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COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL
01
No que diz respeito aos prazos para utilização do requerimento, é correto afirmar que
A) o prazo para a autoridade competente solucionar o requerimento é de até 30 dias úteis improrrogáveis.
B) a solução do requerimento deve ser publicada em Boletim Interno ou Geral, ficando a cargo do requerente se
informar.
C) o prazo para requerer obedece ao estabelecido em legislações específicas, observando‐se os prazos prescricionais e
decadenciais.
D) não há nenhuma punição estabelecida para o caso de não cumprimento do(s) prazo(s) estipulado(s) para resposta do
requerimento.

02
Com a finalidade de proporcionar tratamento a assuntos oficiais entre órgãos da Administração Pública e também a
particulares, o ofício:
I. Pode ser produzido e difundido através de meio eletrônico.
II. Dispensa as formas de cortesia, tanto os que transitam no âmbito da PMPB, quanto os externos.
III. É uma correspondência de âmbito exclusivamente interno da PMPB para circulação restrita entre os órgãos desta.
É correto o que se afirma completamente em
A) I, II e III.
B) I, apenas.
C) II, apenas.
D) I e III, apenas.

03
Analise as afirmativas correlatas.
I. “O memorando é a correspondência que circula internamente nas Organizações Policiais Militares (OPMs) da PMPB,
e na mesma linha de subordinação, sendo utilizado por autoridade superior para escalões subordinados.”
PORQUE
II. “As funções competentes para expedir este documento são as de Comandante‐Geral, Subcomandante‐Geral,
Coordenador‐Geral do Estado Maior Estratégico (EME), diretores, Corregedor, Ouvidor, comandantes regionais,
comandantes de OPMs nos níveis de Batalhão e Companhias e Pelotões ou congêneres, além do Ajudante‐Geral.”
Assinale a alternativa correta.
A) A primeira afirmativa é falsa e a segunda, verdadeira.
B) A primeira afirmativa é verdadeira e a segunda, falsa.
C) As duas afirmativas são verdadeiras, mas a segunda não justifica a primeira.
D) As duas afirmativas são verdadeiras, e a segunda é uma justificativa correta da primeira.

04
A elaboração de texto para um ofício requer atenção a alguns procedimentos. Marque V para as alternativas
verdadeiras e F para as falsas sobre a produção de um ofício para a PMPB.
( ) Numerar todos os parágrafos incluindo o primeiro.
( ) Informar do que se trata logo no primeiro parágrafo.
( ) Apresentar a solução ou parecer no 1º parágrafo ou sequente.
A sequência está correta em
A) F, F, V.
B) F, V, F.
C) V, F, V.
D) V, V, F.

05
Em situações de crise são condutas apropriadas ao relacionamento com as mídias:
I. Evitar o contato direto com a imprensa, procurando manter as fontes protegidas do assédio e da exposição negativa.
II. Produzir e disponibilizar aos repórteres um completo levantamento da situação com dados, números e informações
atualizadas.
III. Elaborar um texto informativo para a imprensa com, no máximo, duas páginas, descrevendo o fato ocorrido e
enfatizando as providências da empresa.
IV. Utilizar palavras alarmistas ou negativas, a fim de ampliar o efeito negativo da ocorrência com o objetivo de comover
e sensibilizar a opinião pública para o problema.
Estão corretas apenas as afirmativas
A) I e II.
B) I e IV.
C) II e III.
D) III e IV.
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06
Na elaboração de uma parte, deve‐se atentar para as seguintes normatizações, EXCETO:
A) Conforme a natureza da parte, o texto poderá variar e seguir, em linhas gerais, as prescrições relativas aos ofícios.
B) Os parágrafos das partes devem ser numerados, à exceção do primeiro, sendo possível sua produção e divulgação
através de meio eletrônico.
C) O texto deve ser digitado em times new roman, tamanho doze, espacejamento simples, sempre que possível na
metade de uma folha de papel formato A4.
D) O texto deve ser claro, conciso e preciso, ofertando dados capazes de identificar todas as partes envolvidas, o local, a
data e a hora da ocorrência e caracterizar as circunstâncias, com comentários e impressões pessoais da situação.

