
polícia militar do estado de são paulo
diretoria de ensino e cultura

concurso interno de seleção para promoção à graduação de cabo pm

001. prova objetiva

cabo pm – 2020 (cpc/20)

� Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 60 questões objetivas.
�	Confira	seus	dados	impressos	na	capa	deste	caderno	e	na	folha	de	respostas.
�	Quando	for	permitido	abrir	o	caderno,	verifique	se	está	completo	ou	se	apresenta	 imperfeições.	Caso	haja	algum	
problema,	informe	ao	fiscal	da	sala.

�	Leia	cuidadosamente	todas	as	questões	e	escolha	a	resposta	que	você	considera	correta.
�	Marque,	na	folha	de	respostas,	com	caneta	de	tinta	preta,	a	letra	correspondente	à	alternativa	que	você	escolheu.
�	A	duração	da	prova	é	de	4	horas,	já	incluído	o	tempo	para	o	preenchimento	da	folha	de	respostas.
�	Só	será	permitida	a	saída	definitiva	da	sala	e	do	prédio	após	transcorridas	2	horas	do	início	da	prova.
�	Deverão	permanecer	em	cada	uma	das	salas	de	prova	os	3	últimos	candidatos,	até	que	o	último	deles	entregue	sua	
prova,	assinando	termo	respectivo.

�	Ao	sair,	você	entregará	ao	fiscal	a	folha	de	respostas	e	este	caderno,	podendo	levar	apenas	o	rascunho	de	gabarito,	
localizado	em	sua	carteira,	para	futura	conferência.

�	Até	que	você	saia	do	prédio,	todas	as	proibições	e	orientações	continuam	válidas.

aguarde a ordem do fiscal para abrir este caderno de questões.

26.01.2020

Nome	do	candidato

Prédio sala carteiraInscriçãorg
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língua portuguesa

Para responder às questões de números 01 e 02, leia a char-
ge, considerando que as personagens sentadas à mesa se-
jam marido e mulher.

(http://www.chargesbruno.blogspot.com – Acesso em: 08.12.2019)

01. É correto concluir que a mensagem enviada ao celular da 
mulher é aceita como verdade

(A) pelo homem sentado à mesa, mas não pela mulher.

(B) pelos profissionais que trabalham no restaurante.

(C) pelo garçom, mas não pelo marido.

(D) pelos indivíduos que se comunicam pelas redes 
sociais.

02. Assinale a alternativa em que o vocábulo destacado 
está empregado em conformidade com a norma-padrão 
da língua.

(A) As redes sociais deixam as pessoas ansiosas em 
saber novidades.

(B) Há pessoas que não são adeptas das redes sociais.

(C) O garçom não parecia empenhado de servir os 
clientes.

(D) O homem sentado à mesa dialogava para a mulher 
pelo celular.

Leia o texto para responder às questões de números 03 a 06.

O início

O ato da criação da Polícia Militar pode ser confirmado 
pelos registros da reunião do conselho da Província de São 
Paulo, presidida pelo Brigadeiro Rafael Tobias de Aguiar, rea-
lizada em 15 de dezembro de 1831. O efetivo inicial era com-
posto por 100 homens a pé e 30 a cavalo. A partir de março 
de 1832, a Instituição, pela falta de aquartelamento próprio, 
foi instalada na ala térrea do Convento do Carmo, situada no 
quadrilátero da Sé e, hoje, demolida.

A milícia paulista, nos seus 185 anos de existência, foi 
organizada e reorganizada diversas vezes.

Inicialmente, recebeu o nome de Guarda Municipal 
 Permanente. No século 20, foi denominada Força Policial, 
Força Pública, entre outras denominações. Em 1926, foi cria-
da a Guarda-Civil de São Paulo, como instituição auxiliar da 
Força Pública, mas sem o caráter militar desta.

A menor unidade da Guarda Municipal Permanente, em 
1831, era a esquadra, formada por um cabo e 24 soldados.

(http://www.policiamilitar.sp.gov. – Acesso em: 08.12.2019. Adaptado)

03. O texto tem como finalidade principal transmitir

(A) conselhos.

(B) advertências.

(C) repreensões.

(D) informações.

04. Da leitura do trecho – ... pela falta de aquartelamento pró-
prio, foi instalada na ala térrea do Convento do Carmo... 
–, entende-se que

(A) houve necessidade de a instituição se adaptar às 
condições existentes.

(B) foi preciso desalojar quem ocupava o Convento do 
Carmo.

(C) existiu resistência por parte da polícia em aceitar 
esse local.

(D) ocorreu discordância entre os religiosos do convento 
e os soldados.

05. O tema central do texto pode ser definido como

(A) religioso.

(B) científico.

(C) histórico.

(D) financeiro.
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Leia o texto para responder às questões de números 08 a 12.

Quem vai viajar e passar dias fora de casa, deve ficar 
atento ao que vai postar nas redes sociais: elas podem vi-
rar uma arma para os assaltantes de plantão. O alerta é da 
Polícia Militar e do Sindicato das Empresas de Segurança 
Privada do Estado de São Paulo (Sesvesp).

“Se a pessoa posta que está saindo de férias ou pelo me-
nos deixa subentendido, dá um prato cheio para o bandido, 
que saberá que a casa está vazia. Mesmo que se publique 
apenas para os amigos, a informação vai passando, circu-
lando. A pessoa acaba preparando uma armadilha para si 
mesma”, afirma o capitão Cleodato Moisés, porta-voz da PM.

O vice-presidente da Sesvesp, João Palhuca, concorda: 
“O bandido sempre vai procurar o caminho mais fácil e as re-
des sociais estão funcionando como uma ferramenta facilita-
dora. Não dá mais para se preocupar apenas com um vizinho 
mal-intencionado”.

