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PROCESSO SELETIVO INTERNO 

PARA O CURSO DE FORMAÇÃO 
DE SARGENTO-PMPI 2018  

PROVA ESCRITA OBJETIVA 

DATA: 02/09/2018 – HORÁRIO: 09h00min às 12h00min (horário do Piauí) 

LEIA AS INSTRUÇÕES: 
 

1. Você deve receber do fiscal o material abaixo: 
a) Este caderno com 40 questões objetivas sem repetição ou falha. 
b) Um(01) cartão resposta, que NÃO será substituído por nenhum motivo, que 

deverá ser entregue devidamente preenchido.  
2. Após a conferência, você deverá assinar seu nome completo, no espaço próprio 

deste CADERNO DE QUESTÕES utilizando caneta esferográfica AZUL ou 
PRETA. 

3. Escreva seu nome nos espaços indicados na capa deste caderno de questões, 
observando as condições para tal (assinatura e letra de forma), bem como o 
preenchimento do campo reservado à informação de seu número de inscrição. 

4. Para cada uma das questões são apresentadas cinco alternativas classificadas 
com as letras (a), (b), (c), (d), (e), somente uma responde adequadamente ao 
quesito proposto. Você deve assinalar apenas uma alternativa para cada 
questão: a marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que 
uma das resposta esteja correta; também serão nulas as marcações rasuradas. 

5. As questões são identificadas pelo número que fica à esquerda de seu 
enunciado. 

6. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos 
sobre o conteúdo da Prova. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar 
e decidir a este respeito. 

7. Os rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não 
serão levados em conta para fins de pontuação. 

8. Quando terminar sua Prova, antes de sair da sala, assine a LISTA DE 
FREQUÊNCIA, entregue ao Fiscal o CADERNO DE QUESTÕES que deverá 
conter sua assinatura. 

9. O Tempo de duração para esta Prova é de 3 (três) horas.  
10.  Por motivos de segurança, você somente poderá ausentar-se da sala de prova 

depois de decorrida 1h e 30 min de seu início. 
11.  O CARTÃO-RESPOSTA tem validade definitiva, o qual será utilizado para 

conferência final da prova. 



LÍNGUA PORTUGUESA 
 
1."Em um mundo marcado por conflitos em 
diferentes regiões, as operações de 
manutenção da paz das Nações Unidas são 
a expressão mais visível do compromisso 
solidário da comunidade internacional com a 
promoção da paz e da segurança. 
Embora não estejam expressamente 
mencionadas na Carta da ONU, elas 
funcionam como instrumento para assegurar 
a presença dessa organização em áreas 
conflagradas, de modo a incentivar as partes 
em conflito a superar suas disputas por meio 
pacífico – razão pela qual não devem ser 
vistas como forma de intervenção armada." 

. 
Historicamente, o Brasil envia soldados para 
participar de operações de paz. Em 2004, foi 
criada pelo Conselho de Segurança da ONU 
a Missão das Nações Unidas para 
Estabilização do Haiti (Minustah). 
De acordo com o texto, essa missão foi 
criada para 
a) atacar os garimpos ilegais de diamantes 
no interior do Haiti, que usavam mão de obra 
infantil nas minas onde esse minério é 
encontrado. 
b) restabelecer a segurança e normalidade 
institucional do Haiti após sucessivos 
episódios de turbulência política e de 
violência, que marcaram esse país no início 
do século XXI. 
c) combater o narcotráfico comandado pelo 
Cartel de Medelin, que a partir do Haiti 
distribuía drogas para todos os países da 
América Latina. 
d) acabar com os problemas ambientais 
crônicos no Haiti, pois esse país era o 
principal responsável pela poluição ambiental 
no Caribe. 
e) extinguir a rede de trabalho escravo 
existente no Haiti, que utilizava esse tipo de 
mão de obra nas plantações de soja e trigo. 
 
