POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAL
EDITAL No 22/DGP - PMDF, DE 24 DE JANEIRO DE 2018
CONCURSO PÚBLICO DE ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA
POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL CFP/QPMP-4 E QPMP-7
POLÍCIA MILITAR

EDITAL NORMATIVO

DISTRITO FEDERAL

QPMP - 7
SOLDADO POLICIAL MILITAR DO QUADRO DE PRAÇAS POLICIAIS
MILITARES ESPECIALISTAS CORNETEIROS
Data e horário da prova:
Domingo, 1o/7/2018, às 13 h.

Tipo “A ”

INSTRUÇÕES
•

•

Você receberá do fiscal:
o
um caderno de questões da prova objetiva e discursiva contendo 70 (setenta) questões de múltipla escolha, com 5 (cinco)
alternativas de resposta cada uma e apenas 1 (uma) alternativa correta, e 1 (uma) questão discursiva;
o
uma folha de respostas personalizada da prova objetiva; e
o
uma folha de texto definitivo da prova discursiva.
Quando autorizado pelo fiscal do IADES, no momento da identificação, escreva no espaço apropriado da folha de respostas da
prova objetiva, com a sua caligrafia usual, a seguinte frase:

Uma canção pe/o ar
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Verifique se estão corretas a numeração das questões, a paginação do caderno de questões e a codificação da folha de respostas
da prova objetiva e da folha de texto definitivo da prova discursiva.
Você dispõe de 5 (cinco) horas para fazer a prova objetiva e discursiva e deve controlar o tempo, pois não haverá prorrogação
desse prazo. Esse tempo inclui a marcação da folha de respostas da prova objetiva e o preenchimento da folha de texto definitivo da
prova discursiva.
Somente 1 (uma) hora após o início da prova, você poderá entregar sua folha de respostas da prova objetiva, a folha de texto
definitivo da prova discursiva e o caderno de provas e retirar-se da sala.
Somente será permitido levar o caderno de questões da prova objetiva e discursiva 3 (três) horas e 45 (quarenta e cinco) minutos após o
início da prova.
Após o término da prova, entregue ao fiscal do IADES a folha de texto definitivo da prova discursiva e a folha de respostas da prova
objetiva devidamente assinada.
Deixe sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de tinta preta, fabricada com material transparente.
Não é permitida a utilização de qualquer aparelho eletrônico ou de comunicação.
Não é permitida a consulta a livros, dicionários, apontamentos e apostilas.
Você somente poderá sair e retornar à sala de aplicação de provas na companhia de um fiscal do IADES.
Não será permitida a utilização de lápis em qualquer etapa da prova.

INSTRUÇÕES PARA A PROVA OBJETIVA E DISCURSIVA
Verifique se os seus dados estão corretos na folha de respostas da prova objetiva e na folha de texto definitivo da prova discursiva.
Caso haja algum dado incorreto, comunique ao fiscal.
Leia atentamente cada questão e assinale, na folha de respostas da prova objetiva, uma única alternativa.
A folha de respostas da prova objetiva e a folha de texto definitivo da prova discursiva não podem ser dobradas, amassadas,
rasuradas ou manchadas e nem podem conter qualquer registro fora dos locais destinados às respostas.
O candidato deverá transcrever, com caneta esferográfica de tinta preta, as respostas da prova objetiva para a folha de respostas e
o texto definitivo da prova discursiva para a folha de texto definitivo.
A maneira correta de assinalar a alternativa na folha de respostas da prova objetiva é cobrir, fortemente, com caneta esferográfica
de tinta preta, o espaço a ela correspondente.
Marque as respostas assim: £

PROVA OBJ ETI VA

(B)

CONHECIMENTOS BÁSICOS
______Questões de 1 a 30______

(C)

LÍNGUA PORTUGUESA
______ Questões de 1 a 8______

(D)

Luz acesa direto é um mal sinal, porque sugere que a
casa está vazia.
O motivo porque se recomenda deixar a campainha
desligada é que, tal procedimento, ajuda a causar
dúvida se há alguém em casa.
O acumulo de jornais e revistas indica que os
moradores estão ausentes a algum tempo.
A fim de evitar furtos residenciais, familiares ou
pessoas que tem ligação com a família devem
frequentar a casa constantemente.

(E)
Texto 1 para responder às questões de 1 a 3.
Antes de colocar o pé na estrada, você precisa ver essas
dicas da PMDF

Questão 3 ________________________
Considerando o emprego do sinal indicativo de crase,
assinale a alternativa correta.
(A)

A redação ajudam à evitar poderia ser utilizada no
lugar da construção “ajudam a evitar”.
A construção “furtos residenciais” poderia ser substituída
corretamente pela redação furtos à residências.
A substituição do trecho “podem reforçar a
segurança” pela construção podem ser um reforço à
segurança seria inviável.
O período Idas de familiares ou vizinhos à casa que
está vazia devem ocorrer constantemente poderia
substituir corretamente a redação “Familiares ou
vizinhos devem frequentar a casa constantemente”.
O emissor poderia acrescentar, logo após o vocábulo
sublinhado no período “Jornais e revistas amontoados
indicam ausência dos moradores”, a construção à quem
está interessado em realizar um furto residencial,
sem alterar a correção gramatical do trecho.

(B)
(C)

(D)

(E)

(Figura ampliada na página 17)
Disponível em: <http://guardiandf.com.br/2016/11/26/antes-de-colocar-o-pe-naestrada-voce-precisa-ver-essas-dicas-da-pmdf/>. Acesso em: 1o maio 2018.

Questão 1 _______________________

Texto 2 para responder às questões 4 e 5.

Com base na leitura compreensiva do texto, assinale a
alternativa correta.
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

As pessoas, quando vão viajar, normalmente deixam
acesa a luz de pelo menos um dos cômodos da casa, o
que contribui para o elevado índice de furtos
residenciais durante o período de férias.
Os furtos residenciais praticamente não ocorreriam se
todas as pessoas, antes de viajarem durante as férias,
reforçassem a segurança das respectivas casas com
cadeados, alarmes e câmeras.
O hábito de deixar a campainha ligada, durante o período
em que uma casa fica vazia, enquanto os respectivos
moradores viajam, pode sugerir uma informação que
favorece a ocorrência de um furto residencial.
A presença de um jornal ou de uma revista na soleira
da porta de uma casa é sempre um indicativo de que
os moradores estão viajando.
A presença constante de familiares ou vizinhos na
casa de pessoas que estão viajando dispensaria todos
os demais cuidados.

Projetos sociais da PMDF estão com inscrições abertas
1

(22/3/2018) Os programas sociais da Polícia Militar
do Distrito Federal (PMDF) estão com inscrições abertas
para atividades esportivas, artes marciais, ginástica e
4 música. Há mais de 400 vagas abertas em Taguatinga,
Ceilândia, Samambaia, Planaltina, Paranoá, São Sebastião,
Santa Maria, Riacho Fundo I e Riacho Fundo II.
7
As inscrições terminam quando as vagas forem
preenchidas em cada modalidade nas regiões. O objetivo é
estreitar vínculos entre a polícia e a comunidade, prevenir a
io criminalidade e propiciar atividades lúdicas, esportivas e
educativas para a população.
Em 2017, mais de 150 mil pessoas foram atendidas
is pela corporação. O chefe da Divisão de Programas e Ações
Sociais do Centro de Políticas Públicas da PMDF, capitão
Diego Araújo, explica que há atividades diferenciadas para
16 crianças, jovens e adultos.
Disponível em: <https://www.agenciabrasilia.df.gov.br/2018/03/22/projetossociais-da-pmdf-estao-com-inscricoes-abertas/>. Acesso em: 30 abr. 2018, com
adaptações.