Segundo Palhuca, “as pessoas entram nas redes sociais 
com um espírito de compartilhamento, mas não se dão con-
ta de que também há ladrões lá, querendo levantar informa-
ções. O ideal é jamais fornecer dados como o número de 
posses e propriedades. A recomendação é nunca mostrar 
ostentação”, diz.

O uso adequado da internet, no entanto, é apenas um 
dos cuidados que precisam ser tomados por quem planeja 
“abandonar” o lar para aproveitar as férias ou a merecida 
pausa no trabalho.

(http://www.g1.globo/sao-paulo. – Acesso em: 08.12.2019. Adaptado)

08. O uso das aspas no segundo parágrafo do texto tem o 
propósito de indicar

(A) a referência às ideias menos importantes do texto.

(B) a fala do capitão que é porta-voz da PM.

(C) a opinião das pessoas que expõem sua vida particu-
lar via redes sociais.

(D) a discordância do capitão em relação às informações 
do 1o parágrafo.

09. No terceiro e quarto paragráfos, segundo João Palhuca,

(A) os bandidos não se interessam pelas postagens nas 
redes sociais, mas sim pelas informações que rece-
bem de vizinhos.

(B) a preocupação central deve ser com os vizinhos, 
pois são eles que conhecem nossos hábitos.

(C) as pessoas não devem se comportar de modo ingê-
nuo em relação ao que publicam nas redes sociais.

(D) a ostentação pelas redes sociais é um dado irrele-
vante no âmbito dos assaltos a residências.

06. Ao substituir a expressão destacada em – O ato da cria-
ção da Polícia Militar pode ser confirmado pelos registros 
da reunião do conselho da Província de São Paulo... – 
por – Os atos da criação –, o trecho deve ser reescrito, 
estando a concordância conforme a norma-padrão, com 
as seguintes alterações:

(A) Os atos da criação da Polícia Militar podem ser 
confirmado pelos registros da reunião do conselho 
da Província de São Paulo...

(B) Os atos da criação da Polícia Militar pode serem 
confirmados pelos registros da reunião do conselho 
da Província de São Paulo...

(C) Os atos da criação da Polícia Militar podem serem 
confirmado pelos registros da reunião do conselho 
da Província de São Paulo...

(D) Os atos da criação podem ser confirmados pelos 
registros da reunião do conselho da Província de 
São Paulo...

07. Considerando a correspondência entre as formas verbais 
e o emprego do pronome, conforme a norma-padrão, 
 assinale a alternativa que completa, correta e respectiva-
mente, as lacunas da frase.

Se soubéssemos mais detalhes a respeito de como foi 
criada a Polícia Militar,        melhor desde a sua 
criação.

(A) podemos compreender-lhe

(B) poderíamos compreendê-la

(C) podíamos compreender-lhe

(D) pudemos compreendê-la
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Considere o cartaz para responder às questões de números 
13 e 14.

(<http://www.google.com/search?q=campanha+contra+tabagismo+ministério
+da+saúde>. Acesso em: 08.12.2019. Adaptado)

13. É correto concluir que a mensagem do cartaz quer con-
vencer as pessoas a

(A) entenderem por que é urgente pararem de fumar.

(B) reconhecerem que as pessoas jovens são as mais 
dependentes do cigarro.

(C) fazerem mais atividades físicas, caso não consigam 
largar o cigarro.

(D) compreenderem que fumar não compromete as con-
dições físicas do fumante.

14. O cartaz tem como principal objetivo

(A) ressaltar que o dano mais frequente provocado pelo 
tabagismo costuma ser na região cardíaca.

(B) lembrar que alguns problemas pulmonares são cau-
sados, raramente, pelo uso do cigarro.

(C) causar impacto nos indivíduos fumantes, mostrando-
-lhes as consequências nocivas do tabagismo.

(D) assegurar aos fumantes que é viável se libertar, a 
curto prazo, da dependência do cigarro.

10. De acordo com o último parágrafo, antes de alguém 
deixar a casa e sair de férias, é importante

(A) cuidar de vários aspectos, entre eles o controle das 
informações postadas nas redes sociais, para não 
criar oportunidades para os assaltantes.

(B) avisar os familiares mais próximos, porque eles 
passarão para checar a casa quando puderem.

(C) contratar empresas de segurança privada que pos-
sam garantir a preservação do patrimônio.

(D) organizar viagens de forma que algum familiar possa 
ficar na casa enquanto os demais passeiam.

11. Considere os termos destacados nos trechos do texto.

Quem vai viajar e passar dias fora de casa, deve ficar 
atento ao que vai postar nas redes sociais...

... cuidados que precisam ser tomados por quem planeja 
“abandonar” o lar para aproveitar as férias...

Esses termos estabelecem entre as ideias, correta e 
 respectivamente, as relações de

(A) restrição e causa.

(B) restrição e direção.

(C) lugar e proporção.

(D) lugar e finalidade.

12. Assinale a alternativa que contém palavra ou expressão 
empregada com sentido figurado.

(A) O alerta é da Polícia Militar e do Sindicato das Em-
presas de Segurança Privada...

(B) “Se a pessoa posta que está saindo de férias ou pelo 
menos deixa isso subentendido, dá um prato cheio 
para o bandido…”.

(C) “... Não dá mais para se preocupar apenas com o 
vizinho mal-intencionado”.

(D) O ideal é jamais fornecer dados como o número de 
posses e propriedades.
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17. De acordo com o primeiro parágrafo, é correto afirmar 
que

(A) o cachorro era conhecido e querido pelos vizinhos.

(B) a história do cachorro e do soldado ocorreu numa 
batalha que durou poucos meses.

(C) o cão chegava à esquina exatamente às seis horas e 
ali esperava o rapaz.

(D) a história se passa durante a guerra civil ocorrida na 
França.