07
Associe as colunas relacionando as modalidades de marketing com suas respectivas conceituações.
( ) Focado na máxima empatia, no contato com o cliente por meio de promoções e técnicas
1. De relacionamento.
de comunicação geradoras de satisfação, envolvimento e identificação com relação à
organização.
( ) Consiste em aplicar uma visão de marketing a todas as rotinas de uma organização, a
2. Institucional.
todos os aspectos do ambiente interno onde se encontra o público diretamente envolvido
com a organização.
3. Endomarketing.
( ) Engloba todos os aspectos relacionados à fixação da marca na memória do público (share
of mind), com o objetivo imediato de criar uma atitude favorável a organização nos
diversos segmentos de público.
A sequência está correta em
A) 1, 2, 3.
B) 1, 3, 2.
C) 2, 3, 1.
D) 3, 2, 1.

08
No relacionamento com as mídias, são expectativas comportamentais do assessor de imprensa para com os veículos
de comunicação, EXCETO:
A) Fornecer soluções para os problemas apresentados pelo repórter de forma ágil.
B) Mediar os conflitos sempre com transparência, sem nunca sonegar informações.
C) Atuar como facilitador e interlocutor nas relações do jornalista com as instituições e suas fontes.
D) Solicitar ao repórter a leitura da pauta, a fim de ofertar informações precisas e da matéria para aprovação antes de
ser publicada.

09
O newsletter é considerado uma ferramenta eficaz de comunicação, quando
A) se pretende reunir num mesmo material o release, fotos, documentos etc.
B) é dirigido a um público determinado tratando de um tema específico com produção especializada.
C) busca‐se divulgar uma informação em um veículo de comunicação como se fosse uma produção jornalística deste.
D) é produzido para o endomarketing, com o intuito de ser fixado em local de fácil acesso e ampla visibilidade de todos
os colaboradores.

10
Analise as afirmativas correlatas.
I. “O trabalho de divulgação de uma organização começa por um clipping eficiente, rico em informações, que contenha
todos os contatos (telefones, endereços e e‐mails) dos veículos de comunicação, seus editores e repórteres.”
PORQUE
II. “Com estas informações e um bom material promocional, de preferência um folder para ser enviado à imprensa,
pode‐se chegar a um excelente resultado, conquistando um mailing list repleto de publicações sobre o fato ou
organização, divulgado nos principais veículos de comunicação ou colunas direcionadas ao público‐alvo a ser atingido.”
Assinale a alternativa correta.
A) As duas afirmativas são falsas.
B) A primeira afirmativa é falsa e a segunda, verdadeira.
C) As duas afirmativas são verdadeiras, mas não estabelecem relação entre si.
D) As duas afirmativas são verdadeiras, e a segunda é uma justificativa correta da primeira.
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RACIOCÍNIO LÓGICO
11
Considerando que todo C é B, algum A é B, algum C é A, algum D é A e nenhum D é B, é correto afirmar que
A) algum C é D.
C) dentre os A que também são B, alguns são C.
D) dentre os D que também são A, alguns são C.
B) algum A é C e D ao mesmo tempo.

12
Três pacientes se submeterão a uma cirurgia cujo risco de complicações graves é de 20%. Dessa forma, a probabilidade
de que todas as três cirurgias ocorram bem, isto é, sem complicações graves é de, aproximadamente:
A) 51%.
B) 56%.
C) 64%.
D) 72%.

13
Sabe‐se que a partir do contingente de militares lotados no setor administrativo de um Batalhão da Polícia Militar é
possível formar 66 comissões distintas de dois integrantes cada. Logo, o número de comissões distintas de três
integrantes cada, que se pode formar com esse contingente, é
C) 480.
D) 576.
A) 220.
B) 368.

14
Durante uma investigação criminal, verificou‐se, em um papel, parte da senha de um cofre tomado como objeto da
cena do crime. Com a perícia técnica, descobriu‐se que a senha é formada por uma sequência lógica numérica de 6
números mais um dígito verificador e que o dígito verificador equivale à divisão da diferença entre os dois
últimos números por 6. Considerando que, no papel, constavam os cinco primeiros números 5, 13, 25, 41, 61, então o
dígito verificador é
A) 3.
B) 4.
C) 7.
D) 8.

