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PROVA ESCRITA OBJETIVA – SARGENTOS 
DATA: 26/02/2012 – HORÁRIO: 9h às 12h (horário do P iauí) 

 
LEIA AS INSTRUÇÕES: 

1. Você deve receber do fiscal o material abaixo: 

a) Este caderno com 40 questões objetivas sem repetição ou falha. 
b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas objetivas da prova. 

2. Verifique se este material está completo e se seus dados pessoais conferem com 
aqueles constantes do CARTÃO-RESPOSTA. 

3. Após a conferência, você deverá assinar seu nome completo, no espaço próprio 
do CARTÃO-RESPOSTA e deste CADERNO DE QUESTÕES utilizando caneta 
esferográfica com tinta de cor preta ou azul . 

4.  Escreva o seu nome nos espaços indicados na capa deste caderno de questões, 
observando as condições para tal (assinatura e letra de forma), bem como o pre-
enchimento do campo reservado à informação de seu número de inscrição. 

5.  No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas 
de sua opção, deve ser feita com o preenchimento de todo o espaço do campo 
reservado para tal fim. 

6.  Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou 
manchar, pois este é personalizado e em hipótese alguma poderá ser substituí-
do. 

7.  Para cada uma das questões são apresentadas cinco alternativas classificadas 
com as letras (a), (b), (c), (d) e (e); somente uma responde adequadamente ao 
quesito proposto. Você deve assinalar apenas uma alternativa para cada ques-
tão : a marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma 
das respostas esteja correta ; também serão nulas as marcações rasuradas. 

8.  As questões são identificadas pelo número que fica à esquerda de seu enuncia-
do. 

9.  Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos 
sobre o conteúdo da Prova. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpre-
tar e decidir a este respeito. 

10.  Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. 
Os rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não 
serão levados em conta. 

11.  Quando terminar sua Prova, antes de sair da sala, assine a LISTA DE FRE-
QUÊNCIA, entregue ao Fiscal o CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃO-
RESPOSTA, que deverão conter sua assinatura. 

12.  O Tempo de duração para esta Prova é de 03 (tr ês) horas.  

13.  Por motivos de segurança, você somente poderá ausentar-se da sala de prova 
depois de decorrida 1h e 30min de seu início. 

14.  O rascunho ao lado não tem validade definitiva como marcação do Cartão-
Resposta, destina-se apenas à conferência do gabarito por parte do candidato. 

 

Nº DE INSCRIÇÃO 
      

 
 
_________________________________________________________________________ 

Assinatura 
 
 

_________________________________________________________________________ 
Nome do Candidato (letra de forma) 

 

 

RASCUNHO 
 

01   31  
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16   46  
 

17   47  
 

18   48  
 

19   49  
 

20   50  
 

21   51  
 

22   52  
 

23   53  
 

24   54  
 

25   55  
 

26   56  
 

27   57  
 

28   58  
 

29   59  
 

30   60  
 
 

N
Ú

C
LE

O
 D

E
 C

O
N

C
U

R
S

O
S

 E
 P

R
O

M
O

Ç
Ã

O
 D

E
 E

V
E

N
T

O
S

 –
 N

U
C

E
P

E
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 P
R

O
C

E
S

S
O

 S
E

LE
T

IV
O

 IN
T

E
R

N
O

 S
A

R
G

E
N

T
O

S
 -

 P
M

P
I 2

01
2 

 

F
O

LH
A

 D
E

 A
N

O
T

A
Ç

Ã
O

 D
O

 G
A

B
A

R
IT

O
 -

  A
T

E
N

Ç
Ã

O
: 

E
st

a 
pa

rt
e 

so
m

en
te

 d
ev

er
á 

se
r 

de
st

ac
ad

a 
pe

lo
 fi

sc
al

 d
a 

sa
la

, a
pó

s 
o 

té
rm

in
o 

da
 p

ro
va

. 



Processo Seletivo Interno – PM-PI 2012 – 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

N
º D

E
 IN

S
C

R
IÇ

Ã
O

 

 

 

 

 

 



Processo Seletivo Interno – PM-PI 2012 – 3 

PROVA ESCRITA OBJETIVA CFS 
 

Prova de Língua Portuguesa (CB) 
 

LEIA O TEXTO ABAIXO PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES DE 0 1 A 10. 

 
A SEGURANÇA PÚBLICA NO BRASIL 

 

 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

 

22 

23 

24 

25 

 

Na última década, a questão da segurança pública passou a ser considerada problema 

fundamental e principal desafio ao estado de direito no Brasil. A segurança ganhou enorme visibili-

dade pública e jamais, em nossa história recente, esteve tão presente nos debates tanto de especialis-

tas como do público em geral.  

Os problemas relacionados com o aumento das taxas de criminalidade, o aumento da 

sensação de insegurança, sobretudo nos grandes centros urbanos, a degradação do espaço público, as 

dificuldades relacionadas à reforma das instituições da administração da justiça criminal, a violência 

policial, a ineficiência preventiva de nossas instituições, a superpopulação nos presídios, rebeliões, 

fugas, degradação das condições de internação de jovens em conflito com a lei, corrupção, aumento 

dos custos operacionais do sistema, problemas relacionados à eficiência da investigação criminal e 

das perícias policiais e morosidade judicial, entre tantos outros, representam desafios para o sucesso 

do processo de consolidação política da democracia no Brasil.  

