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Publicação do caderno de prova e do gabarito preliminar da Avaliação Intelectual ao 

Processo Seletivo ao CFC 2014-2 - Edital 042/DIE/2014 
 

1. Publico o caderno de prova da Avaliação Intelectual ao Processo Seletivo ao CFC 2014-2 - 
Edital 042/DIE/2014, conforme segue abaixo:  
 
 

 
POLÍCIA MILITAR DE SANTA CATARINA 
DIRETORIA DE INSTRUÇÃO E ENSINO 

CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS 
PROCESSO SELETIVO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE CABOS 

EDITAL Nº 042/DIE/PMSC/14 
AVALIAÇÃO INTELECTUAL – 16NOV14 

 
 
Candidato:___________________________________________ Mat:___________-______ 
 
Orientações: 
1. Esta avaliação contém 50 questões objetivas. 
2. Cada questão vale 2,0 pontos. 
3. A prova deverá ser realizada com caneta, individualmente e sem consulta.  
4. No caso de rasura do GABARITO, a questão será invalidada. 

5. Ao término da prova preencha o gabarito.  
6. A correção será efetuada SOMENTE através do GABARITO, portanto, ATENÇÃO ao 

preencher as lacunas. 
7. Início: 1400h. Término: 1800h. 
8. Os 3 últimos candidatos, por sala de aula, sairão juntos. 
 

ESTRATÉGIAS ORGANIZACIONAIS 

 
1) Sobre os princípios, valores e eixos 
estruturantes da atuação policial militar 
estabelecidos no Plano de Comando da PMSC é 
INCORRETO afirmar: 
A) A premissa inicial do Plano de Comando denota 
que a missão constitucional da Polícia Militar – a 
polícia ostensiva e a preservação da ordem pública – 
estabelece a razão de nossa existência como 
instituição. Existimos para proteger. 
B) Como consequência do direcionamento 
estratégico, objetivamos ser reconhecidos pela 
sociedade como uma Instituição: Legítima; Efetiva; e 
Com serviços de excelência. São esses três atributos 
que revelam a visão da PMSC.  
C) A atuação da polícia militar, em todos os níveis, 
será desenvolvida objetivando não apenas respeitar e 
garantir os direitos humanos, mas também promovê-
los. 
D) Tanto os atributos que compõem a nossa visão 
quanto às preocupações que constituem os nossos 
valores institucionais permitirão a otimização de 

nossos processos internos, o fortalecimento e 
valorização de nosso capital humano e 
organizacional, e a consolidação de fluxos financeiros 
sustentáveis e compatíveis com as necessidades 
atuais e futuras da corporação, considerando sua 
visão de futuro. Essas são as perspectivas críticas 
que darão sustentação à última e principal 
perspectiva estratégica, consubstanciada na relação 
de nossa corporação com a sociedade e o cidadão. 
E) A excelência de nossa dimensão operacional, que 
estará baseada em cinco eixos estruturantes: 
Proximidade; Proatividade; Ação sobre as causas; 
Pronta-resposta; e Parcerias. 
 
2) Como consequência do direcionamento 
estratégico, objetivamos ser reconhecidos pela 
sociedade como uma Instituição, EXCETO:  
A) Promotora dos princípios da Hierarquia e da 
Disciplina. 
B) Legítima. 
C) Efetiva. 
D) Com serviços de excelência. 
E) Confiável nas crises, promotora dos direitos 
humanos. 
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3) Para o Plano de Comando NÃO pode ser 
considerado como Dimensão Operacional:  
A) Ações sobre as consequências. 
B) Parcerias. 
C) Pronta resposta. 
D) Proximidade. 
E) Proatividade. 
 

PREVENÇÃO AO CRIME 

 
4) Sobre os eixos estruturantes da Polícia 
Comunitária é INCORRETO afirmar: 
A) Para que o eixo estruturante de Proximidade seja 
exercitado com melhores resultados, o desejado é 
que o policial passe a ter uma responsabilidade 
espacial (territorial) para a preservação da ordem 
pública, em substituição à responsabilidade temporal. 
B) A ação sobre as causas dos problemas de 
segurança pública será mais efetiva se forem 
empregadas metodologias para análise e resolução 
de problemas.  
C) Os “seis grandes” da polícia comunitária, 
fundamentais para o exercício do eixo estruturante 
Parcerias, são: Polícia; Comunidade; Autoridades 
Cívicas Eleitas; Comunidade negócios; Outras 
Instituições; e, Mídia. 
D) A proatividade deve ser exercitada apenas por 
aqueles que têm função de comando.  
E) Conselhos Comunitários de Segurança (CONSEG) 
são entidades de apoio às polícias estaduais nas 
relações com a comunidade para a solução integrada 
dos problemas de segurança pública com base na 
filosofia de Polícia Comunitária, vinculados, por 
adesão, às diretrizes emanadas da Secretaria de 
Estado da Segurança Pública, por intermédio da 
Comissão Coordenadora dos Assuntos dos 
Conselhos Comunitários de Segurança. 
 
 
5) O Policial Comunitário é aquele que: 
A) Age apenas quando necessário, fazendo o uso 
progressivo da força. 
B) Mantém-se anônimo em relação a comunidade. 
C) É proativo, age de forma preventiva, trabalha com 
a comunidade e é parceiro desta. 
D) Executa com afinco apenas as ordens da chefia.  
E) Age apenas depois que o crime acontece, pois 
depois do fato consumado o importante é prender o 
infrator. 
 
6) O policiamento ostensivo motorizado é uma 
modalidade de atuação policial voltada tanto para 
a repressão ao crime quanto para a sua 
prevenção. Diante de sua importância, o 
Procedimento Operacional Padrão (POP) nº 101 
estabeleceu como erros a serem evitados durante 
a execução do policiamento ostensivo 
motorizado, EXCETO: 
A) Desobedecer à legislação de trânsito, em especial, 
deixando de usar o cinto de segurança, salvo nas 
exceções especificadas. 
B) Realizar o patrulhamento em velocidade inferior à 
velocidade máxima permitida para via, 
comprometendo a mobilidade urbana. 

C) Conduzir a viatura falando ao celular, fumando ou 
com um dos braços para fora da janela. 
D) Manter postura desleixada, apoiando-se na viatura 
e portando-se de maneira desatenta. 
E) Deixar de informar à CRE/COPOM alterações 
como abordagens, P-115, barreiras, J-4, J-8 e 
períodos de descanso na base operacional ou OPM. 
 
7) Como forma de contribuir para o entendimento 
do que efetivamente consiste a Polícia 
Comunitária, Trojanowicz e Bucqueroux (1999) 
enumeraram dez (10) princípios que norteiam as 
políticas, práticas e procedimentos pertinentes à 
essa filosofia de trabalho. Assinale abaixo, a 
alternativa que NÃO faz parte desses princípios: 
A) Comprometimento com a concessão de poder à 
comunidade. 
B) Policiamento desconcentrado e personalizado; 
C) Extensão do mandato policial. 
D) Disciplina e controle de desempenho do cargo. 
E) Criatividade e apoio básico. 
 