Questão 2 _______________________

Área livre

Assinale a alternativa que, em conformidade com a
ortografia oficial e as regras de pontuação vigentes, apresenta
uma redação compatível com as informações do texto.
(A) Alguns cuidados, quando você for viajar nas férias,
______ajudam a evitar que haja furtos residenciais.__________________________________________________
CONCURSO PÚBLICO - PMDF

QPMP - 7- TIPO “A "

PÁGINA 2/17

Q uestão 4 ________________________

Q uestão 6 _________________________

De acordo com as informações do texto, é correto afirmar
que este tem o propósito principal de

De acordo com as informações do texto e as relações entre
elas, assinale a alternativa correta.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

comunicar a existência de projetos sociais
promovidos pela PMDF.
divulgar a abertura das inscrições para os programas
sociais da PMDF.
informar as atividades sociais que a PMDF oferece à
comunidade.
explicar o objetivo da oferta de programas sociais
pela PMDF.
destacar o número de pessoas atendidas em 2017
pelos programas sociais da PMDF.

(A)

(B)

(C)

Questão 5 _______________________
Assinale a alternativa que apresenta uma reescritura que, sem
transgredir as regras de concordância prescritas pela
norma-padrão, reproduz o sentido original de um trecho
extraído do texto.
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

“Em 2017, mais de 150 mil pessoas foram atendidas
pela corporação” (linhas 12 e 13) — > Uma
população com cerca de 150 mil pessoas foram
atendidas pela corporação em 2017.
“As inscrições terminam quando as vagas forem
preenchidas” (linhas 7 e 8)
^ As inscrições se
encerram quando se preencher as vagas.
“As inscrições terminam quando as vagas forem
preenchidas” (linhas 7 e 8)
^ Preenchido as
vagas, termina o prazo para as inscrições.
“O objetivo é estreitar vínculos entre a polícia e a
comunidade” (linhas 8 e 9)
^ O objetivo é que
seja estreitado entre a polícia e a comunidade
vínculos.
“Há mais de 400 vagas abertas” (linha 4)
^
Existem mais de 400 vagas disponíveis.

(D)

(E)

Questão 7 ________________________
A respeito dos mecanismos responsáveis pela coesão do
texto, assinale a alternativa correta.
(A)

(B)

(C)

Texto 3 para responder às questões de 6 a 8.
Por uma sociedade mais tolerante e inclusiva
Muito se fala a respeito de sermos mais tolerantes uns
com os outros, mas a questão é: o que é preciso desenvolver
para que possamos ser capazes de respeitar as diferenças que
4 existem entre nós, percebendo-as com mais naturalidade?
Ser tolerante envolve um movimento de aproximação
em relação ao outro, considerando as diferenças como algo
7 que faz parte da singularidade humana. Você já passou pela
experiência de ler um livro ou assistir a um filme que o
agradou e se surpreendeu ao perceber que a impressão de
10 outras pessoas diante do mesmo livro ou do mesmo filme foi
totalmente diferente da sua?
Algumas habilidades emocionais e sociais contribuem
13 para uma sociedade mais tolerante e inclusiva.
A empatia, por exemplo, é uma habilidade extremamente
importante. Quanto mais desenvolvemos a capacidade de nos
16 colocar no lugar do outro, mais chances teremos de
compreendê-lo como um ser único e, desta forma, validar o
18 seu ponto de vista.

O texto é predominantemente uma dissertação, pois a
autora defende a ideia de que, embora as pessoas
falem a respeito da necessidade de se praticar a
tolerância, a maioria delas sequer compreende o que
significa ser tolerante.
Respeitar as diferenças entre os seres humanos e
percebê-las com naturalidade não é suficiente para
agir com tolerância, pois as pessoas devem, em
primeiro lugar, evitar as divergências de opinião.
A autora, no segundo parágrafo, recorre a uma
pergunta para demonstrar ao leitor que as diferenças
fazem parte da singularidade humana.
O segundo parágrafo tem como propósito principal
comprovar como a intolerância é bastante comum
entre as pessoas, até mesmo nas situações mais banais
do dia a dia.
Agir com empatia requer o desenvolvimento de
algumas habilidades emocionais e sociais que
contribuem para uma sociedade mais tolerante
e inclusiva.

1

(D)

(E)

A autora, ao empregar a conjunção adversativa “mas”
(linha 2), além de estabelecer uma oposição entre dois
segmentos, dá destaque à ideia mais importante dessa
relação: a que é introduzida pelo referido conectivo.
Os pronomes sublinhados no trecho “que existem entre
nós, percebendo-as com mais naturalidade?” (linhas 3 e
4) retomam dois termos mencionados anteriormente e,
assim, evitam repetições desnecessárias.
A conjunção “e”, em pelo menos uma das ocorrências
no período “Algumas habilidades emocionais e
sociais contribuem para uma sociedade mais tolerante
e inclusiva.” (linhas 12 e 13), estabelece uma relação
de adversidade entre dois termos.
A substituição do período “A empatia, por exemplo, é
uma habilidade extremamente importante.” (linhas 14
e 15) pela redação Uma delas, por exemplo, é a
empatia, habilidade extremamente importante.
comprometeria a coesão com o período anterior.
Os elementos sublinhados no período “Quanto mais
desenvolvemos a capacidade de nos colocar no lugar
do outro, mais chances teremos de compreendê-lo
como um ser único e, desta forma, validar o seu ponto
de vista.” (linhas de 15 a 18) referem-se ao termo
“lugar do outro”.
Área livre

NEGRI, Katia. Disponível em: <http: //www.asecbrasil.org.br/blog/poruma-sociedade-mais-tolerante-e-inclusiva-de-que-forma- as-habilidadesemocionais-e-sociais-podem-contribuir/>. Acesso em: 1o maio 2018
(fragmento), com adaptações.
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Text 5 to answer questions 11 and 12.

Q uestão 8 ________________________
Tendo como referência as disposições do Manual de Redação
da Presidência da República quanto à adequação do formato
e da linguagem da comunicação oficial, considere um
hipotético ofício expedido pelo comandante do 9o Batalhão
de Polícia Militar (BPM) para os diretores das escolas
públicas do Gama e assinale a alternativa correta.
(A)
(B)

(C)
(D)

(E)

A identificação do tipo e do número do expediente
seria opcional.
O emprego do vocativo “Excelentíssimo Senhor
Diretor", seguido de vírgula, seria o mais adequado à
situação comunicativa.
Antes do texto propriamente dito, o remetente deveria
informar apenas o nome e o cargo do destinatário.
O remetente deveria especificar o assunto, contendo o
resumo do teor do documento, logo após a indicação
do local e da data em que assinaria o expediente.
Caso o teor do expediente fosse de ordem pessoal, a
linguagem poderia assumir um tom mais informal,
por isso seria possível o emprego da construção “Me
esforçarei, prometo, para cumprir o nosso tão
estimado, prazeroso e respeitoso acordo de amizade e
de cumplicidade. Conto, portanto, com a
compreensão do senhor".