A amplitude dos temas e problemas afetos à segurança pública alerta para a necessi-

dade de qualificação do debate sobre segurança e para a incorporação de novos atores, cenários e 

paradigmas às políticas públicas.  

O problema da segurança, portanto, não pode mais estar apenas adstrito ao repertório 

tradicional do direito e das instituições da justiça, particularmente, da justiça criminal, presídios e 

polícia. Evidentemente, as soluções devem passar pelo fortalecimento da capacidade do Estado em 

gerir a violência, pela retomada da capacidade gerencial no âmbito das políticas públicas de segu-

rança, mas também devem passar pelo alongamento dos pontos de contato das instituições públicas 

com a sociedade civil e com a produção acadêmica mais relevante à área.  

(...) 

Trata-se na verdade de ampliar a sensibilidade de todo o complexo sistema da segu-

rança aos influxos de novas ideias e energias provenientes da sociedade e de criar um novo referen-

cial que veja na segurança espaço importante para a consolidação democrática e para o exercício de 

um controle social da segurança.  

(http://www.observatoriodeseguranca.org/seguranca. Acesso em 9.2.12) 
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01.  O texto defende a ideia de que: 
 

A)  a solução para os problemas relativos à se-
gurança pública, hoje, deve ser buscada a 
partir de frentes que envolvam instituições 
governamentais, sociedade civil e produção 
intelectual; 

B)  a solução para os problemas relativos à se-
gurança pública, hoje, diz respeito somente 
às instituições policiais, que devem ser for-
tes e eficientes;   

C)  a solução para os problemas relativos à se-
gurança pública, hoje, está     relacionada 
apenas à capacidade do Estado em gerir a 
questão da violência; 

D)  os problemas de segurança pública, hoje, 
estão unicamente relacionados à questão 
da   superpopulação dos presídios; 

E)  os problemas relativos à segurança pública, 
hoje, seriam solucionados rapidamente se 
houvesse também uma solução para a mo-
rosidade do sistema judicial. 

  
02. Segundo os argumentos apresentados no texto,  
 
      A) as próprias instituições responsáveis pela 

segurança devem garantir os direitos demo-
cráticos; 

      B) os agentes especializados são os responsá-
veis pela condução da discussão sobre segu-
rança pública;  

      C) à justiça criminal cabe encontrar uma saída 
para barrar o aumento da criminalidade; 

      D) os temas relativos à segurança pública foca-
lizam apenas a violência policial;   

      E) modernamente, há uma relação necessária 
entre segurança e consolidação da democra-
cia. 

 
03. A leitura do primeiro parágrafo do texto (linhas 

01 a 04) nos leva a inferir que: 
 
      A) o público em geral é responsável pelos deba-

tes sobre os  problemas de segurança públi-
ca; 

      B) a segurança pública nem sempre foi um tema 
debatido como nos tempos atuais;  

      C) o público em geral tem dificuldade de enten-
der os problemas de segurança pública; 

      D) a segurança pública é um desafio para o 
Estado porque poucos se interessam pelo 
tema; 

      E) o tema segurança pública deve ser tratado de 
maneira dissociada do tema violência. 

 
Trecho para as questões 04, 05 e 06. 

“A amplitude dos temas e problemas afe-
tos à segurança pública alerta para a necessi-
dade de qualificação do debate sobre segurança 
e para a incorporação de novos atores, cenários 
e paradigmas às políticas públicas .” (linhas 13-
15).  

 
04. A palavra “afetos”, poderia ser substituída, sem 

alteração de sentido para o contexto, por: 
 
      A) que se aproximam da; 
      B) que trazem garantia; 
      C) que dizem respeito; 
      D) que direcionam a; 
      E) que permeiam a. 
 
05. A palavra “incorporação”, semanticamente, su-

gere: 
 
      A) “acomodação”; 
      B) “disseminação”; 
      C) “aproximação”; 
      D) “agregação”;  
      E) “sensibilização”. 
 
06. Marque a opção em que a correspondência rela-

tiva à concordância gramatical (nominal/verbal) 
entre as palavras está assinalada de forma IN-
CORRETA. 

 
      A) “alerta” concorda com “amplitude”; 
      B) “segurança pública”  concorda com “amplitu-

de”; 
      C) “afetos”  concorda com “temas e problemas”; 
      D) “atores” concorda com “novos”; 
      E)  “cenários” concorda com “novos”. 

 
Trecho para a questão 07. 

 
“A segurança ganhou enorme visibilida-

de pública e jamais, em nossa história recente, 
esteve tão presente nos debates tanto de espe-
cialistas como do público em geral.” (Linhas 02-
04). 
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07. A relação gramatical (sintática) que se estabele-
ce entre “segurança” e “ganhou” é a mesma 
que se observa entre: 

 
      A) “passou a ser considerada” e “problema fun-

damental” (linhas 01-02); 
      B) “representam” e “desafios” (linha 11); 
      C) “devem passar”  e  “fortalecimento da capa-

cidade do Estado” (linha 18); 
      D) “devem passar” “alongamento dos pontos de 

contato das instituições” (linha 20); 
      E) “amplitude dos temas e problemas afetos à 

segurança pública” e “ alerta” (l. 13); 
 
08.  Na palavra “insegurança” (linha 06), o segmen-

to destacado “in” atribui a essa palavra o senti-
do de negação, falta de. Das opções abaixo, 
aquela em que esse segmento tem igual senti-
do é: 

 
      A) “ineficiência” (linha 08); 
      B) “in ternação” (linha 09); 
      C) “investigação” (linha 10); 
      D) “incorporação” (linha 14); 
      E) “instituições” (linha 17). 