8) Para muitos policiais e pesquisadores, a 
afirmação de que a "oportunidade faz o ladrão,” é 
mais do que apenas um dito popular, é um 
importante princípio em relação às causas de 
determinados tipos de crime. Se a oportunidade 
aumenta, o crime também tende a aumentar. 
Sobre o papel da oportunidade como causa de 
crime, assinale a afirmação INCORRETA: 
A) Os níveis de crime em uma localidade são sempre 
determinados pelas oportunidades proporcionadas 
pela organização física e social da comunidade. 
B) Os Procedimentos Operacionais Padrão (POP) nº 
104 e nº 105 – Visita preventiva residencial e Visita 
preventiva comercial – tem entre seus objetivos a 
redução da oportunidade para o crime. 
C) Aceitar que a oportunidade é uma causa crime, 
não significa negar a importância de outras causas. 
D) Orientar as pessoas sobre medidas relacionadas à 
sua segurança pessoal contribui para a redução das 
oportunidades para o crime. 
E) Os Procedimentos Operacionais Padrão (POP) nº 
106 e nº 107 – Atendimento preventivo pós-crime 
residencial e Atendimento preventivo pós-crime 
comercial – também se destinam a reduzir as 
oportunidades ofertadas para o crime, com foco em 
prevenir a revitimização. 
 
 
 
9) A Constituição Federal de 1988, no Título V – 
Da Defesa do Estado e das Instituições 
Democráticas, mais precisamente no Capítulo III, 
trata da segurança pública no art. 144. Torna-se 
necessário, para a compreensão do artigo citado, 
que alguns temas nele descritos sejam debatidos 
com maior profundidade, o primeiro item que 
merece destaque, diz respeito à “preservação”.  
Há que se salientar que este tema foi utilizado 
pela primeira vez na atual Constituição, 
substituindo o termo manutenção da ordem 
pública, constante nas constituições federais 
anteriores. A preservação da ordem pública 
engloba tanto o conceito de manutenção, quanto 
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o conceito de restauração, ou restabelecimento. O 
termo ordem pública, é gênero cujas espécies 
são: 
 

I - SEGURANÇA PÚBLICA 

a. (   ) Exprime o 
estado de ânimo 
tranqüilo, sossegado, 
sem preocupações nem 
incômodos, que traz às 
pessoas uma 
serenidade, ou uma paz 
de espírito. 

II - TRANQUILIDADE 
PÚBLICA 

b. (   ) Expressão 
designa, também, o 
estado de sanidade e de 
higiene de um lugar, em 
razão do qual se 
mostram propícias as 
condições de vida de 
seus habitantes. 

III - SALUBRIDADE 
PÚBLICA 

c. (   ) É o estado 
antidelitual que resulta 
da observância dos 
preceitos tutelados 
pelos códigos penais 
comuns e pela lei de 
contravenções penais, 
com ações de polícia 
repressiva ou o 
preventiva típicas (...). 

IV - DIGNIDADE DA 
PESSOA HUMANA 

d. (   ) Que vem 
aflorando em recentes 
debates internacionais, 
visa atribuir ao Estado, 
no uso de seu poder de 
polícia, restringir a 
possibilidade de alguém 
se sujeitar ou sujeitar 
alguém à situação 
aviltante ou 
constrangedora. 

Marque abaixo, a alternativa que satisfaz a 
sequência CORRETA. 
A) I, III, II, IV. 
B) II, III, I, IV. 
C) II, I, III, IV. 
D) I, II, III, IV. 
E) Nenhuma das anteriores. 
 

TÉCNICASDE POLÍCIA OSTENSIVA 

 
10) O policial militar durante seu turno de serviço 
no policiamento ostensivo a pé, trabalhando 
isoladamente (um policial), se depara com 
situação de crime em andamento e necessita fazer 
uma intervenção para interromper o delito. Qual 
procedimento o policial militar deverá adotar para 
interromper o crime em andamento, observando 
os princípios da abordagem, quando ele não 
puder aguardar a chegada do apoio policial?  
A) O policial deverá aproximar-se, com a arma em 
punho na posição 2 ou 3; identificar-se: POLÍCIA; 
efetuar a abordagem verbal: mão na cabeça, deite-se 
no chão, cruze as pernas, braços abertos, palmas da 

mão para cima; solicitar o apoio; imobilizar o 
criminoso e aguardar a chegada do apoio. 
B) O policial deverá aproximar-se, com a arma em 
punho na posição 2 ou 3; identificar-se: POLÍCIA; 
efetuar a abordagem verbal: mão na cabeça, deite-se 
no chão, cruze as pernas, braços abertos, palmas da 
mão para cima; proceder uma busca pessoal sucinta, 
solicitar apoio e aguardar a chegada do apoio. 
C) O policial deverá observar a situação, comunicar a 
Central de Emergência o início da abordagem, 
aproximar-se com segurança, solicitar apoio e 
aguardar a chegada do apoio. 
D) O policial deverá empregar o grau máximo de 
segurança, empunhando a arma na posição de pronto 
emprego e buscando um abrigo; deve identificar-se: 
POLÍCIA; Efetuar a abordagem verbal, determinando 
que o criminoso fique de costas, com as mão na 
cabeça, quedeite-se no chão devagar, cruzando as 
pernas e flexionando-as e estique os braços, com as 
palmas das mãos voltadas para cima, para que o 
policial possa vê-las; determina que o criminoso 
permaneça nessa posição sem se mover; 
informa/solicita apoio e aguarda o apoio em posição 
segura. 
E) O policial deverá empregar o grau máximo de 
segurança, empunhando a arma na posição de pronto 
emprego e buscando um abrigo; deve identificar-se: 
POLÍCIA; Efetuar a abordagem verbal, determinando 
que o criminoso fique de costas, com as mãos na 
cabeça, que deite-se no chão devagar, cruzando as 
pernas e flexionando-as e estique os braços, com as 
palmas das mãos voltadas para cima, para que o 
policial possa Vê-las; determina que o criminoso 
permaneça nessa posição sem se mover; aplica 
algema para imobilizar o criminoso; informa/solicita 
apoio e aguarda o apoio em posição segura. 
 
11) - Assinale a alternativa INCORRETA: 
A) São exemplos de técnicas de varredura: tomada 
de ângulo, rápida olhada e espelhos. 
B) O uso de algemas deve obedecer as seguintes 
etapas: abrir, trancar e travar. 
C) Técnica de entrevista é o conjunto de 
procedimentos desenvolvidos pelo policial, no 
decorrer de uma abordagem, visando obter, 
esclarecer ou verificar informações necessárias para 
o embasamento de suas ações no encaminhamento 
legal e operacional da ocorrência. 
D) Busca ligeira: Utilizada normalmente à entrada de 
eventos culturais e desportivos, de forma rápida, a fim 
de identificar a presença de armas ou objetos 
perigosos. 
E) Em caso de fuga de veículos em local sem a 
circulação de pessoas ou residências próximas, o 
policial militar poderá efetuar o chamado “tiro de 
advertência”. 
 
 
12) Aos atendimentos de ocorrência sempre será 
atribuído um nível de risco, relacionado, não ao 
tipo de atendimento específico (crime, 
contravenção, auxílios, etc.), mas sim, as suas 
circunstâncias. Por meio do nível de risco 
atribuído a cada ocorrência, será estabelecida a 
prioridade de atendimento, o tipo de 
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deslocamento e o nível de abordagem a pessoas, 
veículos e edificações. Os Níveis de Risco 
atribuídos aos atendimentos de ocorrência são 
Nível 1(baixo risco),Nível 2 (médio risco) e Nível 
3(alto risco). Classifique o nível de risco das 
situações abaixo descritas: 
(a) A guarnição é acionada para atender 
ocorrência de tentativa de homicídio, obtendo a 
confirmação do crime, sendo que o autor dos 
fatos acabou de cometer o delito e empreendeu 
fuga do local. 
(b) Guarnição é acionada para atendimento de 
ocorrência de vias de fato em estabelecimento 
comercial (Bar), onde no local os ânimos estão 
alterados e tem-se informação de pessoa ferida a 
golpe de faca no abdômen. 
(c) Ocorrência de pessoas em atitude suspeita, 
três elementos estão parados dentro de veículo 
em frente a casa de policial militar que trabalha no 
Pelotão de Patrulhamento Tático, a mais de 1 
(uma) hora, olhando constantemente a 
movimentação na casa. 
(d) Guarnição é acionada para atendimento de 
ocorrência de som alto em veículo, em 
estacionamento de via pública. 
A) Ocorrência Nível II, Ocorrência Nível II, Ocorrência 
Nível III e Ocorrência Nível I. 
B) Ocorrência Nível III, Ocorrência Nível III, 
Ocorrência Nível II e Ocorrência Nível II. 
C) Ocorrência Nível II, Ocorrência Nível III, 
Ocorrência Nível II e Ocorrência Nível I. 
D) Ocorrência Nível III, Ocorrência Nível III, 
Ocorrência Nível II e Ocorrência Nível I. 
E) Ocorrência Nível III, Ocorrência Nível II, 
Ocorrência Nível II e Ocorrência Nível I. 
 