15
Ao chegar à sala de aula, uma professora encontrou quebrada sua mesa e questionou aos cinco alunos presentes –
Álvaro, Arthur, Alberto, Armando e Antônio – acerca de quem era o responsável pelo fato. Cada um respondeu:
Álvaro: “Sou inocente”.
Arthur: “Alberto é o culpado”.
Alberto: “Antônio é o culpado”.
Armando: “Álvaro disse a verdade”.
Antônio: “Arthur mentiu”.
Sabe‐se que Arthur é inocente e apenas um dos alunos é o culpado pela quebra da mesa. Além disso, apenas um
deles mentiu e todos os demais disseram a verdade. Logo, pode‐se concluir que o culpado é
A) Álvaro.
B) Alberto.
C) Antônio.
D) Armando.

16
Com cinco programadores de sistemas trabalhando oito horas por dia, um software ERP completo é desenvolvido em
16 meses. Dessa forma, com quatro programadores trabalhando dez horas por dia e com uma produtividade 20%
menor, o número de meses para desenvolver esse mesmo software será
D) 24.
A) 14.
B) 18.
C) 20.

17
Considere o seguinte argumento lógico: se hoje é domingo, Felipe vai à festa. Se Felipe vai à festa, Pedro vai ao cinema.
Se Pedro vai ao cinema, Alberto dorme mais cedo, às 20h. Logo, se Alberto estava às 22h retornando de uma festa onde
cantou, brincou e se divertiu durante todo o tempo, pode‐se afirmar que
A) Pedro foi ao cinema.
C) hoje é domingo e Pedro não foi ao cinema.
B) Alberto e Felipe foram à festa.
D) hoje não é domingo e Felipe não foi à festa.

18
Ao lançar, simultaneamente, dois dados não viciados, a probabilidade de não sair soma igual a sete é
A) 1/6.
B) 7/9.
C) 4/5.
D) 5/6.
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19
A senha de um cofre eletrônico é formada por quatro dígitos distintos contendo letras e números. Pedro deseja criar
uma senha com base nas letras de seu primeiro nome e nos algarismos de sua data de nascimento. Considerando que
em 23 de setembro de 2014 Pedro completou 22 anos, então o número de combinações possíveis para sua senha é
A) 720.
B) 1.400.
C) 2.250.
D) 5.040.

20
Se Coxinha é inocente, então Macarrão também é inocente. Se Boleba é inocente, então Gugão é inocente. Em deter‐
minado instante da investigação, constatou‐se que ou Coxinha é culpado, ou Gugão é culpado. Sabe‐se que ao final da
investigação descobriu‐se que Coxinha não é culpado. Logo, é correto afirmar que
A) Boleba e Gugão são inocentes.
B) Coxinha e Macarrão não são culpados.
C) Coxinha, Macarrão e Boleba são culpados.
D) Coxinha e Boleba são inocentes, mas Gugão é culpado.

CONHECIMENTO DE LEGISLAÇÃO
21
Nos termos dos direitos e deveres individuais e coletivos, indique a situação INCOMPATÍVEL com a Constituição Federal.
A) João foi aprovado em concurso público e, como condição para posse, foi exigido que se filiasse a determinada
associação sindical.
B) Independentemente de licença ou censura, o artista Antônio pode retratar em seus quadros as desigualdades de
sexo, raça e religião.
C) O Município desapropriou o imóvel de Maria, declarando‐o como de utilidade pública para fins de construir uma
escola de ensino infantil no bairro.
D) A autoridade policial adentrou o apartamento de Pedro, sem o consentimento deste, para prestar socorro a um
homem pendurado na sacada do andar superior.

22
Quanto ao Direito Penal, considere que João, cidadão desempregado, induza Pedro, chefe do almoxarifado de um
órgão público, a retirar materiais do estoque para uso em finalidade particular. A hipótese narrada configura
A) concurso de pessoas.
C) furto cometido por Pedro e João.
B) crime cometido apenas por João.
D) crime cometido apenas por Pedro.

23
Nos termos do Código Penal, se João, servidor público, apropriar‐se de dinheiro ou qualquer utilidade que, no exercício
do cargo, recebeu por erro de Pedro, a conduta terá configurado crime de
A) concussão.
C) emprego irregular de verbas.
B) improbidade administrativa.
D) peculato por erro de outrem.

24
Nos termos do Código Penal, no homicídio simples, se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante
valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida, a injusta provocação da vítima
A) fica extinta a punibilidade.
C) a pena é aumentada de um terço.
B) caracteriza‐se a legítima defesa.
D) o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terço.