 
Trecho para as questões  09 e 10. 

 
“O problema da segurança, portanto, 

não pode mais estar apenas adstrito ao repertó-
rio tradicional do direito e das instituições da jus-
tiça, particularmente, da justiça criminal, presí-
dios e polícia.” (linhas de 16 a 18). 

 
09. A palavra “portanto” sinaliza, no texto, para 

uma: 
 
      A) causa;  
      B) conclusão; 
      C) explicação; 
      D) oposição; 
      E) condição. 
 
10. Acerca das estruturas linguísticas é CORRETO 
afirmar que: 
 

A)  a palavra “problema” é uma palavra de gê-
nero feminino; 

B)  a palavra “justiça” em “instituições da justi-
ça” deveria estar flexionada no plural, con-
cordando com “instituições”; 

C) o sentido permanecerá o mesmo se a pala-
vra “apenas” for substituída por “somente”;  

D)  a palavra “adstrito”, quanto ao sentido, su-
gere ideia de distanciamento; 

E)  antes da palavra “polícia” subentende-se a 
existência da palavra “a”.  

 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
 
11.  Marque a alternativa INCORRETA, conforme a 

Constituição Federal do Brasil. 
 

A)  As Polícias Militares e Corpos de Bombeiros 
Militares, Forças Auxiliares e Reserva do 
Exército, subordinam-se, juntamente com as 
Polícias Civis, aos Governadores dos Esta-
dos, do Distrito Federal e dos Territórios. 

B)  Os Municípios poderão constituir guardas 
municipais destinadas à proteção de seus 
bens, serviços e instalações, conforme dis-
puser a lei. 

C)  Às Polícias Militares cabem a polícia osten-
siva e a preservação da ordem pública; aos 
Corpos de Bombeiros Militares, além das a-
tribuições definidas em lei, incumbe a exe-
cução de atividades de defesa civil. 

D)  O Decreto Regulamentar disciplinará a or-
ganização e o funcionamento dos órgãos 
responsáveis pela segurança pública, de 
maneira a garantir a eficiência de suas ativi-
dades. 

E)  A Polícia Rodoviária Federal, órgão perma-
nente, organizado e mantido pela União e 
estruturado em carreira, destina-se, na for-
ma da lei, ao patrulhamento ostensivo das 
rodovias federais  

 
12.  Marque a alternativa INCORRETA, conforme a 

Constituição Federal do Brasil. 
 

A)  As Forças Armadas, constituídas pela Mari-
nha, Exército e Aeronáutica, são instituições 
nacionais permanentes e regulares, organi-
zadas com base na hierarquia e na discipli-
na, sob a autoridade suprema do Presidente 
da República, e destinam-se à defesa da 
Pátria, à garantia dos poderes constitucio-
nais e, por iniciativa de qualquer destes, da 
lei e da ordem. 

B)  Não caberá "habeas-corpus" em relação a 
punições disciplinares militares. 
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C)  O militar, enquanto em serviço ativo, não 
pode estar filiado a partidos políticos 

D)  As mulheres e os eclesiásticos ficam isentos 
do serviço militar obrigatório em tempo de 
paz, sujeitos, porém, a outros encargos que 
a lei lhes atribuir. 

E)  O militar em atividade que tomar posse em 
cargo ou emprego público civil permanente 
será agregado, nos termos da lei. 

 

CONSTITUIÇÃO ESTADUAL 
 

13.  Marque a alternativa CORRETA, conforme a 
Constituição do Estado do Piauí. 

 
A)  O oficial só perderá o posto e a patente se 

for julgado indigno do oficialato ou com ele 
incompatível, por decisão do Comandante 
Geral, em tempo de paz, ou de Tribunal Es-
pecial, em tempo de guerra. 

B)  A lei Complementar estabelecerá as condi-
ções em que o praça perderá a graduação. 

C)  As patentes dos oficiais da Polícia Militar e 
do Corpo de Bombeiros Militar do Estado 
são conferidas pelo Comandante Geral da 
Policia Militar. 

D)  Direitos, deveres, garantias e vantagens dos 
servidores militares, bem como normas so-
bre admissão, promoção, estabilidade, limi-
tes de idade e condições de transferência 
para a inatividade serão estabelecidos em 
estatuto próprio, mediante lei estadual de i-
niciativa do Governador. 

E)  Ao policial militar e vedada apenas o direito 
de greve. 

 

ESTATUTO DOS POLICIAIS 
MILITARES 

 

14. Identifique a alternativa CORRETA com relação 
aos preceitos previstos no Estatuto dos Polici-
ais Militares do Piauí (Lei nº 3.808, de 
16/07/1981). 

 
A)  A aprovação em concurso público garante a 

imediata nomeação ao policial militar do Pi-
auí. 

B)  Tendo em vista o princípio constitucional da 
igualdade (Art. 5º) não pode haver percen-
tual de reserva de vagas para homens e 
mulheres no concurso de ingresso na PMPI. 

C)  Durante o prazo de 2 (dois) anos contados 
da posse, não poderá o militar ser afastado 
da atividade de policiamento ostensivo nem 
ser removido, redistribuído ou transferido, 
exceto nos casos de comprovada necessi-
dade, cabendo exclusivamente, ao Coman-
dante Geral da Polícia Militar a formalização 
dos respectivos atos. 