 
13) Assinale a alternativa INCORRETA: 
A) Durante a rendição do serviço, o patrulheiro 
seleciona e prepara os equipamentos e armamentos 
de uso coletivo, de acordo com a natureza do 
policiamento. Já o motorista que sai de serviço 
transmite todas as alterações relativas à viatura ao 
responsável seguinte. 
B) Quanto ao “Controle de Arma” o policial sempre 
deverá desviar o cano da arma da direção de 
pessoas não suspeitas ou que estão em 
procedimento de busca pessoal, podendo a arma ser 
direcionada para outros policiais nestes casos. 
C) Sobre as posturas táticas, na posição “Pronto 
Emprego” a arma estará empunhada ao nível dos 
olhos (pouco abaixo para evitar visão de túnel), 
paralela ao solo, podendo ser usada em 
deslocamentos, varreduras e abordagens. 
D) O policial militar deverá empunhar a arma com o 
dedo fora do gatilho (reto), somente posicionando o 
dedo no gatilho quando for realizar o disparo. 
E) Policiamento Ostensivo é 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. 
 

14) Sobre a busca pessoal, assinale a alternativa 
CORRETA: 
A) Quando for necessária a realização de busca 
pessoal em um grupo de pessoas, o policial militar 
determinará que o cidadão a ser revistado, de dois 
passos a retaguarda com as mãos na cabeça, 
concluída a busca pessoal no mesmo, determinará 
que retorne ao seu lugar (posição inicial), assim 
procedendo até o último cidadão abordado. 
B) A busca ligeira é utilizada no decorrer de uma 
abordagem para averiguar uma fundada suspeita, 
efetuar prisão em flagrante ou cumprir um mandado 
de prisão, de forma metódica e cuidadosa. 
C) A busca minuciosa é utilizada quando do 
encarceramento de presos ou quando a busca 
completa não foi capaz de dissipar uma fundada 
suspeita, sendo realizada em um recinto fechado 
onde o cidadão é despido para a revista. 
D) Caso não tenha paredes ou muros para utilizar 
como apoio durante a busca pessoal em um cidadão, 
o policial militar poderá colocá-lo deitado ao solo para 
realização dos procedimentos. 
E) A Busca pessoal pode ser realizada a qualquer 
hora do dia ou da noite podendo se estender para a 
residência do abordado, mesmo sem mandado 
judicial. 
 
15) Complete a frase com a palavra adequada na 
sequência CORRETA: 
“Nos Postos de Observação (P-115 – Vtr PM parada) 
os Policiais Militares deverão (1) ________________ 
Vtr PM, (2) _______________________, atentos às 
comunicações rádio, devendo (3) _______________”. 
A) (1)permanecer embarcado na; (2)permanecendo 
em seu interior; (3)observar de dentro da VTR o que 
acontecer ao seu redor.  
B) (1)desembarcar da, (2)posicionando-se ao lado da 
mesma; (3) permanecer ao lado da VTR sendo 
vedado afastar-se da mesma. 
C) (1)ficar apenas um policial na; (2)o outro deverá 
posicionar-se ao lado da VTR; (3)permanecer ao lado 
da VTR sendo vedado afastar-se da mesma.  
D) (1)fechar a; (2)posicionando-se ao lado da mesma; 
(3)proceder, nos arredores, patrulhamento à pé, 
independente da distância de afastamento da VTR, 
podendo perdê-la de vista. 
E) (1)desembarcar da, (2)posicionando-se ao lado da 
mesma; (3)proceder, nos arredores, patrulhamento à 
pé. 
 
 
 
16) Coloque V para as alternativas verdadeiras e F 
para as falsas, e assinale a alternativa que 
representa a sequência CORRETA: 
(  ) A lanterna deverá ser empregada de forma 
intermitente, evitando permanecer com a mesma 
ligada por muito tempo, pois poderá transformar o 
Policial Militar num alvo. 
(    ) O motorista deverá posicionar a Vtr PM 
sempre que possível “de frente” para o cidadão 
abordado, respeitando uma distância de 
segurança que poderá variar entre 3 a 5 metros. 
(  ) A abordagem será feita com os Policiais 
Militares semi-desembarcados, ou seja, com a 



5 
 

Realização Noroeste Concursos 

porta de Vtr PM aberta, posicionados ainda no 
interior da Vtr PM, com o corpo levemente 
projetado para fora. 
(   ) Caso o veículo esteja em movimento, a Gu PM 
deverá através, de sinais sonoros, luzes, gestos, 
etc, determinar a parada do veículo,  
“emparelhando” a Vtr PM ao lado do veículo 
abordado, para determinar sua parada. 
(   ) O ciclo OODA é aplicado nas ações policiais. 
A) V, V, V, F, V. 
B) F, V, V, V, F. 
C) V, V, F, V, F. 
D) V, F, V, F, V. 
E) F, V, F, F, F. 
 

DOCUMENTOS OPERACIONAIS 

 
17) Sobre a lavratura do TERMO DE APREENSÃO 
E/OU DEPÓSITO, é INCORRETO afirmar: 
A) Será preenchido nos casos em que haja 
necessidade de nomeação de fiel depositário. 
B) Poderá ser utilizado o termo de apreensão nos 
casos de bens apreendidos em razão do exercício da 
polícia administrativa e recibo de bens de 
procedência legal com valor agregado. 
C) Deve-se preencher o termo de apreensão e /ou 
depósito quando se apreende uma arma de fogo em 
uma ocorrência. 
D) Deve-se registrar o número do Boletim de 
Ocorrência (Protocolo) ao qual está atrelado este 
documento. 
E) Em uma ocorrência de perturbação do sossego 
alheio que gerou um BO-TC, o aparelho de som que 
causou a perturbação deve ser apreendido no termo 
de apreensão e/ou depósito. 
 
18) São atribuições da Praça auxiliar do oficial 
Gestor, EXCETO: 
A) Proceder a entrega dos Boletins de ocorrência aos 
cidadãos, tanto na forma impressa quanto na forma 
digital por correio eletrônico. 
B) Realizar, de ofício, a restituição legal de bens 
apreendidos. 
C) Revisar os Boletins de ocorrência deixando-os 
aptos à homologação pelo Oficial Gestor. 
D) Providenciar e controlar o trâmite de documentos 
operacionais aos órgãos oficiais. 
E) Auxiliar o Oficial Gestor em todos os aspectos 
relacionados à facilitação de sua gestão de BOs 
PMSC/SISP e Polícia Administrativa Ostensiva. 
 