2.Identifique a alternativa cujas palavras 
completam corretamente as lacunas da frase: 
Não imagino ____________ João está 
demorando tanto. Talvez ____________ o 
carro tenha enguiçado. Se você sabe 
___________, diga-me. 
a) por que – porque – por quê 

b) por  que– porque – por que; 

c) por que –por que –  por que 

d) porque- porque – por quê 

e) porque – por que – porquê 

3. Observe a sequência de palavras 
acentuadas graficamente; 
negócios – política – fácil  – país -só 
Indique a opção em que as palavras foram 
acentuadas, respectivamente, pelo mesmo 
motivo que as da sequencia proposta. 
a) artística – influência – está – anzóis –pé 

b) influência - café – artística – saída – mão 

c) influência – artística – automóvel – saída – 

pó 

d) influência – artística - saúde – pé – 

automóvel 

e) anzóis – artística – automóvel – saúde - pé 

4. Está incorreto o emprego da vírgula na 
frase: 
a) você, por exemplo, está convocado para o 
esforço cívico. 
b) o cidadão tem não só o direito de eleger 
os seus governantes, mas também de filiar-
se a um partido político e candidatar-se. 
c) direitos, deveres e obrigações são 
inerentes a todos. 
d) um governante honesto, que faça obras e 
cuide do serviço público, sempre é 
reconhecido pelo povo. 
e) os cidadãos e seus governantes, são 
responsáveis pelos destinos do país. 
 
5.Assinale a alternativa que completa 
corretamente as lacunas da frase; 
Ficou com .... quando soube que......caixa do 
banco entregará aos ladrões todo o 
dinheiro.....clã. 
a) a moral abalada – o-da 

b) o moral abalado- o - do 

c) o moral abalado – a-da 

d) a moral abalado – a-do 

e) a moral abalada – a - da 

 
6.  As palavras couve-flor, planalto e 
aguardente são formadas por:    
 a) derivação        
 b) composição        
 c) hibridismo    
 d) onomatopeia 
 e) prefixação  
 
7.Partidos são fundamentais para a 
consolidação da democracia e o 
permanente desenvolvimento da cidadania e 



devem existir – de verdade – em bases 
cotidianas.  
Os termos sublinhados no período acima 
classificam - se nessa atividade de análise 
sintática, respectivamente,como 
a) adjunto adnominal e adjunto adnominal. 
b) complemento nominal e adjunto 
adnominal. 
c) adjunto adnominal e complemento 
nominal. 
d) complemento nominal e complemento 
nominal. 
e) objeto indireto e objeto indireto. 
 

8. Em: “pediram-me papai e mamãe que eu 
fosse mais audacioso”: 

a) o sujeito da primeira oração é simples e o 
da segunda é inexistente; 
b) o sujeito da primeira oração é composto e 
o da segunda, é simples; 
c) o sujeito da primeira oração é 
indeterminado e o da segunda, inexistente; 
d) o sujeito da primeira oração é inexistente e 
o da segunda indeterminado; 
e) o sujeito da primeira oração é composto e 
o da segunda inexistente. 

9. Considerando a concordância nominal, 
assinale a frase correta: 
a) Muito obrigada, querido, falou-me 
emocionada. 
b) Ela mesmo confirmou a realização do 
encontro.  
c) Foi muito criticado pelos jornais a reedição 
da obra. 
d) Ela ficou meia preocupada com a notícia. 
e) Anexos, remeto-lhes nossas últimas 
fotografias. 
 