D)  Após a nomeação o policial militar poderá 
pedir exoneração do cargo, a qualquer tem-
po, sem necessidade de ressarcir ao erário 
estadual o valor percebido a título de bolsa. 

E)  A hierarquia e a eficácia são as bases insti-
tucionais da Polícia Militar do Piauí. 

 
15. De acordo com o Estatuto dos Policiais Militares 

do Piauí (Lei nº 3.808, de 16/07/1981) marque 
com V as afirmativas VERDADEIRAS  e F para 
as FALSAS , e assinale, em seguida, com a se-
quência CORRETA. 

 
(    )  Disciplina é a rigorosa observância e o 

acatamento integral das leis, regulamen-
tos, normas e disposições que fundamen-
tam o organismo policial-militar e coorde-
nam seu funcionamento regular e harmô-
nico, traduzindo-se pelo perfeito cumpri-
mento do dever por parte de todos e de 
cada um dos componentes desse orga-
nismo. 

(    )  A hierarquia Policial Militar é a ordenação 
de autoridade em níveis iguais, dentro e 
fora da estrutura da Polícia Militar. A orde-
nação se faz por posto, graduações e au-
toridade política. 

(    )  Círculos hierárquicos são âmbitos de con-
vivência entre Policiais Militares da mes-
ma categoria e têm a finalidade de desen-
volver o espírito da camaradagem em am-
biente de estima e confiança, sem prejuízo 
do respeito mútuo. 

(    )  Posto é o grau hierárquico do Oficial, con-
ferido por ato do Comandante Geral da 
Polícia Militar do Piauí. 

(    )  Em igualdade de posto ou graduação, a 
precedência entre os Policiais Militares de 
carreira na ativa é definida pelo tempo de 
efetivo serviço no posto ou graduação.  

 

A) F, V, F, V, F  C) V, F, V, V, F 
B) V, V, V, V, F  D) V, V, V, V, V 
E) F, F, F, F, F 
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16.  Conforme estabelece o Estatuto dos Policiais 
Militares do Piauí (Lei nº 3.808, de 16/07/1981), 
identifique com V as alternativas VERDADEI-
RAS e F as FALSAS , e indique, em seguida, a 
sequência CORRETA. 

 
(    )  É vedado ao qualquer elemento civil ou 

organizações civis usar uniforme ou osten-
tar distintivos, insígnias ou emblemas que 
possam ser confundidos com os adotados 
na Polícia Militar, ressalvado quando auto-
rizado previamente pelo Comandante Ge-
ral da Polícia Militar do Piauí.  

(    )  A agregação é a situação na qual o Polici-
al Militar da ativa deixa de ocupar vaga na 
escala hierárquica, do seu quadro, nela 
permanecendo sem número.  

(    )  A agregação se faz por ato do Comandan-
te Geral da Polícia Militar do Piauí.  

(    )  Reversão é o ato pelo qual o policial-
militar agregado retorna ao respectivo 
quadro tão logo cesse o motivo que de-
terminou a sua agregação, voltando a o-
cupar o lugar que lhe competir na respec-
tiva escala numérica, na 1ª vaga que ocor-
rer.  

(    )  O oficial da reserva remunerada poderá 
ser convocado para o serviço ativo por ato 
do Governador do Estado para compor 
Conselho de Justificação, para ser encar-
regado de Inquérito Policial Militar ou in-
cumbido de outros procedimentos admi-
nistrativos, na falta de oficial da ativa em 
situação hierárquica compatível com a do 
oficial envolvido.  

 
A) V, V, V, V, V 
B) F, V, F, V, V 
C) V, V, F, V, V 
D) F, F, V, V, V 
E) F, F, F, V, V 

 
17. São manifestações essenciais do valor Policial 

Militar, conforme estabelece o Estatuto dos Po-
liciais Militares do Piauí (Lei nº 3.808, de 
16/07/1981), EXCETO. 

 

A)  O sentimento de servir à comunidade, tra-
duzido pela vontade inabalável de cumprir o 
dever policial-militar e pelo integral devota-
mento à manutenção da ordem pública, 
mesmo com risco da própria vida. 

B)  O civismo e o culto das tradições históricas. 
C)  A fé na elevada missão da Polícia Militar. 
D)  O espírito-de-corpo, orgulho do Polícia Mili-

tar pela organização onde serve. 
E)  O amor a profissão Policial Militar e o entu-

siasmo com que é exercida, deve está aci-
ma de qualquer outro valor. 

 
18. Os deveres Policiais Militares emanam de víncu-

lo racionais e morais que ligam o Policial Militar 
à comunidade estadual e à sua segurança, e 
compreendem, essencialmente: 

 
A)  a dedicação ao serviço policial-militar, 

quando escalado de serviço, e a fidelidade 
à instituição à que pertence, mesmo com 
sacrifício da própria vida; 

B)  o culto aos símbolos nacionais; 
C)  a probidade e a lealdade em todas as cir-

cunstâncias; 
D)  a disciplina e o respeito à hierarquia; 
E)  a obrigação de tratar o subordinado digna-

mente e com urbanidade. 
 

CONSELHO DE DISCIPLINA 
 
19. A Lei Estadual 3.729, de 27 de maio de 1980, 

trata do Conselho de Disciplina. Sobre esse 
processo administrativo, marque a opção ER-
RADA . 