25
“Compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar os militares dos estados, nos crimes militares definidos em lei e as
ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao
tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças.”
O trecho apresentado é
A) verdadeiro, nos termos da Constituição Federal.
B) falso, pois não cabe ao tribunal decidir sobre a perda do posto.
C) falso, pois não cabe ao tribunal decidir sobre a perda de patente dos oficiais.
D) falso, pois compete à Justiça Militar julgar militares ainda que a vítima seja um civil.
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26
“Corrupção passiva é o ato receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função, ou antes
de assumi‐la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem.”
O trecho apresentado é
A) verdadeiro e traduz adequadamente o tipo penal.
B) falso, pois o crime não abrange condutas fora da função.
C) falso, pois o crime não abrange a aceitação de promessa de vantagem.
D) falso, pois o crime não abrange o recebimento para outrem de vantagens indevidas.

27
Nos termos do Código Penal, quanto ao crime contra o patrimônio tipificado como furto, se o criminoso é primário e
é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode, EXCETO:
A) Aplicar a pena de extorsão.
C) Diminuir a pena de um a dois terços.
B) Aplicar somente a pena de multa.
D) Substituir a pena de reclusão pela de detenção.

28
Nos termos do Código de Processo Penal, são espécies de ação penal, EXCETO:
A) Privada.
C) Pública condicionada.
B) Privada imprópria.
D) Pública incondicionada.

29
Nos termos do Código de Processo Penal, em até 24 horas após a realização da prisão em flagrante, deve‐se encaminhar
ao juiz competente:
A) O auto de prisão.
C) As testemunhas de acusação.
B) A cópia integral do inquérito.
D) O nome do advogado do preso.

30
Nos termos do Código Penal Militar, considere que um militar tenha abandonado, sem ordem superior, o lugar de
serviço que lhe tenha sido designado, antes do término. A conduta descrita é tipificada como
A) deserção.
C) abandono de posto.
B) omissão de oficial.
D) descumprimento de missão.

31
Quanto à Lei nº 9.455/1997, é correto afirmar que
A) o crime de tortura é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia.
B) o crime de tortura é punido com pena de detenção de dois a oito anos.
C) se o crime é cometido por agente público, a pena será reduzida de um terço.
D) se o crime de tortura é cometido mediante sequestro, a pena é acrescida de um terço.

32
De acordo com a Lei nº 8.069/1990, constitui crime previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, EXCETO:
A) Submeter criança, sob guarda ou vigilância policial, a vexame ou a constrangimento.
B) Subtrair criança ao poder de quem o tem sob sua guarda em virtude de lei ou ordem judicial.
C) Deixar o médico de identificar corretamente o neonato e a parturiente, por ocasião do parto.
D) Privar o adolescente de sua liberdade, procedendo à sua apreensão em flagrante de ato infracional.

33
Nos termos da Lei nº 11.343/2006, quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para
consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido
às seguintes penas, EXCETO:
A) Prestação de serviços à comunidade.
B) Detenção de um a três meses e multa.
C) Advertência sobre os efeitos das drogas.
D) Medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo.
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34
“O Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas (Sisnad) prevê medidas para prevenção do uso indevido, atenção
e reinserção social de usuários e dependentes de drogas; estabelece normas para repressão à produção não autorizada
e ao tráfico ilícito de drogas; e, define crimes.
Nos termos da Lei nº 11.343/2006, o trecho anterior é
A) verdadeiro.
C) falso, pois não trata de prevenção.
B) falso, pois não define crimes.
D) falso, pois não cuida da reinserção social.

35
De acordo com a Lei nº 11.340/2006, constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, o juiz
poderá aplicar ao agressor, de imediato, certas medidas protetivas de urgência. Nos termos da norma, a medida
protetiva está corretamente descrita em
A) afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida, durante o período noturno.
B) proibição de frequentação do bairro de residência da ofendida, a fim de preservar a integridade psicológica da ofendida.
C) proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas, por meio de comunicação, salvo mensagens
eletrônicas.
D) proibição de aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância
entre estes e o agressor.

36
Em relação à Lei nº 10.826/2003, que dispõe sobre o Estatuto do Desarmamento, é correto afirmar que
A) é obrigatório o registro de arma de fogo no órgão competente.
B) as armas de qualquer espécie serão registradas no Comando do Exército.
C) as disposições da lei alcançam as armas de fogo das Forças Armadas e Auxiliares.
D) a comercialização de armas de fogo e munições entre pessoas físicas independe de autorização.