10. Indique a alternativa que preenche 
adequadamente as lacunas da frase: 
“___ anos que o homem se pergunta: se não 
___ medos, como ___ esperanças?” 

a) Fazem, houvesse, existiriam 
b) Faz, houvesse, existiriam 
c) Faz, houvesse, existiria 
d) Fazem, houvessem, existiriam 
e) Faz, houvessem, existiria 
 

CONHECIMENTOS JURÍDICOS 
 

11. Tendo como base à Constituição 
Federal de 1988, no Brasil não existe 
hipótese de: 

 
a) Prisão civil por dívida; 
 
b) Pena de morte; 
 

c) Pena de banimento e de trabalho 
forçado; 
 

d) Retroatividade da lei penal 
 

e) Extradição de estrangeiro; 
 

 
12. A Constituição Federal de 1988, no 
que se refere aos Direitos e Deveres 
Individuais e Coletivos, estabelece que : 

 
a) A casa é asilo inviolável do 

indivíduo, ninguém nela podendo 

penetrar sem consentimento do 

proprietário, salvo em caso de 

flagrante delito ou desastre, ou 

para prestar socorro, ou, durante o 

dia, por determinação judicial; 

 

b) É inviolável o sigilo da 

correspondência e das 

comunicações telegráficas, de 

dados e das comunicações 

telefônicas, salvo, no último caso, 

por ordem judicial, nas hipóteses e 

na forma que a lei estabelecer para 

fins de investigação criminal e ou 

instrução processual penal ou civil; 

 

c) Todos podem reunir-se 

pacificamente, sem armas, em 

locais abertos ao público, 

independentemente de 

autorização, desde que não 



frustrem outra reunião 

anteriormente convocada para o 

mesmo local, sendo apenas 

exigido prévio aviso à autoridade 

competente; 

 

d) Todos têm direito a receber dos 

órgãos públicos informações de 

seu interesse particular, ou de 

interesse coletivo, exceto 

informações gerais, que serão 

prestadas no prazo da lei, sob 

pena de responsabilidade, 

ressalvadas aquelas cujo sigilo 

seja imprescindível à segurança da 

sociedade e do Estado; 

 

e) Conceder-se-á Mandado de 

Segurança sempre que alguém 

sofrer ou se achar ameaçado de 

sofrer violência ou coação em sua 

liberdade de locomoção, por 

ilegalidade ou abuso de poder. 

 

  13. Imagine a seguinte situação: Caio e 

Tício, são irmãos e estão andando por uma 

rua de pouca iluminação, em um bairro com 

índices altos de criminalidade. No momento 

uma equipe da Policia Militar observa o 

comportamento suspeito dos dois e 

aproxima-se dos mesmos. Neste instante 

Caio e Tício correm e adentram na residência 

que pertencem a eles. Neste caso, os 

policiais militares, segundo entendimento 

mais recente dos tribunais superiores 

 

a) Poderão adentrar na residência de Caio 

e Ticio, e proceder a busca pessoal, em 

razão de terem empreendido fuga. 

b) Não poderão adentrar na residência de 

Caio e Tício, sendo exigido neste caso 

determinação judicial e que a entrada 

seja durante o dia; 

c) Poderão adentrar na residência de Caio 

e Tício, pois a mera intuição segundo o 

STJ, já é o suficiente para o ingresso 

forçado no domicílio, sem o 

consentimento do morador; 

d) Poderão usar de qualquer meio para que 

Caio e Tício confessem o crime 

praticado, inclusive por meio de tortura; 

e) Caso Caio e Tício morassem em um 

barco, os policiais poderiam adentrar e 

fazer a busca pessoal; 

 

14. Com base na Constituição Federal e nos 

ensinamentos do STF, é verdadeiro: 

 a) Os municípios poderão criar guardas 

municipais para a proteção de seus bens, 

serviços e instalações, inclusive com a 

atribuição de poder de polícia de trânsito; 

 b) É vedado o exercício do direito de greve 

aos policiais militares, mas é permitido aos 

policiais civis; 

c) São forças auxiliares e reserva do 

Exército as polícias e os corpos de 

bombeiros. 
d) Às polícias militares cabem a polícia 

ostensiva e a preservação da ordem pública, 

em tempo de paz; 

e) A Força Nacional de Segurança Pública 

e a Polícia Militar são órgãos destinados ao 

exercício da segurança pública no Brasil. 