 
A)  Destina-se a apreciar a incapacidade das 

praças, com estabilidade assegurada, de 
permanecerem na ativa, bem como das pra-
ças reformadas ou na reserva remunerada 
de permanecerem na situação de inativida-
de em que se encontram. 

B) Será composto de 03 (três) oficiais, podendo 
o escrivão ser um capitão. 

C) As praças da ativa, ao serem submetidas a 
Conselho de Disciplina, serão afastadas do 
exercício de suas funções. 

D) Ser-lhe-ão submetidas as praças estáveis 
acusadas oficialmente ou por meio lícito de 
comunicação social de terem procedido in-
corretamente no desempenho do cargo de 
que estejam investidas. 

E) São competentes para o nomearem o Co-
mandante-Geral e o Corregedor da PMPI. 
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20.  Analise os itens abaixo e, em seguida, assinale 
a alternativa CORRETA. 

 
I. O Conselho de Disciplina deve criar às 

praças a ele submetidas condições para se 
defenderem, ou seja, garantir-lhes o 
contraditório e a ampla defesa. 

II. O Conselho de Disciplina será nomeado ex-
ofício, isto é, a autoridade competente deve 
aguardar ofício ou expediente 
correspondente comunicando a conduta 
irregular da praça para o ato de nomeação 
da comissão processante. 

III. O libelo acusatório é peça imprescindível do 
Conselho de Disciplina, sendo sua ausência 
favorável à defesa do acusado. 

 
a) Apenas I e II são verdadeiros. 
b) Apenas I e III são verdadeiros. 
c) São falsos os itens II e III. 
d) Todos são verdadeiros. 
e) Todos são falsos. 

 

CONHECIMENTOS JURÍDICOS 
NOÇÕES BÁSICAS DE DIREITO 

CONSTITUCIONAL 
 
21.  Marque a alternativa INCORRETA, conforme o 

Artigo 5º da Constituição Federal do Brasil. 
 

A) É livre a manifestação do pensamento, sen-
do vedado o anonimato. 

B)  A casa é asilo inviolável do indivíduo, nin-
guém nela podendo penetrar sem consenti-
mento do morador, salvo em caso de fla-
grante delito ou desastre, ou para prestar 
socorro, ou, durante o dia, por determinação 
judicial. 

C)  Ninguém será privado de direitos por motivo 
de crença religiosa ou de convicção filosófi-
ca ou política, salvo se as invocar para exi-
mir-se de obrigação legal a todos imposta e 
recusar-se a cumprir prestação alternativa, 
fixada em lei. 

D)  A propriedade atenderá a sua função social. 
E)  No caso de iminente perigo público, a auto-

ridade competente poderá usar de proprie-
dade particular, assegurada ao proprietário 
indenização ulterior, mesmo se não houver 
dano. 

 

22.  Marque a alternativa CORRETA, conforme o 
Artigo 37º da Constituição Federal do Brasil. 

 
A)  O prazo de validade do concurso público se-

rá de até dois anos, prorrogável uma vez, 
por mais 02 anos. 

B)  O direito de greve será exercido nos termos 
e nos limites definidos em lei complementar. 

C)  A lei estabelecerá os casos de contratação 
por tempo determinado para atender a ne-
cessidade temporária de excepcional inte-
resse público. 

D)  A lei estabelecerá os prazos de prescrição 
para ilícitos praticados por qualquer agente, 
servidor ou não, que causem prejuízos ao 
erário, inclusive as respectivas ações de 
ressarcimento. 

E)  É vedado ao servidor público civil o direito à 
livre associação sindical. 

 

NOÇÕES BÁSICAS DE  
DIREITO PENAL 

 
23.  Sobre as excludentes de ilicitude podemos a-

firmar, EXCETO. 
 

A)  Mesmo amparado pelas excludentes de ilici-
tude, o agente responderá pelo excesso do-
loso ou culposo de sua ação. 

B)  Considera-se em legítima defesa quem pra-
tica o fato para salvar de perigo atual, que 
não provocou por sua vontade, nem podia 
de outro modo evitar, direito próprio ou a-
lheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não 
era razoável exigir-se. 

C)  O estado de necessidade tem como um de 
seus requisitos a preservação de direito 
próprio ou de outrem. 

D)  A legítima defesa tem como um de seus re-
quisitos a reação a agressão injusta, atual 
ou iminente. 

E)  Para que esteja amparado pela excludente 
do estrito cumprimento do dever legal (art. 
23, III, 1ª Parte, do Código Penal), é neces-
sário que o agente obedeça rigorosamente 
os limites do dever, sendo que, se ultrapas-
sá-los, responderá pelo abuso de direito ou 
excesso de dever. 
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24.  Uma Guarnição PM prendeu em flagrante delito 
um infrator e o conduziu, com seus pertences, 
para uma delegacia policial. Posteriormente, 
parte desses pertences (um relógio e um 
cordão de ouro) sumiu. Após investigações, 
descobriu-se que um policial de serviço 
naquele dia na delegacia havia subtraído para 
si os objetos. Neste caso, houve: 

 
A) peculato; 
B) apropriação indébita; 
C) furto simples; 
D) furto qualificado; 
E) roubo. 

