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TIPO 1 

ESTRATÉGIAS ORGANIZACIONAIS 

1. Conforme o Plano Estratégico da PMSC, os princípios, 
valores e eixos estruturantes da atuação policial militar, 
ao mesmo tempo em que servem de sustentação para 
todas as ações que serão desenvolvidas, perpassam, 
transversalmente, todas as estratégias de atuação 
concebidas e o agir de cada policial militar. Neste sentido 
podemos afirmar que a dimensão operacional é baseada 
nos itens abaixo, exceto: 

a) Parcerias. 
b) Ação sobre as causas. 
c) Viaturas e armamentos. 
d) Proatividade. 
e) Pronta resposta. 
 

2. O Plano Estratégico foi construído à luz de princípios, 
valores e eixos estruturantes da atuação policial militar. 
Assim podemos afirmar que são valores institucionais 
atribuídos ao Plano Estratégico, exceto: 

a) Criteriosos com os recursos. 
b) Criativos com as ações. 
c) Intransigentes com a ilegalidade. 
d) Focados na missão. 
e) Reativos as ocorrências. 

 
3. O Plano Estratégico da Polícia Militar de Santa Catarina 

(2015-2016) orienta as ações da corporação e é parte 
integrante do processo de planejamento. Sobre o Plano 
Estratégico (2015-2016), é INCORRETO afirmar: 

a) Os eixos estruturantes da dimensão operacional são: 
ostensividade, proximidade, proatividade, pronta 
resposta, ação sobre as causas e parcerias. 

b) A visão estratégica significa os atributos de como a 
instituição objetiva ser reconhecida pela sociedade.  

c) A dimensão estratégica da Polícia Militar de Santa 
Catarina esta delimitada em três perspectivas, 
processos internos, capital humano e organizacional, 
e finanças.  

d) A criatividade nas ações de polícia ostensiva e 
preservação da ordem pública deve ser balizada pelo 
profundo conhecimento da profissão, de modo que as 
experiências bem sucedidas serão rapidamente 
institucionalizadas e disseminadas como boas 
práticas. A criatividade nas ações constitui um valor 
institucional. 

e) Em essência, a Polícia Militar de Santa Catarina 
(PMSC) existe para proteger. A proteção da 
sociedade decorre da capacidade da PMSC de 
garantir que o risco real e a percepção de risco para 
crime, violência e desordem sejam aqueles 
socialmente desejados e aceitos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREVENÇÃO AO CRIME 

4. Analisando as afirmativas abaixo, considere (V) para 
verdadeiro e (F) para falso, para aquelas atividades que 
devem ser realizadas para a implantação da Rede de 
Vizinhos (POP 113). Em seguida, assinale a alternativa 
que satisfaz a sequência correta. 

(  ) Divulgar na mídia local a existência e os benefícios 
do programa de Rede de Vizinhos PMSC, buscando 
sensibilizar e motivar as comunidades a aderir ao 
programa. Ressaltando sempre que a PMSC é 
parceira e aguarda o contado dos interessados.  

(  ) Manter um policial capacitado, disponível para 
receber e orientar as pessoas que vierem ao quartel 
em busca de informações sobre o programa.  

(  ) Nos casos excepcionais, nos quais nenhum policial 
capacitado possa receber os interessados, orientar 
aos policiais militares a colherem os dados 
necessários para que tal policial possa efetuar 
contato posterior, repassando as orientações e se 
colocando à disposição.  

(  ) Fazer um levantamento de situação do local em que 
se pretende instalar a Rede de Vizinhos PMSC, 
obtendo o levantamento estatístico da incidência 
criminal e desordem, limites geográficos, densidade 
demográfica e histórico do bairro.  

(  ) Agendar reunião de sensibilização com as lideranças 
da localidade (moradores e entidades), convidando-
os, com o intuito de mobilizar a participação 
comunitária. 
 

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

 
5. De acordo com o Procedimento Operacional Padrão Nº 

113/PMSC/2016, é correto afirmar: 

a) O Programa Rede de Vizinhos PMSC institucionaliza 
como estratégia de policiamento a vigilância entre 
vizinhos, tendo por intento reunir vizinhos para que 
em conjunto com policiais militares fortaleçam 
vínculos e parcerias com a finalidade de prevenir e 
restaurar problemas de ordem pública.  

b) O objetivo do Programa Rede de Vizinhos PMSC 
deve ser o relato direto de emergências, para que o 
empenho da guarnição policial Militar ocorra 
diretamente pelo cidadão, gerando um canal de 
emergências paralelo às Centrais de Emergências 
190 da Polícia Militar de Santa Catarina.  

c) O Programa Rede de Vizinhos PMSC trata-se de uma 
estratégia de policiamento direcionada às residências 
unifamiliares, de modo que a aplicação em áreas 
comerciais torna-se prejudicada.  

d) Vizinhos Seguros, Vizinhos Solidários e Vizinhos em 
Alerta são algumas das denominações que 
identificam o nome do programa de vigilância entre 
vizinhos da Polícia Militar de Santa Catarina. 

e) A criação de uma Rede de Vizinhos PMSC é simples, 
bastando reunir em grupos de aplicativos (whatsApp 
ou similares) os vizinhos de determinada localidade 
para que interajam e troquem informações. 
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6. Dentre os Procedimentos Operacionais Padrão pró-
ativos (POP´s 100) os de n° 106 e 107 estabelecem a 
sequência de ações a serem cumpridas no atendimento 
preventivo pós-crime residencial e comercial, 
respectivamente. Qual alternativa abaixo NÃO 
estabelece o que estes atendimentos visam? 

a) Estabelecer um maior vínculo entre polícia e 
comunidade, com o objetivo principal de mostrar que 
a polícia está sempre próxima, evitando com que 
sejam geradas críticas ao serviço policial. 

b) Subsidiar estratégias e ações preventivas e 
repressivas para coibir outros atos criminosos. 

c) Colher informações sobre o crime e características 
dos infratores. 

d) Reconhecer o modus operandi (modo de operação) 
dos infratores o que possibilitará a identificação de 
um mesmo infrator ou grupo de infratores que 
venham praticando vários roubos ou furtos. 

e) Oferecer informações às vítimas de crime com o 
objetivo de reduzir a revitimização. 

 
7. Conforme o livro “Análise de crime para solucionadores 

de problemas em 60 pequenos passos”, dos autores 
CLARKE, R. V.; ECK, J. E, traduzido por SOARES, A. 
S.; SOUZA, E, 2010, faz-se necessário repensar o 
trabalho policial a partir de algumas premissas. Segundo 
os autores, assinale a assertiva correta que contenha as 
premissas para se repensar o trabalho policial:   

a) Incorpore tecnologias que potencializem o trabalho 
policial; Saiba o que funciona em policiamento; 
Valorize o conhecimento do policial da ponta; Saiba 
mais sobre criminologia do ambiente; Aprimore sua 
habilidade de técnica policial; Melhore a sua 
profissão; Torne-se um expert em crime; Promova 
solução de problemas. 

b) Comunique-se eficientemente; Saiba o que funciona 
em policiamento; Assuma o seu lugar na equipe de 
projeto; Saiba mais sobre criminologia do ambiente; 
Aprimore sua habilidade de pesquisa; Melhore a sua 
profissão; Torne-se um expert em crime; Promova 
solução de problemas. 

c) Comunique-se eficientemente; Saiba o que funciona 
em policiamento; Valorize o conhecimento do policial 
da ponta; Saiba mais sobre criminologia do ambiente; 
Aprimore sua habilidade de pesquisa; Melhore a sua 
profissão; Tenha humildade para transferir as 
ocorrências; Promova solução de problemas. 

d) Incorpore tecnologias que potencializem o trabalho 
policial; Saiba o que funciona em policiamento; Adote 
um serviço de pronta resposta eficiente; Saiba mais 
sobre criminologia do ambiente; Aprimore sua 
habilidade de pesquisa. 

e) Incorpore tecnologias que potencializem o trabalho 
policial; Saiba o que funciona em policiamento; Adote 
um serviço de pronta resposta eficiente; Saiba mais 
sobre criminologia do ambiente; Aprimore sua 
habilidade de pesquisa; Melhore a sua profissão; 
Torne-se um expert em crime; Encaminhe os 
problemas para autoridades competentes. 

