qual a questão se refere, a
afirmativa "agentes políticos" também está correta.
"O agente político é aquele detentor de cargo eletivo, eleito por mandatos transitórios, como os Chefes de Poder
Executivo e membros do Poder Legislativo, além de cargos de Ministros de Estado e de Secretários nas Unidades da
Federação, os quais não se sujeitam ao processo administrativo disciplinar", Fonte ".https://cfa.org.br/qual-a-diferencaentre-agente-politico-agente-publico-servidor-publico-empregado-publico/".
O Artigo nº 17 da mesma lei afirma: "Art. 17 Compete ao Grupamento de Operações Especiais da GCMT:
IV - zelar pela segurança pessoal do prefeito, do vice-prefeito e dos vereadores quando solicitado por um deles ou
pelo Presidente da Câmara, bem como das personalidades em visita oficial ao município;"
Diante do exposto peço que reconsidere essa questão, anulando ou alterando e acrescentando como válida a
afirmativa nº 1 da pergunta em análise.
Obrigado
_________________________________________________________________________________________________
Na lei complementar de n 23, de 16 de setembro de 2014_ capítulo 2- att.7
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Que diz sobre às atribuições da GCMT . Em todo os incisos7 diz que o GCMT, deve apoiar os agentes municipais. Ou seja
quem é o agente político do município em que a lei orgânica do município diz..
________________________________________________________________________________________________
A questão está em desacordo com a LEI COMPLEMENTAR Nº 23, DE 16 DE SETEMBRO DE 2014, do art. 17, IV - zelar
pela segurança pessoal do prefeito, do vice-prefeito e dos vereadores quando solicitado por um
deles ou pelo Presidente da Câmara, bem como das personalidades em visita oficial ao município.
Este que são AGENTES POLITICOS, qual o gabarito correto seria letra D
________________________________________________________________________________________________
De acordo com a lei orgânica de Tietê, a GCM tem uma estrutura organizacional com grupos de apoio como: o grupo
ambiental e Goe que é um grupo de operações especiais, sendo esse responsável também dentre outras atribuições
conferidas, a segurança do prefeito, do vice-prefeito, dos vereadores, bem como de personalidades em visita oficial ao
município art7, então de acordo com a lei orgânica a GCM também confere proteção aos seus agentes políticos, tendo a
questão 2 alternativas podendo ser anulada. Constando no gabarito letra C , mas a letra D também está correta.
________________________________________________________________________________________________
Boa tarde.
Desde já agradeço a atenção.
No gabarito consta resposta correta da questão 32 a letra "C", gostaria de solicitar uma revisão ou um esclarecimento do
porque não é a letra "D" com base em:
Artigo 17 lei complementar 23, de 16 de setembro de 2014
IV - zelar pela segurança pessoal do prefeito, do vice-prefeito e dos vereadores quando solicitado por um deles ou pelo
Presidente da Câmara, bem como das personalidades em visita oficial ao município;
Ressaltando que na questão não implica sobre qual área da Guarda Municipal está se tratando. A exemplo de operações
especiais, ambiental, etc.
Muito obrigado.
Att, Murilo.
________________________________________________________________________________________________
Venho respeitosamente solicitar a alteração do gabarito na questão 32, de C para D.
Link que está no edital, anexo II, conteúdo programático/conhecimentos específicos
https://leismunicipais.com.br/a/sp/t/tiete/lei-complementar/2014/2/23/lei-complementar-n-23-2014-dispoe-sobre-areorganizacao-da-guarda-municipal-de-tiete-e-da-outras-providencias
Capítulo II
DAS ATRIBUIÇÕES
Art. 7º Além das atribuições definidas no artigo 1º desta Lei, compete a GCMT:
I - Executar patrulhamento ostensivo, preventivo, inclusive de trânsito, cuidando da proteção da POPULAÇÃO, bens,
serviços e instalações Municipais;
Quando interpretamos o texto da lei, onde diz cuidando da proteção da POPULAÇÃO, nela também inclui os agentes
políticos, pois os agentes políticos também fazem parte da população.
Não tem como extinguir os agentes políticos da população, todos os indivíduos de qualquer profissão ou cargo público
fazem parte da população.
Então o Guarda Municipal de Tiete cuidará da proteção dos agentes políticos assim como de todo resto da população.
ANÁLISE

A resposta apresentada está correta de acordo com as disposições da Lei Orgânica do Município de Tietê, cujo artigo 121,
que trata da Guarda Municipal, foi reproduzido integralmente. Outras normas suplementares tratam de grupamentos
específicos e não atendem ao enunciado, que determina: “Conforme disposição de sua LEI ORGÂNICA”.
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