37
Nos termos da Lei Estadual nº 3.909/1977, a hierarquia e a disciplina são a base institucional da Polícia Militar. A
autoridade e a responsabilidade crescem, necessariamente, com o
A) desempenho.
B) grau hierárquico.
C) tempo de serviço.
D) comprometimento.

38
Nos termos da Lei Estadual nº 3.909/1977, são manifestações essenciais do valor Policial Militar, EXCETO:
A) A fé religiosa e a dignidade humana.
B) O aprimoramento técnico‐profissional.
C) O civismo e o culto das tradições históricas.
D) O amor à profissão Policial Militar e o entusiasmo com que é exercida.

39
Nos termos da Lei Estadual nº 3.909/1977, o sentimento do dever, o pundonor policial e o decoro da classe impõem,
a cada um dos integrantes da Polícia Militar, conduta moral e profissional irrepreensíveis, com a observância dos
seguintes preceitos da ética Policial Militar, EXCETO:
A) Respeitar a dignidade da pessoa humana.
B) Empregar todas as suas energias em benefício do serviço.
C) Amar a verdade e a responsabilidade como fundamento da dignidade pessoal.
D) Ser parcial no julgamento dos atos e na apreciação do mérito dos subordinados.

40
Nos termos da Lei Complementar Estadual nº 87/08, são princípios basilares a serem observados pela Polícia Militar
da Paraíba, EXCETO:
A) A probidade e a eficiência, dentre outros.
B) A publicidade, resguardados os casos de sigilo.
C) A impessoalidade, salvo casos previstos em lei.
D) A hierarquia, ainda que em detrimento da legalidade.
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CONHECIMENTO TÉCNICO‐PROFISSIONAL
41
O futuro integrante do Curso de Formação de Sargentos da Qualificação de Praças Combatentes (QPC) deve ter em
mente as regras legais e os princípios doutrinários pertinentes à execução de uma prática eficiente e eficaz das
atividades de Policiamento Ostensivo no âmbito da Polícia Militar do Estado da Paraíba. Neste diapasão, alguns
conceitos básicos são imprescindíveis para a correta assimilação da doutrina da Corporação. Relacione adequadamente
os seguintes conceitos às respectivas características.
( ) Conjunto de regras formais e coativas que visam estabelecer um clima de convivência
1. Ordem Pública.
harmoniosa e pacífica entre os cidadãos.
2. Segurança Pública.
( ) Estágio que representa uma situação de bem‐estar social.
( ) Faculdade discricionária da administração pública de limitar, dentro da lei, as liberdades
3. Tranquilidade Pública.
individuais, em favor de interesse maior da coletividade.
( ) Garantia que o Estado (União, Unidades Federativas e Municipais) proporciona à Nação,
4. Poder de Polícia.
a fim de assegurar a Ordem Pública contra violações de toda espécie, desde que não
contenham conotações ideológicas.
A sequência está correta em
A) 1, 2, 3, 4.
B) 1, 3, 4, 2.
C) 3, 1, 4, 2.
D) 3, 1, 2, 4.

42
O policiamento ostensivo pode ser conceituado como a ação Policial Militar em cujo emprego o homem ou a fração
de tropa engajados sejam identificados de relance, quer pela farda, quer pelo equipamento, armamento ou viatura. É
INCORRETO afirmar, a respeito de suas características, que
A) a ação policial deve ser pautada na legalidade e para ser legítima deve estar fundamentada no Poder de Polícia, que é
discricionário, mas não arbitrário.
B) tem como atributo a ação de presença, expressada pela manifestação que dá à comunidade a sensação de segurança,
pela certeza de cobertura policial.
C) tem caráter de totalidade, pois deve fazer frente a toda e qualquer ocorrência, quer por iniciativa própria, por
solicitação, ou em razão de determinação.
D) trata‐se de uma ação pública com o objetivo de preservar o interesse geral da segurança pública nas comunidades,
excepcionalmente podendo incluir atividade de vigilância particular de bens ou áreas privadas e públicas.