 
 
19) Sobre os procedimentos de persecução de 
Boletins de Ocorrência PMSC é INCORRETO 
afirmar: 
A) Os Boletins de Ocorrência da PMSC deverão ser 
inseridos no SISP até o termino do turno de serviço 
da respectiva guarnição que o lavrou. 
B) O efetivo encerramento de uma ocorrência dar-se-
á com a digitação do BO PMSC no SISP. 
C) Na modalidade de BO-PA e BO-AT/PA, salvo 
quando a inserção for realizada diretamente no SISP, 
será impreterível a lavratura de, pelo menos, o 

formulário principal de BO PMSC, ao qual serão 
anexados os documentos lavrados na DP. 
D) A requisição de exames periciais junto ao IGP 
deverá ser realizada pelo Oficial Gestor, excetuando-
se a requisição de exame de corpo de delito de 
lesões corporais e de dano, que poderão ser emitidas 
pelo próprio policial militar que atender a ocorrência. 
E) Sempre que houver requisição de diligências 
complementares por parte do Poder Judiciário ou do 
Ministério Público para fatos atinentes a infração 
penal de menor potencial ofensivo, comunicado pela 
PMSC ao Juizado por meio de Termo 
Circunstanciado, caberá à Polícia Civil assim 
proceder. 
 
20) O Boletim de Ocorrência de Termo 
Circunstanciado, BO-TC, é lavrado de acordo com 
o POP 305.2. Sobre este boletim de ocorrência é 
INCORRETO afirmar: 
A) Os relatos individuais de cada um dos envolvidos 
poderão ser elaborados pelos próprios envolvidos. 
B) Deve-se preencher a manifestação do ofendido, 
somente em casos de ação penal pública 
condicionada. 
C) Deve-se fazer uma adequada qualificação das 
testemunhas, tendo em vista que as testemunhas, 
quando da lavratura do BO-TC, serão intimadas para 
a primeira audiência no JECrim que se destina à 
conciliação entre os ofendidos e autores da infração 
penal ou oferecimento da transação penal. 
D) Documento operacional destinado ao registro e 
encerramento de ocorrência de infrações de menor 
potencial ofensivo. Será lavrado pelo policial militar 
que primeiro tiver conhecimento do fato, nos termos 
da Lei n.°9.099/95, autuado por um Oficial Gestor e 
remetido ao JECrim - ou arquivado na Seção Técnica 
de Boletins de Ocorrência, quando for o caso, e por 
indicação do JECrim). 
E) Deve ser lavrado em ocorrências de flagrante de 
uso de maconha. 
 
21) No que se refere ao BO PMSC adequado para 
o encerramento das ocorrências, assinale a 
alternativa CORRETA: 
A) Lavrar-se-á BO-COP nas ocorrências em que reste 
caracterizado um fato típico, tendo como ofendido um 
adulto e o como autor uma criança. 
B) Lavrar-se-á BO-Outros nos casos de constatação 
de óbito em que não há responsável pelo cadáver. 
C) Será lavrado BO-PA para encerramento de 
ocorrência em que um Deputado Estadual foi flagrado 
cometendo crime inafiançável. 
D) Será lavrado BO-COP em desfavor de um 
advogado que estava no exercício pleno da 
advocacia e veio a desacatar a GUPM. 
E) Nos casos de estrangeiro envolvido em ocorrência 
de trânsito apenas com danos materiais, lavrar-se-á 
BO-AT.  
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22) Leia o texto abaixo, analise as assertivas e 
assinale a alternativa CORRETA: 
Renato Alvarenga estava caminhando na Praça 
XV de novembro com sua esposa Priscila 
Alvarenga, quando, sem qualquer motivo 
aparente, um homem apareceu e começou a 
agredir Renato com uma barra de ferro que estava 
jogado na praça.  Depois de atingir duas vezes 
Renato, este homem parou de agredi-lo e 
começou a pedir desculpas. Renato apenas se 
protegeu e não revidou as agressões. Uma 
mulher, que se identificou como Tatiana 
Junqueira, que estava passando pelo local 
chamou a polícia que rapidamente chegou ao 
local. Ao chegar ao local dos fatos todos os 
envolvidos estavam no local. A PM identificou o 
agressor como sendo Adailton Maromba, que 
justificou sua atitude dizendo que confundiu a 
Priscila, namorada de Renato, com sua esposa, e 
quando viu que não era parou de agredir. Renato 
Alvarenga ficou com uma lesão no braço direito e 
outra nas costas. Renato não precisou de 
atendimento do SAMU. Renato disse que queria 
representar contra Adailton. 
I – O boletim a ser lavrado é o BOPA, tendo em 
vista ter resultado lesão grave. 
II- O boletim a ser lavrado é o BOTC, juntamente 
com os documentos correlatos requisição para 
exame de corpo de delito direto de “dano”, termo 
de manifestação do ofendido e termo de 
compromisso de comparecimento. 
III- Deve-se fazer a apreensão da barra de ferro no 
próprio corpo do boletim de ocorrência. 
IV- Nesta ocorrência Renato é ofendido, Priscila e 
Tatiana são testemunhas e Adailton é autor do 
fato. 
A) As assertivas II, III e IV estão corretas, a assertiva I 
está incorreta. 
B) As assertivas I e IV estão corretas, as assertivas II 
e III estão incorretas. 
C) A assertiva III é a única correta. 
D) A assertiva I é a única correta. 
E) As assertivas III e IV estão corretas, as assertivas I 
e II estão incorretas. 
 

DIREITOS HUMANOS 

 
23) Para padronizar nossos procedimentos na 
Corporação e evitar abusos à dignidade da 
pessoa humana, foram criados os POPs, no POP 
404 que trata da Abordagem Policial, há erros a 
serem evitados pelos policiais no atendimento de 
ocorrências. Assinale o que não é considerado 
erro no referido POP: 
A) Não permitir que o cidadão abordado manuseie 
seus pertences (mochila, pochete, carteira). 
B) Não fazer uso de abrigos e coberturas durante a 
abordagem. 
C) Colocar arma achada com o cidadão abordado no 
chão. 
D) Deixar de observar os níveis de risco durante a 
abordagem. 

E) Não fazer o devido planejamento da abordagem 
(ciclo OODA). 
 
24) Segundo Alexandre de Moraes (2013, p.206), a 
liberdade de locomoção engloba quatro 
situações. São elas: 
A) Direito de acesso e ingresso no território nacional. 
B) Direito de saída do território nacional. 
C) Direito de permanência no território nacional. 
D) Direito de deslocamento no território nacional. 
E) Todas estão corretas. 
 
25) A Declaração dos Direitos do Homem e do 
Cidadão em 1789, não foi elaborada de um 
momento para outro, e sim, através da história da 
própria condição humana e de seu 
desenvolvimento nos diversos modelos e ciclos 
econômicos, políticos e culturais. Os direitos 
individuais, entendidos como inerentes ao homem 
e oponíveis ao Estado, surgiram então, em 
decorrência das declarações de direitos 
publicadas em quais países? 
 
A) França, suíça e Inglaterra. 
B) França, Inglaterra e Estados Unidos. 
C) França, Espanha e Noruega. 
D) França, Inglaterra e Itália. 
E) França, Estados Unidos e Itália 
 
26) Conforme o art.1º da Constituição Federal de 
1988, sobre o direito de secessão assinale a 
alternativa CORRETA: 
I - O direito de secessão não tem admissibilidade 
neste ordenamento jurídico 
II - Será decretada intervenção federal caso ocorra 
a mera tentativa de secessão por qualquer Estado 
membro. 
III - A indissolubilidade do vínculo federativo foi 
previsto em outras constituições brasileiras como 
as republicanas de 1891. 
A) A alternativa III está incorreta. 
B) A alternativa I está incorreta. 
C) Todas estão incorretas. 
D) Todas estão corretas. 
E) Apenas as alternativas I e III estão corretas. 
 