 
 
 
 
 

8. Herman Goldstein introduziu o conceito de policiamento 
orientado para o problema em um ensaio publicado em 
1979. A sua ideia era simples. O conceito de 
policiamento deveria ser fundamentalmente sobre como 
alterar as condições que dão origem aos problemas de 
crime repetitivo e não deveria ser simplesmente sobre 
como responder a incidentes quando eles ocorrem ou 
tentar impeli-los através de rondas preventivas. A polícia 
considera desmoralizante retornar várias vezes ao 
mesmo local ou lidar várias vezes com problemas 
causados pelo mesmo pequeno grupo de infratores. A 
polícia sente-se sobrecarregada com o volume de 
chamadas de ocorrências e pela pressa em atendê-las, 
num esforço inútil de lidar com todas elas. Para escapar 
dessa enrascada, Goldstein disse que a polícia deveria 
adotar o método de solução de problemas no qual a 
polícia trabalha a partir de quatro etapas, são elas 
EXCETO:  

a) Análise profunda das causas desses padrões (ou 
problemas).  

b) Relatar ao Comando e ao Conseg, o número de 
ocorrências atendidas, pois o teste da eficiência da 
polícia será pela capacidade de força de reprimir os 
problemas e não pela ausência do crime e da 
desordem. 

c) Descoberta de novas formas de intervir previamente 
na cadeia causal, a fim de que esses problemas 
sejam menos prováveis de ocorrerem no futuro.  

d) Exame cuidadoso dos dados, para identificar padrões 
dos incidentes com os quais a polícia lida 
rotineiramente.  

e) Avaliação de impacto das intervenções e, se elas não 
tiverem sucesso, iniciar o processo novamente. 

 
9. Analisando as afirmativas abaixo, considere (V) para 

verdadeiro e (F) para falso, para aquelas assertivas que 
constituam erros a serem evitados pelos policiais 
militares na implantação da Rede de Vizinhos (POP 
113). Em seguida, assinale a alternativa que satisfaz a 
sequência correta. 

(  ) Inserir logomarcas de empresas, patrocinadores ou 
outras entidades com fins lucrativos no sistema de 
identificação visual da Rede. 

(  ) Permitir a participação de crianças e adolescentes 
como membros do Programa Rede de Vizinhos 
PMSC.  

(  ) Utilizar os modelos de identificação visual do POP 
113. 

(  ) Mobilizar e engajar os membros da Rede nas 
atividades e ações do grupo. 

(  ) Não realizar o cadastro e verificação de todos os 
envolvidos no programa no Sisp ou em outros 
sistemas disponíveis. 

 

a) F, V, V, F, V. 
b) V, V, V, F, V. 
c) F, V, F, V, V. 
d) F, V, F, F, V. 
e) V, V, F, F, V. 
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TÉCNICAS DE POLÍCIA OSTENSIVA 

10. Conforme preceitua o Manual de Técnicas de Polícia 
Ostensiva da Polícia Militar de Santa Catarina, assinale 
a alternativa correta em relação a abordagem e busca 
pessoal em ações Policiais: 
a) No decorrer de uma abordagem para averiguar 

fundada suspeita, efetuar prisão em flagrante, ou 
cumprir mandado de prisão, o Policial Militar deverá 
utilizar a Busca Completa de forma metódica. 

b) Durante a realização da busca pessoal, o Policial 
Militar deverá ordenar que o abordado mostre seus 
pertences, tais como: carteiras, bolsas e sacolas, 
caso não o faça, o Policial deverá fazê-lo fora do 
campo visual do suspeito. 

c) Nas situações que for necessário o encarceramento 
de preso, o Policial Militar deverá realizar busca 
minuciosa em recinto fechado, onde o cidadão é 
despido para revista, devendo também ser realizada 
busca em suas vestes.  

d) O Policial Militar responsável pela revista pessoal de 
um suspeito, deverá manter sua arma no coldre, o 
qual será travado/afivelado, minimizando os riscos de 
uma possível reação. 

e) Na busca pessoal em suspeito deitado, o Policial 
Militar revistará um lado do cidadão, na sequência: 
tirar o chapéu ou boné e examiná-lo - apalpar o 
colarinho - revistar o braço, antebraço e mão - revistar 
ao longo das costas, desde os ombros até a cintura e 
as axilas; verificar peito, abdômen e, não podendo 
revistar a região pubiana para evitar 
constrangimentos. 

 

11. Segundo o Manual de Técnicas de Polícia Ostensiva da 
Polícia Militar de Santa Catarina, o policiamento 
motorizado diurno e noturno são utilizados 
rotineiramente nas atividades preventivas, devendo 
seguir padrões estabelecidos, evitando exposições 
desnecessárias ao risco. Assinale a alternativa correta: 
a) Nos Postos de Observação (P-115 - Vtr PM parada) 

os Policiais Militares deverão desembarcar da Vtr PM, 
posicionando-se ao lado da mesma, atentos às 
comunicações rádio, devendo proceder, nos 
arredores, Policiamento Ostensivo à Pé. 

b) A velocidade de patrulhamento (P-409 - 
patrulhamento/ronda) deverá ser baixa, não 
ultrapassando 60k/m, possibilitando ao Policial Militar 
estar atento a qualquer fato suspeito, bem para que a 
Vtr PM seja vista pelos transeuntes. 

c) Nas abordagens a outro veículo, a Viatura PM deverá 
parar numa distância mínima de segurança, de 02 
metros no máximo em relação ao veículo abordado, 
buscando-se alinhar o rodado direito da Vtr PM com 
o rodado traseiro esquerdo do veículo a ser 
abordado. 

d) Durante o policiamento ostensivo motorizado, em 
viatura policial com dois policiais militares, o motorista 
tem como responsabilidade o campo de visão à frente 
e à esquerda (principalmente veículos que trafegam 
no contra-fluxo), deve fazer uso dos espelhos 
retrovisores externos e internos para auxiliar no 
patrulhamento da retaguarda, e, em caso de 
abordagem, permanece no interior da viatura no QAP 
ao rádio. 

e) Durante o acompanhamento ou perseguição de um 
veículo suspeito, o policial deve usar do disparo de 
arma de fogo somente depois dos suspeitos terem 
atirado contra o mesmo. 

12. Segundo o Manual de Técnicas de Polícia Ostensiva da 
Polícia Militar de Santa Catarina, as ações de entradas 
em ambiente confinados são responsáveis por um 
número expressivo de policiais feridos em serviço. Neste 
sentido, assinale a alternativa correta. 

a) Tomada de ângulo, consiste em abrir o campo de 
visão, distanciando-se das paredes, até um metro e 
meio aproximadamente, mantendo o “Efeito Imã”, isto 
fará com que domine a área não visualizada 
mantendo a proteção.   

b) Entradas Cobertas, também chamadas de entradas 
furtivas, lentas e programadas, são penetrações em 
ambientes sem visualização, quando as técnicas de 
varreduras se tornam insuficientes para o controle da 
área, ou quando há necessidade de continuação do 
deslocamento. 

c) Na técnica de varredura - olhada rápida, se houver 
necessidade de uma segunda olhada, esta deve ser 
mais rápida e na mesma altura da primeira, evitando 
ser percebido pelo possível agressor, mantendo a 
arma na posição 1 - SAS. 

d) Alguns locais as tomadas em ângulos devem ser 
restringidas, até mesmo desconsideradas, tais como 
escadas, abordagens veiculares e corredores com 
portas nas laterais. 

e) A técnica de “entrada cruzada” consiste em: estando 
os dois policiais posicionados um atrás do outro, em 
um lado da entrada, quando adentrarem o ambiente 
executarem uma curva tipo gancho no interior e 
posicionarem-se da maneira mais segura possível. 