43
“Segundo o Princípio da __________________ de polícia ostensiva, ao policial cabe tratar a todos os cidadãos sem
observar suas próprias concepções pessoais, preconceitos quanto a cor, religião, nível social etc., ou seja, no exercício
da função o policial deve ser impessoal e imparcial em suas ações.” Assinale a alternativa que completa corretamente
a afirmativa anterior.
A) Isenção
B) Aplicação
C) Igualdade
D) Universalidade

44
Em “Treze Reflexões sobre Polícia e Direitos Humanos” preconiza‐se a superação das sequelas deixadas pelo período
ditatorial, em que prevalecia a crença de que a competência se alcança pela truculência, e não pela técnica, maus‐tratos
internos a policiais de escalões inferiores, corporativismo no acobertamento de práticas incompatíveis com a nobreza da
missão policial, entre outros. Consoante esse estudo, é INCORRETO afirmar que
A) em termos de inconsciente coletivo, o policial exerce função educativa arquetípica.
B) o respeito aos superiores não pode ser imposto na base da humilhação e do medo.
C) a falta de Leis Orgânicas para as polícias pode propiciar um desvio fragmentador das instituições.
D) as chamadas éticas da corporação e da cidadania devem conviver paralelamente na atuação do verdadeiro policial.

45
“A base é a valorização da comunidade. Para direcionar seus esforços, a Polícia, ao invés de buscar ideias preconcebidas,
deve buscar, junto às comunidades, os anseios e as preocupações das mesmas, a fim de traduzi‐los em procedimentos
de segurança.” O excerto faz referência ao Princípio do Policiamento Comunitário denominado:
A) Construção do Futuro.
C) Filosofia e Estratégia Organizacional.
B) Criatividade e Apoio Básico.
D) Policiamento Desconcentrado e Personalizado.
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46
O policiamento comunitário representa uma maneira inovadora e mais poderosa de concentrar as energias e os
talentos do departamento policial na direção das condições que, frequentemente, dão origem ao crime e a repetidas
chamadas por auxílio local. Robert Trojanowicz e Bonnie Bucqueroux elencam algumas interpretações errôneas sobre
o policiamento comunitário. Indique, a seguir, a alternativa que expressa uma ideia que representa um dos equívocos
pontuados pelos autores a respeito desta filosofia.
A) O policiamento comunitário deve sempre priorizar o coletivo em detrimento de interesses pessoais.
B) Admite‐se compartilhar poder e autoridade com o subordinado, pois no seu ambiente de trabalho ele deve ser
respeitado pela sua competência e conhecimento.
C) O policiamento comunitário se assenta com a ideia de policial “desarmado”, pois o caráter preventivo de suas ações
ocupam o primeiro plano de relevância na atividade policial.
D) O perfil do profissional policial comunitário deve incluir a capacidade de orientar e participar de decisões comunitárias,
sem perder a qualidade de policial forjado para servir e proteger a sociedade.

47
Acerca da mediação, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.
( ) Constitui instrumento formado por técnicas que independem da formação universitária do mediador, mas que
impõem capacitação específica.
( ) A mediação é o método pelo qual duas ou mais pessoas recorrem, de comum acordo, a um terceiro, que irá intervir
no conflito, decidindo‐o.
( ) Mediação comunitária é uma ferramenta de estímulo à solidariedade, mecanismo facilitador do estabelecimento
de cooperação entre partes, propiciando o empoderamento e a autodeterminação de grupos sociais.
( ) Neste meio de resolução pacífica de conflitos, as próprias partes envolvidas na disputa tentam chegar a um acordo
fazendo concessões e compondo seus interesses em busca da melhor solução para o impasse.
A sequência está correta em
A) V, F, V, F.
B) V, V, F, F.
C) F, F, V, V.
D) F, V, F, F.

48
Ações sociais coletivas de caráter sociopolítico e cultural viabilizam formas distintas de a população se organizar e
expressar suas demandas. Assim, podem ser conceituados os movimentos sociais, sobre os quais considera‐se
INCORRETO afirmar que
A) a Ética na política, um movimento do início dos anos 1990, teve grande importância histórica, porque contribuiu
decisivamente para a deposição – via processo democrático – de um Presidente da República por atos de corrupção,
fato até então inédito no país.
B) no Brasil e em vários outros países da América Latina, no fim da década de 1970 e parte dos anos 1980, ficaram
famosos os movimentos sociais populares articulados por grupos de oposição aos regimes militares, especialmente
pelos movimentos de base cristãos, sob a inspiração da teologia da libertação.
C) a criação de uma Central dos Movimentos Populares foi um fato marcante nos anos 1990, no plano organizativo:
estruturou vários movimentos populares em nível nacional, tal como a luta pela moradia, assim como buscou uma
articulação e criou colaborações entre diferentes tipos de movimentos sociais, populares e não populares.
D) nas sociedades globalizadas, as identidades tendem a estar cada vez mais próximas, motivo pelo qual a tendência é
que as redes distanciem atores sociais diversificados – dos níveis locais aos mais globais, de diferentes tipos de
organizações –, posto que os conflitos daí decorrentes ensejariam a impossibilidade do diálogo da diversidade.