LÍNGUA INGLESA
_________________ Questões de 9 a 12_________________
Text 4 to answer questions 9 and 10.

Music and young minds
Plato once said that music “is a more potent
instrument than any other for education". Many teachers of
young children would agree with him. Recent research has
discovered that music activates both sides of the brain, a
fact that makes it valuable in all areas of development.
Music affects the growth of a child’s brain academically,
emotionally, physically and spiritually.

i

4

7

io

13

i6

Music is academic. For some people, this is the
primary reason for providing music lessons to their
children. A recent study from the University of California
found that music trains the brain for higher forms of
thinking. Students who were given music lessons scored
27% higher on proportional math and fractions tests than
children who received no special instruction. Research
indicates that musical training permanently prepares a
young mind for better performance.
Available at: <http://www.childrensmusicworkshop.com/advocacy/
youngmind/>. Access on: 10 June 2018, with adaptations.

Questão 11_______________________
What is the central theme of the text?
(A)
(B)

Education is the most powerful weapon which you
can use to change the world.
MANDELA, Nelson. Available at: <https://www.brainyquote.com/quotes
/nelson_mandela_157855>. Access on: 1st May 2018.

(C)
(D)
(E)

Questão 9 _______________________

How music helps calm down children in the
classroom.
The effects of music in the learning process of
children.
The relation between musical training for children
and better job opportunities in the future.
The work of the Music Department of the University
of California.
Plato’s band and the kind of music they played.

Questão 12_______________________

According to the text, it is correct to say that
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

education has no effect on the world.
Nelson Mandela believed in weapons as tools for
education.
the world is best transformed by firearms.
change is a bad thing because of weapons.
education is an instrument for changing the world.

Questão 1 0 ______________________

According to the text, some people’s primary reason for
providing music lessons to their children is that music
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

What can be inferred from Nelson Mandela’s comparison of
education to a weapon in the text?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

stimulates children to do research.
involving proportional math and fractions is a good
teaching instrument.
is not a kind of special instruction.
improves learning and prepares the mind for better
performance.
is a safe career path for later in the child’s life.
Área livre

Weapons help educate children by making them safer
in schools.
Children should be taught how to handle firearms in
school.
Education is a better means of change than violence.
Students with the proper education become excellent
soldiers.
Schools will only work when violence is eradicated.
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MATEMATICA E RACIOCÍNIO LOGICO
___________Questões de 13 a 17__________

Q uestão 1 7 ________________________
Considere as sentenças a seguir.

Questão 1 3 ______________________
Em uma banda, foram reservados 4 lugares do palco para
4 músicos: João, Carlos, Felipe e Mateus. Em cada lugar,
estava o respectivo instrumento de cada músico: piano,
violoncelo, flauta e baixo. A chance de se acertar, ao acaso,
os lugares corretos dos músicos é uma em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

6.
24.
12.
48.
4.

Sabendo que João não ganha dinheiro e que Fábio se
emociona, é correto afirmar que
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Questão 1 4 ______________________
Para um grupo de rock, requerem-se 2 guitarristas,
1 vocalista, 1 baixista e 1 baterista. Estão disponíveis
5 guitarristas, 2 vocalistas, 4 baixistas e 1 baterista. Quanto
ao número de grupos diferentes que se pode formar com os
componentes disponíveis, assinale a alternativa correta.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

A: Se João não sabe teoria musical, então ele não toca em
orquestra;
B: se João toca em orquestra, então ele ganha dinheiro;
C: se Fábio toca em orquestra, então ele se emociona.

320
40
160
80
20

Questão 15

ATUALIDADES
Questões de 18 a 21

Questão 18_______________________
A construção de Brasília enseja um capítulo importante da
história brasileira. Rodeada de aspectos místicos e com uma
aura de grandes perspectivas funcionais e administrativas, a
cidade nasceu e logo se transformou em um monumento
imponente. Considerando essas informações, com relação à
história de Brasília, assinale a alternativa correta.
(A)
(B)

(C)

(D)

Para confecção de um bumbo, utiliza-se uma membrana de
raio R = 70 cm. A área dessa membrana, em metros
quadrados, é igual a
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

João não toca em orquestra.
Fábio não sabe teoria musical.
João não sabe teoria musical.
Fábio toca em orquestra.
João não se emociona.

(E)

4.900 n.
4,9 n.
49 n.
490 n.
0,49 n.

O nome Brasília foi criado por Juscelino Kubitscheck,
que via nascer a capital como uma filha pródiga.
A cidade foi inaugurada com os respectivos monumentos
prontos, pois o planejamento arquitetônico foi seguido à
risca no tempo de construção.
As regiões administrativas, anteriormente denominadas
cidades satélites, foram planejadas em número e forma,
como se vê na atualidade.
A manutenção do parque patrimonial de Brasília,
de forma integral, é uma definição constitucional,
e cabe cassação de governo caso não seja
cumprida rigorosamente.
Em função do conjunto de beleza e da importância
arquitetônica, Brasília recebeu, em 1987, o título de
Patrimônio Cultural da Humanidade, concedido pela
Organização das Nações Unidas para a Educação, a
Ciência e a Cultura (Unesco).
Área livre

Questão 1 6 ______________________
Para percorrer 630 km, um automóvel consome 50 litros de
gasolina, e cada litro custa R$ 5,00. Mantendo-se a mesma
média de consumo, quantos reais se gasta, aproximadamente,
para percorrer 500 km?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

R$ 315
R$ 400
R$ 200
R$ 250
R$ 500
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LEGISLAÇÃO APLICAVEL A PMDF
________ Questões de 22 a 27________

Q uestão 1 9 _______________________
Do ponto de vista físico, o Distrito Federal (DF) apresenta
características peculiares, mas que estão dentro do gigantismo do
Brasil. A análise desses aspectos possibilitou a localização da nova
capital e, ainda hoje, é motivo de preocupação para quem comanda
a unidade federativa. Acerca desse tema, no que se refere às
características gerais do DF, assinale a alternativa correta.

Questão 2 2 _______________________
Considerando o Decreto no 7.165/2010, assinale a alternativa
correta.
(A)

(A)

(B)

(C)
(D)

(E)

O cerrado é a vegetação predominante e
apresenta-se preservado quase na totalidade, em
razão dos parques nacionais existentes.
A hidrografia é rica em nascentes, mas pobre em rios
que possibilitem a produção de energia suficiente
para a população atual.
O ponto mais elevado é o Pico do Rodeador, localizado
em Brazlândia, com cerca de 1.500 m de altitude.
Localizado no Planalto Central, o DF apresenta, na
média, as menores altitudes do Brasil, topografia que
ajudou a localização da capital.
O clima subtropical mantém as chuvas concentradas
nos meses de setembro a dezembro, quando a seca
começa a ganhar forma.

(B)
(C)

(D)
(E)

Questão 2 3 _______________________

Questão 2 0 ______________________
(7/4/2017) A Comissão de Integração Nacional,
Desenvolvimento Regional e da Amazônia aprovou, na
quarta-feira (5/4/2017), o Projeto de Decreto Legislativo
no 246/2015, que convoca plebiscito para a população se
manifestar a respeito da criação do estado do entorno, nos
municípios localizados em volta do Distrito Federal (DF).
Disponível em: <http://www2.camara.leg.br >.
Acesso em: 30 maio 2018 (fragmento), com adaptações.

