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Estatuto das Guardas – Lei 13.022 

 

01. Cristiano é guarda municipal do município TX, de médio porte, e chefia o grupo responsável 

pelo ordenamento urbano na área central, sendo acompanhado, nas suas atividades, por fiscais 

de posturas. Diante da possibilidade de eventuais distúrbios, orienta sua equipe de acordo com 

os padrões estabelecidos pela legislação nacional. Nos termos da Lei federal nº 13.022/2014 

(Estatuto Geral das Guardas Municipais), um dos princípios mínimos aplicáveis pelas guardas 

municipais consiste no uso: 

a) mínimo da força 

b) progressivo da força 

c) imediato da força 

d) máximo da força 

 

 

Comentário: Gabarito letra B 

A questão exige conhecimento sobre os Princípios Mínimos para atuação da Guarda 

Municipal. Para acertar a questão, seria necessário lembrar do disposto no Art. 3º, V da Lei 

13.022/2014. Vejamos o que consta neste dispositivo legal: 

Art. 3º - São princípios mínimos de atuação das guardas municipais: 

[...] 

V - uso progressivo da força. 

Observamos que o princípio destacado no enunciado corresponde ao uso progressivo da 

força. 

De forma complementar, vamos aproveitar e relembrar quais são os demais princípios 

mínimos elencados no Art. 3º. 

Art. 3º - São princípios mínimos de atuação das guardas municipais: 

I - proteção dos direitos humanos fundamentais, do exercício da cidadania e das liberdades 

públicas; 

II - preservação da vida, redução do sofrimento e diminuição das perdas; 

III - patrulhamento preventivo; 

IV - compromisso com a evolução social da comunidade; e 

[...] 

IMPORTANTE! O município pode criar um órgão de formação, treinamento e 

aperfeiçoamento da guarda municipal, sendo norteados pelo princípios mínimos. 
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02. Edson é vereador do município de médio porte CX e apresenta projeto de lei para criação da 

Guarda Municipal que vem a ser substituído por outro projeto de iniciativa do Prefeito local. 

Após a transformação em lei, o Prefeito indicou, para chefiar a Guarda, pessoa de sua confiança. 

Nos termos da Lei federal nº 13.022/2014 (Estatuto Geral das Guardas . Municipais), nos 

primeiros quatro anos de funcionamento, a guarda municipal poderá ser dirigida por profissional 

estranho a seus quadros, preferencialmente com experiência ou formação na área de: 

a) assistência social 

b) regulação social 

c) proteção social 

d) defesa social 

 

03. Manoel é guarda municipal do município ZX, cujo corpo de funcionários é superior a 

duzentos integrantes. Nos termos da Lei federal nº 13.022/2014 (Estatuto Geral das Guardas 

Municipais), quando o corpo de guardas municipais supera cinquenta membros, é obrigatória a 

criação de órgão de controle interno denominado: 

a) auditoria 

b) coordenação 

c) corregedoria 

d) supervisão 

 

Comentário: Gabarito letra D 

A questão exige conhecimento sobre as Prerrogativas da Guarda Municipal. Para acertar a 

questão, seria necessário lembrar do disposto no Art. 15, § 1º da Lei 13.022/2014. Vejamos 

o que consta neste dispositivo legal: 

Art. 15 - Os cargos em comissão das guardas municipais deverão ser providos por membros 

efetivos do quadro de carreira do órgão ou entidade. 

§ 1º Nos primeiros 4 (quatro) anos de funcionamento, a guarda municipal poderá ser dirigida 

por profissional estranho a seus quadros, preferencialmente com experiência ou formação 

na área de segurança ou defesa social, atendido o disposto no caput . 

Observamos que a experiência ou formação, exigida para a direção da guarda municipal, é 

em segurança ou DEFESA SOCIAL.  

Comentário: Gabarito letra C 

Corretamente a alternativa apresenta o complemento da premissa exposta pelo enunciado, 

sendo um órgão das Guardas municipais, previstas no art. 13, I da Lei 12.022/14, 

denominado de CORREGEDORIA. 

As demais alternativas apresentam órgãos que não se aplicam ao disposto na lei. 
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27. É incumbência das guardas municipais  

a) estarem uniformizadas e armadas.  

b) serem instituições de caráter cívico-militares.  

c) serem instituições de caráter militar fardadas.  

d) terem a função de proteção municipal preventiva e repressiva. 

 

28. Como princípios mínimos de atuação das guardas municipais, têm-se  

a) a diminuição das perdas, a preservação da vida e a redução do sofrimento.  

b) a proteção dos bens públicos, do exercício da cidadania e das liberdades individuais. 

c) o policiamento preventivo, repressivo e a segurança de autoridades municipais.  

d) o compromisso com a contribuição social da comunidade, com a preservação da ordem 

pública e a manutenção da autoridade municipal. 

A alternativa confere exatamente com o teor da referida Lei, pois há previsão de que o rol 

do Art. 5º apresenta diversas competências atribuídas às guardas municipais. Dentre elas 

podemos apontar a competência de atuar, preventiva e permanentemente, no território do 

Município, para a proteção sistêmica da população que utiliza os bens, serviços e instalações 

municipais. 