 

13. Segundo o Manual de Técnicas de Polícia Ostensiva da 
Polícia Militar de Santa Catarina, assinale a alternativa 
correta relacionada a preparação para o serviço: 

a) O procedimento disciplinado no Manual de Técnicas 
de Polícia Ostensiva prevê que a Guarnição que sai 
de serviço - solicita autorização ao responsável pelo 
policiamento local, devendo após receber o aval, 
deslocar ao local de passagem de serviço, retirando 
todos os pertences pessoais, materiais de carga 
individual, pedindo para o colega que assume o 
serviço repassar à central de operações o término de 
serviço.  

b) O motorista que entra de serviço realiza a inspeção e 
manutenção de 1º escalão, acompanhado pelo 
motorista que sai de serviço, apenas comunicando 
verbalmente ao superior as possíveis alterações na 
Viatura PM. 

c) A condição mental e técnica interferem diretamente 
na Qualidade do Serviço prestado ao cidadão, 
todavia, como os militares estão acostumados, isso 
pode ser relativizado ao passar dos anos, não sendo 
necessário treinar ou passar com revitalizações 
anuais. 

d) Na Guarnição de Rádio Patrulha composta por dois 
Policiais Militares, o comandante que sai de serviço 
será o responsável pela transmissão de todas as 
alterações relativas à viatura ao responsável 
seguinte, sendo que o comandante que entra de 
serviço realizará a inspeção e manutenção de 1º 
escalão, acompanhado pelo motorista que sai de 
serviço, devendo constar as alterações em relatório 
da unidade.  

e) O patrulheiro da Viatura seleciona e prepara os 
equipamentos e armamentos de uso coletivo, de 
acordo com a natureza do policiamento.  
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14. Segundo o Manual de Técnicas de Polícia Ostensiva da 
Polícia Militar de Santa Catarina, na ação de busca e 
localização de delinquentes, em áreas internas de uma 
edificação, são inúmeras as desvantagens dos policiais 
em relação aos marginais. Os espaços dos cômodos são 
pequenos, as coberturas existentes são mínimas e nem 
sempre há disponibilidade de iluminação. Assinale a 
alternativa correta: 

a) O correto é manter uma postura ofensiva, que permita 
uma ação imediata contra o atacante. Isso é possível 
mantendo a arma fora do coldre (posições 2 ou 3) - 
com o dedo no gatilho. Assim, o Policial poderá 
aplicar a tática do “terceiro olho”, que lhe permite 
olhar para cima, para baixo, para o lado e até para 
trás, com a certeza de que sua ação resposta será 
imediata, caso ocorra um ataque neste espaço de 
tempo. 

b) Ao atravessar corredores e salões, poderão ser 
encontradas muitas portas que dão para quartos, 
dispensas e armários. Abrir qualquer porta e entrar 
sem averiguar o que existe por trás dela é muito 
perigoso. O Policial deverá concentrar-se, portanto, 
em realizar movimentos silenciosos. Ruídos 
causados por sapatos, chaveiros e outros objetos, 
podem chamar a atenção, assim como alertar para a 
localização de quem efetua a busca. 

c) Um dos momentos mais críticos de uma ação de 
busca é aquele que antecede a entrada, através de 
uma cobertura para um aposento qualquer, sem que 
se saiba o que há lá dentro. Como prevê o manual de 
técnicas de polícia ostensiva, “entradas cobertas”, só 
devem ser executadas por grupos especializados. 

d) Quando o policial for fazer a busca em uma edificação 
deverá utilizar a arma na posição 1 (SAS) ou 2 
(Pronto Baixo), utilizar as técnicas de varreduras e 
terceiro olho, sempre com a cobertura do colega de 
trabalho. 

e) A varredura em ambiente confinado é uma busca que 
visa identificar e dominar visualmente um 
determinado ambiente ou local, a fim de manter seu 
controle, quando a observação direta não é suficiente 
ou é uma situação considerada de alto risco. As três 
técnicas de varredura preconizadas pelo Manual de 
TPO da PMSC, são: Tomada de Ângulo, Fatiamento 
e uso de Espelhos.  

 
15. Segundo o Manual de Técnicas de Polícia Ostensiva da 

Polícia Militar de Santa Catarina, a importância do 
emprego da lanterna no serviço Policial Militar é 
indiscutível, sendo unanimidade mundial sua utilidade 
como equipamento a ser usado no período noturno. 
Existem vários exemplos de ocorrências Policiais 
Militares onde o suspeito escondeu-se em edificações 
abandonadas, dificultando a localização, mesmo durante 
o dia, devido à escuridão do local. Portanto, cabe 
ressaltar que mesmo durante o dia, deverá ser, a 
lanterna, equipamento indispensável ao serviço Policial 
Militar. Assinale a alternativa correta: 

a) Ao ligar a lanterna, o Policial deverá mantê-la ligada 
a todo tempo, evitando através disso, transformar o 
Policial Militar num alvo. 

b) A  técnica de nº 2 - Torre - que será padrão para os 
treinamentos em nossa Corporação e também 
empregada no serviço diário. 

c) A Técnica nº 1 - Harries - Com a arma na posição 2 
(pronto-baixo), o Policial Militar empunhará a lanterna 
com a mão de tiro fraca, posicionando-a de forma 
cruzada, com a mão da empunhadura de tiro forte, 
com o dorso (costas) das mãos juntas e apoiadas, 
pressionando uma contra a outra, dando firmeza a 
empunhadura (esta posição possibilita ao Policial 
Militar uma condição similar a da dupla empunhadura 
de tiro, propiciando mais estabilidade à arma e 
precisão no momento do disparo). 

d) As lanternas possuem cinco funções principais: 
encontrar o caminho no escuro; identificar o alvo 
antes do disparo, ofuscar (“cegar”) 
momentaneamente o opositor, emprego como 
instrumento de autodefesa (cassetete), se for 
resistente, e iluminar o alvo para um disparo preciso.  

e) Nas abordagens, o Policial Militar deverá dirigir o foco 
da lanterna para as mãos do suspeito, objetivando 
identificar o perigo imediato, facilitando a abordagem. 
 

16. Segundo o Manual de Técnicas de Polícia Ostensiva da 
Polícia Militar de Santa Catarina, o recebimento e 
conhecimento da ocorrência se dará através de 
comunicação do Centro de Emergência 190 ou COPOM. 
Será o momento em que o Policial Militar receberá todas 
as informações relacionadas ao fato delituoso, desde 
tipo de ocorrência, às características dos envolvidos, 
dentre outras, podendo solicitar informações 
complementares, para que possa ter noção, a mais 
exata possível, daquilo que está acontecendo, evitando 
ser surpreendido com uma situação mais grave da que 
lhe foi repassada.  Assinale a alternativa correta: 

a) Para se fazer o dimensionamento da cena, o policial 
deve fazer a visualização e avaliação da ocorrência, 
utilizando-se dos conceitos do ciclo OODA - Observar 
- Organizar - Dirigir e Agir. 

b) O cidadão preso deverá ser conduzido ao órgão 
competente responsável por dar prosseguimento ao 
“ciclo de polícia”, não devendo levá-lo para 
atendimentos médicos emergenciais, ou outro tipo de 
assistência, bem como quartéis de polícia, evitando 
ainda circular pelas ruas da cidade com essa pessoa 
no interior da Vtr PM. 

c) Nas abordagens durante o atendimento de 
ocorrências não há necessidade de dizer POLÍCIA, 
havendo somente se o suspeito perguntar, pois os 
Policiais já estão fardados. 

d) O dimensionamento da cena engloba a visualização 
e avaliação da ocorrência, é a chegada propriamente 
dita, no local da ocorrência, onde numa rápida 
avaliação, será colocado em prática o Planejamento 
Prévio, feito no local, devendo manter um padrão 
rígido, evitando adequar-se as situações 
inesperadas. 

e) A definição do nível de risco da ocorrência poderá 
variar durante todo o atendimento, evoluindo para um 
nível de maior gravidade ou regredindo para um nível 
menor, de acordo com as novas informações 
recebidas ou observadas na cena da ocorrência, 
momento em que os procedimentos subsequentes 
serão adequados a nova definição do nível de risco.  
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DOCUMENTOS OPERACIONAIS 

17. Assinale a alternativa correta, de acordo com o previsto 
na Diretriz de Procedimento Permanente nº 
037/2015/CMDO G e na Apostila de Documentos 
Operacionais - CFSd 2016: 

a) Ao se lavrar um BOTC nos casos de violência 
doméstica, o policial deve se certificar de que ao 
deixar todos os envolvidos no local dos fatos, a vítima 
mulher não esteja correndo perigo de ser novamente 
agredida. 

b) No caso dos crimes militares, somente pode ser 
lavrado BOTC para os crimes propriamente militares 
de menor potencial ofensivo. 

c) Nos casos de acidente de trânsito com “auto-lesão”, 
ou seja, aquele que se lesionou foi quem deu causa 
ao acidente, embora não haja a caracterização de 
crime, a guarnição deverá expedir a requisição de 
exame de corpo de delito direto de lesão corporal 
(guia de lesão corporal) para fins de DPVAT. 

d) Ao se lavrar um BOTC para um adolescente que está 
em flagrante de ato infracional, o policial deve colher 
a assinatura de um dos responsáveis legais no termo 
de compromisso de comparecimento. 

e) A Polícia Militar de Santa Catarina não pode lavrar 
Boletim de Acidente de Trânsito para acidentes 
ocorridos dentro de estacionamentos de 
universidades, shoppings, e supermercados, pois 
estes locais não são vias públicas. 