18. Conforme o narrador relata no segundo parágrafo,

(A) o cão já era muito velho quando seu dono morreu no 
bombardeio.

(B) o cão, aos poucos, foi se esquecendo do jovem 
 soldado.

(C) ninguém conseguiu demover o cão de ir diariamente 
ao encontro de seu dono.

(D) os amigos quiseram adotar o cão que havia perdido 
seu dono durante a guerra.

19. No trecho em que o narrador faz uma advertência – Mas 
eu avisei que o tempo era de guerra, o jovem foi convo-
cado. –, o termo destacado pode ser substituído, preser-
vando-se o sentido do texto, por

(A) Entretanto

(B) Enquanto

(C) Porque

(D) Quando

20. Assinale a alternativa correta quanto à acentuação das 
palavras estabelecida pela norma-padrão.

(A) Quando a veterinaria se pôs a brincar com o cachor-
ro, ele se mostrou muito receptivo.

(B) Existem profissionais que aconselham as pessoas a 
adotarem animais, pois a convivência é terapêutica.

(C) Na palestra, o treinador fez referências a cães que 
têm multiplas habilidades.

(D) O rapaz levou o cão a uma chacara, onde o animal 
pôde brincar na areia, na água e na terra.

Leia o texto a seguir para responder às questões de números 
15 a 19.

A disciplina do amor

Foi na França, durante a Segunda Grande Guerra: um 
jovem tinha um cachorro que todos os dias, pontualmente, 
ia esperá-lo voltar do trabalho. Ficava na esquina, um pou-
co antes das seis da tarde. Assim que via o dono, ia cor-
rendo ao seu encontro e na maior alegria acompanhava-o 
com seu passinho saltitante de volta para casa. A vila inteira 
já conhecia o cachorro e as pessoas que passavam faziam-
-lhe festinhas e ele correspondia, chegava até a correr todo o 
caminho, animado atrás dos mais íntimos. Mas logo voltava, 
atento ao seu posto, para ali ficar sentado até o momento em 
que seu dono apontava lá longe.

Mas eu avisei que o tempo era de guerra, o jovem foi 
convocado. Pensa que o cachorro deixou de esperá-lo? Con-
tinuou a ir diariamente até a esquina, fixo o olhar naquele úni-
co ponto, a orelha em pé, atenta ao menor ruído que pudesse 
indicar a presença do dono bem-amado. Então, disciplinada-
mente, como se tivesse um relógio preso à pata, voltava ao 
posto de espera. O jovem morreu num bombardeio, mas no 
pequeno coração do cachorro não morreu a esperança. Qui-
seram prendê-lo, distraí-lo. Tudo em vão. Quando ia chegan-
do aquela hora, ele disparava para o compromisso assumido, 
todos os dias. 

Com o passar dos anos, as pessoas foram se esquecen-
do do jovem soldado que não voltou. Casou-se a noiva do 
soldado com um primo, os familiares voltaram-se para outros 
familiares. Os amigos para outros amigos. Só o cachorro já 
velhíssimo (era jovem quando o jovem soldado partiu) conti-
nuou a esperá-lo na sua esquina. As pessoas estranhavam, 
mas quem esse cachorro está esperando? Uma tarde (era 
inverno) ele lá ficou, o focinho voltado para aquela direção.

(Lygia Fagundes Telles. A disciplina do amor. Rio de Janeiro: Ed. Rocco.  
9a ed. 1998.Adaptado)

15. O tema principal abordado no texto diz respeito

(A) ao medo de morrer numa guerra.

(B) às expectativas humanas de afeto.

(C) ao descobrimento de novos talentos.

(D) à fidelidade advinda do amor.

16. Ao afirmar que – as pessoas foram se esquecendo do 
jovem soldado que não voltou. –, o narrador sugere que

(A) a morte de milhares de seres humanos em uma 
guerra é algo inadmissível.

(B) o jovem soldado não era respeitado pelos amigos e 
 familiares.

(C) as pessoas acabam aceitando a ausência de quem 
faleceu.

(D) muitas famílias não queriam enviar os filhos para 
 lutar na Segunda Guerra.
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r a s c u n H oraciocínio lógico

21. Considere verdadeiras as seguintes afirmações:

I. Todos os tutores são professores.
II. Alguns coordenadores são professores.

A partir dessas afirmações, é correto afirmar que

(A) há coordenadores que são tutores.

(B) há tutores que não são professores.

(C) há professores que são tutores.

(D) todos os coordenadores são professores.

22. Na sequência de números: 4, 8, 6, 12, 10, 20, 18, 36, 34, ..., 
o primeiro termo que é maior do que 100 é o número

(A) 122.

(B) 126.

(C) 132.

(D) 136.

23. As afirmações a seguir são verdadeiras.

I. Carlos é dentista ou é fisiologista.
II. Carlos não é fisiologista ou é psicólogo.

III. Carlos é dentista ou é psicólogo.
IV. Carlos não é psicólogo.

A partir dessas afirmações, é verdade que Carlos é

(A) apenas dentista.

(B) apenas fisiologista.

(C) dentista e psicólogo.

(D) dentista e fisiologista.

24. O percurso de um treinamento de corrida é composto por 
5 etapas com distâncias diferentes em cada uma delas. 
Uma nova etapa sempre tem 100 metros a mais que a 
etapa anterior. Sabendo que a quarta etapa do treina-
mento é percorrer 1 200 metros, a distância total do per-
curso é igual a

(A) 6 100 metros.

(B) 5 900 metros.

(C) 5 700 metros.

(D) 5 500 metros.

25. Em um grupo de pessoas, 54 delas disseram já terem visi-
tado a cidade de São Paulo e 71 delas disseram já terem 
visitado a cidade do Rio de Janeiro. Sabendo que, desse 
grupo, 17 pessoas já visitaram essas duas cidades e que 
todos já visitaram ao menos uma dessas duas cidades, o 
número de pessoas que formam esse grupo é

(A) 142.

