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POLÍCIA MILITAR DE SANTA CATARINA 
DIRETORIA DE INSTRUÇÃO E ENSINO 

DIVISÃO DE ENSINO BÁSICO 

PROCESSO SELETIVO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE CABOS 

EDITAL Nº 07/DIE/PMSC/13 

AVALIAÇÃO INTELECTUAL – 05 DE MAIO DE 2013 
 

Graduação:___________________ Nome Completo:___________________________________ Matrícula:______________-_____  
 

Orientações: 
1. Esta avaliação contém 40 questões objetivas. 
2. Cada questão vale 0,25 pontos. 
3. A prova deverá ser realizada com caneta, individualmente e sem consulta.  
4. No caso de rasura do GABARITO, no cartão resposta, a questão será invalidada. 
5. Ao final da prova preencha o cartão resposta, assinalando a resposta com preenchimento completo da área especificada.  
6. A correção será efetuada SOMENTE através do cartão resposta, portanto, ATENÇÃO ao preencher as lacunas. 
7. Início: 14h Término: 18h. 
8. Os 3 últimos candidatos, por sala de aula, sairão juntos. 
  

 

LEGISLAÇÃO INSTITUCIONAL 
 

1. De acordo com a Lei nº 6.218, de 10 de Fevereiro de 1983 
(Estatuto dos Policiais militares do Estado de Santa Catarina), 
devidamente atualizado, qual das assertivas seguintes está 
VIGENTE e de ACORDO com a legislação citada: 
a) Art. 5º - A carreira Policial Militar é caracterizada por atividade 
continuada e devotada, excepcionalmente e quando sobrar tempo, as 
finalidades da Polícia Militar, denominada atividade Policial Militar. 
b) Art. 3º - Os integrantes da Polícia Militar do Estado em razão da 
destinação constitucional da Corporação e em decorrência das Leis 
vigentes, constituem uma categoria especial de servidores públicos 
estaduais e são denominados Policiais militares. 
c) Art. 13, §2º: A promoção a Soldado PM 1ª. classe dar-se-á após 08 
(oito) anos de efetivo serviço, devendo o Soldado de 2ª. classe estar, no 
mínimo no comportamento "Bom". 
d) Art. 13, 1§º: A promoção a Soldado PM 2ª. classe dar-se-á após a 
aprovação no Curso de Formação de Soldado ou Curso de Adaptação 
Policial Militar, e haver completado 01 (um) ano de efetivo serviço. 
 

2. De acordo com a Lei nº 6.218, de 10 de Fevereiro de 1983 
(Estatuto dos Policiais militares do Estado de Santa Catarina), 
devidamente atualizado, qual assertiva seguinte está ERRADA: 
a) A hierarquia e a disciplina são a base institucional da Polícia 
Militar. A autoridade e a responsabilidade crescem com o grau 
hierárquico. 
b) A hierarquia Policial Militar é a ordenação de 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. O respeito a hierarquia é 
consubstanciado no espírito de acatamento a sequência de 
autoridade. 
c) Disciplina é a ordenação de 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. O respeito à hierarquia é consubstanciado 
no espírito de acatamento a sequência de autoridade. 
d) A disciplina e o respeito à hierarquia devem ser mantidos em 
todas as circunstâncias, entre Policiais militares da ativa, da reserva 
e reformados. 
 

3. De acordo com a Lei nº 6.218, de 10 de Fevereiro de 1983 
(Estatuto dos Policiais militares do Estado de Santa Catarina), 
devidamente atualizado, qual assertiva seguinte NÃO está vigente 
ou de acordo com a legislação citada: 

a) A antiguidade em cada posto ou graduação é contada a partir da 
data de assinatura do ato da respectiva promoção, nomeação, 
declaração ou inclusão, salvo quando estiver, taxativamente, fixado 
outra data. 
b) A precedência entre os Policiais militares da ativa, do mesmo grau 
hierárquico, é assegurada pela antiguidade do posto ou graduação, 
salvo nos casos de precedência funcional estabelecida em lei ou 
regulamento. 
c) Os Subtenentes e Sargentos são essencialmente elementos de 
execução. 
d) O Oficial é preparado, ao longo da carreira, para o exercício do 
comando, da chefia e de direção das organizações Policiais militares. 
 