27) A Declaração das Nações Unidas e a 
Convenção contra a Tortura apresentam medidas 
detalhadas para combater a prática da tortura. 
Várias disposições desta Declaração exigem que: 
Assinale a alternativa INCORRETA: 
A) Que em caso de guerra está declaração perca seu 
efeito. 
B) A tortura seja considerada ilegal em todos os 
países. 
C) Os atos suspeitos de tortura sejam investigados. 
D) O treinamento dos policiais leve em consideração 
a absoluta proibição da tortura. 
E) Os países mantenham sob sistemática supervisão 
os métodos e práticas de interrogatório. 
 

TÓPICOS DE DIREITO PENAL 
E PROCESSUAL PENAL 
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28) Quanto à prisão em flagrante delito, analise as 
assertivas abaixo: 
I – A prisão em flagrante delito prescinde da 
ordem escrita da autoridade judiciária. 
II – O flagrante obrigatório consiste na 
possibilidade de qualquer cidadão efetuar a 
prisão em flagrante, nos termos do artigo 301 do 
Código de Processo Penal.   
III – Os Diplomatas não podem ser presos em 
flagrante, pois não estão sujeitos à lei penal e 
processual penal brasileira. 
IV – Há possibilidade legal de o flagrante 
obrigatório ser prorrogado ou postergado.  
V – É lícito o flagrante preparado, bem como o 
esperado, nos termos da súmula 145 do STF. 
 
Estão CORRETAS apenas as assertivas: 
A) I e II, apenas. 
B) II e III, apenas. 
C) III e IV, apenas. 
D) I, III e IV, apenas. 
E) I e IV e V, apenas. 
 
29) O militar preso em flagrante de crime comum 
por policial militar: 
A) Deverá ser conduzido imediatamente ao quartel da 
instituição a que pertencer. 
B) Deverá ser conduzido preso até um quartel de 
polícia militar, até que os militares de sua instituição 
venham recebê-lo em custódia. 
C) Deverá ser conduzido à delegacia de polícia civil, 
para, após a lavratura dos procedimentos legais, ser 
recolhido a quartel da instituição a que pertencer, 
onde ficará preso à disposição das autoridades 
competentes. 
D) Não deverá ser conduzido a qualquer local, de 
modo que somente será preso após ser indiciado no 
devido inquérito policial. 
E) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 
 
 
 
30) Em relação às assertivas abaixo, assinale a 
alternativa que descreve CORRETAMENTE   
crimes tipificados no Código Penal: 
I – Incide no crime de corrupção ativa, previsto no 
artigo 333, caput, do Código Penal, o particular 
que oferecer ou prometer vantagem indevida a 
funcionário público, para determiná-lo a praticar, 
omitir ou retardar ato de ofício. 
II - Incide no crime de furto, previsto no artigo 155, 
caput, do Código Penal, o agente que subtrair 
coisa móvel alheia, para si ou para outrem, 
mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou 
depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à 
impossibilidade de resistência. 
III - Incide no crime de concussão, previsto no 
artigo 316, caput, do Código Penal, o funcionário 
público que exigir ou solicitar, para si ou para 
outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da 
função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, 
vantagem indevida. 
IV - Incide no crime de violação de sigilo 
funcional, previsto no artigo 325, caput, do 
Código Penal, o funcionário público que revelar 

fato de que tem ciência em razão do cargo e que 
deva permanecer em segredo, ou facilitar-lhe a 
revelação. 
V – Incide no crime de receptação qualificada, 
previsto no artigo 180, § 1º, do Código Penal, o 
agente que adquire, recebe ou oculta, em proveito 
próprio ou alheio, no exercício de atividade 
comercial ou industrial, mercadoria proibida pela 
lei brasileira.  
 
Estão CORRETAS apenas as assertivas: 
A) II e III, apenas. 
B) III e IV, apenas. 
C) I e IV, apenas. 
D) I, III e IV, apenas. 
E) I e IV e V, apenas. 
 
31) Se a pessoa que se encontra em flagrante 
delito, sendo perseguida, passar ao território de 
outro município ou comarca, o policial militar: 
A) Não poderá mais prendê-lo, haja vista que tem sua 
atuação restrita à sua circunscrição. 
B) Poderá efetuar-lhe a prisão no lugar onde o 
alcançar, apresentando-o imediatamente ao delegado 
de polícia local. 
C) Poderá efetuar-lhe a prisão no lugar onde o 
alcançar, apresentando-o a qualquer delegado de 
polícia. 
D) Poderá efetuar-lhe a prisão no lugar onde o 
alcançou, apresentando-o, obrigatoriamente, ao 
delegado de polícia do local onde se deu a ação ou 
omissão criminosa. 
E) Poderá efetuar-lhe a prisão, no lugar onde o 
alcançou, apresentando-o, obrigatoriamente, ao 
delegado de polícia do local onde se deu o resultado 
da ação criminosa. 
 
32) Em relação à lei n. 9.099/1995, analise as 
assertivas abaixo: 
I – A critério da autoridade policial, é possível a 
lavratura do Auto de Prisão em Flagrante contra o 
autor de infração penal de menor potencial 
ofensivo que, após a lavratura do termo 
circunstanciado, for imediatamente encaminhado 
ao juizado ou assumir o compromisso de a ele 
comparecer. 
II – Havendo representação ou tratando-se de 
crime de ação penal pública incondicionada, 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, ainda que não indicarem os 
antecedentes, a conduta social e a personalidade 
do agente, bem como os motivos e as 
circunstâncias em que a infração penal foi 
praticada. 
III - Tratando-se de ação penal de iniciativa 
privada ou de ação penal pública condicionada à 
representação, o acordo homologado pelo juiz 
competente, relativo à composição dos danos 
civis, acarreta a renúncia ao direito de queixa ou 
representação. 
IV – Nos crimes em que a pena mínima cominada 
for igual ou inferior a um ano, abrangidas ou não 
pela lei n. 9.099/1995, o Ministério Público, ao 
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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 (art. 77 do Código 
Penal). 
V - São consideradas infrações penais de menor 
potencial ofensivo somente as contravenções e 
os crimes a que a lei comine pena máxima não 
superior a um ano, cumulada ou não com multa. 
Estão CORRETAS apenas as assertivas: 
A) II e III, apenas. 
B) III e IV, apenas. 
C) I e IV, apenas. 
D) I, III e IV, apenas. 
E) III e IV e V, apenas. 
 
33) Sobre o crime de abuso de autoridade, 
previsto na lei 4.898 de 1965, assinale a alternativa 
INCORRETA: 
A) Tem prevista, como pena, a detenção por dez dias 
a seis meses. 
B) Tem prevista, como pena, a perda do cargo e a 
inabilitação para o exercício de qualquer outra função 
pública por prazo de até três anos. 
C) É caracterizado, entre outras coisas, por qualquer 
atentado à liberdade de locomoção. 
D) Tem prevista, como pena, a aplicação de multa. 
E) Tem prevista, como pena, a reclusão de dois a 
quatro anos. 
 

LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO 

 
34) De acordo com o que dispõe a Resolução nº 
432, de 23 de janeiro de 2013, que trata dos 
procedimentos a serem adotados pelas 
autoridades de trânsito e seus agentes na 
fiscalização do consumo de álcool ou de outra 
substância psicoativa que determine 
dependência, para aplicação do disposto nos arts. 
165, 276, 277 e 306 da Lei nº 9.503, de 23 de 
setembro de 1997, analise as assertivas abaixo e 
assinale a alternativa CORRETA: 
I – A confirmação da alteração da capacidade 
psicomotora em razão da influência de álcool ou 
de outra substância psicoativa que determine 
dependência dar-se-á por meio de, pelo menos, 
um dos seguintes procedimentos a serem 
realizados no condutor de veículo automotor: 
exame de sangue; exames realizados por 
laboratórios especializados, indicados pelo órgão 
ou entidade de trânsito competente ou pela 
Polícia Judiciária, em caso de consumo de outras 
substâncias psicoativas que determinem 
dependência; teste em aparelho destinado à 
medição do teor alcoólico no ar alveolar 
(etilômetro); verificação dos sinais que indiquem 
a alteração da capacidade psicomotora do 
condutor (art. 3º, incisos I, II, III e IV). 
II - Também poderão ser utilizados prova 
testemunhal, imagem, vídeo ou qualquer outro 
meio de prova em direito admitido (art. 3º, §1º). 
III - Nos procedimentos de fiscalização deve-se 
priorizar a utilização do teste com etilômetro (art. 