 



15. No tocante as causas de exclusão de 

ilicitude, marque a alternativa correta: 

a) São causas excludentes de ilicitude o 

estado de necessidade, a legítima defesa e 

o estrito cumprimento do dever legal e erro 

do tipo; 

b) A legítima defesa sucessiva é admissível 

como causa excludente de ilicitude da 

conduta. 

c) Não se configura legítima defesa quando o 

agente tendo a possibilidade de fugir da 

agressão injusta, opta livremente o seu 

enfrentamento. 

d) Caso o agente pratique o fato em estrito 

cumprimento de dever legal, restará isento 

de pena. 

e) Age em legítima defesa quem, usando 

moderadamente dos meios necessários, 

repele injusta agressão, pretérita ou iminente, 

a direito seu ou de outrem. 

 

16. No tocante aos crimes militares, marque 

a alternativa incorreta: 

a) Configura o crime de motim, quando 

reunirem-se militares recusando obediência a 

superior, quando estejam agindo sem ordem 

ou praticando violência. 

b) É crime militar abandonar, sem ordem 

superior, o posto ou lugar de serviço que lhe 

tenha sido designado, ou o serviço que lhe 

cumpria, antes de terminá-lo. 

c) O militar que ausenta-se sem licença, da 

unidade em que serve, ou do lugar em que 

deve permanecer, por mais de oito dias, 

responde pelo crime militar de desrespeito a 

superior. 

d) É causa de aumento da pena se o crime 

de deserção for praticado por sargento. 

e) É crime militar embriagar-se quando em 

serviço, ou apresentar-se embriagado para 

prestá-lo. 

 

17. No tocante as normas que regular as 

Licitações, em especial a Lei nº. 8666 de 

1993, marque a alternativa correta: 

a ) Projeto básico significa o conjunto dos 

elementos necessários e suficientes à 

execução completa da obra, de acordo com 

as normas pertinentes da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas - ABNT; 

b ) Convite é a modalidade de licitação entre 

quaisquer interessados que, na fase inicial de 

habilitação preliminar, comprovem possuir os 

requisitos mínimos de qualificação exigidos 

no edital para execução de seu objeto. 

c) É causa de inexigibilidade a contratação 

de associação de portadores de deficiência 

física, sem fins lucrativos e de comprovada 

idoneidade, por órgãos ou entidades da 

Administração Pública, para a prestação de 

serviços ou fornecimento de mão-de-obra, 

desde que o preço contratado seja 

compatível com o praticado no mercado 

d) Considera-se de notória especialização o 

profissional ou empresa cujo conceito no 

campo de sua especialidade, decorrente de 

desempenho anterior, estudos, experiências, 

publicações, organização, aparelhamento, 

equipe técnica, ou de outros requisitos 

relacionados com suas atividades, permita 

inferir que o seu trabalho é essencial e 

indiscutivelmente o mais adequado à plena 

satisfação do objeto do contrato 



e) A Administração pode descumprir as 

normas e condições do edital, ao qual se 

acha estritamente vinculada. 

 

18. No tocante aos atos administrativos, 

marque a alternativa incorreta: 

a) Todo ato presume-se legal até que prove o 

contrário, possui presunção relativa, e gera 

para o particular a inversão do ônus da 

prova. 

b) O ato de delegação da competência para 

a prática de determinado ato administrativo 

não retira da autoridade delegante a 

possibilidade de também praticá-lo. 

c) Autorização é o ato 

administrativo discricionário e precário pelo 

qual a administração autoriza a realização de 

determinada atividade ou o uso de 

determinado bem público, no interesse 

predominante do particular. 

d) A anulação é a extinção de um ato 

administrativo praticado de forma válida e 

discricionária, quando sua manutenção 

deixar de ser conveniente e oportuna, por 

motivo de interesse público superveniente. 

e) A cassação é a extinção de um ato 

administrativo válido em função do 

descumprimento das condições para sua 

manutenção, pelo seu beneficiário. 