49
Acerca dos requisitos básicos do policiamento ostensivo, assinale a afirmativa INCORRETA.
A) Faz‐se necessário o conhecimento completo do espaço geográfico da comunidade em que atua o policial, assegurando
a familiarização com o terreno, fator indispensável ao melhor desempenho operacional.
B) O desempenho operacional eficiente da atividade de policiamento ostensivo impõe o completo conhecimento da
missão, que tem origem no prévio preparo técnico‐profissional e se completa com o interesse do policial.
C) Dado o caráter impessoal e imparcial da ação Policial Militar, a correção de maneiras no trato com as pessoas pode
ser relegada a segundo plano, por não influir no grau de confiabilidade do público em relação à corporação.
D) O relacionamento compreende o estabelecimento de contatos com os integrantes da comunidade, proporcionando a
familiarização com seus hábitos, costumes e rotinas, de forma a criar uma empatia entre o Policial Militar e a
comunidade.
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De acordo com o que dispõe a Lei Federal nº 10.826/2003, que trata sobre registro, posse e comercialização de armas
de fogo e munição, sobre o Sistema Nacional de Armas – Sinarm, define crimes e dá outras providências, podem portar
arma de fogo, EXCETO:
A) Guarda Portuário.
B) Policial Ferroviário Federal.
C) Auditor da Receita Federal.
D) Guarda Municipal de capital de Estado com mais de 500 mil habitantes em serviço.
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INSTRUÇÕES
1. Material a ser utilizado: caneta de tinta preta ou azul, lápis preto nº 2 e borracha macia.
2. O candidato não poderá ingressar no local de provas portando qualquer tipo de arma, câmera fotográfica,
telefone celular ou qualquer outro aparelho de transmissão/recepção de sinais, sob pena de sua eliminação
do certame.
3. Durante as provas não é permitido ao candidato realizar anotações de informações relativas às suas respostas
(copiar gabarito), consultas bibliográficas de qualquer espécie, usar boné, gorro, chapéu e óculos de sol,
bolsas e sacolas.
4. A duração da prova é de 04 (quatro) horas, já incluindo o tempo destinado à entrega do Caderno de Questões,
a leitura das instruções, a identificação – que será feita no decorrer da prova – e ao preenchimento da Folha
de Respostas (Gabarito).
5. O candidato será submetido ao sistema de identificação por digital e detecção de metal. Ao terminarem as
provas, os candidatos deverão se retirar imediatamente do local, não sendo possível nem mesmo a utilização
dos banheiros.
6. O Caderno de Questões do Exame Intelectual consta de 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha com
04 (quatro) alternativas (A a D) e uma única resposta correta. Leia‐o atentamente.
7. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de
Questões, bem como os dados constantes na Folha de Respostas (Gabarito) que lhe foram fornecidos estão
corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto, ou tenha qualquer imperfeição,
o candidato deverá informar tal ocorrência ao fiscal.
8. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe
única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir.
9. O candidato poderá retirar‐se do local de provas somente a partir dos 120 (cento e vinte) minutos após o
início de sua realização, contudo, não poderá levar consigo o Caderno de Provas, sendo permitida essa
conduta apenas no decurso dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término.
RESULTADOS E RECURSOS
‐ O gabarito oficial preliminar do Exame Intelectual será divulgado no site www.idecan.org.br, no dia útil posterior
à aplicação das provas.
‐ O candidato que desejar interpor recursos contra o gabarito oficial preliminar do Exame Intelectual disporá de
02 (dois) dias úteis, a partir do dia subsequente à divulgação, em requerimento próprio disponibilizado no link
correlato ao Processo Seletivo Interno no site www.idecan.org.br.
‐ A interposição de recursos poderá ser feita somente via Internet, através do Sistema Eletrônico de Interposição de
Recursos, com acesso pelo candidato ao fornecer dados referentes à sua inscrição apenas no prazo recursal, ao
IDECAN, conforme disposições contidas no site www.idecan.org.br, no link correspondente ao Processo Seletivo
Interno.