(B) 126.

(C) 118.

(D) 108.
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r a s c u n H o26. Os copos são frágeis ou estou com a mão molhada. Sendo 
falsa essa afirmação, é verdade afirmar que

(A) os copos são frágeis.

(B) estou com a mão firme.

(C) não estou com a mão molhada.

(D) estou com a mão molhada.

27. Se a temperatura cair, então precisarei me agasalhar. Se 
me agasalhar, então não poderei correr. Se puder cor-
rer, então não chegarei tarde. A temperatura caiu. Desse 
modo, é correto concluir que

(A) não corri e precisei me agasalhar.

(B) corri e não cheguei tarde.

(C) não corri e não precisei me agasalhar.

(D) cheguei tarde e precisei me agasalhar.

28. Ontem Jorge foi ao cinema e voltou desapontado. Uma 
afirmação que corresponda à negação lógica dessa afir-
mação é:

(A) Ontem Jorge não foi ao cinema e voltou desapon-
tado.

(B) Ontem Jorge não foi ao cinema ou não voltou desa-
pontado.

(C) Ontem Jorge foi ao cinema e não voltou desapon-
tado.

(D) Ontem Jorge não foi ao cinema ou voltou desapon-
tado.

29. Se o meu salário aumentar, então ou comprarei uma bici-
cleta ou comprarei uma moto. O meu salário aumentou. 

Então é correto afirmar que

(A) se comprei a bicicleta, então não comprei a moto.

(B) se não comprei a moto, então não comprei a bicicleta.

(C) comprei a moto e comprei a bicicleta.

(D) não comprei a bicicleta e não comprei a moto.

30. O regime de trabalho dos funcionários de um hospital é 
realizado por meio de plantões. Cada plantão é formado 
por 12 horas trabalhadas seguidas por 36 horas não  
trabalhadas. Quando o funcionário completa as 12 horas 
trabalhadas do quinto plantão, há uma modificação: ao 
invés das 36 horas não trabalhadas, o funcionário faz  
48 horas não trabalhadas para aí voltar ao ritmo anterior 
de 12 trabalhadas por 36 horas não trabalhadas. Sabe-se 
que um funcionário iniciou, a zero hora do dia 1o de junho, 
o primeiro plantão do ciclo de cinco plantões. Esse funcio-
nário realizou plantão no hospital no dia

(A) 18 de junho, das 0h às 12h.

(B) 18 de junho, das 12h às 24h.

(C) 19 de junho, das 0h às 12h.

(D) 19 de junho, das 12h às 24h.
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Direito Penal

34. Sujeito que se dispõe a vender em rede social, a pedido 
de amigo seu, mediante comissão, cachorro roubado:

(A) não comete crime, tratando-se de mero ilícito civil, 
dada a equiparação entre pessoas e bens semoven-
tes domesticáveis.

(B) não comete crime, mas sim contravenção penal.

(C) comete crime de receptação de animal, se houver 
finalidade de comercialização, exigindo-se ainda que 
deva saber ser o cachorro produto de crime.

(D) não comete crime se o animal tiver sido abatido ou 
dividido em partes.

35. Assinale a alternativa que contém afirmação em conso-
nância com o quanto previsto no Código Penal Brasileiro.

(A) Os menores de 18 anos são penalmente imputáveis, 
ficando sujeitos às normas estabelecidas na legisla-
ção especial.

(B) Não se comunicam as circunstâncias e as condições 
de caráter acidental, salvo quando elementares do 
crime.

(C) Considera-se em estado de necessidade quem prati-
ca o fato para salvar de perigo atual, ainda que tenha 
sido por ele provocado, nem podia de outro modo 
evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas 
circunstâncias, não era razoável exigir-se.

(D) O ajuste, a determinação ou instigação e o auxílio, 
salvo disposição expressa em contrário, não são 
puníveis, se o crime não chega, pelo menos, a ser 
tentado.

36. Quanto aos chamados crimes contra a liberdade sexual, 
assinale a alternativa correta.

(A) O estupro para controlar o comportamento social ou 
sexual da vítima, também chamado de estupro cor-
retivo, é causa de aumento de pena.

(B) O sujeito que se masturba no interior de ônibus cole-
tivo não comete crime, mas contravenção de impor-
tunação ofensiva ao pudor.

(C) No crime de assédio sexual, a existência de relação 
sexual é causa de aumento de pena.

(D) A morte da vítima advinda de crime de estupro e nseja 
a desclassificação do crime de estupro para o crime 
de homicídio.

conHecimentos profissionais

Direitos Humanos

31. Assinale a alternativa correta, de acordo com os disposi-
tivos expressamente previstos na Constituição Federal.

(A) A lei considerará crimes inafiançáveis e imprescri-
tíveis a prática da tortura, o tráfico ilícito de entor-
pecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos 
como crimes hediondos. 

(B) A lei não poderá prever que o civilmente identificado 
seja submetido a identificação criminal.

(C) O preso tem direito à identificação dos responsáveis 
por sua prisão ou por seu interrogatório policial, sal-
vo nos casos de alta periculosidade.

(D) Ninguém será levado à prisão ou nela mantido, 
quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou 
sem fiança.

32. Com relação à Declaração dos Direitos do Homem  
(ONU, 1948), é correto afirmar:

(A) a família é o núcleo natural e fundamental da so-
ciedade e tem direito à proteção da sociedade e do  
Estado.

(B) todo ser humano tem direito, em plena igualdade, a 
uma justa e secreta audiência por parte de um tri-
bunal independente e imparcial, para decidir sobre 
seus direitos e deveres ou sobre o fundamento de 
qualquer acusação criminal contra ele.