3º, § 2º).  
IV – Os sinais de alteração da capacidade 
psicomotora poderão ser verificados apenas 
através de exame clínico com laudo conclusivo e 
firmado por médico ou perito (art. 5º, incisos I e II). 
V – O veículo será retido até a apresentação de 
condutor habilitado, que também será submetido 
à fiscalização (art. 9º) 
A) Todas estão corretas. 
B) I, II, III e IV estão corretas. 
C) I, III, IV e V estão corretas. 
D) I, II, III e V estão corretas. 
E) Nenhuma das alternativas. 
 
 
 
35) O POP 304.18 trata de procedimento 
operacional padrão no atendimento da ocorrência 
de condução de veículo sob influência de álcool 
ou qualquer outra substância psicoativa que 
determine dependência ou com a capacidade 
psicomotora alterada. De acordo com o POP 
304.18, leia a questão abaixo e assinale a 
alternativa CORRETA: 
Em uma abordagem a um veículo Fiat/Palio, 
devidamente registrado e licenciado e com 
condutor devidamente habilitado na categoria B, 
em que se suspeita de estar o condutor adulto 
conduzindo o veículo sob influência de álcool, ao 
ser questionado pelo policial se aceita realizar o 
exame de alcoolemia, o condutor aceita realizar o 
referido teste por meio de etilômetro devidamente 
homologado. O condutor não está envolvido em 
acidente de trânsito e o resultado do teste de 
alcoolemia acusa 0,00 miligrama de álcool por 
litro de ar alveolar (mg/l ar). Diante disso, assinale 
a alternativa que contempla o procedimento 
CORRETO a ser adotado pelo policial militar: 
A) O policial militar, verificando que há alteração da 
capacidade psicomotora e há a suspeita de que o 
condutor esteja sob a influência de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência, 
deverá encaminhar o condutor do veículo para exame 
clínico com laudo conclusivo e firmado por médico 
perito, e, somente havendo a constatação da 
alteração da capacidade psicomotora neste laudo, 
que o policial militar deverá prender o condutor, lavrar 
o BO-PA, lavrar o AIT, Recolher a CNH/PD. Deverá 
ainda liberar o veículo a um condutor habilitado e em 
condições de assumir a direção, consignando no AIT 
o nome e o número da CNH deste condutor, e, caso 
não se apresentar um condutor habilitado, remover o 
veículo ao depósito conveniado.  
B) Independentemente de o policial constatar 
alteração da capacidade psicomotora, como o 
resultado do exame de alcoolemia foi 0,0 miligrama 
de álcool por litro de ar alveolar (mg/l ar), o policial 
militar deverá agradecer a cooperação e 
desconsiderar a prática desta infração, liberando o 
veículo.  
C) Apesar do resultado do exame de alcoolemia ter 
sido 0,0 miligrama de álcool por litro de ar alveolar 
(mg/l ar), o policial militar verificando que há alteração 
da capacidade psicomotora e há a suspeita de que o 
condutor esteja sob a influência de qualquer outra 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art77
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art77
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art77
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substância psicoativa que determine dependência, 
deverá submeter o condutor ao Auto de Constatação 
de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora 
(Auto de Constatação). Considerando-se que há 
possibilidade de lavratura do Auto de Constatação 
nesta ocorrência, e, se no referido Auto há 
constatação de, pelo menos, 02 (dois) sinais/sintomas 
de alteração da capacidade psicomotora, o policial 
deverá prender o condutor, lavrar o BO-PA, lavrar o 
AIT, Recolher a CNH/PD. Deverá ainda, liberar o 
veículo a um condutor habilitado e em condições de 
assumir a direção, consignando no AIT o nome e o 
número da CNH deste condutor, e, caso não se 
apresentar um condutor habilitado, remover o veículo 
ao depósito conveniado.  
D) Se o policial militar constatar sinais de alteração da 
capacidade psicomotora, diante do resultado do teste 
de alcoolemia ter sido 0,0 miligrama de álcool por litro 
de ar alveolar (mg/l ar), o policial militar deverá 
somente lavrar o AIT, recolher a CNH/PD e liberar o 
veículo a um condutor habilitado e em condições de 
assumir a direção, consignando no AIT o nome e o 
número da CNH deste condutor, e, caso não se 
apresentar um condutor habilitado, remover o veículo 
ao depósito conveniado.  
E) Independentemente do resultado do teste de 
alcoolemia e mesmo que sejam constatados pelo 
policial militar sinais de alteração da capacidade 
psicomotora no condutor do veículo, somente 
configura o crime tipificado no art. 306 do CTB, caso 
o condutor cause perigo de dano, não sendo 
suficiente a simples condução do veículo em via 
pública com a capacidade psicomotora alterada, em 
razão da influência de álcool ou de outra substância 
psicoativa que determine dependência;  
 
 
 
 
36) Analise as assertivas abaixo e assinale aquela 
que NÃOconfigura infração de trânsito: 
A) Dirigir ameaçando os pedestres que estejam 
atravessando a via pública, ou os demais veículos 
(art. 170). 
B) Transpor, sem autorização, bloqueio viário com ou 
sem sinalização ou dispositivos auxiliares, deixar de 
adentrar às áreas destinadas à pesagem de veículos 
ou evadir-se para não efetuar o pagamento do 
pedágio (art. 209). 
C) Estacionar o veículo nas esquinas e a menos de 
cinco metros do bordo do alinhamento da via 
transversal (art. 181, inciso I). 
D) Estacionar afastado da guia da calçada (meio-fio) 
de trinta centímetros a quarenta e cinco centímetros 
(art. 181, inciso II). 
E) Recusar-se a entregar à autoridade de trânsito ou 
a seus agentes, mediante recibo, os documentos de 
habilitação, de registro, de licenciamento de veículo e 
outros exigidos por lei, para averiguação de sua 
autenticidade: (art. 238). 
 
37) Com relação aos veículos especialmente 
destinados à condução coletiva de escolares 
somente poderão circular nas vias com 
autorização emitida pelo órgão ou entidade 

executivos de trânsito dos Estados e do Distrito 
Federal, exigindo-se, para tanto: 
I- lanternas de luz branca, fosca ou amarela 
dispostas nas extremidades da parte superior 
dianteira e lanternas de luz vermelha dispostas na 
extremidade superior da parte traseira. 
II - inspeção semestral para verificação dos 
equipamentos obrigatórios e de segurança. 
III- pintura de faixa horizontal na cor amarela, com 
quarenta centímetros de largura, à meia altura, em 
toda a extensão das partes laterais e traseira da 
carroçaria, com o dístico ESCOLAR, em preto, 
sendo que, em caso de veículo de carroçaria 
pintada na cor amarela, as cores aqui indicadas 
devem ser invertidas. 
IV - equipamento registrador instantâneo 
inalterável de velocidade e tempo. 
V - cintos de segurança em número igual à 
lotação. 
VI - registro como veículo de passageiros. 
VII - outros requisitos e equipamentos 
obrigatórios estabelecidos pelo CONTRAN. 
Assinale a alternativa CORRETA: 
A) Todas estão corretas; 
B) Estão corretas somente as afirmações I, III, IV e 
VII; 
C) Estão corretas somente as afirmações II, III, V, VI 
e VII; 
D) Estão corretas somente as afirmações I, II, IV, VI e 
VII; 
E) Estão corretas somente as afirmações II, III, IV, V, 
VI e VII. 
 