 
18. Considerando a Apostila de Documentos Operacionais - 

CFSd 2016, quanto aos documentos correlatos 
expedidos pelo PMSC Mobile assinale a alternativa 
correta: 

a) Em razão de algumas limitações técnicas, a versão 
atual do PMSC Mobile ainda não possui regras de 
amarração relacionada a expedição de documentos 
correlatos. 

b) Documentos Correlatos não são expedidos no caso 
de lavratura de BOPA. 

c) Existem atualmente 06 (seis) Documentos Correlatos 
disponíveis no PMSC Mobile. 

d) Para imprimir o Termo de Depósito no PMSC Mobile 
a GU deverá cadastrar um envolvido com a 
participação fiel depositário, e na aba outros objetos, 
um objeto, com o tipo de envolvimento depósito fiel. 

e) O Termo de compromisso de Comparecimento 
somente será expedido nos casos de BOTC. 

 
19. Considerando a Apostila de Documentos Operacionais - 

CFSd 2016, qual destas funcionalidades NÃO está 
prevista no PMSC Mobile já em uso pela PMSC: 

a) Elaboração dos Boletins de Ocorrência da PMSC. 
b) Consulta de pessoas e veículos através do SISP 

Móvel e do SINESP Cidadão. 
c) Utilização do Whatsapp como ferramenta de chat 

entre as guarnições de serviço. 
d) Consulta a todos os Boletins de Ocorrência já 

encerrados lavrados pela guarnição. 
e) O registro das providências administrativas de 

trânsito, além da confecção de Autos de Infração de 
Trânsito. 

 
 

20. Quanto as funcionalidades do PMSC Mobile, descritas 
na Apostila de Documentos Operacionais - CFSd 2016, 
assinale a alternativa correta: 

a) Consulta de Pessoas e de veículos que possuem 
restrição, Lavratura de procedimento administrativos 
de Trânsito, Registro e finalização de Ocorrências, 
lavratura e impressão de BOs PMSC, inclusive o AIT, 
são procedimentos que podem ser realizados mesmo 
com o PMSC Mobile off-line. 

b) Na funcionalidade de Visão Espacial do PMSC 
Mobile, por questões de segurança, apenas as 
Ocorrências em andamento podem ser visualizadas 
em tempo real. 

c) Os POPs - Procedimentos Operacionais Padrão da 
PMSC, são visualizados no PMSC Mobile e sua carga 
de atualização/sincronização ocorre no momento em 
que a Guarnição faz o login no PMSC Mobile.   

d) As câmeras de vídeo monitoramento da PMSC são 
visualizadas através do PMSC Mobile com um delay 
de mais de 1(um) minuto, pois elas necessitam 
passar pelo servidor do SADE para chegar ao Tablet.  

e) Através do Quadro de Avisos do PMSC Mobile a 
Guarnição poderá visualizar as ocorrências 
relevantes das últimas 72hs, relativas à circunscrição 
de sua OPM. 

 
21. Sua guarnição de serviço foi acionada para atender uma 

ocorrência em que Julieta havia acabado de ser 
ameaçada de morte por seu vizinho Romeu. Essa 
ameaça foi presenciada por Willian, um outro vizinho que 
acabou chamando a polícia. Ao chegar no local da 
ocorrência, sua guarnição se deparou com Willian e com 
Julieta, que confirmaram o ocorrido. Romeu não estava 
mais no local, o mesmo fugiu e não mais foi encontrado 
naquele dia. Qual a alternativa que indica as 
providências corretas a serem adotadas, conforme o 
previsto na Diretriz de Procedimento Permanente nº 
037/2015/CMDO G e na Apostila de Documentos 
Operacionais - CFSd 2016: 

a) Deve ser lavrado um BO-COP, não sendo obrigatório 
acionar a Polícia Civil, pois se trata de uma ameaça 
e o agente não está mais no local. 

b) Não há a necessidade de se lavrar nenhum boletim 
de ocorrência, pois a ocorrência foi resolvida no local. 

c) Deve ser lavrado um BO-COP, sendo obrigatório 
acionar a Polícia Civil através da CRE/Copom 
informando sobre o ocorrido e perguntando se irão 
comparecer no local da ocorrência. 

d) Deve ser lavrado um BO-PA, pois se trata de um 
crime de maior potencial ofensivo. 

e) Deve ser lavrado um BO-TC, pois se trata de um 
crime de menor potencial ofensivo. 
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22. Quanto as regras de amarração do PMSC Mobile, 
apresentadas na Apostila de Documentos Operacionais 
- CFSd 2016, assinale a alternativa correta: 

a) As regras de amarração fazem parte apenas do 
código fonte do aplicativo, por isso não é necessário 
atualizá-la no início de cada serviço. 

b) Existem no aplicativo PMSC Mobile mais de 3.500 mil 
regras de amarração relacionadas a legislação, 
doutrina e Procedimentos Operacionais Padrão 
Institucionais que auxiliam a Guarnição Policial Militar 
à realizar o encerramento adequado das ocorrências. 

c) Em razão das regras de amarração, por exemplo, ao 
se lavrar um BOCOP pelo crime de ROUBO cometido 
com o uso de arma de fogo, será necessário o 
cadastramento da arma de fogo e informada a sua 
situação "Utilizada para a prática da infração penal", 
mesmo que ela não tenha sido apreendida. 

d) Caso o Policial Militar encontre dificuldades no 
encerramento de ocorrências em razão das regras de 
amarração exigidas no PMSC Mobile, poderá solicitar 
ao despachante a desativação das regras de 
amarração priorizando a rápida finalização da 
ocorrência.  

e) As regras de amarração existentes no PMSC Mobile 
são rotinas oriundas do desencadeamento natural da 
lógica de programação básica do aplicativo. 

 
DIREITOS HUMANOS NA ATIVIDADE POLICIAL 

23. Quanto aos Princípios básicos sobre o uso da força e 
armas de fogo pelos funcionários responsáveis pela 
aplicação da lei é CORRETO afirmar que: 

a) O aperfeiçoamento e a distribuição de armas letais 
devem ser avaliados com cuidado, visando minimizar 
o perigo para as pessoas não envolvidas, devendo o 
uso de tais armas ser cuidadosamente controlado. 

b) Sempre que o uso legítimo da força e de armas de 
fogo for inevitável, os responsáveis pela aplicação da 
lei deverão assegurar que qualquer indivíduo ferido 
ou afetado receba assistência e cuidados médicos 
quando possível. 

c) As regras mínimas para o tratamento de prisioneiros 
preveem circunstâncias nas quais não é aceitável o 
uso da força pelos funcionários das prisões, no 
cumprimento das suas obrigações. 

d) Será aceitável invocar circunstâncias excepcionais, 
tais como instabilidade política interna ou outras 
situações de emergência pública, como justificativa 
para o abandono destes princípios básicos de uso da 
força. 

e) Sempre que o uso legítimo da força e de armas de 
fogo for inevitável, os responsáveis pela aplicação da 
lei deverão exercer moderação no uso de tais 
recursos e agir na proporção da gravidade da infração 
e do objetivo legítimo a ser alcançado. 