A finalidade básica da promoção é a ascensão seletiva aos postos
e às graduações superiores. Com base na Lei n° 12.086/2009,
assinale a alternativa correta.
(A)

(B)

Acerca da proposta do projeto para criação do estado do
entorno, assinale a alternativa correta.
(A)

(B)
(C)

(D)
(E)

A criação do estado do entorno pode trazer maior
efetividade das ações administrativas e melhorar os
indicadores econômicos e sociais da região limítrofe ao DF.
A proposta sugere que a capital do novo estado do
entorno seja a cidade de Taguatinga, no DF.
O novo estado do entorno terá a difícil missão de manter
a excelência nos serviços de saúde, segurança e educação
já prestados pelos municípios participantes da Região
Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e
Entorno (RIDE/DF).
O novo estado, se aprovado, será constituído por
municípios dos estados de Minas Gerais e Goiás.
Para decidir quanto à criação do novo estado do entorno,
foram convocados para um plebiscito apenas os municípios
goianos que integrarão a nova unidade da Federação.

Questão 2 1 ______________________

Planaltina.
Gama.
Taguatinga.
Brazlândia.
Sobradinho.
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(C)
(D)

(E)

O tempo mínimo que cada policial-militar deverá
cumprir no posto ou na graduação poderá ser
reduzido em até 50%, sempre que houver vagas não
preenchidas por essa condição.
Não poderá ocorrer a promoção por ressarcimento de
preterição em razão de ter cessado a situação de
desertor do policial-militar.
As vagas provenientes de licenciamento não podem
ser consideradas para as promoções.
A promoção por merecimento é pautada,
exclusivamente, no conjunto de atributos e qualidades
que distingue e realça o valor do oficial entre os
respectivos pares.
Os atos de nomeação e de promoção de oficiais são
editados pelo comandante-geral da Corporação.

Questão 2 4 _______________________
Com base no Estatuto dos Policiais-Militares
Polícia Militar do Distrito Federal, disciplinado
Lei no 7.289/1984, assinale a alternativa correta.
(A)
(B)

O Distrito Federal (DF) é composto por Regiões Administrativas
(RA) oficialmente constituídas como dependentes do governo
central. Cada RA reproduz a diversidade do espaço geográfico em
construção. Com relação a esse tema, é correto afirmar que a RA
do DF identificada como cidade serrana denomina-se
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

A Seção de Operações e Doutrina Operacional é
responsável por coordenar o processo de
planejamento estratégico da Corporação.
É atribuição do chefe do Estado-Maior presidir a
Comissão de Promoção de Praças.
Nos impedimentos eventuais do subcomandante-geral,
responde o chefe do Estado-Maior, seguido do chefe de
departamento mais antigo no posto de coronel.
O subcomandante-geral tem por encargo assessorar o
secretário de Segurança Pública do Distrito Federal.
São competências do Departamento de Gestão de
Pessoal o planejamento, a coordenação, a fiscalização
e o controle das atividades de ensino e pesquisa no
âmbito da Corporação.

(C)
(D)
(E)
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da
na

É vedado o exercício de atividade técnico-profissional,
no meio civil, por oficiais titulados no Quadro de Saúde.
A informação relativa à origem e à natureza dos bens
dos policiais-militares não pode ser requisitada, nem
mesmo pelo comandante-geral da Corporação, por
constituir tal ação violação à intimidade privada.
Os policiais-militares da ativa não podem exercer
diretamente a gestão dos respectivos bens.
É permitido que o policial-militar da ativa seja
acionista em sociedade anônima.
É possível que os integrantes da reserva remunerada,
quando convocados para o serviço ativo, tratem de
interesse de organizações privadas nas repartições civis.
PÁGINA 6/17

CRIMINOLOGIA
Questões de 28 a 30

Q uestão 2 5 _______________________
No tocante aos Conselhos de Justificação e Disciplina,
assinale a alternativa correta.
(A)

(B)
(C)
(D)

(E)

O aspirante-a-oficial PM, presumivelmente incapaz
de permanecer como policial-militar da ativa, será
submetido ao Conselho de Justificação.
Os processos oriundos dos Conselhos de Justificação são
julgados pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal.
O oficial da reserva remunerada em nenhuma hipótese
poderá ser submetido ao Conselho de Justificação.
Os recursos interpostos nos processos oriundos do
Conselho de Disciplina são julgados, em última
instância, pelo secretário de Segurança Pública do
Distrito Federal.
O oficial submetido ao Conselho de Disciplina
continuará no exercício das próprias funções.

Questão 2 6 ______________________
De acordo com a Lei no 6.450/1977, que dispõe a respeito da
organização básica da Polícia Militar do Distrito Federal, os
comandos de policiamento poderão ser criados pelo
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

comandante-geral da Polícia Militar do Distrito
Federal, mediante aprovação da Seção de Inteligência
Estratégica.
subcomandante-geral da Polícia Militar do Distrito
Federal, mediante aprovação da Seção de Operações
e Doutrina Operacional.
chefe do Estado-Maior da Polícia Militar do Distrito
Federal, mediante aprovação da Seção de
Policiamento Operacional.
comandante-geral da Polícia Militar do Distrito
Federal, mediante aprovação do governador do
Distrito Federal.
subcomandante-geral da Polícia Militar do Distrito
Federal, mediante aprovação do secretário-geral do
Distrito Federal.

Questão 2 7 ______________________
Com base no disposto na Lei Orgânica do Distrito Federal,
acerca dos servidores públicos, assinale a alternativa correta.
(A)

(B)

(C)

(D)
(E)

O tempo de contribuição prestado sob o regime
de aposentadoria especial é computado da mesma
forma, quando o servidor ocupar outro cargo de
regime idêntico.
Ao servidor é concedida licença para atendimento de
qualquer parente em linha reta, ou colateral até o
quarto grau, mediante comprovação por atestado
médico da rede oficial de saúde do Distrito Federal.
É assegurado a todos os servidores públicos da
administração direta e indireta percebimento de
adicional de 2% por ano de serviço público efetivo.
O horário especial de serviço é permitido apenas ao
servidor público que tenha filho com deficiência.
Ao servidor público não é assegurada a contagem do
período em que o servidor estiver de licença
concedida por junta médica oficial.

CONCURSO PÚBLICO - PMDF

Questão 2 8 _______________________
Objeto integrado pelo conjunto de mecanismos e sanções
sociais que pretendem submeter o indivíduo a modelos e
normas comunitários, passando pela instância da sociedade
civil (família, escola, profissão, opinião pública e grupos de
pressão), bem como pela instância estatal, por meio da
atuação da polícia, da justiça, do Ministério Público, da
administração penitenciária e de todos os efeitos que
emanam dessas agências.
A definição apresentada refere-se à (ao)
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

norma penal.
controle social.
delinquente.
vítima.
delito.