38) Analise as assertivas abaixo e atribua V para 
as VERDADEIRAS e F para as FALSAS, em 
seguida, assinale a alternativa que indica a 
sequência CORRETA: 
(  ) De acordo com a Resolução nº 14/98, freios de 
estacionamento e de serviço, com comandos 
independente, cinto de segurança para a árvore 
de transmissão em veículos de transporte coletivo 
e de carga, extintor de incêndio e buzina são 
equipamentos obrigatórios nos veículos 
automotores e ônibus elétricos  (art. 1º, inciso I, 
alíneas 17, 29, 20 e 16). 
(    ) Ainda de acordo com a Resolução nº 14/98, 
não se exigirá pneu sobressalente, macaco e 
chave de roda nos veículos de carroçaria blindada 
para transporte de valores (art. 1º, inciso V, alínea 
d). 
(  ) Para transitar em veículos automotores, os 
menores de sete anos deverão ser transportados 
nos bancos traseiros usando individualmente 
cinto de segurança ou sistema de retenção 
equivalente (Resolução nº 277/08, art. 1º). 
(  ) A medição da transmitância luminosa das 
áreas envidraçadas de veículos deverá ser 
efetuada por meio de instrumento denominado 
Medidor de Transmitância Luminosa, instrumento 
de medição destinado a medir, em valores 
percentuais, a transmitância luminosa de vidros, 
películas, filmes e outros materiais simples ou 
compostos (art. 1º e parágrafo único da 
Resolução nº 253/07). 
A) V-F-F-F. 
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B) F-V-V-F. 
C) V-F-V-V. 
D) V-F-F-V. 
E) V-V-F-V. 
 

LEGISLAÇÃO INSTITUCIONAL 

 
39) Assinale a alternativa que preenche 
CORRETAMENTE as lacunas abaixo, de acordo 
com os conceitos do Estatuto dos Policiais 
Militares, Lei 6.218 de 10 de fevereiro de 1983: 
I - É considerado _______________ o Policial 
Militar que por mais de 24 (vinte e quatro) horas 
consecutivas, por exemplo: ausentar-se, sem 
licença, da organização Policial Militar onde serve 
ou local onde deve permanecer. 
II - _______________ é a situação na qual o 
Policial Militar da ativa deixa de ocupar vaga na 
escala hierárquica de seu Quadro de Qualificação 
nela permanecendo sem número. 
III - É considerado _______________ o Policial 
Militar que no desempenho de qualquer serviço, 
em viagem, em operações Policiais Militares ou 
em caso de calamidade pública, tiver paradeiro 
ignorado por mais de 8 (oito) dias. 
IV - _______________é a situação transitória a 
que, automaticamente, passa o Policial Militar 
quando, entre outros motivos: “cessando o 
motivo que determinou a sua agregação, reverte 
ao respectivo Quadro ou Qualificação, estando 
com seu efetivo completo”. 
A) I – Desertor; II – À disposição; III – Desaparecido; 
IV – Excedente 
B) I – Desaparecido; II – Excedente; III – Ausente; IV 
– Agregação 
C) I – Ausente; II – Agregação; III – Desertor; IV – 
Excedente 
D) I – Ausente; II – Agregação; III – Desaparecido; IV 
– Excedente 
E) I – Ausente; II – Reversão; III – Desaparecido; IV – 
Excedente 
 
 
40) O Estatuto dos Policiais Militares, Lei 6.218 de 
10 de fevereiro de 1983, trata em seu Capítulo V 
do Tempo de Serviço e da Prorrogação, sendo 
CORRETO afirmar segundo seus artigos, 
EXCETO: 
A) 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. 
B) Na apuração do tempo de serviço do Policial Militar 
será feita a distinção entre: I – Anos de serviço; II – 
Tempo de efetivo serviço. 
C) Tempo de efetivo serviço é o espaço de tempo 
computado dia a dia, entre a data do ingresso e data 
limite estabelecida para a contagem ou data do 
desligamento do serviço ativo, mesmo que tal espaço 
de tempo seja parcela. 
D) Às praças que concluírem o tempo de serviço a 
que se obrigarem a servir, desde que requeiram, 
poderá ser concedida a prorrogação deste tempo, 
uma ou mais vezes, como engajadas ou reengajadas. 

E) Os períodos de tempo de serviço das praças são 
assim classificados: I - 1º período, o de inclusão por 
03(três) anos; II - 2º período, o do engajamento por 
03(três) anos; III - 3º período, o do reengajamento por 
04 (quatro) anos. 
 
41) De acordo com a Lei Complementar nº 318 – o 
Plano de Carreira das Praças, assinale a 
alternativa INCORRETA: 
A) Enquadra-se como Praça da Polícia Militar e do 
Corpo de Bombeiros Militar o Soldado de 3ª, 2ª e 1ª 
Classe, o Cabo, o Sargento de 3ª, 2ª e 1ª Classe e o 
Subtenente. 
B) O Soldado de 3ª Classe, o Cabo e o 3º Sargento 
serão relacionados, obrigatoriamente, em almanaque 
anual, por ordem de graduação e antiguidade, em 
ordem decrescente da classificação final obtida em 
curso de formação. 
C) As promoções serão efetuadas, observando-se o 
número de vagas, da seguinte forma: I – graduação 
de Soldado de 3ª Classe, qualificado por mérito 
intelectual após conclusão e aprovação no CFSd; II – 
graduação de Soldado de 2ª Classe, após ter 
completado um ano de efetivo serviço na graduação 
anterior, após qualificado com a aprovação no CFSd, 
e estar no mínimo no comportamento bom; III – 
graduação de Soldado de 1ª Classe, após ter 
completado quatro anos serviço na corporação e 
estar no mínimo no comportamento bom; 
D) Para promoção por merecimento ou antiguidade é 
indispensável que a praça tenha sido incluída na 
relação do respectivo quadro de acesso. 
E) Para a promoção a 2º Sargento, a 1º Sargento e a 
Subtenente, pelo critério de merecimento, é 
necessário que a praça tenha atingido, por ordem de 
antiguidade no almanaque, o limite do primeiro terço 
na respectiva graduação. 
 
42) De acordo com a Lei nº 6.153/1982 – cria o 
Quadro Especial de Cabos e 3º Sargentos e o 
Decreto nº 4.689/1994 – regulamenta a Lei nº 
6.153/1982, assinale a única alternativa CORRETA: 
A) A Comissão de Promoção de Praças, após 
encerrados o trabalhos, submeterá a apreciação do 
Governador do Estado, para decisão final e 
consequente promoção. 
B) O Decreto nº 4.689/1994 estabelece em seu artigo 
7º, que, em caso de empate, terá precedência, para 
fins deste regulamento, a praça que possuir: I – mais 
tempo na graduação; II – mais anos de efetivo 
serviço; III – melhor comportamento; IV – mais idade. 
C) São requisitos exigidos aos soldados para serem 
promovidos à Cabo do Quadro Especial: possuir 10 
(doze) anos ou mais de efetivo serviço na 
Corporação, obter conceito favorável de seu 
Comandante e estar classificado, no mínimo, no 
comportamento insuficiente. 
D) O Chefe do Estado Maior Geral da Corporação, 
apreciará livremente o mérito das praças 
contempladas na proposta encaminhada pela 
Comissão de Promoção de Praças e decidir-se-á por 
qualquer dos nomes, observado o que dispõe o 
Decreto nº 4.689/1994. 
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E) As promoções a que se refere a Lei nº 6.153/1982 
ocorrerão somente na data de promoção referente ao 
Aniversário da PMSC, no dia 11 de Agosto.  
 