 

NOÇÕES BÁSICAS DE DIREITO 
PENAL MILITAR 

 
25.  Dentre os crimes militares, temos o crime de 

motim, previsto no art. 149 do Código Penal Mi-
litar. Sobre este tipo delituoso podemos afirmar, 
EXCETO. 

 
A)  É um crime propriamente militar, previsto 

apenas no Código Penal Militar, que tem, 
dentre outras características, a reunião de 
militares em ação contra a ordem recebida 
de superior, ou negando-a cumpri-la. 

B)  É um crime propriamente militar, previsto 
apenas no Código Penal Militar, que tem, 
dentre outras características, a recusa con-
junta de obediência, ou em resistência ou 
violência, em comum, contra superior. 

C)  É um crime propriamente militar, previsto 
apenas no Código Penal Militar, praticado 
contra a autoridade e a disciplina militar. 

D)  É um crime propriamente militar, previsto 
apenas no Código Penal Militar, que tem, 
dentre outras características, a reunião de 
militares em ação contra a ordem recebida 
de superior, ou negando-a cumpri-la, prati-
cado contra a administração militar. 

E)  É um crime propriamente militar previsto a-
penas no Código Penal Militar, que tem, 
dentre outras características, a reunião de 
militares em ação contra a ordem recebida 
de superior, ou negando-a cumpri-la, prati-
cado contra a autoridade e disciplina militar. 

 
26.  Sobre a deserção, crime propriamente militar, 

previsto nos arts. 187 e 188, do CPM, podemos 
afirmar, EXCETO. 

A)  É um crime propriamente militar, previsto 
apenas no Código Penal Militar. 

B)  De acordo com o art. 132, do Código Penal 
Militar, tem-se extinta a punibilidade quando 
a praça desertora atinge a idade de 45 (qua-
renta e cinco) anos, e, se oficial, a de 60 
(sessenta) anos. 

C)  É um crime propriamente militar, se tratando 
de delito formal, por se constituir pelo sim-
ples decurso do prazo, que é de oito dias de 
ausência do militar, sem licença, da unidade 
em que serve, ou do lugar em que deva 
permanecer. 

D)  O crime de deserção se trata de delito for-
mal, se constituindo pelo simples decurso 
do prazo, que é de mais de oito dias de au-
sência do militar, sem licença, da unidade 
em que serve, ou do lugar em que deva 
permanecer. 

E)  Na mesma pena pelo crime de deserção, 
incorre o militar que consegue exclusão do 
serviço ativo ou situação de inatividade, cri-
ando ou simulando incapacidade. 

 

NOÇÕES DE DIREITO 
 ADMINISTRATIVO  

 

27.  Conforme a Lei 9.784/99 (Lei do Processo Ad-
ministrativo Federal) aplicada subsidiariamente 
a todos os entes políticos podemos afirmar, 
EXCETO. 

 

A)  A Administração deve anular seus próprios 
atos, quando eivados de vício de legalida-
de, e pode revogá-los por motivo de conve-
niência ou oportunidade, respeitados os di-
reitos adquiridos. 

B)  O direito da Administração de anular os a-
tos administrativos de que decorram efeitos 
favoráveis para os destinatários decai em 
04(quatro) anos, contados da data em que 
foram praticados, salvo comprovada má-fé. 

C)  Em decisão na qual se evidencie não acar-
retarem lesão ao interesse público nem pre-
juízo a terceiros, os atos que apresentarem 
defeitos sanáveis poderão ser convalidados 
pela própria Administração. 

D)  No caso de efeitos patrimoniais contínuos, 
o prazo de decadência contar-se-á da per-
cepção do primeiro pagamento 

E)  Considera-se exercício do direito de anular 
qualquer medida de autoridade administra-
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tiva que importe impugnação à validade do 
ato. 

 
28.  Conforme a Lei 9.784/99 (Lei do Processo Ad-

ministrativo Federal), são legitimados como in-
teressados no processo administrativo, EXCE-
TO. 

 
A)  Pessoas físicas ou jurídicas que o iniciem 

como titulares de direitos ou interesses indi-
viduais ou no exercício do direito de repre-
sentação. 

B)  Aqueles que, sem terem iniciado o proces-
so, têm direitos ou interesses que possam 
ser afetados pela decisão a ser adotada. 

C)  As organizações e associações representa-
tivas, no tocante a direitos e interesses indi-
viduais. 

D)  As pessoas legalmente constituídas quanto 
a direitos ou interesses difusos. 

E)  As associações legalmente constituídas 
quanto a direitos ou interesses difusos. 

 

DIREITOS HUMANOS 
 

29.  Em relação ao conceito dos Direitos Humanos, 
identifique com V as alternativas VERDADEI-
RAS e F, as FALSAS  e marque, em seguida, a 
sequência CORRETA. 

 
(     )  O núcleo do conceito de Direitos Huma-

nos se encontra no reconhecimento da 
dignidade da pessoa humana. Essa digni-
dade expressa num sistema de valores, 
exerce uma função orientadora sobre a 
ordem jurídica porquanto estabelece “o 
bom e o justo” para o homem. 

(     )  Direitos Humanos é uma expressão mo-
derna, mas o princípio que invoca é tão 
antigo quanto a própria humanidade. É 
que determinados direitos e liberdades 
são fundamentais para a existência hu-
mana. 

(     )  Os Direitos Humanos surgiram a partir do 
século XX, e devem ser utilizados apenas 
nos países democráticos. 