 
 
 
 
 
 
 
 

24. A Declaração Universal dos Direitos Humanos é o 
principal documento sobre o tema no mundo, ela é 
referência para todas as normas nacionais e 
internacionais sobre os direitos fundamentais. Sobre a 
Declaração é INCORRETO afirmar: 

a) Todas as pessoas nascem livres e iguais em 
dignidade e direitos. São dotadas de razão e 
consciência e devem agir em relação umas às outras 
com espírito de fraternidade. 

b) Toda pessoa tem capacidade para gozar os direitos 
e as liberdades estabelecidos nesta Declaração, 
havendo distinção de raça, cor, sexo, língua, religião, 
opinião política ou de outra natureza, origem nacional 
ou social, riqueza e nascimento. 

c) Toda pessoa tem direito à vida, à liberdade e à 
segurança pessoal. 

d) Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento 
ou castigo cruel, desumano ou degradante. 

e) Toda pessoa tem o direito de ser, em todos os 
lugares, reconhecida como pessoa perante a lei. 

 

25. De acordo com o Pacto Internacional sobre os Direitos 
Civis e políticos, os direitos humanos são a grande 
prioridade internacional desde que as Nações Unidas 
aprovaram a Declaração Universal dos Direitos 
Humanos em 1948. Este conjunto de normas, 
universalmente reconhecidas, influi, cada vez mais, nas 
relações individuais e coletivas no seio das comunidades 
e entre as nações. Na atualidade, é quase unânime o 
reconhecimento de que o respeito dos direitos humanos 
é essencial para o estabelecimento das 3 prioridades 
mundiais, sendo elas: 

a) A paz, o desenvolvimento e a democracia. 
b) A igualdade de gênero, o desenvolvimento e a 

democracia. 
c) A paz, a sustentabilidade e a fraternidade 
d) A igualdade de gênero, a sustentabilidade e a 

fraternidade. 
e) A paz, a sustentabilidade e a democracia. 

 
26. Sobre o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais é INCORRETO afirmar:  

a) Os Estados Partes do presente Pacto reconhecem o 
direito de toda pessoa de desfrutar o mais elevado 
nível possível de saúde física e mental. 

b) Não se admitirá qualquer restrição ou suspensão dos 
direitos humanos fundamentais reconhecidos ou 
vigentes em qualquer país em virtude de leis, 
convenções, regulamentos ou costumes, sob 
pretexto de que o presente Pacto não os reconheça 
ou os reconheça em menor grau. 

c) Os Estados Partes do presente Pacto reconhecem o 
direito de toda pessoa à previdência social, inclusive 
ao seguro social. 

d) Os Estados Partes do presente Pacto comprometem-
se a assegurar a homens e mulheres igualdade no 
gozo de todos os direitos econômicos, sociais e 
culturais enumerados no presente Pacto. 

e) O Pacto estará sujeito à retificação. Os instrumentos 
de retificação serão depositados junto ao Secretário-
Geral da Organização das Nações Unidas.  
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27. O Código de Conduta para os Encarregados da 
Aplicação da Lei foi adotado através da Resolução 
34/169 da Assembleia Geral das Nações Unidas de 17 
de dezembro de 1979. Sobre o Código é INCORRETO 
afirmar: 

a) Os funcionários responsáveis pela aplicação da lei 
não devem cometer qualquer ato de corrupção. 
Também se devem opor rigorosamente e combater 
todos esses atos. 

b) No cumprimento do dever, os funcionários 
responsáveis pela aplicação da lei devem respeitar a 
proteger a dignidade humana, manter e apoiar os 
direitos humanos de todas as pessoas. 

c) Nenhum funcionário responsável pela aplicação da 
lei pode infligir, instigar ou tolerar qualquer ato de 
tortura ou qualquer outro tratamento ou pena cruel, 
desumano ou degradante. 

d) Os funcionários responsáveis pela aplicação da lei 
devem empregar a força para o cumprimento do seu 
dever. 

e) Os funcionários responsáveis pela aplicação da lei 
devem assegurar a proteção da saúde das pessoas 
a sua guarda e, em especial, devem tomar as 
medidas imediatas para assegurar os cuidados 
médicos, sempre que necessário. 

 
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL, VOLTADOS À 
ATIVIDADE POLICIAL 

28. Em relação à lei n. 9.099/1995, analise as assertivas 
abaixo: 

I. Tratando-se de ação penal de iniciativa privada ou de 
ação penal pública condicionada à representação, o 
acordo homologado, relativo à composição dos danos 
civis, acarreta a renúncia ao direito de queixa ou 
representação. 

II. Havendo representação ou tratando-se de crime de 
ação penal privada, não sendo caso de arquivamento, 
o Ministério Público poderá propor a aplicação imediata 
de pena restritiva de direitos ou multas, a ser 
especificada na proposta. 

III. Consideram-se infrações penais de menor potencial 
ofensivo, para os efeitos desta Lei, as contravenções 
penais e os crimes a que a lei comine pena máxima 
não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com 
multa. 

IV. Dependerá de representação a ação penal relativa aos 
crimes de lesões corporais leves e lesões culposas. 

V. Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual 
ou inferior a dois anos, abrangidas ou não por esta Lei, 
o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá 
propor a suspensão do processo, por dois a quatro 
anos, desde que o acusado não esteja sendo 
processado ou não tenha sido condenado por outro 
crime, presentes os demais requisitos que autorizariam 
a suspensão condicional da pena. 
 

a) Estão corretas as assertivas I, II, III e IV, apenas. 
b) Estão corretas as assertivas I, II, III, IV e V. 
c) Estão corretas as assertivas II, III, IV e V, apenas. 
d) Estão corretas as assertivas I, III e IV, apenas. 
e) Estão corretas as assertivas III, IV e V, apenas. 

 
 

29. Acerca das excludentes de ilicitude previstas no Código 
Penal Brasileiro, assinale a alternativa INCORRETA:  

a) São considerados como excludentes de ilicitude para 
o Código Penal Brasileiro o estado de necessidade, a 
legítima defesa, o estrito cumprimento do dever legal 
e o exercício regular de direito.   

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

c) O exercício regular de direito, em suma, consiste na 
atuação do indivíduo dentro dos limites estabelecidos 
pelo ordenamento jurídico. 

d) Não pode alegar estado de necessidade quem tinha 
o dever legal de enfrentar o perigo. 

e) Age no estrito cumprimento do dever legal o policial 
que prende em flagrante autor de fato de crime de 
roubo, cerceando, desse modo, a liberdade do 
agente. 
 

30. Em relação à lei n. 11.343, de 23 de agosto de 2006, 
analise as assertivas:  

I. Consideram-se como drogas as substâncias ou os 
produtos capazes de causar dependência, ainda que 
não estejam assim especificados em lei ou 
relacionados em listas atualizadas periodicamente pelo 
Poder Executivo da União. 

II. Para determinar se a droga destinava-se a consumo 
pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da 
substância apreendida, ao local e às condições em que 
se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e 
pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do 
agente. 

III. No crime de tráfico de drogas, na forma do artigo 28 da 
lei n. 11.343 de 2006, o agente será submetido às 
seguintes penas: advertência sobre os efeitos das 
drogas; prestação de serviços à comunidade; medida 
educativa de comparecimento à programa ou curso 
educativo. 

IV. Não havendo prejuízo para a produção da prova dos 
fatos e comprovado o interesse público ou social, 
excetuadas as armas, que serão recolhidas na forma 
de legislação específica, mediante autorização do juízo 
competente, ouvido o Ministério Público e cientificada 
a Senad, os bens apreendidos poderão ser utilizados 
pelos órgãos ou pelas entidades que atuam na 
prevenção do uso indevido, na atenção e reinserção 
social de usuários e dependentes de drogas e na 
repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito 
de drogas, exclusivamente no interesse dessas 
atividades. 