Questão 29
Howard Becker, na obra Outsiders, assinala que a conduta
desviante se origina a partir da sociedade. Determinados
grupos sociais criam regras cuja violação constitui a
desviação; por sua vez, ao se aplicar essas regras a pessoas
específicas, essas são rotuladas como outsiders. O desviante
é alguém a quem o rótulo social de criminoso foi aplicado
com sucesso, pois a desviação não é uma qualidade do ato
que a pessoa comete, mas uma consequência da aplicação,
pelos outros, das regras e sanções para o ofensor.
Considerando essas informações, é correto afirmar que o
construto teórico-criminológico de Howard Becker constitui
um dos expoentes da teoria da(o)
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

associação diferencial.
subcultura delinquente.
paz pública.
anomia.
etiquetamento social.

Questão 30
A macrossociologia comporta duas visões que influenciaram
o pensamento criminológico. A primeira tem um recorte
funcionalista e é conhecida como teorias da integração ou
teorias do consenso, e a segunda denomina-se teorias do
conflito, pois estas partem de visões conflitivas da realidade.
Considera-se uma teoria do conflito a
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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teoria da associação diferencial.
escola de Chicago.
teoria crítica.
teoria da anomia.
teoria da subcultura deliquente.
Área livre
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
________Questões de 31 a 70_______

Q uestão 3 3 ________________________

Questão 3 1 ______________________
A respeito do Poder Executivo, assinale a alternativa correta.
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

O vice-presidente substituirá o presidente, no caso de
impedimento. Vagando o cargo do chefe do Poder
Executivo, o vice-presidente o sucederá. Ademais,
o vice-presidente da República, além de
outras atribuições que lhe forem conferidas por
lei complementar, auxiliará o presidente sempre
que por ele for convocado para missões especiais.
O presidente e o vice-presidente da República
tomarão posse em sessão do Senado Federal,
prestando o compromisso de manter, defender e
cumprir a Constituição, observar as leis, promover o
bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a
integridade e a independência do Brasil.
A eleição do presidente e do vice-presidente da
República realizar-se-á, simultaneamente, no primeiro
domingo de outubro, em primeiro turno, e no último
domingo de outubro, em segundo turno, se houver,
do ano anterior ao do término do mandato
presidencial vigente. Assim, segundo a Constituição
Federal, será considerado eleito presidente o
candidato que, registrado por partido político ou por
candidatura avulsa, obtiver a maioria absoluta
de votos, computados, nesse caso, os em branco
e os nulos.
O presidente e o vice-presidente da República não
poderão, sem licença do Senado Federal,
ausentar-se do País por período superior a 15 dias,
sob pena de perda do cargo.
Em caso de impedimento do presidente e do
vice-presidente, ou vacância dos respectivos cargos,
serão sucessivamente chamados ao exercício da
presidência o presidente do Senado Federal, o da
Câmara dos Deputados e o do Supremo
Tribunal Federal.

A Lei no 11.340/2006, denominada Lei Maria da Penha,
define violência doméstica e familiar contra a mulher como
qualquer ação ou omissão, com base no gênero, que lhe
cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico
ou dano moral ou patrimonial. Segundo essa lei, é
considerada violência doméstica e familiar contra a mulher
toda ação ou omissão ocorrida no âmbito da (s)
(A)

(B)

(C)
(D)
(E)

Questão 3 4 _______________________
A Lei no 9.474/1997 define mecanismos para regulamentar a
tutela e a proteção dos refugiados no Brasil, conforme os
compromissos internacionalmente firmados para salvaguarda
dos direitos humanos. Segundo as disposições dessa lei,
assinale a alternativa que indica o indivíduo reconhecido
como refugiado.
(A)

(B)
(C)

Questão 3 2 ______________________
(D)
É o órgão, integrante do Poder Judiciário, de composição
plural: nove integrantes do Poder Judiciário, dois membros
indicados pelo Ministério Público, dois pela Ordem dos
Advogados do Brasil e dois pelas Casas Legislativas entre
cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada,
cabendo-lhe o controle da atuação administrativa e financeira
do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais
dos juízes.

unidade doméstica, compreendida como o espaço de
convívio esporádico e eventual de pessoas com
vínculo familiar.
família, compreendida como a comunidade formada
por indivíduos que são ou se consideram
aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade
ou por vontade expressa.
relações de trabalho em que o agressor conviva ou
tenha convivido com a ofendida.
relações sociais, compreendidas como quaisquer
espaços de convívio de vizinhança.
relação afetiva entre pessoas do sexo masculino.

(E)

Aquele que, em razão de boato ou de notícia de
perseguição por motivos de raça, religião, nacionalidade,
grupo social ou opiniões políticas, encontre-se fora do
respectivo país de nacionalidade e não possa ou não queira
acolher-se à proteção de tal país.
O indivíduo que é expulso ou condenado
criminalmente no país de origem.
O indivíduo que possui nacionalidade originária do
país de onde está saindo, sendo a condição de
refugiado autodeclarada e de acordo com a vontade de
morar em outro país.
Aquele que, em razão da grave e generalizada violação de
direitos humanos, é obrigado a deixar o respectivo país de
nacionalidade para buscar refúgio em outro país.
O indivíduo que pedir asilo político ou solicitar o
cumprimento de pena pela qual foi condenado no país
de origem.
Área livre

A definição apresentada refere-se ao
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Supremo Tribunal Federal.
Superior Tribunal de Justiça.
Conselho Nacional do Ministério Público.
Conselho da República.
Conselho Nacional de Justiça.
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(A)

Q uestão 3 5 _______________________
A respeito de Estado, governo e administração pública,
assinale a alternativa correta.
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

Na desconcentração, há a transferência da atividade
administrativa para outra pessoa, física ou jurídica,
integrante ou não da administração pública.
No sentido objetivo, administração pública significa o
conjunto de agentes, órgãos e pessoas jurídicas que
tenham a incumbência de executar as atividades
administrativas.
O governo apresenta como características a
compreensão de agentes, órgãos e entidades que
integram a estrutura constitucional do Estado; a
investidura de poder político; a regência pelo direito
constitucional; e a titularidade preponderante pelo
Poder Executivo e, ainda que em menor medida, pelo
Poder Legislativo.
Autarquia é a unidade de atuação integrante da
estrutura da administração direta e da estrutura da
administração indireta, sem personalidade jurídica.
Sociedade de economia mista é a entidade dotada de
personalidade jurídica de direito privado, com criação
autorizada por lei e com patrimônio próprio, cujo
capital social é integralmente detido pela União, pelos
estados, pelo Distrito Federal ou pelos municípios.

Questão 3 6 ______________________
No que se refere a serviços públicos, assinale a alternativa
correta.
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

O usuário de serviço público é a pessoa física que se
beneficia ou utiliza, efetiva ou potencialmente, o
serviço público, de sorte que tal conceito não se
aplica às pessoas jurídicas.
Os serviços públicos administrativos são aqueles que
produzem renda para os respectivos prestadores excluídos os serviços que devem ser necessariamente
gratuitos -, podendo ser delegados, por concessão ou
permissão, aos particulares.
A concessão de serviço público consiste na
delegação, a título precário, mediante licitação, da
prestação de serviços públicos, feita pelo poder
concedente à pessoa física ou jurídica que demonstre
capacidade para o respectivo desempenho, por
própria conta e risco.
As concessionárias de serviços públicos, de direito
público e privado, nos estados e no Distrito Federal,
são obrigadas a oferecer ao consumidor e ao usuário,
dentro do mês de vencimento, o mínimo de duas
datas opcionais para escolherem os dias de
vencimento dos respectivos débitos.
O serviço público adequado é o que satisfaz as
condições de regularidade, continuidade, eficiência,
segurança, atualidade, generalidade, cortesia na
prestação e modicidade das tarifas.