 

19. No tocante as normas sobre Direitos 

Humanos e a Carta das Nações Unidas, é 

incorreto afirmar: 

a) Conselho de Segurança da ONU tem por 

escopo garantir a paz e segurança 

internacionais e é composto por cinco 

membros permanentes e dez não-

permanentes com mandato de dois anos; 

b) A Corte Internacional de Justiça é o 

principal órgão jurídico das Nações Unidas. 

c) Os Governos não são obrigados a garantir 

que a utilização arbitrária ou abusiva da força 

ou de armas de fogo pelos policiais seja 

punida como infração penal, nos termos da 

legislação nacional. 

d) O Brasil aderiu ao Pacto internacional de 

Direitos Civis e Políticos em 1992. 

e) A Carta das Nações Unidas integra o 

núcleo de direito internacional dos direitos 

humanos. 

 

20. No tocante a Convenção Contra a 

Tortura e Outros Tratamentos ou Penas 

Cruéis, Desumanos ou Degradantes é 

incorreto afirmar: 

a) Nenhum Estado Parte procederá à 

expulsão, devolução ou extradição de uma 

pessoa para outro Estado quando houver 

razões substanciais para crer que a mesma 

corre perigo de ali ser submetida a tortura. 

b) Cada Estado Parte assegurará que o 

ensino e a informação sobre a proibição de 

tortura sejam plenamente incorporados no 

treinamento do pessoal civil ou militar 

encarregado da aplicação da lei, do pessoal 

médico, dos funcionários públicos e de 

quaisquer outras pessoas que possam 

participar da custódia, interrogatório ou 

tratamento de qualquer pessoa submetida a 

qualquer forma de prisão, detenção ou 

reclusão. 

c) Cada Estado Parte assegurará a qualquer 

pessoa que alegue ter sido submetida a 



tortura em qualquer território sob sua 

jurisdição o direito de apresentar queixa 

perante as autoridades competentes do 

referido Estado, que procederão 

imediatamente e com imparcialidade ao 

exame do seu caso. Serão tomadas medidas 

para assegurar a proteção do queixoso e das 

testemunhas contra qualquer mau tratamento 

ou intimação em conseqüência da queixa 

apresentada ou de depoimento prestado 

d) Cada Estado Parte assegurará que 

nenhuma declaração que se demonstre ter 

sido prestada como resultado de tortura 

possa ser invocada como prova em qualquer 

processo, salvo contra uma pessoa acusada 

de tortura como prova de que a declaração 

foi prestada. 

e) Cada Estado Parte tomará medidas 
eficazes de caráter apenas administrativo,  a 
fim de impedir a prática de atos de tortura em 
qualquer território sob sua jurisdição 
 

LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA 
 
21.  Analise as afirmativas a seguir, 
referentes à Hierarquia e Disciplina policial-
militar. 
 

I) O respeito à hierarquia é 
substanciado no espírito de acatamento à 
sequência de autoridade.  

II)A hierarquia policial-militar é a 
ordenação de autoridade em níveis 
diferentes,dentro da estrutura da Polícia 
Militar. 

III) Disciplina é a rigorosa observância 
e o acatamento integral das leis, 
regulamentos, normas e disposições que 
fundamentam o organismo policial-militar e 
coordenam seu funcionamento regular e 
harmônico, traduzindo-se pelo perfeito 
cumprimento do dever, exclusivamente por 
parte do subordinado hierárquico. 

IV) A disciplina e o respeito à 
hierarquia devem ser mantidos entre 
policiais-militares da reserva remunerada e 
reformados. 

 
Marque a alternativa CORRETA. 
 

a) Todas estão corretas. 
b) I, II e IV estão Corretas 
c) I, II e III estão corretas. 
d) III e IV estão erradas. 
e) II, III e IV estão corretas. 

 
 
22. Dentre as alternativas abaixo, assinale 
aquela que não apresenta direito(s) e 
prerrogativa(s) dos policiais-militares, 
previstos no Estatuto dos Policiais Militares 
do Estado do Piauí (Lei 3.808/81).   
 

a) Promoção. 
b) Constituição de pensão policial-

militar. 
c) Demissão e licenciamento 

voluntário. 
d) Aviso prévio. 
e) Férias, afastamentos temporários 

do serviço e licenças. 
 