4. De acordo com a Lei nº 6.218, de 10 de Fevereiro de 1983 
(Estatuto dos Policiais militares do Estado de Santa Catarina), 
devidamente atualizado, são direitos dos policiais militares, 
EXCETO: 
a) A percepção de remuneração correspondente ao grau hierárquico 
superior ou melhoria da mesma, quando, ao ser transferido para a 
inatividade contar com mais de 25 (vinte e cinco) anos de serviço se 
homem e mulher. 
b) Nas condições ou nas limitações impostas na legislação e 
regulamentação peculiar: A estabilidade, quando praça, com 10 (dez) 
ou mais anos de tempo de efetivo serviço. 
c) Nas condições ou nas limitações impostas na legislação e 
regulamentação peculiar: O porte de arma, pelas praças, com as 
restrições impostas pela Polícia Militar. 
d) Assistência social e médica hospitalar para si e seus dependentes, 
nas condições estabelecidas pelo Poder Executivo. 
 

5. De acordo com a Lei nº 6.218, de 10 de Fevereiro de 1983 
(Estatuto dos Policiais militares do Estado de Santa Catarina), 
devidamente atualizado, é INCORRETO afirmar: 
a) Art. 109 - O Policial Militar será reformado quando: I - Atingir as 
seguintes idades limites de permanência na reserva remunerada: 
[...] c) Para Praças: 55 anos de Soldado a Subtenente. 
b) Art. 131 - O falecimento do Policial Militar da ativa acarreta 
interrupção do serviço Policial Militar com o consequente 
desligamento ou exclusão do serviço ativo, a partir da data da 
ocorrência do óbito. 
c) Art. 140 - Os Policiais militares começam a contar tempo de 
serviço na Polícia Militar a partir da data de sua inclusão, matrícula 
em órgão de formação de Policiais militares ou nomeação para 
posto ou graduação. 
d) Art. 124 - O licenciamento do serviço ativo, aplicado somente as 
praças se efetua: I - a pedido; II – “ex-officio”. 
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6. De acordo com o Decreto nº 12.112, de 16 de setembro de 
1980 (Regulamento Disciplinar da Polícia Militar de Santa Catarina 
– RDPMSC), NÃO É uma autoridade competente para aplicar as 
prescrições contidas no citado regulamento: 
a) Os Comandantes de Unidade Operacional PM ou de Bombeiro, 
a nível de Batalhão, os comandantes ou chefes de Órgãos de Apoio 
da Polícia Militar e o Comandante do Batalhão de Comando e 
Serviço, aos que servirem sob suas ordens. 
b) Os comandantes das Subunidades Operacionais PM ou de 
Bombeiros, a nível de Companhia, aos que servirem sob suas 
ordens. 
c) O Governador do Estado, a todos os integrantes da Polícia 
Militar. 
d) O Secretário de Segurança Pública, a todos os integrantes da 
Polícia Militar. 
 

7. De acordo com o Decreto nº 12.112, de 16 de setembro de 
1980 (Regulamento Disciplinar da Polícia Militar de Santa Catarina 
– RDPMSC), artigo 16 - São causas de justificação, EXCETO: 
a) Bom comportamento. 
b) Ter sido cometida a transgressão na prática de ação meritória, 
no interesse do serviço ou da ordem pública. 
c) Ter sido cometida a transgressão em legítima defesa, própria ou 
de outrem. 
d) Ter havido motivo de força maior, plenamente comprovado e 
justificado. 
 

8. De acordo com a Portaria nº 009, de 30 de março de 2001 
(Regulamento de Processo Administrativo Disciplinar – PAD – na 
Polícia Militar de Santa Catarina), artigo 30, das alternativas 
seguintes, o libelo acusatório conterá dentre outros, EXCETO: 
a) O nome do acusado. 
b) A exposição, deduzida por artigos, das transgressões 
disciplinares imputadas ao acusado. 
c) O nome da autoridade processante. 
d) A ficha de conduta da autoridade processante. 
 