(C) todo ser humano tem direito a instrução. A instrução 
será gratuita, pelo menos nos graus elementares, 
fundamentais e superiores.

(D) todo ser humano acusado de um ato delituoso tem o 
direito de ser presumido inocente até que a sua cul-
pabilidade tenha sido provada de acordo com a lei, 
em julgamento público, no qual lhe tenha sido asse-
gurado ao menos uma das garantias necessárias à 
sua defesa.

33. Nos expressos termos previstos no Pacto de San José 
da Costa Rica em relação à pena de morte, é correto 
afirmar:

(A) nos países que não houverem abolido a pena de 
morte, esta só poderá ser imposta, respeitados os de-
mais requisitos previstos no Pacto, a delitos políticos 
ou a delitos comuns conexos com delitos políticos.

(B) não se deve impor a pena de morte a pessoa que, 
no momento da perpetração do delito, for menor de 
vinte e cinco anos.

(C) nos países que não houverem abolido a pena de 
morte, esta só poderá ser imposta, respeitados os 
demais requisitos previstos no Pacto, pelos delitos 
mais graves.

(D) só será possível restabelecer a pena de morte nos 
Estados que a hajam abolido, respeitados os demais 
requisitos previstos no Pacto, para os delitos mais 
graves.
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leis esPeciais

40. Em relação aos crimes de preconceito de raça, de cor 
ou origem previstos na Lei Federal no 7.716/89, é correto 
afirmar:

(A) praticar, induzir ou incitar a discriminação ou pre-
conceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência 
nacional por meio de publicação ou qualquer outro 
meio de comunicação social é fato atípico em virtude 
do respeito às liberdades constitucionais.

(B) a lei considera como crime a conduta de fabricar, 
comercializar, distribuir ou veicular símbolos, em-
blemas, ornamentos, distintivos ou propaganda que 
utilizem a cruz suástica ou gamada, para fins de di-
vulgação do nazismo.

(C) impedir o acesso ou uso de transportes públicos, 
como aviões, navios barcas, barcos, ônibus, trens, 
metrô ou qualquer outro meio de transporte concedi-
do é considerado apenas como infração administra-
tiva e não crime.

(D) em virtude do respeito às liberdades individuais, não 
pode ser caracterizado como crime a conduta de im-
pedir ou obstar, por qualquer meio ou forma, o casa-
mento ou convivência familiar e social.

41. Assinale a alternativa correta em relação ao Estatuto da 
Criança e do Adolescente.

(A) Para os efeitos do Estatuto, deve ser considerada a 
idade do adolescente à data da sua condenação a 
uma medida socioeducativa.

(B) Ao ato infracional praticado por criança corresponde-
rá a aplicação de medidas socioeducativas.

(C) É considerado crime a conduta de vender, fornecer 
ainda que gratuitamente ou entregar, de qualquer 
forma, a criança ou adolescente fogos de estampido 
ou de artifício, inclusive aqueles que, pelo seu re-
duzido potencial, sejam incapazes de provocar qual-
quer dano físico em caso de utilização indevida.

(D) Para efeito dos crimes previstos no Estatuto da 
Criança e do Adolescente, a expressão “cena de 
sexo explícito ou pornográfica” compreende qual-
quer situação que envolva criança ou adolescente 
em atividades sexuais explícitas, reais ou simuladas, 
ou exibição dos órgãos genitais de uma criança ou 
adolescente para fins primordialmente sexuais.

42. Nos termos expressos da Lei Federal no 9.099/95, consi-
deram-se infrações de menor potencial ofensivo:

(A) as contravenções penais e os crimes a que a lei 
comine pena máxima não superior a 2 (dois) anos, 
cumulada ou não com multa.

(B) as contravenções penais e os crimes a que a lei 
comine pena máxima não superior a 3 (três) anos, 
cumulada ou não com multa.

(C) as contravenções penais e os crimes a que a lei co-
mine pena máxima não superior a 4 (quatro) anos, 
cumulada ou não com multa.

(D) as contravenções penais e os crimes a que a lei co-
mine pena mínima não superior a 1 (um) ano, cumu-
lada ou não com multa.

Direito Processual Penal

37. Em relação à prisão preventiva, assinale a alternativa 
correta.

(A) A decisão que substitui a prisão preventiva pode ser 
proferida carente de motivação quando ela atende a 
pedido da defesa.

(B) Admite-se a decretação da prisão preventiva nos cri-
mes dolosos e culposos punidos com pena privativa 
de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos.

(C) A prisão preventiva poderá ser decretada como 
g arantia da ordem pública, da ordem econômica, por 
conveniência da instrução criminal, ou para assegu-
rar a aplicação da lei penal, quando houver prova da 
existência do crime e prova da autoria.

(D) Em qualquer fase da investigação policial ou do pro-
cesso penal, caberá a prisão preventiva decretada 
pelo juiz, de ofício, se no curso da ação penal, ou a 
requerimento do Ministério Público, do querelante ou 
do assistente, ou por representação da autoridade 
policial.

38. Em relação à prisão em flagrante, assinale a alternativa 
correta.

(A) Considera-se em flagrante delito quem é detido após 
a prática criminosa, ainda que não esteja na posse 
de objetos que o relacionem à prática delitiva, mas é 
foragido da Justiça.

(B) Resultando das respostas fundada a suspeita contra 
o conduzido, a autoridade mandará recolhê-lo à pri-
são, cabendo a análise do cabimento da fiança sem-
pre ao juiz de direito.

(C) Quando o acusado se recusar a assinar, não souber 
ou não puder fazê-lo, o auto de prisão em flagrante 
será assinado por duas testemunhas, que tenham 
ouvido sua leitura na presença deste.