 
23. De acordo com o Estatuto dos Policiais 
Militares do Estado do Piauí, especificamente 
no seu Art. 85, marque a alternativa incorreta 
quanto as situações que dão causa ao 
desligamento ou a exclusão do serviço ativo 
da Polícia Militar a) Transferência para a 
reserva remunerada. 
 b) Reforma ou deserção. 
 c) Demissão ou falecimento. 
 d) Perda de posto e patente ou 
extravio. 
 e) Cerceamento e extinção a bem da 
disciplina. 
 
24. Em consonância com o Estatuto dos 
Policiais Militares do Estado do Piauí, 
especificamente no seu Art. 84, qual o tempo 
necessário para que o policial militar, a 
permanecendo desaparecido, será 
oficialmente considerado extraviado? 
 

a) Mais de 120 (cento e viste) dias. 
b) Mais de 60 (sessenta) dias. 
c) Mais de 08 (oito) dias. 
d) Mais de 15 (quinze) dias. 
e) Mais de 30 (trinta) dias. 

 
25. De acordo com o Estatuto dos Policiais 
Militares do Estado do Piauí, especificamente 



no seu Art. 50, o policial militar que se julgar 
prejudicado ou ofendido por qualquer ato 
administrativo ou disciplinar de superior 
hierárquico, poderá recorrer ou interpor 
pedido de reconsideração, queixa ou 
representação, segundo legislação vigente 
na Corporação. Neste sentido o direito de 
recorrer na esfera administrativa prescreverá, 
ressalvado os 15 (quinze) dias corridos, a 
contar do recebimento da comunicação 
oficial,quanto a ato que decorra da 
composição de Quadro de Acesso. E nos 
demais casos qual prazo de prescrição? 
 
 a) Em 60 (sessenta) dias corridos, nos 
demais casos. 
 b) Em 120 (cento e vinte) dias 
corridos, nos demais caso. 
 c) Em 180 (cento e oitenta) dias 
corridos, nos demais casos. 
 d) Em 45 (quarenta e cinco) dias 
corridos, nos demais casos. 
 e) Em 03 (três) anos, nos demais 
casos. 
 
 
26. Conforme consta o Art. 156 da 
Constituição do Estado do Piauí, a 
Segurança Pública e dever do Estado, direito 
e responsabilidade de todos, é exercida para 
a preservação da ordem pública e da 
incolumidade das pessoas e do patrimônio, 
através dos seguintes órgãos: Analise os 
itens abaixo e marque a alternativa correta. 
 
 I – Polícia Federal. 
 II – Polícia Rodoviária e Ferroviária 
Federal. 
 III - Polícia Civil e Guarda Municipal. 
 IV - Polícia Militar; Policia Civil; Corpo 
de Bombeiros Militares; Polícia Federal. 
Polícia Rodoviária e Ferroviária Federal. 
 V - Corpo de Bombeiros Militar; Polícia 
Civil e Polícia Militar. 
  

a) (    ) Apenas a alternativa V 
está correta. 

b) (    ) Alternativa IV está 
correta. 

c) (    ) Alternativa I, II e V estão 
corretas. 

d) (    ) Alternativa IV e V estão 
corretas. 

e) (    ) Todas alternativas estão 
erradas. 

 
27. Conforme Lei nº 3.729, de 27 de maio de 
1980, o Conselho de Disciplina da Polícia 
Militar e Corpo de Bombeiros, será 
compostopor03 (três) Oficiais da Corporação 
policial militar. Marque a alternativa incorreta 
com relação àqueles que não podem ser 
parte do Conselho de Disciplina; 
 

a) O Oficial que formulou a acusação. 
b) Os Oficiais que tenham, entre si, 

com o acusador ou com o 
acusado,parentesco consanguíneo 
ou afim, até o quarto grau. 

c) Os Oficiais que tenham particular 
interesse na decisão do Conselho 
de Disciplina. 

d) Os Oficiais vizinhos do acusado ou 
acusador. 

e) O Oficial pai do acusador. 
 