9. De acordo com a Lei Complementar nº 318 de 17 de janeiro de 
2006 (Dispõe sobre a carreira e a promoção das praças militares 
do Estado de Santa Catarina), é CORRETO afirmar: 
a) A frequência e aprovação no Curso de Aperfeiçoamento de 
Sargentos - CAS - é requisito para a promoção a 1º Sargento, 
mesmo por bravura. 
b) Segundo o Art. 10. Por qualquer dos critérios, ressalvados os 
casos previstos em lei, a promoção a 2º Sargento, 1º Sargento e 
Subtenente, somente poderá ser processada quando o candidato 
satisfizer os seguintes requisitos, dentre outros: I - estar classificado 
pelo menos no comportamento ótimo. 
c) Segundo o Art. 10. Por qualquer dos critérios, ressalvados os 
casos previstos em lei, a promoção a 2º Sargento, 1º Sargento e 
Subtenente, somente poderá ser processada quando o candidato 
satisfizer os seguintes requisitos, dentre outros: IV - ter, no mínimo, 
o seguinte interstício: a) 3º Sargento - oito anos; b) 2º Sargento - 
seis anos; e c) 1º Sargento - seis anos. 
d) Art. 7º As promoções serão efetuadas, observando-se o número 
de vagas, da seguinte forma: [...] IV - graduação de Cabo e 3º 
Sargento, mediante conclusão com aproveitamento do respectivo 
curso de formação. 
 

10. De acordo com as principais leis vigentes no Estado de Santa 
Catarina, referentes a PMSC, é CORRETO afirmar: 
a) As praças militares estaduais da ativa poderão prestar concurso 
público para ingresso no Curso de Formação de Oficiais somente 
para as respectivas corporações a que servem no momento da 

inscrição, independentemente de idade, devendo permanecer na 
condição de oficial pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos. 
b) Para a inclusão nos quadros de efetivo ativo das instituições 
militares estaduais e matrícula nos cursos de formação ou 
adaptação, além de outros requisitos estabelecidos nesta Lei 
Complementar, são exigidos os seguintes limites mínimos de 
escolaridade: [...] IV - para o Curso de Formação de Soldados da 
Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar: curso superior de 
graduação em qualquer área de conhecimento reconhecido pelo 
MEC ou por órgão oficial com competência delegada. 
c) Aos militares estaduais, que apresentarem certificado ou 
diploma de conclusão de curso de Pós-Graduação, inerentes ao 
cargo ou à respectiva área de atuação, desde que autorizados e 
reconhecidos pelo Ministério da Educação - MEC, fica instituído o 
Adicional de Pós-Graduação, incidente sobre o valor do soldo de 
cada posto ou graduação, correspondente a: I - 2% (dois por cento) 
para especialização. 
d) Aos militares estaduais, ativos e inativos, fica instituído o 
Adicional de Curso de Aperfeiçoamento, inerente aos postos e 
graduação exigidos como pré-requisito em legislação federal, 
incidente sobre o valor do soldo do posto ou da graduação, nos 
seguintes percentuais, não acumuláveis: I - 13% (treze por cento) 
para o Curso de Aperfeiçoamento de Sargento - CAS, para 
promoção a 1º Sargento. 
 

FUNDAMENTOS DE POLÍCIA COMUNITÁRIA 
 

11. São objetivos pretendidos pela Filosofia da Polícia 
Comunitária:  
1. Uma concepção mais ampla da função policial que abrange a 
variedade de situações não criminais que levam o público a invocar a 
presença da polícia;   
2. Descentralização dos procedimentos de planejamento e prestação 
de serviços, para que as prioridades e estratégias policiais sejam 
definidas de acordo com as especificidades de cada localidade;   
3. Maior interação entre policiais e cidadãos, visando ao 
estabelecimento de uma relação de confiança e cooperação mútua. 
Sobre as afirmações acima, assinale a alternativa correta. 
a) Somente as afirmações 2 e 3 estão corretas. 
b) Somente as afirmações 1 e 3 estão corretas. 
c) Somente as afirmações 1 e 2 estão corretas. 
d) Todas as afirmações estão corretas. 
 