V. Incide no crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 
33 da lei n. 11.343 de 2006, o agente que importar, 
exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, 
vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, 
transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, 
ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, 
ainda que gratuitamente, sem autorização ou em 
desacordo com determinação legal ou regulamentar. 
 

a) Estão corretas as assertivas I, II, III e V, apenas. 
b) Estão corretas as assertivas I, II, IV e V, apenas. 
c) Estão corretas as assertivas II, IV e V, apenas. 
d) Estão corretas as assertivas I, II, III, IV e V. 
e) Estão corretas as assertivas I, II e IV, apenas. 
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31. Com relação ao Inquérito Policial, previsto no Código de 
Processo Penal, assinale a alternativa INCORRETA:  

a) O inquérito policial deverá terminar no prazo de 10 
dias, se o indiciado tiver sido preso em flagrante, ou 
estiver preso preventivamente, contado o prazo, 
nesta hipótese, a partir do dia em que se executar a 
ordem de prisão, ou no prazo de 30 dias, quando 
estiver solto, mediante fiança ou sem ela. 

b) Qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da 
existência de infração penal em que caiba ação 
pública poderá, verbalmente ou por escrito, 
comunicá-la à autoridade policial, e esta, verificada a 
procedência das informações, mandará instaurar 
inquérito. 

c) Nos crimes de ação pública o inquérito policial será 
iniciado de ofício ou mediante requisição da 
autoridade judiciária ou do Ministério Público, ou a 
requerimento do ofendido ou de quem tiver qualidade 
para representá-lo.  

d) A autoridade policial não poderá mandar arquivar 
autos de inquérito.   

e) O Inquérito Policial, nos crimes em que a ação pública 
depender de representação, poderá ser iniciado, 
desde que por determinação do Ministério Público. 

 

32. Em relação aos crimes contra o patrimônio, nos termos 
previstos no Código Penal, é correto afirmar: 

I. O crime de furto, previsto no art. 155, caput, do Código 
Penal, é crime de ação penal pública condicionada à 
representação.  

II. Em relação ao crime de furto, previsto no art. 155, 
caput, do Código Penal, se o criminoso é primário, e é 
de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir 
a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um 
a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa. 

III. O crime de extorsão mediante sequestro, previsto no 
art. 159, caput, do Código Penal, é crime hediondo. 

IV. Os crimes de furto, cometidos mediante a destruição 
ou rompimento de obstáculo, com abuso de confiança, 
com emprego de chave falsa e mediante concurso de 
duas ou mais pessoas são denominados “furto 
privilegiado”. 

V. Incide no crime de extorsão, previsto no art. 158, caput, 
do Código Penal, o agente que constranger alguém, 
mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito 
de obter para si ou para outrem indevida vantagem 
econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de 
fazer alguma coisa. 

a) Estão corretas as assertivas II, III e V, apenas 
b) Estão corretas as assertivas II, III, IV e V, apenas 
c) Estão corretas as assertivas I, II, III e IV, apenas 
d) Estão corretas as assertivas II, III e IV, apenas 
e) Estão corretas as assertivas I, II, III, IV e V. 

 
33. Acerca da Lei nº. 11.343, de 23 de agosto de 2006 (Lei 

do SISNAD), assinale a alternativa CORRETA:  

a) Aquele que oferece droga, eventualmente e sem 
objetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento, 
para juntos consumirem, muito embora seja crime 
previsto na Lei nº 11.343/2006 (Lei do SISNAD), não 
terá previsão de pena privativa de liberdade.  
 
 

b) O indiciado ou acusado que colaborar 
obrigatoriamente com a investigação policial e o 
processo criminal na identificação dos demais 
coautores ou partícipes do crime, mesmo não sendo 
possível a recuperação total ou parcial do produto do 
crime, no caso de condenação, terá pena reduzida de 
um terço a dois terços. 

c) Kelvin (23 anos), é flagrado pela Polícia Militar 
trazendo consigo 1 (um) cigarro de substância 
entorpecente (maconha), para consumo próprio. 
Neste caso, Kelvin pode ser punido com pena 
privativa de liberdade. 

d) O inquérito policial será concluído no prazo de 10 
(dez) dias, se o indiciado estiver preso, e de 30 (trinta) 
dias, quando solto. 

e) Todos os crimes previstos na Lei nº. 11.343, de 23 de 
agosto de 2006 (Lei do SISNAD) são considerados 
de ação penal pública. 

 
LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO 

34. Sobre as normas gerais de conduta e circulação, 
Capítulo III da Lei nº 9.503/97, que instituiu o Código de 
Trânsito Brasileiro, assinale a alternativa correta: 

a) O condutor que tenha o propósito de ultrapassar um 
veículo de transporte coletivo que esteja parado, 
efetuando embarque ou desembarque de 
passageiros, deverá reduzir a velocidade, dirigindo 
com atenção redobrada ou parar o veículo com vistas 
à segurança dos pedestres. 

b) A ultrapassagem de outro veículo em movimento 
deverá ser feita pela esquerda, obedecida a 
sinalização regulamentar e as demais normas 
estabelecidas neste Código, sem exceção.  

c) Dentre outras determinações, no que diz respeito ao 
uso de luzes em veículo, o condutor obedecerá o 
seguinte: nas vias não iluminadas o condutor deve 
usar luz baixa, exceto ao cruzar com outro veículo ou 
ao segui-lo; a troca de luz baixa e alta, de forma 
intermitente e por curto período de tempo, com o 
objetivo de advertir outros motoristas, só poderá ser 
utilizada para indicar a intenção de ultrapassar o 
veículo que segue à frente; o condutor manterá 
acesas pelo menos as luzes de posição do veículo 
quando sob chuva forte, neblina ou cerração. 

d) A sequência de ações do condutor ao efetuar a 
ultrapassagem será na seguinte ordem: a) afastar-se 
do usuário ou usuários aos quais ultrapassa, de tal 
forma que deixe livre uma distância lateral de 
segurança; b) indicar com antecedência a manobra 
pretendida, acionando a luz indicadora de direção do 
veículo ou por meio de gesto convencional de 
braço; c) retomar, após a efetivação da manobra, a 
faixa de trânsito de origem, acionando a luz 
indicadora de direção do veículo ou fazendo gesto 
convencional de braço, adotando os cuidados 
necessários para não pôr em perigo ou obstruir o 
trânsito dos veículos que ultrapassou.  

e) O condutor que for ingressar numa via, procedente de 
um lote lindeiro a essa via, terá preferência em 
relação aos veículos e pedestres que por ela estejam 
transitando.  
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35. Sobre a competência dos órgãos que compõem o 
Sistema Nacional de Trânsito, de acordo com a Lei nº 
9.503/97, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro, 
assinale a alternativa correta: 

a) É vedado aos órgãos e entidades executivos do 
Sistema Nacional de Trânsito celebrar convênio 
delegando as atividades previstas neste Código.  

b) Compete às JARI julgar os recursos interpostos pelos 
infratores e solicitar aos órgãos e entidades 
executivos de trânsito e executivos rodoviários 
informações complementares relativas aos recursos, 
objetivando uma melhor análise da situação 
recorrida.  

c) Compete à Polícia Rodoviária Federal, no âmbito das 
vias urbanas municipais, cumprir e fazer cumprir a 
legislação e as normas de trânsito, no âmbito de suas 
atribuições.  

d) Compete às Polícias Militares dos Estados e do 
Distrito Federal executar a fiscalização de trânsito, 
quando e conforme convênio firmado, como agente 
do órgão ou entidade executivos de trânsito ou 
executivos rodoviários, exclusivamente.  

e) Compete exclusivamente ao órgão executivo de 
trânsito dos Estados e do Distrito Federal registrar e 
licenciar, na forma da legislação, veículos de tração e 
propulsão humana e de tração animal, fiscalizando, 
autuando, aplicando penalidades e arrecadando 
multas decorrentes de infrações   

 

36. Sobre as categorias das carteiras nacionais de 
habilitação, Capítulo XIV da Lei nº 9.503/97, que instituiu 
o Código de Trânsito Brasileiro, assinale a alternativa 
correta: 

a) Para obter a Carteira Nacional de Habilitação, o 
candidato deverá preencher os seguintes requisitos: 
ser penalmente imputável, ter formação pelo menos 
de ensino médio completo e possuir Carteira de 
Identidade ou equivalente.  

b) O exame de aptidão física e mental será preliminar e 
renovável a cada três anos, ou a cada dois anos para 
condutores com mais de sessenta e cinco anos de 
idade, no local de residência ou domicílio do 
examinado. 

c) A categoria “D” é a mínima exigida para a condução 
de combinação de veículos em que a unidade tratora 
se enquadre nas categorias B, C ou D e cuja unidade 
acoplada, reboque, semirreboque, trailer ou 
articulada tenha 6.000 kg (seis mil quilogramas) ou 
mais de peso bruto total, ou cuja lotação exceda a 8 
(oito) lugares.      

d) A categoria “B” é a mínima exigida para a condução 
de veículo automotor da espécie motor-casa, definida 
nos termos do Anexo I do Código de Trânsito 
Brasileiro, cujo peso não exceda a 6.000 kg (seis mil 
quilogramas), ou cuja lotação não exceda a 8 (oito) 
lugares, excluído o do motorista.  

e) A categoria “C” é a mínima exigida para a condução 
de veículo motorizado utilizado no transporte de 
passageiros, cuja lotação exceda a oito lugares, 
excluído o do motorista.  