28. Levando em consideração o que dispõe o 
Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do 
Piauí, no julgamento das transgressões, 
podem ser levantadas causas que justifiquem 
a falta ou circunstâncias que a atenuem e /ou 
a agravem. Assinale a alternativa incorreta 
com relação às circunstâncias atenuantes. 
 

a) Bom comportamento. 
b) Ter sido cometida a transgressão 

para evitar mal irrelevante. 
c) Relevância de serviços prestados. 
d) Ter sido cometida a transgressão 

em defesa própria, de seus direitos 
onde outrem, deste que não 
constitua causa de justificação. 

e) Falta de prática no serviço. 
 
29. No Regulamento Disciplinar da Polícia 
Militar do Piauí, no tocante ao julgamento das 
transgressões, podem ser levantadas causas 
que justifiquem a falta ou circunstâncias que 
a atenuem e /ou a agravem. Assinale a 
alternativa incorreta com relação às 
circunstâncias agravantes. 
 

a) Mau comportamento. 
b) Prática simultânea ou conexão de 

duas ou mais transgressões. 
c) Reincidência da transgressão, 

mesmo punida verbalmente. 
d) Conluio de duas ou mais pessoas. 
e) Ser praticada a transgressão sem a 

intenção de prejudicar terceiros. 



 
30. Conforme dispõe o Art. 51 do 
Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do 
Piauí, no tocante ao comportamento policial 
militar das praças, de quem é a competência 
para fazer a classificação, reclassificação, 
bem como a melhoria de comportamento? 
 

a) Do ajudante da Cia, obedecendo ao 
disposto neste Capítulo e, 
necessariamente, publicado em 
boletim. 

b) Do Sargenteante do Batalhão, 
obedecendo ao disposto neste 
Capítulo e, necessariamente, 
publicado em boletim. 

c) Do Comandante da OPM, obedecendo 
ao disposto neste Capítulo e, 
necessariamente, publicado em 
boletim. 

d) Do Subcomandante da OPM, 
obedecendo ao disposto neste 
Capítulo e, necessariamente, 
publicado em boletim. 

e) Do Comandante Geral da PM, 
obedecendo ao disposto neste 
Capítulo e, necessariamente, 
publicado em boletim. 
 
CONHECIMENTO TÉCNICO- 
PROFISSIONAL  

 
31. São órgãos responsáveis pela segurança 
pública, segundo o artigo 144 da Constituição 
Federal de 1988: 
a) Polícia Federal, Polícia Rodoviária 
Estadual, Polícia civil. 
b) Polícia Rodoviária Federal, Polícias 
Militares, Corpos de Bombeiros Civis. 
c) Polícias Militares, Secretaria de 
Segurança, Brigada Militar. 
d) Polícias Militares, Polícia Ferroviária 
Federal, Polícia Federal. 
e) Guarda Municipal, Ministério da 
Segurança Pública e Polícias Civis. 
 
32. Quanto aos órgãos que compõem o 
sistema de segurança pública podemos 
afirmar, segundo o artigo 144 da Constituição 
Federal de 1988, que: 
a) A polícia ferroviária federal é um órgão em 
extinção, organizado e mantido pela União. 
b)A polícia ferroviária federal destina-se, na 
forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das 
ferrovias federais. 

c)As polícias militares, comandada por 
oficiais subordinado, incumbem, com 
exclusividade, as funções de polícia judiciária 
militar. 
d) Os Municípios poderão constituir guardas 
municipais responsáveis pela polícia 
ostensiva e a preservação da ordem pública. 
e) A polícia federal, destina-se ao 
patrulhamento das rodovias federais. 
 