Questão 3 7 ______________________

(C)

(D)

(E)

Questão 3 8 _______________________
A Constituição da República Federativa do Brasil estabelece,
no artigo 5o, inciso XLVII, que não haverá pena de morte,
salvo em caso de guerra declarada, nos termos do artigo 84,
inciso XIX, e nem penas de caráter perpétuo, de trabalhos
forçados, de banimento e cruéis.
As informações apresentadas referem-se ao princípio da
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

humanidade.
intervenção mínima.
legalidade.
fragmentariedade.
lesividade.

Questão 39
Todo tipo penal pressupõe a existência do dolo geral e, em
algumas hipóteses, do dolo específico. Já as modalidades de
culpa (imprudência, negligência e imperícia) estarão
presentes na lei de forma expressa. Em alguns crimes, o
Código Penal une o dolo e a culpa no mesmo tipo penal
como elemento imprescindível para a respectiva
caracterização. Acerca desse tema, é correto afirmar que o
preterdolo está presente no crime de
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

homicídio culposo.
roubo simples.
estupro de vulnerável.
lesão corporal seguida de morte.
aborto provocado por terceiro.

Questão 4 0 _______________________
No crime de furto, a pena aumenta em um terço se o crime
é praticado
(A)
(B)
(C)
(D)

Em relação a atos administrativos, assinale a alternativa
correta.
CONCURSO PÚBLICO - PMDF

(B)

A imperatividade dos atos administrativos significa
que a administração pública possui a prerrogativa de
executar diretamente a respectiva vontade, inclusive
com o uso moderado da força, independentemente da
manifestação do Poder Judiciário.
Os atos administrativos perfeitos são aqueles que
completaram o respectivo ciclo de formação e estão
aptos para produção de efeitos jurídicos.
Os atos administrativos constitutivos declaram a
existência de situações jurídicas preexistentes ou
reconhecem direitos.
Os atos administrativos pendentes são aqueles que já
exauriram os próprios efeitos, tornando-se
irretratáveis, ressalvada a possibilidade de invalidação
quando verificada eventual ilegalidade.
O ato administrativo simples é aquele elaborado pela
manifestação autônoma de diversos órgãos públicos.

(E)

QPMP - 7- TIPO “A "

mediante concurso de duas ou mais pessoas.
com abuso de confiança ou mediante fraude, escalada
ou destreza.
durante o repouso noturno.
com destruição ou rompimento de obstáculo à
subtração da coisa.
com emprego de chave falsa.
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Q uestão 4 1 _______________________

(A)

O Estatuto do Desarmamento, Lei no 10.826/2003, estabelece
que configura crime adquirir, alugar, receber, transportar,
conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar,
remontar, adulterar, vender, expor à venda, ou de qualquer
forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de
atividade comercial ou industrial, arma de fogo, acessório ou
munição, sem autorização ou em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.

(B)

O crime descrito relaciona-se a
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(D)

(E)

tráfico internacional de arma de fogo.
posse irregular de arma de fogo de uso permitido.
posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.
disparo de arma de fogo.
comércio ilegal de arma de fogo.

Questão 4 5 _______________________
Com base em previsão do Código Penal Militar (CPM),
assinale a alternativa correta.

Questão 4 2 ______________________
O artigo 217-A do Código Penal enuncia, com relação ao
crime de estupro de vulnerável, que ter conjunção carnal ou
praticar outro ato libidinoso com menor de catorze anos
sujeita o autor do fato a uma pena em abstrato de reclusão de
oito a quinze anos. Esse crime somente se processa mediante
ação penal
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(C)

(A)
(B)

(C)

pública incondicionada.
pública condicionada.
privada subsidiária da pública.
privada personalíssima.
privada.

(D)

Questão 4 3 ______________________

(E)

Considerando as regras do Código de Processo Penal acerca
da prova testemunhal, assinale a alternativa correta.
(A)
(B)

(C)

(D)

(E)

O juiz sempre permitirá que a testemunha manifeste
as respectivas apreciações pessoais quanto ao fato.
As perguntas serão formuladas pelo juiz diretamente à
testemunha, podendo ser indeferidas aquelas que
puderem induzir a resposta, não tiverem relação com a
causa ou importarem na repetição de outra.
Se, regularmente intimada, a testemunha deixar de
comparecer sem motivo justificado, o juiz poderá
requisitar à autoridade policial a apresentação da
testemunha ou determinar que esta seja conduzida por
oficial de justiça, que poderá solicitar o auxílio da
força pública.
Na redação do depoimento, o juiz deve fazer um
relato pessoal da narrativa fática da testemunha sem
considerar as expressões usadas, nem reproduzir
fielmente o relato testemunhal.
As pessoas impossibilitadas por enfermidade ou por
velhice, ou não regularmente intimadas para comparecer
e depor, serão conduzidas coercitivamente.

O crime militar de calúnia consiste na conduta de
imputar a alguém fato ofensivo à respectiva reputação.
Nos crimes militares contra a honra, as penas
cominadas aumentam-se em um terço se o delito é
cometido na presença de duas ou mais pessoas ou de
inferior do ofendido, ou por meio que facilite a
divulgação da calúnia, da difamação ou da injúria.
O crime militar de injúria consiste na conduta de
imputar falsamente a alguém fato definido como crime.
A conduta de emitir conceito desfavorável em
apreciação ou informação prestada no cumprimento de
dever de ofício, ainda que não haja intenção de
injuriar, difamar ou caluniar, constitui ofensa punível
como crime militar contra a honra.
O crime militar de difamação consiste na conduta de
ofender a dignidade ou o decoro de alguém.

Questão 4 6 _______________________
Segundo o Código Penal Militar (CPM),
(A)

(B)

(C)

(D)
(E)

Questão 4 4 ______________________
Considere que um traficante tem 300 kg de cocaína
armazenados e acondicionados em um armazém de
determinado porto. A polícia decide ingressar no local e
efetuar a prisão em flagrante do traficante. Nessa hipótese, o
flagrante é
CONCURSO PÚBLICO - PMDF

forjado, pois a polícia plantou o objeto do crime no
local para configurar a materialidade do delito.
preparado ou provocado, pois um agente policial
atuou de maneira a ensejar que o traficante praticasse
o delito para poder efetuar a prisão.
legal, pois se trata de um crime instantâneo, portanto,
como a consumação não se prolonga no tempo, não é
possível o flagrante delito a qualquer momento.
legal, pois se trata de um crime permanente, portanto,
como a consumação se prolonga no tempo, é possível
o flagrante delito a qualquer momento.
ilegal, pois se trata de um crime instantâneo, portanto,
como a consumação não se prolonga no tempo, não é
possível o flagrante delito a qualquer momento.
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aos crimes praticados em tempo de guerra, salvo
disposição especial, aplicam-se as penas cominadas
para o tempo de paz, com o aumento de um terço.
o defeito do ato de incorporação não exclui a aplicação
da lei penal militar, mesmo que venha a ser alegado ou
conhecido antes da prática do crime.
o militar estrangeiro, ainda que em comissão ou
estágio nas Forças Armadas, não fica sujeito à lei
penal militar brasileira, mas à lei do respectivo país
de origem.
consideram-se crimes militares em tempo de guerra
somente aqueles previstos como tais no CPM.
sempre que uma lei posterior alterar, no CPM, a
tipificação de um delito ou a pena a ele prescrita, tal
lei, mesmo que prejudicial ao agente, aplicar-se-á
retroativamente, ainda quando já tenha sobrevindo
sentença condenatória irrecorrível.
Área livre
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Q uestão 4 7 _______________________

(D)

De acordo com expressa previsão do Código Penal Militar
(CPM), a respeito do crime, assinale a alternativa correta.