12. Segundo Lawrence W. Sherman, “A ação policial é proativa 
quando é iniciada e direcionada pela própria polícia ou pelos 
próprios policiais, independentemente da demanda dos cidadãos 
e até mesmo em conflito com uma demanda de cidadãos. A ação 
policial é reativa quando é iniciada e direcionada por uma 
solicitação dos cidadãos (...)”. Orientado pela afirmação anterior, 
assinale a alternativa INCORRETA: 
a) Os policiais orientados pela filosofia da Polícia Comunitária nunca 
agem reativamente.  
b) A ação proativa é preponderante na ação orientada pela filosofia 
da Polícia Comunitária.  
c) A ação proativa é facilitada pelo contato direto e constante do 
policial com o cidadão.  
d) O aumento do número de ações policiais proativas tende a 
diminuir o número das ações reativas.  
 

13. Na filosofia de Polícia Comunitária e de Gestão Integrada 
podemos afirmar que: 
a) O papel da comunidade é apenas cobrar das Polícias a redução 
da criminalidade. 
b) A Polícia, a comunidade e demais entidades unirão forças, em 
uma nova parceria para resolver os problemas da comunidade. 
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c) O trabalho de cada uma das instituições do Sistema de Defesa 
Social não interfere no de outra. 
d) A segurança pública deve ser tratada apenas pela Polícia, pois ela 
é o único órgão competente para tal. 
 

14. Policiamento comunitário: De acordo com Trojanowicz e 
Bucqueroux; 
I. Policiamento comunitário não é uma tática, nem uma técnica, 
nem um programa. Não é um esforço limitado para ser tentado e 
depois abandonado, e sim um novo modo de oferecer o serviço 
policial à comunidade.  
II.  A melhoria das relações entre polícia e comunidade é o principal 
objetivo do policiamento comunitário. 
III. Novas tecnologias representam o avanço das instituições 
policiais em direção à produção de uma melhor segurança pública. 
IV.  Policiamento comunitário não é condescendente com o crime. 
Aqui reside uma das principais dúvidas com relação ao 
policiamento comunitário. Muitos acreditam que ser um policial 
comunitário é ser “bonzinho” com o crime ou deixar de aplicar a lei. 
Os policiais comunitários efetuam prisões como quaisquer outros 
policiais.  
Assinale a alternativa correta: 
a) I e IV estão corretas. 
b) II e III estão incorretas. 
c) I e III estão corretas. 
d) Todas estão corretas. 
 

15. A atuação primordial do policiamento comunitário se dá no 
campo da: 
a) Repressão. 
b) Contenção. 
c) Prevenção. 
d) Manutenção da ordem. 
 

LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO 
 

16. Sobre a CNH. Para conduzir um caminhão de transporte de 
produtos perigosos que não é articulado e que possui peso bruto 
total de 15.000kg é necessário possuir a seguinte categoria de 
CNH: 
a) Categoria “C”.  
b) Categoria “D”. 
c) Categoria “E”. 
d) Categoria “B”. 
 

17. O Art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) foi 
recentemente alterado pela Lei nº 12.760/2012. Esta lei 
determinou um endurecimento na legislação de trânsito, 
admitindo a possibilidade de outras provas para comprovar a 
embriaguez ao volante, principalmente pela constatação de sinais 
que indiquem a alteração da capacidade psicomotora. Porém, 
submetendo-se ao bafômetro e acusando 0,35 miligramas de 
álcool por litro de ar expelido pelos pulmões (7,0 decigramas de 
álcool por litro de sangue), ele estará cometendo: 
a) Somente a infração de trânsito capitulada no art. 165 do CTB. 
b) Infração de trânsito descrita no art. 165 e o crime do art. 306, 
ambos do CTB. 
c) Somente o crime previsto no art. 306 do CTB. 
d) Nenhuma das anteriores, pois ele está dentro da faixa de 
tolerância. 
 

18. Ao abordar um veículo (automóvel, de passageiros, 
particular), cuja placa é MMM-1413, de Santa Catarina, o 
condutor deve portar hoje os seguintes documentos e que lhes 
serão apresentados, esclarecendo que CNH/PD=Carteira Nacional 

de Habilitação ou Permissão para Dirigir e CRLV=Certificado de 
Registro e Licenciamento do Veículo: 
a) CNH/PD de categoria “B” no mínimo e sendo o CRLV 
obrigatoriamente de 2013. 
b) CNH/PD de categoria “C” no mínimo e podendo ser o CRLV de 2012. 
c) CNH/PD de categoria “C” no mínimo e sendo o CRLV 
obrigatoriamente de 2013. 
d) CNH/PD de categoria “B” no mínimo e podendo ser o CRLV de 2012. 
 