 
 
 

37. Sobre as normas gerais de conduta e circulação, 
Capítulo III da Lei nº 9.503/97, que instituiu o Código de 
Trânsito Brasileiro, é correto afirmar que: 

a) Os condutores de motocicletas, motonetas e 
ciclomotores só poderão circular nas vias utilizando 
capacete de segurança, com viseira ou óculos 
protetores, segurando o guidom com as duas mãos e 
usando vestuário de proteção, de acordo com as 
especificações do CONTRAN.  

b) Os ciclomotores devem ser conduzidos pela 
esquerda da pista de rolamento.  

c) Onde não existir sinalização regulamentadora, a 
velocidade máxima nas vias de trânsito rápido, 
arteriais e coletoras será, respectivamente, oitenta 
quilômetros por hora, quarenta quilômetros por hora 
e sessenta quilômetros por hora.  

d) São vias urbanas as estradas e rodovias.  
e) É vedado ao órgão ou entidade de trânsito ou 

rodoviário com circunscrição sobre a via 
regulamentar, por meio de sinalização, velocidades 
superiores ou inferiores àquelas estabelecidas no 
parágrafo anterior.  

 

38. Sobre a sinalização de trânsito, conforme Capítulo VII da 
Lei nº 9.503/97, que instituiu o Código de Trânsito 
Brasileiro, assinale a alternativa INCORRETA: 

a) A afixação de publicidade ou de quaisquer legendas 
ou símbolos ao longo das vias condiciona-se à prévia 
aprovação do órgão ou entidade com circunscrição 
sobre a via.          

b) A sinalização terá a seguinte ordem de prevalência: I 
- as indicações dos sinais sobre as demais normas de 
trânsito; II - as indicações do semáforo sobre os 
demais sinais; III - as ordens do agente de trânsito 
sobre as normas de circulação e outros sinais. 

c) O órgão ou entidade de trânsito com circunscrição 
sobre a via poderá retirar ou determinar a imediata 
retirada de qualquer elemento que prejudique a 
visibilidade da sinalização viária e a segurança do 
trânsito, com ônus para quem o tenha colocado.         

d) Os locais destinados pelo órgão ou entidade de 
trânsito com circunscrição sobre a via à travessia de 
pedestres deverão ser sinalizados com faixas 
pintadas ou demarcadas no leito da via. 

e) É proibido afixar sobre a sinalização de trânsito e 
respectivos suportes, ou junto a ambos, qualquer tipo 
de publicidade, inscrições, legendas e símbolos que 
não se relacionem com a mensagem da sinalização.  

 

LEGISLAÇÃO INSTITUCIONAL 

39. De acordo com o Estatuto dos Policiais Militares, Lei nº 
6.218 de 1983, é considerado dependente do policial 
militar: 

a) A filha solteira, mesmo que a mesma receba 
remuneração. 

b) A mãe solteira, desde que não receba remuneração. 
c) A mãe viúva, mesmo que a mesma receba 

remuneração. 
d) A filha casada, desde que não receba remuneração. 
e) O filho estudante, menor de 24 (vinte e quatro) anos, 

desde que não receba remuneração. 
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40. Em conformidade com o Estatuto dos Policiais Militares, 
Lei nº 6.218 de 1983, sobre as Situações Especiais, 
assinale a alternativa correspondente: 

I. O policial militar será agregado quando for afastado, 
temporariamente, do serviço ativo por haver 
ultrapassado um ano contínuo em licença para 
tratamento de saúde própria. 

II. O policial militar promovido indevidamente passa 
automaticamente a situação transitória de excedente 
ao seu respectivo quadro. 

III. Não é considerado no exercício de função policial 
militar os policiais militares da ativa que desempenham 
cargo de instrutor de estabelecimento de ensino das 
Forças Armadas, no país ou no exterior. 

IV. A passagem do policial militar à situação de “a 
disposição” não abre vaga para fins de promoção ou 
movimentação. 

 
a) Somente as alternativas I e IV são corretas. 
b) Somente a alternativa III é correta. 
c) Somente as alternativas I, II e IV são corretas.  
d) Somente as alternativas II e III são corretas. 
e) Somente as alternativas II, III e IV são corretas. 

 
41. O artigo 14 do Estatuto dos Policiais Militares de Santa 

Catarina, Lei nº 6.218, de 10 de fevereiro de 1983, traz 
que a hierarquia e a disciplina são a base institucional da 
Polícia Militar. De acordo com este dispositivo legal faça 
a análise das afirmações abaixo e assinale a alternativa 
correta: 

I. O respeito à hierarquia é consubstanciado no espírito 
de acatamento à sequência de autoridade. 

II. A Autoridade e a responsabilidade crescem com o grau 
hierárquico. 

III. A hierarquia policial militar é a rigorosa observância e 
o acatamento integral das leis, regulamentos, normas 
e disposições que fundamentam o organismo policial-
militar e coordenam seu funcionamento regular e 
harmônico traduzindo-se pelo perfeito cumprimento do 
dever por parte de todos e de cada um dos 
componentes desse organismo. 

IV. Disciplina é a ordenação da autoridade em níveis 
diferentes dentro da estrutura da Polícia Militar. A 
ordenação se faz por postos ou graduações; e dentro 
de um mesmo posto ou graduação se faz pela 
antiguidade.  

V. A disciplina e o respeito à hierarquia devem ser 
mantidos em todas as circunstâncias, entre policiais 
militares da ativa, da reserva e reformados. 
 

a) Somente II, III e IV estão corretas. 
b) Somente I, II, III e IV estão corretas. 
c) As assertivas I, II, III, IV e V estão corretas. 
d) Somente II, III e V estão corretas. 
e) Somente I, II e V estão corretas. 

 
 
 
 
 
 
 

42. Sobre o sistema remuneratório dos Militares Estaduais, 
especificamente tratado na Lei Complementar nº 
614/2013, assinale a alternativa INCORRETA: 

a) Estão compreendidas no subsídio e por ele extintas 
todas as espécies remuneratórias do regime anterior, 
em especial os valores incorporados à remuneração 
a título de adicional por tempo de serviço, triênios ou 
quinquênios. 

b) Não poderão ser concedidas, a qualquer tempo e a 
qualquer título, quaisquer outras vantagens com o 
mesmo título e fundamento das verbas extintas 
quando da adoção do regime de remuneração por 
subsídio. 

c) Os Militares Estaduais não poderão perceber 
cumulativamente com o subsídio quaisquer valores 
ou vantagens incorporados à remuneração por 
decisão administrativa, judicial ou extensão 
administrativa de decisão judicial, de natureza geral 
ou individual, ainda que decorrentes de sentença 
judicial transitada em julgado. 

d) A Indenização por Regime Especial de Serviço Ativo 
constitui-se em verba de natureza indenizatória e não 
se incorpora ao subsídio, aos proventos nem à 
pensão por morte, sendo isenta da incidência de 
contribuição previdenciária. 

e) O subsídio dos Militares Estaduais exclui o direito à 
percepção de retribuição financeira transitória pelo 
exercício de função de comando, direção, chefia ou 
assessoramento. 