(    )  Os Direitos Humanos são considerados 
fundamentais porque sem eles a pessoa 
humana não consegue existir ou não é 
capaz de se desenvolver e de participar 
plenamente da vida. 

(     )  Os Direitos Humanos devem privilegiar 
apenas a parcela da população mais ca-
rente, fato que justifica sua própria exis-
tência.  

 
A) V, V, F, V, F 
B) V, V, V, V, V 
C) V, V, F, F, V 
D) F, F, V, F, V 
E) V, V, F, F, F 

 
30.  O sistema global de proteção aos Direitos Hu-

manos é composto por vários documentos in-
ternacionais e alguns ratificados pelo Brasil. 
Assinale a alternativa que não apresenta do-
cumento dos Direitos Humanos ratificado pelo 
governo brasileiro. 

 
a)  Carta das Nações Unidas, adotada e aberta 

a assinatura pela Conferência de São Fran-
cisco em 26/06/1945. 

b)  Declaração Universal dos Direitos Huma-
nos, de 10/12/1948. 

c)  Pacto Internacional dos Direitos Civis e Polí-
ticos, de 16/12/1966. 

d)  Estatuto de Roma, de 17/07/1998. 
e)  Estatuto de Defesa do Menor Abandonado 

da Costa Rica, promulgado em 12/06/1969 
e assinado pelo governo brasileiro em 
12/08/1991. 

 

CONHECIMENTO TÉCNICO 
PROFISSIONAL 

SEGURANÇA PÚBLICA 
 

31.  Considerando o conceito de Segurança Pública, 
adotado pela Secretaria Nacional de Segurança 
Pública (SENASP), identifique com V, as alter-
nativas VERDADEIRAS  e F, as FALSAS , e 
marque, em seguida, a sequência CORRETA. 

 
(    )  A Segurança Pública pós Constituição Fe-

deral do Brasil de 1988 reproduziu aspec-
tos da fase da Ditadura Militar brasileira 
(1964-1985), não apresentando a previsão 
legal da participação social na Segurança 
Pública. 

(    )  Segurança Pública é realizada com o fito 
de proteger a cidadania, prevenindo e con-
trolando manifestações da criminalidade e 
da violência, efetivas ou potenciais, garan-
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tindo o exercício  pleno da cidadania nos 
limites da lei. 

(    )  A Segurança Pública é uma atividade per-
tinente aos órgãos estatais e à comunida-
de como um todo, realizada com o fito de 
proteger a cidadania, através do respeito à 
dignidade da pessoa humana. 

(    )  A Segurança Pública deve ser desenvolvi-
da por meio de ações preventivas e re-
pressivas, controlando manifestações da 
criminalidade e da violência, efetivas ou 
potenciais, garantindo o exercício  pleno 
da cidadania nos limites da lei. 

(    )  A Segurança Pública atual se caracteriza 
pelo controle e concentração da força pelo 
Estado, que deve exercer com exclusivi-
dade a gestão da Segurança Pública.   

 
A) V, V, V, V, V 
B) F, V, V, V, F 
C) F, F, F, F, V 
D) V, V, V, V, F 
E) F, F, F, F, F 

 
32.  Tomando como referência à Política de Segu-

rança Pública do Brasil estabelecida pelo Plano 
Nacional de Segurança Pública (PNSP), de 
2002, organizado pelo Instituto Cidadania, iden-
tifique com V, as afirmativas VERDADEIRAS  e 
F, as FALSAS , e marque, em seguida, a se-
quência CORRETA. 

 
(     )  A Política de Segurança Pública expressa 

no PNSP tem como fundamentos: o di-
agnóstico  das dinâmicas criminais e dos 
fatores de risco (seja de vitimização, seja 
de atração para o crime, a elaboração de 
um plano de ação , capaz de formular 
uma agenda, identificar prioridades e re-
cursos, e estipular metas; sua implemen-
tação  (que importa em tarefas de coor-
denação e de garantia de cumprimento 
de metas e cronogramas); sua avaliação  
(não só dos resultados, também do pro-
cesso), seguida do monitoramento , que 
significa a correção de rumo ditada pela 
constatação dos erros. 

(     )  A intervenção efetivamente capaz de pre-
venir a violência e a criminalidade é aque-
la que busca alterar as condições propici-
atórias imediatas, isto é, as condições di-

retamente ligadas às práticas que se de-
seja eliminar. 

(     )  Há necessidade da instauração de um 
novo ângulo de abordagem da problemá-
tica da segurança pública, com a forma-
ção de um novo sujeito institucional para 
a gestão da política de segurança e a ne-
gociação de uma nova aliança, de uma 
nova modalidade de pacto com a socie-
dade, particularmente com as comunida-
des locais. 

(     )  O novo ângulo de abordagem é aquele 
definido pela compreensão de que os fe-
nômenos da violência e da criminalidade 
violenta são complexos e multidimensio-
nais, isto é, envolvem dimensões objeti-
vas e subjetivas e são condicionados por 
fatores diversos, variáveis, cuja eficácia 
depende dos contextos históricos e das 
mediações culturais. 

(     )  Participação não é uma palavra vazia, um 
slogan demagógico, uma retórica populis-
ta, nem uma fórmula mágica. É condição 
efetiva da elaboração competente e do 
monitoramento racional de toda política 
pública de segurança que se pretenda 
consistente e conseqüente. 