43) A Lei Complementar 614/2013 fixa o subsídio 
mensal dos Militares Estaduais e estabelece 
outras providências. Em seu artigo 3º, fica 
definido que o subsídio dos Militares Estaduais 
não exclui a percepção de uma série de 
direitos/indenizações. Assinale abaixo a única 
alternativa que contém somente 
direitos/indenizações que permanecem vigorando, 
as quais NÃO estão compreendidas no subsídio: 
A) Adicional vintenário - terço de férias - adicional 
noturno. 
B) Adicional por tempo de serviço (triênio) - 
adicional noturno - auxílio-alimentação. 
C) Décimo terceiro vencimento - terço de férias - 
auxílio-alimentação. 
D) Adicional de pós-graduação - auxílio-
alimentação - Décimo terceiro vencimento. 
E) Abonos - terço de férias - auxílio-alimentação. 
 

PENAL MILITAR E PROCESSO PENAL MILITAR 

 
44) O policial militar que desacatar superior, 
ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, ou 
procurando deprimir-lhe a autoridade, estará, em 
tese, cometendo: 
A) Apenas transgressão disciplinar. 
B) Crime comum de desacato. 
C) Crime militar de desacato a superior.  
D) Crime militar de insubordinação.  
E) Crime militar de desacato a militar. 
 
45 - Assinale alternativa CORRETA: 
A) O militar da reserva, ou reformado, não pode ser 
vítima de crimes militares. 
B) O militar que, durante policiamento ostensivo, 
deixa de lavrar um Auto de Infração de Trânsito para 
beneficiar um parente próximo, em tese, pratica o 
crime de corrupção passiva. 
C) Ao ser condenado a uma pena superior a 2 (dois) 
anos de prisão na Justiça Militar Estadual, o militar 
será excluído “exofficio” da corporação. 
D) Comete crime militar o policial militar que revelar 
informações de que têm ciência em razão do cargo 
ou função e que deva permanecer em segredo a 
integrantes de organização criminosa, em prejuízo da 
administração militar. 
E) O policial militar condenado na Justiça Militar 
Estadual por crimes propriamente militares, nunca 
terá direito ao benefício da suspensão condicional da 
pena (“sursis”). 
 
46) De acordo com o Código de Processo Penal 
Militar, assinale alternativa INCORRETA: 
A) O inquérito policial militar é a apuração sumária de 
fato, que, nos termos legais, configure crime militar, e 
de sua autoria. Tem o caráter de instrução provisória, 
cuja finalidade precípua é a de ministrar elementos 
necessários à propositura da ação penal. 
B) O inquérito poderá ser iniciado mediante portaria 
de ofício, pela autoridade militar em cujo âmbito de 

jurisdição ou comando haja ocorrido a infração penal, 
atendida a hierarquia do infrator. 
C) A designação de escrivão para o inquérito caberá 
ao respectivo encarregado, se não tiver sido feita pela 
autoridade que lhe deu delegação para aquele fim, 
recaindo em segundo ou primeiro-tenente, se o 
indiciado for oficial, e em sargento, subtenente ou 
suboficial, nos demais casos. 
D) Discordando da solução dada ao inquérito, a 
autoridade que o delegou (Comandante do Batalhão) 
poderá avocá-lo e dar solução diferente daquela 
concluída pelo oficial encarregado pelas 
investigações. 
E) O inquérito deverá terminar em quinze 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 trinta dias, quando o indiciado estiver solto, 
contados a partir da data em que se instaurar o 
inquérito. 
 

PORTUGUÊS INSTRUMENTAL 

 
47) Assinale a alternativa em que todas as 
palavras estão grafadas em conformidade com a 
nova reforma ortográfica da Língua Portuguesa. 
A) cinqüenta, inter-regional, hiperinflação, paranoia. 
B) micro-ondas, baiuca, lêem, infra-estrutura. 
C) assembléia, feiura, lingüiça, auto-hipnose. 
D) ejôo, jóia, estréia, minis-saia. 
E) herói, ideia, voo, autorretrato. 
 
48) O Procedimento Operacional Padrão nº 103 – 
Análise e Resolução de Problemas em Segurança 
Pública – estabelece, em seu item 2, b,  I, o 
seguinte:. 
“b. Realizar reunião no CONSEG para a 
identificação de problemas:  
I. Mobilizar o maior número possível de pessoas 
diferentes para participar do processo de 
identificação de problemas, congregando, 
preferencialmente, os seis grandes da polícia 
comunitária” 
Quanto à classe gramatical, as palavras 
destacadas no texto acima são, respectivamente: 
A) substantivo, advérbio, adjetivo, pronome. 
B) advérbio, adjetivo, pronome, verbo. 
C) adjetivo, substantivo, preposição, advérbio. 
D) pronome,adjetivo, advérbio, preposição. 
E) substantivo, adjetivo, pronome, advérbio. 
 
49) Analise o texto abaixo e assinale a alternativa 
em que as palavras preenchem CORRETAMENTE 
as lacunas do seguinte período: 
“Prestes a completar uma semana de trégua, 
Santa Catarina volta a registrar ocorrências 
relacionadas a onda de atentados. Na noite desta 
terça-feira, um ônibus e um carro foram 
incendiados em Florianópolis e outro carro foi 
incendiado em Penha. A última ocorrência 
registrada havia sido no dia 14 de outubro.” 
(notícia publicada em 
http://diariocatarinense.clicrbs.com.br, no dia 
22/10/14) 
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A ___________ de uma nova onda de ataques 
provoca uma grande ________ na população e 
deixa os empresários ________ em relação ao 
futuro dos seus negócios. 
A) espectativa, tensão, exitantes. 
B) expectativa, tensão, hesitantes. 
C) expectativa, tenção, hesitantes. 
D) espectativa, tenção, exitantes. 
E) expectativa, tensão, exitantes. 
 
50) Com relação à última reforma ortográfica da 
Língua Portuguesa, assinale a alternativa 
INCORRETA. 
A) O alfabeto passou a ter 26 letras, com a 
incorporação das letras K, W e Y. 
B) As palavras para (preposição) e para (verbo) não 
são mais distinguidas pelo acento diferencial. 
C) Permanece o emprego do acento diferencial para 
distinguir as palavras por (preposição) e pôr (verbo). 
D) As palavras auto-retrato e auto-sustentável são 
grafadas desta forma, ou seja, com o emprego do 
hífen. 
E) A palavra herói continua sendo acentuada, porém 
não se acentua mais a palavra heroico, já que foram 
suprimidos os acentos dos ditongos abertos éi e ói 
das palavras paroxítonas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



------------------------------------------------------------------(Recorte aqui) ----------------------------------------------------------- 
 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

                                                  

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

                                                  
 

 
 
 
2. Publico o gabarito preliminar da Avaliação Intelectual ao Processo Seletivo ao CFC 
2014-2 - Edital 042/DIE/2014, conforme segue abaixo:  
 
 

Gabarito Preliminar - CFC 2014-2 - Edital 042/DIE/2014 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

B A A D C B D A B D 

                    

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

E C B A E A C B E C 

                    

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

A E A E B D A D C C 

                    

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

B B E D C D A E D E 

                    

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

C B C C D E E C B D 

 
 
 

3. Publique-se. 
4. Arquive-se.  

 
 

JOSÉ AROLDO SCHLICHTING 
CEL PM DIRETOR DE INSTRUÇÃO E ENSINO 

 
 


