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GUARDA CIVIL MUNICIPAL 2ª CLASSE 

Questão nº 4 

INSCRIÇÃO  2000328125 

SOLICITAÇÕES 
AS QUESTÃO CITADA ACIMA ESTÃO INCORRETA E UMA FOI ALUNADA POR ESTE MOTIVO QUE EU  NÃO 
CONSEGUI ALCANÇA O MEU OBJETIVO. 

ANÁLISE 
Alegação não condiz com a questão indicada. Eventuais questão anuladas têm a pontuação atribuída a todos os 
candidatos. Ademais, o recurso não apresenta pleito específico por parte do recorrente, razão pelo qual deve ser 
indeferido. 

DELIBERAÇÃO INDEFERIDO. 

 

Questão nº 11 

INSCRIÇÃO 2000328125 

SOLICITAÇÕES QUESTÃO INDEVIDAMENTE ANULADA 

ANÁLISE 

A questão foi previamente anulada porque 3 das alternativas estão corretas (cada Estado é representado no Senado por 
3 senadores; cada senador é eleito para um mandato de 8 anos;  nesta eleição serão eleitos 2 senadores por Estado). A 
alternativa (D) indicada prevaleceria caso o enunciado tivesse constado: NÃO é correto afirmar, haja vista que, 
atualmente, Eduardo Suplicy não é Senador pelo Estado de São Paulo. Neste sentido, não havendo uma única alternativa 
apta a atender ao enunciado, a questão deve ser anulada. 

DELIBERAÇÃO QUESTÃO ANULADA. PONTUAÇÃO ATRIBUÍDA A TODOS OS CANDIDATOS. 

 

Questão nº 12 

INSCRIÇÃO 2000327929 

SOLICITAÇÕES 

a sanção da lei, a idade mínima para sacar o dinheiro era de 70 ... - Veja mais em 
https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2018/06/13/temer-sancao-fundo-pispasep.htm?cmpid=copiaecola      a lei 
era de 70 mas pra 60 anos ainda esta em vigor ou seja em tramite se for na lei mesmo e de 70 anos ou seja o gabararito 
esta errado. 

ANÁLISE 

Consoante a fonte referenciada: 

O presidente Michel Temer sancionou nesta quarta-feira (13) a lei que estende o saque das cotas do Fundo PIS/Pasep 
para cotistas de todas as idades que trabalharam entre 1971 e 1988. A medida é válida apenas até 28 de setembro.  (...) 
Depois dessa data, só poderá sacar quem tiver 60 anos ou mais. Desta forma, os itens 1, 2 e 3 estão corretos, e o 
gabarito deve ser mantido. 

DELIBERAÇÃO INDEFERIDO. 

 

Questão nº 15 

INSCRIÇÃO 2000328619 

SOLICITAÇÕES 

A questão referida fala de presidentes que governarão o pais sem serem eleitos.jose sarney sendo vice de tancredo neves 
assumiu a presidencia com sua morte.itamar franco assumiu a presidencia com o impeachment de fernando color de 
melo.e getulio vargas porem quando julio preste ganhou as eleiçoes se juntou com a aliança liberal e pranejou um golpe 
de estado assumindo o governo provissorio,vargas foi eleito pela asembleia ao abrigo das disposiçoes transitórias da 
constituição como presidente ao lado de um poder legislativo dando inicio ao estado novo que começa quando vargas 
impoe uma nova constituição em um golpe de estado porem a questão está equivocada quando diz que getulio vargas foi 
eleito democraticamente ele vai ser eleito mais tarde mais chegou na presidencia sem ser eleito. 

ANÁLISE 

- Vargas foi eleito presidente da República em 1950, através das vias democráticas, ou seja, pelo voto popular.  

- Neste segundo mandato continuou com uma política nacionalista.  

- Criou a campanha do "Petróleo é Nosso", para impedir que empresas estrangeiras pudessem explorar o petróleo em 
terras brasileiras. Esta campanha resultou, posteriormente, na criação da Petrobrás.  

(Fonte: https://www.historiadobrasil.net/getuliovargas/) 

Neste sentido, Getúlio Vargas foi eleito para o cargo de Presidente da República, o que não aconteceu com José Sarney e 
Itamar Franco, que foram eleitos como Vice-Presidentes e assumiram a Presidências após a morte de Tancredo Neves e 
do impeachment de Fernando Collor, respectivamente. Neste sentido a alternativa (A) – 1 e 2 – indicada no Gabarito, deve 
prevalecer.  

https://www.historiadobrasil.net/getuliovargas/
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DELIBERAÇÃO INDEFERIDO. 

 

Questão nº 20 

INSCRIÇÃO 2000328125 

SOLICITAÇÕES QUESTÃO QUE ATÉ O MEU PONTO DE VISTA SE ENCONTRA CORRETA. 

ANÁLISE 
Candidato não apresenta alegações nem indica qual alternativa pleiteia. Ademais, de acordo com a norma referenciada, o 
item 2 está incorreto, pois “a estrutura hierárquica da guarda municipal NÃO poderá utilizar denominação idêntica à das 
forças militares”. 

DELIBERAÇÃO INDEFERIDO. 

 

Questão nº 28 

INSCRIÇÃO 2000328125 

SOLICITAÇÕES 

DE ACORDO COM A LEI CONSIDERA SE VIOLÊNCIA DOMESTICA E FAMILIAR QUALQUER AÇÃO OU OMISSÃO 
BASEADO NO GÊNERO QUE LHE CAUSE MORTE ,LESÃO, SOFRIMENTO FÍSICO, SEXUAL OU PSICOLOGICO E 
DANO MORAL,EXCETUANDO SE O DANO PATRIMÔNIAL QUE SERA TRATADO ORDINÁRIAMENTE NO ÂMBITO DO 
CÓDIGO CIVIL... A RESPOSTA CERTA E D.. 

ANÁLISE 

Não procede a alegação do candidato. De acordo com a norma referenciada: 

Art. 5o  Para os efeitos desta Lei, CONFIGURA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER qualquer 
ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou 
PATRIMONIAL.   

Assim, a alternativa (D) pleiteada pelo recorrente está incorreta, devendo prevalecer o gabarito. 

DELIBERAÇÃO INDEFERIDO. 

 

 