19. O art. 89 do CTB determina a ordem de prevalência da 
sinalização de trânsito, colocando a regra a ser seguida por todos 
aqueles que utilizam as vias abertas à circulação. Segundo este 
artigo, a prevalência da sinalização é a seguinte:  
I - As indicações do semáforo sobre os demais sinais. 
II – As indicações dos sinais sobre as demais normas.  
III - As ordens do agente de trânsito. 
A sequência correta é: 
a) I, II, III 
b) II, I, III 
c) III, I, II 
d) II, III, I 
  

20. O art. 40 do CTB, dentre outras determinações, regula o uso 
dos faróis nos veículos. Com base neste artigo é correto afirmar: 
a) O uso do farol baixo dentro dos túneis deve ocorrer quando o 
condutor não tiver nitidez visual num campo de 25 metros.  
b) Todos os veículos devem utilizar o farol baixo quando estiverem 
circulando nas rodovias. 
c) Ônibus devem utilizar o farol baixo também durante o dia quando 
estiverem circulando. 
d) O farol alto somente pode ser utilizado em vias desprovidas de 
iluminação. 

 
TÉCNICAS DE POLÍCIA OSTENSIVA 

 

21. Assinale a alternativa CORRETA em relação a abordagem e 
busca pessoal em situações de fundada suspeita: 
a) A busca minuciosa deverá ser utilizada no encarceramento de 
presos, realizada em recintos fechados onde o cidadão é despido para 
revista. 
b) 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. 
c) A busca completa é utilizada no decorrer de uma abordagem para 
averiguar fundada suspeita, efetuar prisão em flagrante ou cumprir 
mandado de prisão, de forma metódica. 
d) A Polícia Militar padronizou somente 03 (três) técnicas de 
abordagem, sendo elas: Busca pessoal minuciosa em um cidadão em pé 
e apoiado, Busca pessoal em um cidadão ajoelhado e Busca pessoal em 
um cidadão ajoelhado. 
 

22. Assinale que a alternativa correspondente: 
I. O uso da força letal somente poderá ser realizada quando for 
estritamente inevitável para proteger a própria vida ou de terceiro ou 
quando um veículo em fuga efetue disparos contra a Gu PM, 
utilizando-se para tal, armas de longo alcance (fuzil). 
II. O uso do tiro de advertência é técnica empregada por alguns 
Batalhões de Operações Especiais da PMSC. 
III. No caso da fuga de preso especialista em artes marciais (Jiu-jitsu, 
Judô, Karatê, Muay-Thay ou outras), o uso da força letal será admitida, 
porém deverá ser realizada quando o fugitivo estiver pulando a 
muralha do presídio/penitenciária. 
IV. O tiro a veículo em fuga é um padrão técnico das tropas de 
Operações Especiais, tais como BOPE e CHOQUE. 
a) As alternativas I e II estão corretas. 
b) Apenas a alternativa III está correta. 
c) Somente as alternativas I, III e IV estão incorretas. 
d) Todas as alternativas estão incorretas. 
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23. Com referência a Uso de Algemas, assinale a alternativa 
INCORRETA:  
a) O preso deve ser sempre algemado com as mãos para trás do corpo, 
palma das mãos voltadas para dentro, algema justa ao pulso e travada. 
b) Segundo a Súmula Vinculante nº 11, a algema deve ser utilizada 
quando há risco de fuga, para preservar a integridade física dos 
policiais ou quando o preso oferece resistência; 
c) Existem 04 técnicas para a aplicação de algemas: de pé sem apoio, 
de pé e apoiado, de joelhos e deitado. 
d) O uso de algemas tem como objetivos: controlar o suspeito, prover 
segurança aos policiais e suspeitos e reduzir o agravamento da 
ocorrência. 
 