(     )  A Política Nacional de Segurança Pública 
deve ter como eixo central a aquisição de 
mais viaturas, armamentos e contratação 
efetivo policial. 

 
a) V, V, V, V, V, V  c) V, V, V, V, V, F 
b) F, V, V, V, V, V  d) V, F, V, F, V, F 
 e) V, V, V, V, F, F 

 

TÉCNICA POLICIAL MILITAR 
 

33.  Constitui equipamento de proteção coletiva 
para a execução do policiamento ostensivo. 

 

A) Algemas. 
B) Colete balístico. 
C) Viatura blindada.  
D) Pistola 
E) Cassetete. 
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34. A abordagem policial militar deve obedecer os 
seguintes princípios. 

 
A) Segurança, surpresa, rapidez, ação vigorosa 

e unidade de comando.  
B) Informação, surpresa, supremacia de força e 

oportunidade. 
C) Iniciativa, segurança e legalidade. 
D) Solicitação, busca, rapidez e surpresa. 
E) Segurança, informação, surpresa, ação vigo-

rosa e execução. 
 

35.  A Operação Policial Militar “Salva Vidas” tem 
por objetivo principal a efetuação de abordagem 
em pessoas e veículos visando a redução do 
número de acidente de trânsito e vítimas em ra-
zão do uso de bebida alcoólica e direção de vei-
culo. Qual a alternativa correta para normatizar 
a referida Operação Policial? 

 
A)  Elaboração de uma nota de instrução. 
B)  Escala de serviço. 
C) Elaboração de um plano de instrução. 
D)  Diretriz de comando. 
E)  Ordem de serviço. 

 
36.  O período carnavalesco compreendido de no 

mínimo 04 dias de festas exige um planejamen-
to específico para o emprego da Policia Militar. 
Qual a alternativa correta corresponde a este 
planejamento? 

 
A) Diretriz de comando. 
B) Emprego da tática policial. 
C) Escala de serviço. 
D) Elaboração do plano de policiamento.  
E) Elaboração de plano de instrução. 

 
37. Qual alternativa corresponde a uma fração ele-

mentar? 
 

A)  Até 03 (três) policias militares que não cons-
titua GPM para emprego coordenado.  

B)  01(um) Grupamento Policial Militar. 
C)  01 (um) Pelotão destacado. 
D)  04 (quatro) Policiais Militares operações es-

peciais de prontidão. 
E)  04 (quatro) Policiais Militares realizando po-

liciamento ostensivo na CODAM. 
 
 
 

POLÍCIA COMUNITÁRIA 
 

38. Em relação à doutrina de Polícia Comunitária, 
identifique a alternativa CORRETA. 

 
A)  O papel da polícia é dar um enfoque mais 

amplo visando à resolução de problemas, 
principalmente por meio da prevenção. 

B)  A Polícia deverá atuar como promotora do 
bem-estar social, nas diversas áreas: edu-
cação, cultura, lazer e esportes. Desta for-
ma, estará realizando um verdadeiro Polici-
amento Comunitário. 

C)  Na doutrina de Polícia Comunitária é enfati-
zado, ainda mais, a responsabilidade da re-
solução dos problemas através da ação po-
licial, pois pesquisas científicas mostram que 
apenas a ação policial pode reduzir os índi-
ces de criminalidade urbano. 

D)  Na realidade a Polícia Comunitária é uma 
estratégia de policiamento, ou seja, uma a-
ção policial. 

E)  Um bom exemplo de Polícia Comunitária 
são as chamadas “blitz” nos bairros, as 
quais possibilitam uma maior aproximação 
com a comunidade. 

 

39.  Analise as afirmativas abaixo colocando V para 
VERDADEIRO e F para FALSO . Em seguida 
marque a alternativa que traz a sequência 
CORRETA, com relação à doutrina de Polícia 
Comunitária. 

 

(    )  O papel da polícia é preocupar-se com a 
resolução do crime. 

(    )  Na prática a Polícia Comunitária (como fi-
losofia de trabalho) difere do Policiamento 
Comunitário (ação de policiar junto a co-
munidade). Aquela deva ser interpretada 
como filosofia organizacional indistinta a 
todos os órgãos de Polícia, esta permite 
às ações efetivas com a comunidade. 

(    )  O papel da polícia é dar um enfoque mais 
amplo visando a resolução de problemas, 
principalmente por meio da prevenção. 

(    )  Polícia Comunitária é uma atitude, na qual 
o policial, como cidadão, aparece a servi-
ço da comunidade e não como uma força. 
É um serviço público, antes de ser uma 
força pública. 

(    ) O que determina a eficácia da polícia é o 
apoio e a cooperação do público. 
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A) V, F, V, V, V 
B) F, F, V, V, F 
C) V, V, V, V, V 
D) V, V, V, F, F 
E) F, V, V, V, V 

 
40.  Para uma implantação do sistema de Policia-

mento Comunitário é necessário que todos na 
instituição conheçam os seus princípios, prati-
cando-os permanentemente e com total hones-
tidade de propósitos. São eles, EXCETO. 

 
A)  Comprometimento da Organização com a 

concessão de poder à Comunidade. 
B)  Resolução Preventiva de Problemas a curto 

e a longo prazo. 
C)  Ética, Legalidade, Responsabilidade e Con-

fiança. 
D)  Ajuda às pessoas com Necessidades Es-

pecíficas. 
E)  A prioridade no atendimento de ocorrência 

deve ser o tempo resposta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 