33. Quanto ao poder de polícia podemos 
afirmar que: 
a) O poder de polícia é exclusivo dos órgãos 
policiais do estado; 
b) Poder de Polícia significa toda e qualquer 
ação do Estado. 
c) O Poder de Polícia apresenta as seguintes 
características: Legalidade, Ostensividade  e 
Universalidade. 
d) O poder de polícia é universal e ilimitado.  
e) Poder de Polícia é a atividade 
administrativa, consistente no poder de 
restringir e condicionar o exercício dos 
direitos individuais em nome do interesse 
coletivo. 
 
34. Órgão responsável, constitucionalmente, 
para exercer o controle externo da atividade 
policial. 
a) Corregedorias das Polícias 
b) Ministério Público 
c) Controladorias  
d) Tribunais de Justiça 
e) Defensoria pública 
 
35. São aspectos do policiamento 
comunitário, exceto: 
a) Trabalho voltado para a prevenção do 
crime com base na comunidade. 
b)Reorientação das atividades do trabalho 
policial para ênfase aos serviços não-
emergenciais. 
c) Responsabilização da polícia em relação à 
comunidade. 
d) Descentralização do comando. 
e) Ênfase nas ações repressivas.  
 
36. Quanto a Polícia Militar pode-se afirmar, 
exceto: 
a) Atua preventivamente para assegurar a 
ordem pública. 
b) Possui investidura militar. 
c) É uma força independente e autônoma. 
d) Exerce as funções de força policial nos 
termos da lei; 



e) Exerce as funções de polícia judiciária 
militar estadual sobre seus componentes; 
 
37. São características do Policiamento 
Ostensivo, exceto:  
a) Ação Privada 
b) Totalidade 
c) Dinâmica 
d)Legalidade 
e) Ação de presença 
 
38. Quanto aos princípios do Policiamento 
Ostensivo pode-se afirmar, corretamente, 
que: 
a) Universalidade:Ajustar os meios que a 
Corporação aloca ao cumprimento da missão 
naquele espaço territorial considerado. 
b)Continuidade:A disposição de meios, para 
execução do policiamento ostensivo, deve 
ser o resultado de julgamento criterioso das 
necessidades. 
c) Responsabilidade territorial 
(competência): As atividades policiais 
militares se desenvolvem para a preservação 
da ordem pública, tomada em seu sentido 
amplo. 
d) Isenção: Ao PM cabe observar a 
igualdade do cidadão quanto ao gozo de 
seus direitos e cumprimento de seus deveres 
perante à lei.  
e) Emprego lógico: O policiamento 
ostensivo é atividade essencial, de caráter 
absolutamente operacional, e será exercido 
diuturnamente. 
 
39. Considerando que Modalidades do 
Policiamento Ostensivo são modos 
peculiares de execução do policiamento 
ostensivo. Numere a segunda coluna de 
acordo com a primeira. 
PRIMEIRA COLUNA 
I - Patrulhamento 
II - Permanência. 
III–Diligência 
IV–Escolta 
 
SEGUNDA COLUNA 
(      ) - É a atividade predominantemente 
estática, executada pelo policial militar, 
isolado ou não, em local de risco ou posto 
fixo, dentro do módulo,preferencialmente 
contando com possibilidade de comunicação. 
(     ) - É a atividade de policiamento 
ostensivo destinada à custódia de pessoas 
ou bens, em deslocamento. 

(    ) - É a atividade móvel de observação, 
fiscalização, reconhecimento,proteção ou, 
mesmo, de emprego de força. 
(     ) - É a atividade de busca e apreensão de 
objetos e (ou) busca e captura de pessoas 
em flagrante delito ou mediante mandado 
judicial. 
 
Marque a opção CORRETA de cima para 
baixo. 
 
a) I, II, III, IV 
b) I, III, II, IV 
c) II, IV, I, III 
d) II, III, IV, I 
e) II, IV, III, I 
 
40. São princípios da abordagem policial, 
exceto: 
a) Independência de ação 
b) surpresa 
c) Rapidez 
d) Segurança  
e) Ação Vigorosa 
 