24. Em relação aos princípios das técnicas de Polícia Ostensiva, 
assinale a alternativa INCORRETA: 
a) A Ordem Pública pode ser conceituada como a situação de 
tranquilidade e normalidade que o Estado tem o dever de assegurar às 
instituições e todos os membros de sua sociedade, consoante as 
normas jurídicas estabelecidas. É composta pela tranquilidade pública, 
salubridade pública e segurança pública.  
b) Polícia Ostensiva é um conceito novo no texto constitucional e 
promulga uma ampliação do termo "policiamento ostensivo", que é 
apenas uma das fases das atividades de polícia, para um contexto mais 
dilatado. Existe uma preferência do constituinte pela prevenção 
ostensiva constante, vinculada à identificação dos policiais militares 
pelo uso de uniformes, equipamentos e armamentos em relação a 
eventuais ações repressivas. 
c) Polícia Ostensiva é conceituada como a ação policial, de fiscalização 
de polícia no que tange à ordem pública, exclusiva das Polícias 
Militares, em cujo emprego o homem ou a fração de tropa engajados 
seja identificado de relance, quer pela farda, quer pelo equipamento, 
ou viatura, objetivando a preservação da ordem pública. 
d) As ações de Polícia Ostensiva devem basear-se nos princípios 
basilares do Policiamento Comunitário, que é uma filosofia e uma 
estratégia organizacional que proporciona uma nova parceria entre a 
população e a polícia. Baseia-se na premissa de que tanto a polícia 
como as comunidades devem trabalhar juntas para identificar, priorizar 
e resolver problemas. 
 

25 – Em relação ao Policiamento/patrulhamento motorizado, 
assinale a alternativa INCORRETA: 
a) O comandante da GU PM, também designado de 1º Homem, além 
de outras funções, será o responsável pelo acionamento da sirene e 
giroflex, e em princípio, é quem emanará as ordens aos suspeitos, sem, 
contudo, tolher a iniciativa necessária dos demais componentes da Gu 
PM; 
b) O motorista da GU PM, também designado de 2º homem, será o 
responsável pela busca pessoal de suspeitos abordados, realizando 
anotações em sua prancheta no momento das abordagens (alertas 
gerais irradiados pelo COPOM, relação de documentos dos veículos e 
pessoas abordados etc). 
c) A Gu PM deverá ter cuidado especial, nas situações de abordagem, 
evitando que os dispositivos luminosos denunciem a chegada da Gu 
PM, à distância, devendo desligá-los ao aproximar-se do local da 
ocorrência. De acordo com a análise de cada situação, porém os faróis 
jamais poderão ser desligados, evitando descumprir os ditames do CTB 
– Código de Trânsito Brasileiro. 
d) A velocidade de patrulhamento (P-409 – patrulhamento/ronda) 
deverá ser baixa, não ultrapassando 40k/m, possibilitando ao Policial 
Militar estar atento à qualquer fato suspeito, bem para que a Vtr PM 
seja vista pelos transeuntes. 

 
DIREITOS HUMANOS 

 

26 . Assinale a alternativa CORRETA quanto à incorporação, no 
ordenamento jurídico brasileiro, de um Tratado Internacional de 
Direitos Humanos. 

a) É necessária a ratificação pelo Presidente da República e a 
edição de um decreto de execução. 
b) Apenas a ratificação pelo Presidente da República. 
c) Depende da assinatura do Tratado, de sua aprovação pelo 
Poder Legislativo e posterior ratificação pelo Presidente da 
República. 
d) Somente a aprovação pelo Poder Legislativo e a ratificação pelo 
Presidente da República.   
 

27. Com relação à Declaração Universal dos Direitos Humanos de 
1948 assinale a alternativa CORRETA. 
a) Versa sobre a dignidade inerente a todos os seres humanos e a 
existência de direitos iguais e inalienáveis. 
b) Tem como fundamento a natureza humana, pressuposto da 
teoria das gerações de direitos. 
c) Estabeleceu direitos universais, porém preocupou-se 
exclusivamente com os direitos sociais. 
d) Destaca que ninguém será submetido à tortura, nem a 
tratamento ou castigo cruel, desumano e degradante, salvo nos 
casos previstos em lei. 
 