(E)

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

Considera-se em estado de necessidade quem, usando
moderadamente os meios necessários, repele injusta
agressão, atual ou iminente, a direito próprio ou
de outrem.
Entende-se em legítima defesa quem pratica o fato
para preservar direito próprio ou alheio, de perigo
certo e atual, que não provocou, nem podia de outro
modo evitar, desde que o mal causado, pela
respectiva
natureza
e
importância,
é
consideravelmente inferior ao mal evitado, e o agente
não era legalmente obrigado a arrostar o perigo.
Não há crime quando o comandante de navio, aeronave
ou praça de guerra, na iminência de perigo ou grave
calamidade, compele os subalternos, por meios violentos,
a executar serviços e manobras urgentes, para salvar a
unidade ou vidas, ou evitar o desânimo, o terror, a
desordem, a rendição, a revolta ou o saque.
Entende-se em estrito cumprimento do dever legal
quem pratica ato para proteger direito próprio ou de
pessoa a quem está ligado por estreitas relações de
parentesco ou afeição, contra perigo certo e atual, que
não provocou, nem podia de outro modo evitar,
sacrifica direito alheio, ainda quando superior ao
direito protegido, desde que não lhe era
razoavelmente exigível conduta diversa.
Entende-se em exercício regular de direito quem, ao
praticar o crime, o faz supondo, por erro plenamente
escusável, a inexistência de circunstância de fato que
o constitui ou a existência de situação de fato que
tornaria a ação legítima.

Questão 5 0 _______________________
Considerando as disposições do Código de Processo Penal
Militar (CPPM) acerca da prisão, assinale a alternativa
correta.
(A)
(B)

(C)

(D)

(E)

O Código de Processo Penal Militar (CPPM) preconiza que
se aplicam as suas normas
(A)

(B)
(C)

(D)
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

abuso de pessoa.
concussão.
usura pecuniária.
peculato.
estelionato.
(E)

Questão 4 9 ______________________

(B)
(C)

A classificação do crime poderá ser dispensada, se o
Ministério Público dispuser de prova documental
suficiente para oferecer a denúncia.
O juiz não receberá a denúncia se já estiver extinta
a punibilidade.
A denúncia conterá rol de testemunhas em número não
superior a três, com indicação do nome, da
naturalidade e do estado civil destas.
CONCURSO PÚBLICO - PMDF

a bordo de aeronaves e navios estrangeiros, desde que
em lugar sujeito à administração militar, e que a
infração atente contra as instituições militares ou a
segurança nacional.
somente no território nacional, seja em tempo de paz
ou em tempo de guerra.
em qualquer hipótese, a bordo de navios e aeronaves
nacionais de propriedade privada, desde que se
encontrem em território nacional e sob comando de
cidadão brasileiros natos e não militares.
fora do território nacional ou em lugar de
extraterritorialidade brasileira, quando se tratar de
crime que atente contra as instituições militares ou a
segurança nacional, salvo nos casos em que o agente
seja processado ou tenha sido julgado pela
justiça estrangeira.
somente em tempo de guerra.

Questão 5 2 _______________________

Considerando as disposições do Código de Processo Penal
Militar (CPPM), a respeito da denúncia, assinale a alternativa
correta.
(A)

Não é permitido o emprego de armas para a execução
da prisão.
A recaptura de indiciado ou de acusado evadido se
dará somente mediante mandado judicial expedido
pela autoridade competente.
A autoridade de polícia judiciária militar dispõe de
72 horas para levar ao conhecimento da autoridade judiciária
competente a prisão ou detenção de qualquer pessoa.
O emprego de algemas deve ser evitado, desde que não
haja perigo de fuga ou de agressão da parte do preso, e
de modo algum será permitido na hipótese em que o
preso for oficial da Marinha Mercante Nacional.
Não se lavra auto de prisão em flagrante se inexistirem
testemunhas do delito.

Questão 5 1 _______________________

Questão 4 8 ______________________
Prevê o Código Penal Militar que aquele que pratica a
conduta de obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita,
em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro,
mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento,
comete o crime impropriamente militar de

No caso de ilegitimidade do acusador, a denúncia será
rejeitada, situação que obstará o posterior exercício da
ação penal, ainda que proposta por acusador legítimo.
A alegação de óbito do acusado por parte da defesa é
suficiente para a declaração de
extinção
da punibilidade.

Segundo o Código de Processo Penal Militar (CPPM), o
processo se efetiva com a (o)
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QPMP - 7- TIPO “A "

abertura do inquérito policial militar.
oferecimento da denúncia pelo Ministério Público.
auto de prisão em flagrante delito.
recebimento da denúncia pelo juiz.
citação do acusado.
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Q uestão 53

Q uestão 57

Assinale a alternativa que corresponde a ordem e a
classificação correta dos compassos apresentados.

Considerando que o trecho apresentado está escrito na clave
de dó na primeira linha, assinale a alternativa que
corresponde a mesma melodia.
(A)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Ternário composto, quinário composto e quaternário
simples.
Ternário composto, quintina e quaternário composto.
Ternário simples, quinário alternado e quaternário
composto.
Ternário composto, quintina e quaternário alternado.
Ternário simples, quintina e quaternário composto.

Questão 5 4 ______________________

(C)
(D)
(E)

Uma figura rítmica é constituída basicamente por cabeça,
haste e colchete. A esse respeito, é correto afirmar que uma
semifusa se constitui de uma cabeça,
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(B)

Questão 58

e também de uma haste.
uma haste e quatro colchetes.
uma haste e um colchete.
uma haste e dois colchetes.
uma haste e três colchetes.

Questão 55

Assinale a alternativa que representa a execução rítmica da
nota Si do trecho apresentado.
(A)

Quantos semitons aparecem nesse trecho?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Oito
Sete
Quatro
Nove
Seis

(B)

(C)

Questão 56
(D)

Com base na figura apresentada, assinale a alternativa que
preenche o final de cada compasso.
(A)

(B)
(C)

(D)
(E)

(E)

Uma colcheia no 1° compasso, uma semicolcheia
no 2° compasso, uma semínima no 3° compasso e uma
semicolcheia no 4° compasso.
Uma fusa no 1° compasso, uma colcheia no 2° e
no 3° compassos e uma semicolcheia no 4° compasso.
Uma semicolcheia no 1° compasso, uma colcheia
no 2° compasso, uma colcheia pontuada no
3° compasso e uma colcheia no 4° compasso.
Uma colcheia em todos os compassos.
Uma semicolcheia no 1° e no 2° compassos e uma
colcheia pontuada no 3° e no 4° compassos.
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Q uestão 5 9 _______________________

Q uestão 6 4 ________________________

As bandeiras e os hinos são símbolos que despertam o
sentimento de patriotismo. Acerca desse tema, é correto
afirmar que o Hino à Bandeira

Sinal que, colocado à direita de uma nota (musical) ou de
uma pausa, aumenta em metade o valor desta.