(D) A falta de testemunhas da infração não impedirá o 
auto de prisão em flagrante; mas, nesse caso, com o 
condutor, deverá assiná-lo pelo menos uma pessoa 
que haja testemunhado a apresentação do preso à 
autoridade.

39. Em relação à busca e apreensão, assinale a alternativa 
correta.

(A) A busca domiciliar e a pessoal deverão ser precedi-
das da expedição de mandado.

(B) A busca poderá ser determinada de ofício ou a 
r equerimento de qualquer das partes.

(C) Nunca se admite a apreensão de documento em 
p oder do defensor do acusado.

(D) As buscas domiciliares não poderão ser executadas 
à noite, ainda que o morador consinta.
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Direito militar

45. A Lei no 13.491/2017 alterou o art. 9o do Código Penal 
Militar e promoveu uma ampliação da competência da 
Justiça Militar. Ao lado dos crimes propriamente militares 
e impropriamente militares, a referida legislação instituiu 
os crimes militares por extensão.
Diante do exposto, é correto afirmar que o Código Penal 
Militar considera crime militar, em tempo de paz,

(A) aquele cometido por militar em situação de atividade 
que utilize armamento de propriedade militar.

(B) entre outros, o previsto na legislação penal comum, 
quando praticado por militar em serviço.

(C) todo aquele previsto na legislação penal comum, 
i ndependentemente do sujeito ativo.

(D) todo aquele praticado por militares federais ou esta-
duais em situação de atividade.

46. Considere o seguinte caso hipotético: 20 (vinte) policiais 
militares inativos e desarmados e 4 (quatro) Sd PM da 
ativa, armados de pistola, resolvem assumir o Coman-
do da 99a Cia da PM do Município de Ituroró. Ocupam a 
OPM, retirando o Cmt Cia de sua sala, recebendo, nesse 
momento, ordem para deixar imediatamente o Quartel.
A ordem foi recusada e os policiais, utilizando de equi-
pamentos de telefonia celular, passaram a transmitir via 
internet, pelas redes sociais, ao vivo, que acabaram de 
assumir o Comando da Subunidade.

Diante dessa situação, é correto afirmar com relação à 
conduta de todos os militares que ocuparam a OPM:

(A) os militares inativos não cometeram qualquer crime 
e os militares da ativa cometeram o crime de motim.

(B) todos os militares (ativos e inativos) cometeram o cri-
me de motim.

(C) os militares inativos não cometeram qualquer crime 
e os militares da ativa cometerem o crime de revolta.

(D) todos os militares (ativos e inativos) cometeram cri-
me de revolta.

Para as questões de números 47 e 48, considere o seguinte 
caso hipotético:

O Sd PM “Z”, triste com o fim de seu relacionamento con-
jugal, de serviço na Guarda do Quartel da APMBB, ingeriu uma 
garrafa de cachaça e, após assumir o seu turno de serviço, 
deitou sobre o chão da Guarita onde se encontrava escalado, 
afrouxando o cinto, tirando as botas e dormindo profundamente.

47. Considerando que nessa situação foi surpreendido pelo 
C api tão “X” da Escola de Oficiais, que visitava a APMBB, 
acompanhado do Al Of PM “A” e que, ao despertar de seu 
sono profundo, ofende o Oficial, chamando-o de “Oficial-
zinho Chato”.
Diante do exposto, é correto afirmar que o Sd PM “Z”, 
apenas com relação a esta conduta.

(A) cometeu o crime de desacato a superior.

(B) cometeu o crime de insubordinação.

(C) não cometeu qualquer crime.

(D) cometeu um crime previsto na legislação penal comum.

43. Em relação ao previsto na Lei no 10.826/03, é correto afir-
mar que

(A) aos residentes em área rural, para os fins de auto-
rização da manutenção da arma de fogo pelo pro-
prietário que possuir o certificado de registro, con-
sidera-se residência ou domicílio do imóvel rural 
exclusivamente a sede do imóvel (casa).

(B) é considerada como crime a conduta de disparar de 
forma culposa arma de fogo ou acionar munição em 
lugar habitado ou em suas adjacências, em via públi-
ca ou em direção a ela.

(C) deixar de observar as cautelas necessárias para 
impedir que menor de 18 (dezoito) anos ou pessoa 
portadora de deficiência mental se apodere de arma 
de fogo que esteja sob sua posse ou que seja de sua 
propriedade é considerado crime mesmo que o me-
nor não efetue nenhum disparo ou realize qualquer 
outra conduta perigosa com referido armamento.

(D) o crime de posse ilegal de arma de fogo de uso res-
trito prevê pena menor do que o crime de porte ilegal 
de arma de fogo de uso restrito.

44. Assinale a alternativa correta em relação às disposições 
da Lei Federal no 11.340/06:

(A) é direito da mulher em situação de violência domés-
tica e familiar o atendimento policial e pericial es-
pecializado, ininterrupto e prestado por servidores 
exclusivamente do sexo feminino e previamente ca-
pacitados.

(B) verificada a existência de risco atual ou iminente à 
vida ou à integridade física da mulher em situação 
de violência doméstica e familiar, ou de seus depen-
dentes, o agressor será imediatamente afastado do 
lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida 
pelo policial, quando o Município não for sede de co-
marca e não houver delegado disponível no momen-
to da denúncia.

(C) descumprir decisão judicial que defere medidas pro-
tetivas de urgência previstas na Lei no 11.340/06 só 
será considerado crime se houver risco concreto à 
integridade física da vítima protegida pela medida.

(D) a mulher em situação de violência doméstica e fa-
miliar, seus familiares e testemunhas só poderão 
ter contato direto com investigados ou suspeitos e 
pessoas a eles relacionadas durante a inquirição nos 
procedimentos policiais na presença de um policial 
que garanta a integridade de todos.
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51. Nos termos das Instruções para continências, honras, 
sinais de respeito e cerimonial militar na Polícia Militar 
(I-21-PM), quanto ao estandarte, à adoção, guarda e con-
dução, em quaisquer solenidades, formaturas ou even-
tos, assinale a alternativa correta.