28. De acordo com os direitos e garantias fundamentais previstos 
na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988: 
I- O preso será informado de seus direitos, entre os quais o de 
permanecer calado, sendo-lhe assegurada somente a assistência de 
advogado. 
II- Ninguém será submetido a tortura, salvo nos casos para 
obtenção de informações de possíveis autores de crimes 
hediondos. 
III- É assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. 
IV- Às presidiárias serão asseguradas condições para que possam 
pemanecer com seus filhos durante o período de amamentação. 
a) São corretas as afirmativas I e II; 
b) São corretas apenas as afirmativas III e IV; 
c) São corretas apenas as afirmativas I, III e IV; 
d) Todas as afirmativas estão erradas. 
 

29. Comparando-se a Declaração dos Direitos do Homem e do 
Cidadão (França, 1789) e a Declaração Universal dos Direitos 
Humanos (ONU, 1948), pode-se afirmar que ambas reconhecem: 
a) O Estado como fonte dos direitos fundamentais. 
b) A liberdade e a igualdade inerentes ao ser humano. 
c) A necessidade de uma força pública para a garantia dos direitos. 
d) A propriedade, individual e coletiva. 
 

30. A finalidade básica dos direitos humanos é coibir o abuso: 
a) De grupos de indivíduos.  
b) Do poder estatal e dos indivíduos. 
c) Dos indivíduos. 
d) Do poder estatal.  
 

TÓPICOS DE DIREITO PENAL E DIREITO PENAL MILITAR 
 

31. Assinale a alternativa que contém apenas crimes contra a 
Administração da Justiça: 
a) “Advocacia administrativa” e “Falso Testemunho”. 
b) “Favorecimento pessoal” e “Fuga de pessoa presa ou submetida 
a medida de segurança”. 
c) “Excesso de exação” e “Coação no curso do processo”. 
d) “Resistência” e “Exercício arbitrário das próprias razões”. 
 

32. Sobre o concurso de agentes, assinale a alternativa correta: 
a) O liame subjetivo é requisito para a sua existência. 
b) O Código Penal adotou a teoria pluralista. 
c) Na autoria colateral há concurso de agentes. 
d) O prévio ajuste é requisito para a sua existência. 
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33. Assinale a alternativa correta: 
a) O arrependimento posterior ocorre quando o agente 
voluntariamente impede que o resultado se produza; caso em que só 
responderá pelos atos praticados. 
b) Haverá a figura do crime impossível, por ineficácia absoluta do meio, 
quando alguém, com dolo de homicídio e de posse de arma de fogo, 
atirar em um cadáver. 
c) Há dolo eventual quando o agente der causa ao resultado por 
imprudência, negligência ou imperícia. 
d) O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o 
dolo, mas permite a punição por crime culposo, se previsto em lei. 
 

34. Assinale a alternativa correta: 
a) Os crimes de que trata Código Penal Militar, quando definidos de 
modo diverso na lei penal comum, ou nela não previstos, qualquer 
que seja o agente, salvo disposição especial, são os chamados 
crimes militares impróprios. 
b) O Código Penal Militar prevê que o militar da reserva, ou 
reformado, conserva as responsabilidades e prerrogativas do posto 
ou graduação, para o efeito da aplicação da lei penal militar, 
quando pratica ou contra ele é praticado crime militar. 
c) A legítima defesa é considerada uma excludente de ilicitude para 
conduta definida como crime militar. Considera-se em legítima 
defesa quem pratica o fato para preservar direito seu ou alheio, de 
perigo certo e atual, que não provocou, nem podia de outro modo 
evitar, desde que o mal causado, por sua natureza e importância, 
seja consideravelmente inferior ao mal evitado, e o agente não era 
legalmente obrigado a arrostar o perigo. 
d) Tratando-se de crime militar, o juiz não pode atenuar a pena 
ainda quando punível o fato por excesso doloso. 
 

35. Sobre o Inquérito Policial Militar, assinale a alternativa 
correta: 
a) Mantém intactos os direitos constitucionais da ampla defesa e 
do contraditório. 
b) Trata-se de procedimento que possui como regra a publicidade 
de seus atos. 
c) Deverá terminar dentro em vinte dias, se o indiciado estiver 
preso, contado esse prazo a partir do dia em que se executar a 
ordem de prisão; ou no prazo de quarenta dias, quando o indiciado 
estiver solto, contados a partir da data em que se instaurar o 
inquérito. 
d) Os autos do inquérito concluído serão remetidos ao membro do 
Ministério Público que atuar junto à Justiça Militar onde ocorreu a 
infração penal, acompanhados dos instrumentos desta, bem como 
dos objetos que interessem à sua prova.  
 