(A)
(B)

O conceito apresentado corresponde ao ponto

(C)
(D)
(E)

foi apresentado pela primeira vez em 1806.
foi musicado por Francisco Braga e apresentado pela
primeira vez em 1906.
foi escrito e musicado por Olavo Bilac.
apareceu pela primeira vez em 1916.
foi escrito pelo poeta Francisco Braga.

Questão 6 0 ______________________

(B)
(C)
(D)

(E)

banda que estava presente executou o toque indicativo
de posto e (ou) de função da autoridade.
comandante da organização militar é a maior
autoridade presente.
autoridade presente era o vice-presidente da República
e a banda de música está em forma.
autoridade presente era um general de divisão,
vice-almirante ou major-brigadeiro, e não há banda de
música presente.
autoridade presente era um general de brigada,
contra-almirante ou brigadeiro, e não há banda de
música presente.

Questão 6 1 ______________________
O Manual de Campanha - Manual de Toques do Exército
C 20-5 aplica-se em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

situações em que se fizer uso de cornetas, clarins e
tambores.
situações em que não há banda de música.
situações em que se fizer uso da banda de música
sem tambores.
cerimônias militares, somente.
formaturas militares, somente.

Questão 6 2 ______________________

Um intervalo musical pode ser classificado em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

estável e instável.
ascendente e descendente.
lateral e frontal.
fixo e móvel.
horizontal e vertical.

Questão 6 6 _______________________
Um intervalo simples significa que, entre a nota mais grave e
a mais aguda do intervalo, há
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

mais de cinco notas musicais alternadas.
menos de cinco notas musicais coincidentes.
mais de oito notas musicais sucessivas.
menos de oito notas musicais sucessivas.
mais de cinco notas musicais coincidentes.

Questão 6 7 _______________________
Um intervalo musical de 3a maior, quando invertido, passa a
ser um intervalo de
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Com relação a semitons, o conceito “formado por notas de
nomes iguais” refere-se ao semitom
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

triplo.
simples.
alongado.
brando.
de aumento.

Questão 6 5 _______________________

Se uma banda de corneteiros ou clarins executa, em uma
cerimônia, os oito primeiros compassos da marcha batida,
isso significa que a (o)
(A)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

6a maior.
6a menor.
3a menor.
4ajusta.
7a menor.
Área livre

diatônico.
natural.
ocorrente.
tônico.
cromático.

Questão 6 3 ______________________
Em música, acidente é o sinal que modifica a altura das notas
e pode ser de três tipos, que são o
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

diatônico, o forçado ou o natural.
natural, o de precaução ou o sugerido.
fixo, o ocorrente ou o de precaução.
cromático, o diatônico ou o natural.
de aumento, o de diminuição ou o de fixação.
CONCURSO PÚBLICO - PMDF
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Q uestão 6 8 _______________________
Em uma escala diatônica, existe um semitom entre os
seguintes graus:
(A)
(b )
(C)
(d )
(e )

3o - 4o e 7o - 8o.
4o - 5o e 5o - 6o.
1o - 2o e 6o - 7o.
2o - 3o e 6o - 8o.
3o - 4o e 8o - 1o.

Questão 6 9 ______________________
Quando, em uma armadura de clave, tem-se sete sustenidos,
a tonalidade maior correspondente é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Si maior.
Mi maior.
Si sustenido maior.
Dó sustenido maior.
Dó maior.

Questão 7 0 ______________________
No que tange a transposições e instrumentos transpositores,
quando se deseja que a trompa em Fá toque um intervalo que
soe as notas Ré e depois Lá, deve-se escrever,
consecutivamente, as seguintes notas:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Si e Dó.
Sol e Lá.
Lá e Mi.
Lá e Fá.
Sol e Mi.
Área livre
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PROVA DI S CURS I VA
Orientações para a elaboração do texto da prova discursiva.
•
•
•
•
•
•
•

A prova é composta por 1 (uma) questão discursiva.
A prova deverá ser manuscrita, em letra legível, com caneta esferográfica de tinta preta, fabricada com material transparente.
A folha de texto definitivo da prova discursiva não poderá ser assinada, rubricada nem conter, em outro local que não o
apropriado, nenhuma palavra ou marca que identifique o candidato, sob pena de anulação da prova.
A detecção de qualquer marca identificadora no espaço destinado à transcrição de texto definitivo acarretará anulação da
prova do candidato.
A folha de texto definitivo é o único documento válido para a avaliação da prova discursiva.
O espaço para rascunho, contido no caderno de provas, é de preenchimento facultativo e não valerá para avaliação da prova
discursiva.
A resposta da questão deverá ter extensão mínima de 20 (vinte) linhas e máxima de 30 (trinta) linhas.

QUESTÃO DISCURSIVA
Leia, com atenção, os textos a seguir.
Dia Internacional pela Eliminação da Discriminação Racial
(21/3/2017) Comemora-se em 21 de março o Dia Internacional pela Eliminação da Discriminação Racial, data instituída
pelas Nações Unidas em memória do episódio conhecido como “Massacre de Sharpeville”, em 1960, símbolo da repressão do
apartheid a manifestações pacíficas contra o regime na África do Sul.
País de grande diversidade étnica, incluindo a maior população afrodescendente do mundo, o Brasil é importante defensor
da promoção da igualdade racial nos foros internacionais. Entre as conquistas recentes, que contaram com atuação decisiva do
Brasil, merecem destaque a proclamação da Década Internacional dos Afrodescendentes (2015-2024), pelas Nações Unidas, e,
pela Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (CELAC), da Década dos Afrodescendentes Latino-Americanos e
Caribenhos (2014-2023).
A promoção da igualdade racial em todas as esferas da vida pública e privada, nos níveis nacional e internacional, constitui
prioridade para o governo brasileiro. O Brasil não vislumbra futuro de paz e prosperidade sem a liberdade de não ser discriminado
por sua origem, raça ou por preconceito de qualquer outra natureza.
Disponível em: <http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/15938-dia-internacional-pela-eliminacao-da-discriminacao-racial>. Acesso em: 21 jun.
2018, com adaptações.

Fonte: £ labora^ áo do Ipea, com tate na Pnad 2012

Fonte: Mapa da Violência 2014

Disponível em: <http://sawabonabilac.blogspot.com/2015/04/africa
-e-brasil-tem-muito-mais.html>. Acesso em: 18 maio 2018.

Disponível: <http://www.representamais.com>.
Acesso em: 18 maio 2018.

Considerando que os textos apresentados têm caráter meramente motivador, redija um texto dissertativo e (ou) argumentativo
com o seguinte tema:

A importância da parceria entre a sociedade civil e a Polícia Militar na eliminação
do crime de discriminação racial.
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CASA SEGURA
Alguns cuidados ao viajar nas férias ajudam a evitar furtos residenciais

Cadeados, alarmes e
câmeras podem
reforçar a segurança

Luz acesa direto

D esligara campainha
ajuda a causar dúvida
se há alguém

Familiares ou vizinhos
devem frequentar a
c a sa co n sta n te m e n te

Jornais e revistas
am ontoados indicam
ausência de moradores

e: Policia Militar do D F

Figura ampliada do texto 1.
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