 

43. De acordo com a Lei Nº 16.773, de 30 de novembro de 
2015 que dispõe sobre as formas de cumprimento da 
jornada de trabalho e o banco de horas no âmbito das 
instituições militares estaduais e estabelece outras 
providências e a Lei Complementar Nº 614, de 20 de 
dezembro de 2013 que fixa o subsídio mensal dos 
Militares Estaduais, assinale a alternativa INCORRETA: 

a) O valor da Indenização por Regime Especial de 
Serviço Ativo não constitui base de cálculo de 
qualquer vantagem. 

b) Não faz jus à Indenização por Regime Especial de 
Serviço Ativo o militar estadual que não tenha 
concluído o curso de formação profissional para 
ingresso na carreira. 

c) A Indenização por Regime Especial de Serviço Ativo 
visa compensar o desgaste físico e mental a que 
estão sujeitos os titulares dos cargos de que trata 
esta Lei Complementar em razão da eventual 
prestação de serviço em condições adversas de 
segurança, com risco à vida, disponibilidade para 
cumprimento de escalas de serviço, horários 
irregulares, horário noturno e chamados a qualquer 
hora e dia. 

d) A jornada de trabalho do militar estadual será 
cumprida sob a forma de escalas de serviço e/ou 
expediente administrativo. O registro no banco de 
horas será realizado em frações de 05 (cinco) 
minutos, desprezados os períodos que não 
alcançarem esse espaço de tempo. 

e) O banco de horas, sistema de natureza 
compensatória instituído pela Lei Complementar nº 
614, de 20 de dezembro de 2013, consiste no registro 
do quantitativo de horas, excedentes ou insuficientes, 
em relação ao quantitativo estabelecido para a 
jornada de trabalho individual do militar estadual, na 
forma do disposto na Lei. 
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DIREITO PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL 
MILITAR 

44. No que tange as penas principais previstas no Código 
Penal Militar, assinale a alternativa correta:  

a) A pena de morte é executada por injeção letal.   
b) A pena de morte é uma das penas principais previstas 

no Código Penal Militar. 
c) O mínimo da pena de detenção é de um ano, e o 

máximo de trinta anos; o mínimo da pena de prisão é 
de trinta dias, e o máximo de dez anos.   

d) A pena de impedimento consiste na agregação, no 
afastamento, no licenciamento ou na disponibilidade 
do condenado, pelo tempo fixado na sentença, sem 
prejuízo do seu comparecimento regular à sede do 
serviço. Não será contado como tempo de serviço, 
para qualquer efeito, o do cumprimento da pena. 

e) A pena de reclusão sujeita o condenado a 
permanecer no recinto da unidade, sem prejuízo da 
instrução militar. 

 

45. Segundo o Código Penal Militar, "recusar obedecer a 
ordem do superior sobre assunto ou matéria de serviço, 
ou relativamente a dever imposto em lei, regulamento ou 
instrução" caracteriza espécie de: 

a) Desobediência. 
b) Desacato a superior. 
c) Insubmissão. 
d) Insubordinação. 
e) Desrespeito a superior. 

 

46. Acerca dos crimes contra a autoridade ou disciplina 
militar do Código Penal Militar, assinale a alternativa 
correta:  

a) Para a caracterização do crime de motim é 
necessário que os agentes estejam armados.   

b) Comete crime de conspiração o militar que deixa de 
levar ao conhecimento do superior o motim ou revolta 
de cuja preparação teve notícia. 

c) Comete o crime de violência contra inferior, o superior 
hierárquico que ofende inferior, mediante ato de 
violência que, por natureza ou pelo meio empregado, 
se considera aviltante. 

d) O militar que critica publicamente ato de seu superior 
incide no crime de publicação ou crítica indevida. 

e) O crime de incitamento consiste em fazer apologia de 
fato que a lei militar considera crime, ou do autor do 
mesmo, em lugar sujeito à administração militar. 

 

PORTUGUÊS 

47. De acordo com a 3ª edição o Manual de padronização e 
redação dos atos oficiais do Estado de Santa Catarina, 
instituído pelo Decreto nº 840, de 27 de dezembro de 
1999, não podem estar presentes nas produções 
textuais, por caracterizarem-se como defeitos que 
devem ser evitados:  

a) Pleonasmo ou redundância, ambiguidade, cacofonia, 
chavões, eco e impessoalidade. 

b) Chavões, concisão, eco, obscuridade e pleonasmo 
ou redundância. 

c) Ambiguidade, cacofonia, coerência e coesão, 
pleonasmo ou redundância e obscuridade. 

d) Ambiguidade, cacofonia, chavões, eco, obscuridade 
e objetividade e clareza. 

e) Ambiguidade, cacofonia, chavões, eco, obscuridade 
e pleonasmo ou redundância. 

48. Segundo o manual de padronização e redação dos atos 
oficiais usado pelo Estado de Santa Catarina algumas 
qualidades devem ser incutidas nos textos oficiais, entre 
estas qualidades estão a coerência e coesão. Sendo 
assim, numere a locução conectiva da segunda coluna 
de acordo com a sua adequada relação de sentido 
presente na primeira coluna: 

1. Adição 
2. Alternância 
3. Causa 
4. Condição 
5. Oposição 

 
(  ) No entanto, apesar de, a despeito de, não obstante, 

malgrado a, por mais que, muito embora. 
(  ) Não só... mas também, tanto... como, não 

apenas...como. 
(  ) Contanto que, desde que, a não ser que, a menos 

que, exceto se. 
(  ) Nem... nem, ou... ou, ora... ora, quer... quer, seja... 

seja. 
(  ) Devido à, em vista de, em virtude de, em face de, em 

razão de, já que, uma vez que. 
  

Assinale a alternativa que condiz com a correta 
correlação, no sentido de cima para baixo, considerando 
o manual de padronização e redação dos atos oficiais 
usado pelo Estado de Santa Catarina: 

a) 5, 1, 4, 2, 3. 
b) 1, 2, 4, 5, 3. 
c) 5, 3, 1, 2, 4. 
d) 1, 2, 3, 4, 5. 
e) 4, 1, 5, 2, 3. 

 
49. Considere as frases abaixo: 

I. Sem conhecer as leis, o policial não saberá apresentar 
razões porque de sua atitude diante de um crime ou 
contravenção. 

II. Os danos patrimoniais causados pelos manifestantes 
do passe livre em Florianópolis marcaram o porquê do 
descaso da sociedade catarinense para com tal 
movimento. 

III. A Constituição Federal trouxe inúmeros benefícios, 
embora os direitos contidos nela não sejam de todo 
respeitados, com a persistência do analfabetismo 
funcional, por que passa parte de nossa nação. 

IV. Os problemas de Segurança Pública por que passa um 
Estado devem ser prevenidos e combatidos pelo 
governo, porque ele foi criado para atender os anseios 
de seu povo. 
 

Consoante ao Decreto nº 840 de 27/12/ 1999 de Santa 
Catarina assinale a alternativa que elenca os itens onde 
os termos que aparecem sublinhados estão corretos: 

a) Somente nas assertivas I e IV. 
b) Somente nas assertivas I, III e IV. 
c) As assertivas I, II, III e IV. 
d) Somente nas assertivas II, III e IV. 
e) Somente nas assertivas I, II e III. 
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50. De acordo com a 3ª edição do Manual de padronização 
e redação dos atos oficiais do Estado de Santa Catarina, 
instituído pelo Decreto nº 840, de 27 de dezembro de 
1999, a redação oficial pode ser assim definida: 

a) Redação oficial é a técnica usada na escritura das 
correspondências geradas na rotina do serviço 
público, ou seja, é a maneira pela qual os servidores 
públicos se comunicam entre si, excluindo-se deste 
conceito a técnica usada nas correspondências de 
órgãos do Poder Público e particulares, já que nestes 
casos, não se exige qualquer espécie de formalidade 
ou padronização.  

b) Redação oficial pode ser conceituada como a técnica 
utilizada pelo particular que pretenda corresponder-
se com qualquer órgão da Administração Pública, 
exigindo-se, portanto, do particular a padronização na 
redação de documentos. 

c) Redação oficial é a técnica usada na escritura das 
correspondências, dos processos e documentos 
gerados na rotina do serviço público, ou seja, é a 
maneira pela qual o Poder Público se comunica 
formalmente com órgãos e servidores públicos, e com 
particulares. 

d) Redação oficial é a técnica usada na confecção de 
correspondências, processos e documentos gerados 
na rotina do serviço público, ou seja, é a maneira pela 
qual o Poder Público se comunica formalmente 
apenas entre seus órgãos. 

e) Redação oficial é a técnica usada na confecção de 
correspondências, processos e documentos gerados 
na rotina do serviço público, ou seja, é a maneira pela 
qual o Poder Público se comunica, de maneira formal, 
tão somente entre os órgãos que o compõem e os 
particulares. 