Logo, a alternativa está correta ao corresponder ao teor exato do Art. 5º, inciso III, da Lei nº 

13.022/2014. 

Comentário: Gabarito letra A 

Podemos destacar que a alternativa é correta com fundamento no Art. 2º da referida Lei, 

pois afirma corretamente que é incumbência das guardas municipais "estarem uniformizadas 

e armadas." 

A alternativa confere com o teor da referida Lei, pois realmente incumbe às Guardas estarem 

uniformizados e armados na forma da Legislação. 

Logo, a alternativa está correta ao corresponder exatamente ao teor do Art. 2º da Lei nº 

13.022/2014.  

Comentário: Gabarito letra A 

Trata-se de questão que cobra o teor da Lei nº 13.022/2014. Esta legislação dispõe sobre o 

Estatuto Geral das Guardas Municipais e dá outras providências. 

Podemos entender que a alternativa é correta com fundamento no Art. 3º, inciso II, da 

referida Lei, pois afirma corretamente que são princípios mínimos de atuação das guardas 

municipais "a diminuição das perdas, a preservação da vida e a redução do sofrimento."  
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Estatuto das Guardas – Lei 13.022 

 

01. Cristiano é guarda municipal do município TX, de médio porte, e chefia o grupo responsável 

pelo ordenamento urbano na área central, sendo acompanhado, nas suas atividades, por fiscais 

de posturas. Diante da possibilidade de eventuais distúrbios, orienta sua equipe de acordo com 

os padrões estabelecidos pela legislação nacional. Nos termos da Lei federal nº 13.022/2014 

(Estatuto Geral das Guardas Municipais), um dos princípios mínimos aplicáveis pelas guardas 

municipais consiste no uso: 

a) mínimo da força 

b) progressivo da força 

c) imediato da força 

d) máximo da força 

 

02. Edson é vereador do município de médio porte CX e apresenta projeto de lei para criação da 

Guarda Municipal que vem a ser substituído por outro projeto de iniciativa do Prefeito local. 

Após a transformação em lei, o Prefeito indicou, para chefiar a Guarda, pessoa de sua confiança. 

Nos termos da Lei federal nº 13.022/2014 (Estatuto Geral das Guardas . Municipais), nos 

primeiros quatro anos de funcionamento, a guarda municipal poderá ser dirigida por profissional 

estranho a seus quadros, preferencialmente com experiência ou formação na área de: 

a) assistência social 

b) regulação social 

c) proteção social 

d) defesa social 

 

03. Manoel é guarda municipal do município ZX, cujo corpo de funcionários é superior a 

duzentos integrantes. Nos termos da Lei federal nº 13.022/2014 (Estatuto Geral das Guardas 

Municipais), quando o corpo de guardas municipais supera cinquenta membros, é obrigatória a 

criação de órgão de controle interno denominado: 

a) auditoria 

b) coordenação 

c) corregedoria 

d) supervisão 

 

04. Vinícius atua na coordenação do trânsito do município BA vinculado à Guarda Municipal. 

Nos termos da Lei federal nº 13.022/2014 (Estatuto Geral das Guardas Municipais), constitui 
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competência específica da Guarda Municipal o controle do trânsito, ou mediante convênio 

celebrado com órgão de trânsito estadual ou municipal de forma: 

a) concentrada 

b) autônoma  

c) permanente 

d) concorrente 

 

05. Michel coordena o grupo de proteção da Guarda Municipal que atua no município TR e está 

mapeando os bens municipais que devem ter prioridade. Nos termos da Lei federal nº 

13.022/2014 (Estatuto Geral das Guardas Municipais), é competência geral das guardas 

municipais a proteção de bens, serviços, logradouros públicos municipais e instalações do 

Município, o que abrange inclusive os bens: 

a) reais 

b) pessoais 

c) sociais 

d) dominiais 

 

06. Gisella é guarda municipal, atuando em plantões diários que buscam proteger escolas 

públicas. No seu trajeto para o circuito de escolas se depara, com frequência, com famílias em 

situação de rua, alguns com animais de estimação. Consulta a chefia imediata sobre a 

possibilidade de algumas ações em conjunto com o setor de assistência social local para minorar 

a situação das pessoas. Nos termos da Lei federal nº 13.022/2014 (Estatuto Geral das Guardas 

Municipais), constituem princípios mínimos das guardas municipais a preservação da vida e a 

redução do: 

a) ocupado  

b) prejudicado 

c) sofrimento 

d) provável 

 

07. Fred pretende atuar na área de segurança pública e verifica que o município CB organiza 

concurso público para ingresso na referida carreira. Nos termos da Lei Federal nº 13.022/2014 

(Estatuto Geral das Guardas Municipais), incumbe às guardas municipais, instituições de caráter 

civil, uniformizadas e armadas conforme previsto em lei, ressalvadas as competências da União, 

dos Estados e do Distrito Federal, a função de proteção municipal: 

a) repressiva 

b) preventiva 
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GABARITO 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
B D C D D C B C A A 

 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
B B E B B A A C C D 

 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

C B B A B A A A B B 
 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
E D B A D A B A D A 

 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
C A B D E D C A A A 

 

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 
C C A E D D B D B D 

 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 
E A E D A D A D C C 

 

71 72 73 74 75 
C D A A D 

 

 

 