 

PORTUGUÊS 

 
36. A partir das afirmações a seguir, assinale a alternativa 
CORRETA:  
I - Vou solicitar ajuda ao meu colega para levar as caixas. Caso a 
locução verbal destacada seja substituída pela forma verbal simples 
(solicitarei), haverá mudança no sentido da frase.  
II - Senhor José, traga, por gentileza, o memorando. A primeira 
vírgula está empregada indevidamente, pois separa o sujeito do 
verbo e prejudica a coerência frasal.  
III - Prefiro contos à Machado de Assis. Diante de palavras 
masculinas não ocorre crase, porém se as expressões à maneira de 

ou à moda de estiverem subentendidas, o uso da crase será 
facultativo.  
IV - Faz dois anos que ele pediu transferência. Quando o verbo 
fazer refere-se a tempo decorrido deve ser usado no singular.  
V - A tenente deu uma entrevista onde afirmou que a Operação 
Carnaval estava definida. O uso do pronome relativo onde está 
incorreto.  
a) as alternativas III, IV e V estão corretas  
b) as alternativas I, II e IV estão corretas  
c) as alternativas II, III, IV e V estão corretas  
d) as alternativas IV e V estão corretas  
 

37. Em relação ao uso do gerúndio e à clareza da frase, assinale a 
alternativa CORRETA:  
a) A senhora vai estar recebendo uma notificação porque estava 
dirigindo e falando no celular.  
b) Amanhã, quando ele estiver trabalhando, estarei viajando para 
Chapecó.  
c) A rodovia foi interditada, considerando que a cheia do rio pode 
provocar acidentes.  
d) De acordo com a Polícia Militar, setenta presos fugiram da 
Penitenciária de Florianópolis, sendo quarenta e três recapturados 
antes do anoitecer.  
 

38. Assinale a alternativa INCORRETA em relação à regência 
verbal:  
a) As medidas radicais nunca agradam o povo.  
b) Para agradar o filho, prestou serviços comunitários.  
c) Gosto de aspirar o ar fresco da serra.  
d) Ele aspira à carreira de jogador de futebol.  
 

39. Complete a sequência CORRETAMENTE:  
O bandido, que havia sido preso em ............. , ouviu o delegado 
dizer:  
 – Aos que ............... a lei serão ................... severas penas.  
a) Fragrante, inflingiram, infligidas  
b) Flagrante, infringiram, infingidas  
c) Fragrante, infringiram, infingidas  
d) Flagrante, infringiram, infligidas  
 

40. Assinale a alternativa CORRETA:  
POLÍCIA. Definição: É uma função do Estado que se concretisa 
numa instituição de administração positiva e visa pôr em ação as 
limitações que a lei impõe à liberdade dos indivíduos e dos grupos 
para salvaguarda e manutenção da ordem pública, em suas várias 
manifestações: da segurança das pessoas à segurança da 
propriedade, da tranquilidade dos agregados humanos à proteção 
de qualquer outro bem tutelado com disposições penais.  
(BOBBIO, Norberto. Dicionário de política. Ed. UNB: 2000, p. 944, 
com alterações)  
I - A expressão visa pôr, segundo o Novo Acordo Ortográfico, 
deveria ser grafada da seguinte forma: visa por.  
II- Todas as ocorrências de crase estão corretamente grafadas.  
III- As palavras concretisa e tranquilidade estão escritas 
corretamente, de acordo com o Novo Acordo Ortográfico.  
IV- Tutelado significa protegido.  
a) as alternativas I, III e IV estão incorretas  
b) as alternativas II, III e IV estão corretas  
c) apenas as alternativas II e IV estão corretas  
d) apenas as alternativas II e III estão incorretas
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Gabarito Preliminar (Antes dos Recursos) 
 

01 - B 02 - C 03 - C 04 - A 05 - A 06 - D 07 - A 08 - D 09 - D 10 - B 

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

21 - B 22 - D 23 - A 24 - C 25 - C 26 - C 27 - A 28 - B 29 - B 30 - D 

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

 

 


