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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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14. Leia o trecho a seguir extraído da Lei nº 13.022/2014 e assinale ao que segue:  

 “O Poder Executivo municipal __________ criar órgão colegiado para exercer o controle social 

das atividades de segurança do Município, analisar a alocação e aplicação dos recursos públicos 

e monitorar os objetivos e metas da política municipal de segurança e, posteriormente, a 

adequação e eventual necessidade de adaptação das medidas adotadas face aos resultados 

obtidos.”  

Assinale a alternativa que preenche CORRETAMENTE a lacuna do trecho:  

a) Não deverá.  

b) Poderá.  

c) Não poderá.  

d) Deverá. 

 

 

15. De acordo com a Lei nº 13.022/2014, é certo dizer que o funcionamento das Guardas 

Municipais será acompanhado por órgãos próprios, permanentes, autônomos e com atribuições 

de fiscalização, investigação e auditoria, mediante: 

a) Controle externo, exercido por corregedoria e controle interno exercido por auditoria.  

b) Controle externo, exercido por ouvidoria e controle interno exercido por corregedoria.  

c) Controle externo, exercido por auditoria e controle interno exercido por corregedoria.  

d) Controle externo, exercido por corregedoria e controle interno exercido por ouvidoria. 

 

Comentário: Gabarito letra B 

Podemos afirmar que a alternativa correta encontra fundamento no Art. 13, § 1º da referida 

Lei. Vejamos a formatação correta da questão: 

“O Poder Executivo municipal PODERÁ criar órgão colegiado para exercer o controle social 

das atividades de segurança do Município, analisar a alocação e aplicação dos recursos 

públicos e monitorar os objetivos e metas da política municipal de segurança e, 

posteriormente, a adequação e eventual necessidade de adaptação das medidas adotadas 

face aos resultados obtidos.” 

Constata-se no caso o Controle Social da administração pública, pois há previsão de ser 

reconhecido ao Poder Executivo municipal a criação de órgão colegiado para exercer o 

controle social das atividades de segurança do Município, analisar a alocação e aplicação dos 

recursos públicos e monitorar os objetivos e metas da política municipal de segurança e, 

posteriormente, a adequação e eventual necessidade de adaptação das medidas adotadas 

face aos resultados obtidos. 

Diante de todo o exposto, podemos entender que a alternativa da letra "B" confere 

exatamente com a literalidade do teor do Art. 13, § 1º da Lei.  
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75. O guarda municipal é responsável 

a) pelo bem público municipal e quando não houver polícia estadual, também pelo bem público 

estadual. 

b) por palestras sobre segurança para segurança privada. 

c) pela frequência das crianças que entram na escola em que ele está de serviço. 

d) por qualquer bem público municipal. 

 

 

SUSP - Lei nº 13.675  
76. Nos termos da Lei nº 13.675/28, a União instituirá o Plano Nacional de Segurança Pública e 

Defesa Social que 

a) terá duração de 10 (dez) anos a contar de sua publicação. 

b) terá duração de 8 (oito) anos a contar de sua publicação. 

c) terá duração de 20 (vinte) anos a contar de sua publicação. 

d) terá duração de 5 (cinco) anos a contar de sua publicação. 

 

Comentário: Gabarito letra A 

Essa competência está atribuída à previsão do artigo 5º, inciso VII da lei 13022/2014. 

VII - proteger o patrimônio ecológico, histórico, cultural, arquitetônico e ambiental do 

Município, inclusive adotando medidas educativas e preventivas; 

Comentário: Gabarito letra D 

Conforme previsão do artigo 5º, inciso I da lei 13.022 de 2014. 

Art. 5º São competências específicas das guardas municipais, respeitadas as competências 

dos órgãos federais e estaduais: 

I - zelar pelos bens, equipamentos e prédios públicos do Município 

Comentário: Gabarito letra A 

Segundo o art. 22, a União instituirá Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, 

destinado a articular as ações do poder público. Conforme o § 2º, o Plano terá duração de 

10 (dez) anos a contar de sua publicação. 
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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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SUSP - Lei nº 13.675  
76. Nos termos da Lei nº 13.675/28, a União instituirá o Plano Nacional de Segurança Pública e 

Defesa Social que 

a) terá duração de 10 (dez) anos a contar de sua publicação. 

b) terá duração de 8 (oito) anos a contar de sua publicação. 

c) terá duração de 20 (vinte) anos a contar de sua publicação. 

d) terá duração de 5 (cinco) anos a contar de sua publicação. 