(A) O estandarte deverá ser guardado no Corpo da Guar-
da da unidade e a Bandeira no gabinete do coman-
dante da unidade.

(B) Exceto o porta-bandeira, o porta-estandarte será o sar-
gento a ser designado pelo Comandante da Unidade.

(C) Quando formar apenas o estandarte, o oficial (Aspi-
rante a Oficial) mais moderno o conduzirá.

(D) Exceto o porta-bandeira, o porta-estandarte será o 
oficial com CFO ou Aspirante a Oficial mais moderno 
da unidade.

52. O Sd PM “Z”, após 5 (cinco) anos de ingresso da Ins-
tituição, solicitou licença para tratamento de saúde de 
seu enteado, apresentando requerimento diretamente ao 
D iretor de Pessoal.

Diante do exposto, e nos termos das Instruções para Afas-
tamentos na Polícia Militar (I-36-PM), é correto afirmar que:

(A) o Sd PM “Z” possui apenas 5 (cinco) anos de serviço, 
e a legislação somente autoriza a concessão após 
10 (dez) anos de efetivo serviço.

(B) as referidas Instruções exigem que a documentação 
seja encaminhada por meio do Grande Comando, 
que deliberará sobre o deferimento ou indeferimento 
do pedido.

(C) a referida licença somente será concedida para trata-
mento de saúde do cônjuge e parentes de primeiro grau.

(D) as referidas Instruções permitem a concessão para 
tratamento de saúde de enteado, entretanto o defe-
rimento do requerimento dependerá do resultado de 
inspeção médica realizada pela Junta de Saúde.

53. Nos termos da Portaria do Cmt G CORREGPM-1/360/13, 
que regulamenta o Procedimento Disciplinar, é correto 
afirmar que a manifestação preliminar

(A) jamais poderá ser dispensada, constituindo-se em 
pleno exercício de ampla defesa do acusado.

(B) poderá ser dispensada nas hipóteses de cometi-
mento de falta exclusivamente de natureza grave e a 
a utoridade competente decidir elaborar diretament e 
o Termo Acusatório, devendo esta circunstância 
constar do respectivo termo.

(C) poderá ser dispensada quando a autoridade compe-
tente tiver elementos de convicção suficientes para 
a elaboração do Termo Acusatório, devendo esta cir-
cunstância constar do respectivo termo.

(D) poderá ser dispensada nas hipóteses de cometi-
mento de falta de natureza média ou grave e a 
a utoridade competente decidir elaborar diretament e 
o Termo Acusatório, devendo esta circunstância 
constar do respectivo termo.

48. Considerando apenas a conduta descrita no caso hipoté-
tico, é correto afirmar que o Sd PM “Z”

(A) não cometeu qualquer crime.

(B) cometeu o crime de embriaguez em serviço.

(C) cometeu o crime de dormir em serviço.

(D) cometeu o crime de abandono de posto.

regulamentos, instruções e manuais

49. Nos termos do Regulamento Disciplinar da Polícia Mili-
tar (Lei Complementar no 893/01), assinale a alternativa 
correta.

(A) A interposição de recurso não interrompe a prescri-
ção, desde que a transgressão disciplinar não tipi-
fique um crime, hipótese em que sempre haverá a 
interrupção.

(B) A punibilidade da transgressão disciplinar, também 
prevista como crime, prescreverá em 10 (dez) anos, 
salvo se esta prescrição ocorrer em prazo inferior a 
10 (dez) anos.

(C) A interposição de recurso não interrompe a prescri-
ção, desde que a transgressão disciplinar não tipifique 
um crime, hipótese em que ocorrerá a suspensão.

(D) A punibilidade da transgressão disciplinar, também 
prevista como crime, prescreve nos prazos esta-
belecidos para o tipo previsto na legislação penal, 
salvo se esta prescrição ocorrer em prazo inferior a 
5 (cinco) anos.

50. Nos termos das Instruções para correspondência na 
P olícia Militar (I-7-PM), é correto afirmar que

(A) o processo deve ser iniciado com o expediente que 
a ele deu origem, sendo que os demais documentos 
que o instruem devem ser juntados na sequência, 
com observância da ordem cronológica.

(B) a juntada de documentos ao processo obedecerá à 
ordem da data de apresentação e dispensa o Termo 
de Juntada.

(C) toda a delegação de competência deverá ser formali-
zada em documento próprio do órgão, publicando-se 
obrigatoriamente o ato em Diário Oficial.

(D) poderão ser objeto de delegação de competência, 
entre outro, a expedição de documentos relativos a 
assuntos doutrinários, de política do órgão, de justiça 
e disciplina.
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58. Nos termos da Nota de Instrução PM3-7/03/17 (Boletim 
de Ocorrência Eletrônico – com alterações promovidas 
pela Ordem Complementar PM3-1/03/19), é correto afir-
mar que

(A) a validação do Boletim de Ocorrência Eletrônico 
d everá ocorrer até 48 (quarenta e oito) horas subse-
quente ao registro.

(B) os complementos ao Boletim de Ocorrência Eletrô-
nico só poderão ser efetuados em relação à ocorrên-
cia original.

(C) o aditamento do Boletim de Ocorrência Eletrô nico 
será realizado, obrigatoriamente, no ato de sua 
v alidação.

(D) qualquer eventual complemento, deverá ser regis-
trado no Boletim de Ocorrência Eletrônico original, 
sendo vedada a elaboração de novo Boletim.

59. A Lei Federal no 13.106/2015 acrescentou o seguinte 
crime ao Estatuto da Criança e do Adolescente:

Art. 243. Vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar, 
ainda que gratuitamente, de qualquer forma, a criança 
ou a adolescente, bebida alcoólica ou, sem justa caus a, 
outros produtos cujos componentes possam causar 
d ependência física ou psíquica:

Pena – detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa, 
se o fato não constitui crime mais grave.” (NR)

Nos termos da Ordem de Serviço PM3-2/03/15-CIRCULAR, 
o Policial Militar, ao se deparar com ocorrência de flagrante 
delito a este tipo penal, restando evidenciada autoria e ma-
terialidade, entre outros procedimentos, d everá:

(A) levar a informação, imediatamente, ao conhecimento 
do Delegado de Polícia, sendo dispensada a elabo-
ração do RAIA e do BO/PM, que somente será con-
feccionado na hipótese de prisão em flagrante.

(B) comunicar ao COPOM/CAD que deverá acionar a 
A utoridade de Polícia Judiciária e o Conselho Tutelar.

(C) registrar a ocorrência em BO/PM, relatando todos os 
detalhes, e encaminhar as partes (infrator, testemu-
nhas e menor) ao Distrito Policial.

(D) levar a informação, imediatamente, ao conhecimen-
to do Delegado de Polícia, preenchendo obrigatoria-
mente o RAIA e o BO/PM, que somente será con-
feccionado na hipótese de prisão em flagrante.

54. Nos termos do Regulamento de Uniformes da Polícia 
Militar (R-5-PM), o direito ao uso de condecorações de 
qualquer natureza ou grau extingue-se pelas superve-
niências, entre outros, do seguinte evento:

(A) condenação irrecorrível por crime de deserção.

(B) condenação por crime propriamente militar.

(C) condenação recorrível por qualquer crime de nature-
za desonrosa.

(D) agregação disciplinar na hipótese de Conselho de 
Justificação.

Policiamento ostensivo

55. Com relação ao emprego de motocicletas no Programa de 
Radiopatrulha – Atendimento “190” (Diretriz PM3-4/02/12), 
é correto afirmar que as Radiopatrulhas com emprego de 
Motocicletas (RPM):

(A) são patrulhas compostas por 2 (dois) ou 3 (três) 
p oliciais.

(B) serão empregadas na execução de patrulhamento 
preventivo e ou repressivo imediato, além de atendi-
mento de ocorrência habituais.

(C) poderão ser empregadas na atividade de fiscaliza-
ção de trânsito, somente para o primeiro atendimen-
to nas ocorrências habituais.

(D) serão empregadas, no mínimo, 2 (duas) RPM por 
Cia PM territorial.

56. Nos termos da Diretriz PM3-7/02/05/05 (Programa de 
Força Tática), é correto afirmar que

(A) na função habitual de patrulha, a guarnição será de 
03 (três) PM.

(B) na composição da guarnição sempre haverá um  
Sgt PM, exceto na hipótese de seu emprego no con-
trole de distúrbios civis.

(C) a guarnição sempre será composta por 3 ou 4 poli-
ciais e, ao menos, um Cb PM.

(D) na hipótese de emprego em ações de controle de 
distúrbios civis, o encarregado poderá ser Cb PM.

57. Nos termos da Ordem de Serviço PM3-1/02/15, é correto 
afirmar que a autoridade institucional com competência 
para deliberar sobre a criação e desativação de Bases 
Comunitárias de Segurança é o

(A) Coordenador Operacional da Polícia Militar.

(B) Comandante Geral.

(C) Subchefe do Estado-Maior.

(D) Subcomandante PM.
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60. Considere o seguinte caso hipotético: Uma viatura com-
posta pela guarnição do Cb PM “X” e do Sd PM “Y”, ao 
sair da sede da Cia, por volta das 23h e ligar a sirene 
para fins de teste, percebem que um determinado indi-
víduo, que estava nas proximidades, se assusta e corre 
em direção a uma residência, adentrando-a rapidamen-
te. O Cb PM “X” desembarca da viatura e se dirige à 
mesma residência, adentrando logo atrás do indivíduo e 
constatando, no i nterior da residência, grande quantida-
de de drogas ilícitas.

Diante dessa situação e nos termos da Ordem de Ser-
viço PM3-2/02/18-CIRCULAR - Busca Domiciliar e da 
Ordem de Serviço PM3-11/02/18-CIRCULAR – Uso de 
dispositivos luminosos (faróis/giroflex) e/ou sonoros 
(sirenes/buzinas) pelas viaturas, assinale a alternativa 
correta.

(A) É proibido, no período compreendido entre 22h00 
e 06h00, o acionamento da sirene e/ou da buzina 
das viaturas para fins de testes, assim como a busca 
d omiciliar, sem mandado judicial, no período notur-
no, mesmo que alicerçada em fundadas razões.

(B) É facultativo o acionamento para fins de teste da si-
rene e/ou da buzina das viaturas, no período com-
preendido entre 22h00 e 06h00, sendo terminan-
temente vedada a busca domiciliar, sem mandado 
judicial, no período noturno, mesmo alicerçada em 
fundadas r azões e com a presença de Oficial ou 
Subten/Sgt.

(C) É proibido, no período compreendido entre 22h00 e 
06h00, o acionamento da sirene e/ou da buzina das 
viaturas para fins de testes, sendo a busca domici-
liar, sem mandado judicial, autorizada, quando am-
parada em fundadas razões, devidamente justificada 
a posteriori, em caráter extraordinário, preferencial-
mente com a presença de um Oficial ou Subten/Sgt.

(D) É facultativo o acionamento para fins de teste da 
s irene e/ou da buzina das viaturas, no período com-
preendido entre 22h00 e 06h00, sendo a busca 
d omiciliar, sem mandado judicial, autorizada, quando 
a mparada em fundadas razões, devidamente justifi-
cada a posteriori, em caráter extraordinário.
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