 

77. Nos termos da Lei nº 13.675/18, que disciplina a organização e o funcionamento dos órgãos 

responsáveis pela segurança pública; cria a Política Nacional de Segurança Pública e Defesa 

Social (PNSPDS); institui o Sistema Único de Segurança Pública (Susp), assinale a alternativa 

correta. 

a) São considerados como integrantes estratégicos do Sistema Único de Segurança Pública a 

Secretaria de Segurança Pública e os órgãos do sistema penitenciário. 

b) O respeito ao ordenamento jurídico e aos direitos e garantias individuais e coletivos é 

considerado uma diretriz da Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. 

c) A organização e o funcionamento dos Conselhos de Segurança Pública e Defesa Social serão 

regulamentados por ato do Poder Judiciário. 

d) O atendimento imediato ao cidadão e o planejamento estratégico e sistêmico são 

considerados diretrizes da Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. 

 

78. Nos termos da Lei nº 13.675/2018, que disciplina a organização e o funcionamento dos 

órgãos responsáveis pela segurança pública; cria a Política Nacional de Segurança Pública e 

Defesa Social (PNSPDS); institui o Sistema Único de Segurança Pública (Susp), assinale a 

alternativa incorreta. 

a) É instituído o Sistema Único de Segurança Pública (Susp), que tem como órgão central o 

Ministério Extraordinário da Segurança Pública e é integrado pelos órgãos de que trata o art. 

144 da Constituição Federal, pelos agentes  

b) penitenciários, pelas guardas municipais e pelos demais integrantes estratégicos e 

operacionais, que atuarão nos limites de suas competências, de forma cooperativa, sistêmica e 

harmônica. 

c) Serão criados Conselhos de Segurança Pública e Defesa Social, no âmbito da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante proposta dos chefes dos Poderes 

Legislativos, encaminhadas aos respectivos Poderes Executivos. 
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o Sistema Único de Segurança Pública (Susp) e criou a Política Nacional de Segurança Pública e 

Defesa Social (PNSPDS), essas metas são fixadas: 

a) Mensalmente. 

b) Anualmente. 

c) Semestralmente 

d) Trimestralmente 

 

82. Anualmente, o Ministério Extraordinário da Segurança Pública fixará metas de excelência no 

âmbito das respectivas competências e utilizará indicadores públicos que demonstrem de forma 

objetiva os resultados pretendidos. De acordo com a Lei nº 13.675/18, a eficiência do sistema 

prisional será aferida com base nos seguintes fatores, exceto: 

a) o número de vagas ofertadas no sistema. 

b) a relação existente entre o número de presos e a quantidade de vagas ofertadas. 

c) o índice de reiteração criminal dos egressos. 

d) maior ou menor incidência de infrações penais e administrativas em determinada área. 

 

83. Nos termos da Lei nº 13.675/2018, que instituiu o Sistema Único de Segurança Pública (Susp) 

e criou a Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social (PNSPDS), constitui uma 

DIRETRIZ da Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social: 

a) proteção da vida, do patrimônio e do meio ambiente. 

b) participação e controle social; 

c) eficiência na prevenção e no controle das infrações penais; 

d) formação e capacitação continuada e qualificada dos profissionais de segurança pública, em 

consonância com a matriz curricular nacional. 

 

84. Considerando a Lei nº 13.675/2018, que criou a Política Nacional de Segurança Pública e 

Defesa Social (PNSPDS) e instituiu o Sistema Único de Segurança Pública (Susp), é correto afirmar 

que 

a) são integrantes operacionais do SUSP, entre outros órgãos, as polícias militares, os corpos de 

bombeiros militares, as guardas municipais, os agentes de trânsito e a guarda portuária. 

b) a União não poderá apoiar os estados, o Distrito Federal e os municípios, quando não 

dispuserem de condições técnicas e operacionais necessárias à implementação do referido 

sistema. 

c) a União, o DF, os Estados e os Municípios, por intermédio dos respectivos Poderes Executivos, 

são considerados integrantes operacionais. 



GCM-SP [Estatuto das Guardas e SUSP] 

 

98 
 

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 
B D D A A A B A B D 

 

91 92 93 94 95 

C B C B B 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


