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

concurso interno

001. prova objetiva

cabo da polícia militar

� 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.

08.07.2018

Nome	do	candidato

Prédio sala carteiraInscriçãorG
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língua portuguesa

Leia a tira para responder às questões de números 01 e 02.

(Mort Walker. Recruta Zero.  
O Estado de S.Paulo. http://cultura.estadao.com.br)

01. Com o comentário do segundo quadrinho, o personagem 
Recruta Zero dá a entender que o nome inteiro de Platão 
é

(A) trivial.

(B) ilustre.

(C) complicado.

(D) célebre.

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

(A) O recruta estava ansioso sobre saber qual era o 
nome completo de Platão.

(B) O sobrenome de Platão provocou uma reação ines-
perada sob Recruta Zero.

(C) Interrogado acerca de seu nome completo, Platão 
não hesitou de responder.

(D) Recruta Zero demonstrou curiosidade para saber o 
sobrenome de seu companheiro.

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

Orientações de segurança

Antes de viajar

1.  Desligue da tomada todos os aparelhos e equipamentos 
que não serão utilizados e confira se o registro de gás está 
fechado.

2.  Deixe um vizinho ou amigo ciente de sua localização e 
oriente-o a acionar a Polícia Militar pelo telefone 190 se 
algo suspeito acontecer.

(www.policiamilitar.sp.gov.br. Adaptado)

03. A palavra Orientações, no título, deve ser compreendida 
com o sentido de

(A) instruções.

(B) repreensões.

(C) obrigações.

(D) imposições.

04. No contexto, o item 1 apresenta medidas que

(A) devem ser adotadas pelos policiais no exercício de 
suas funções.

(B) agilizam o trabalho da polícia quando se detecta um 
foco de incêndio.

(C) precisam ser evitadas na eventualidade de uma via-
gem longa.

(D) previnem acidentes no imóvel durante a ausência do 
morador.

05. Da leitura de “se algo suspeito acontecer”, no item 2, 
entende-se que a ocorrência de algo suspeito é apresen-
tada como

(A) possível.

(B) certa.

(C) comprovada.

(D) súbita.
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09. De acordo com Lilia Schwarcz, a abolição da escravidão 
mercantil no Brasil

(A) ocorreu tardiamente em comparação com o que se 
verificou nos demais países das Américas.

(B) foi um processo facilitado pela forma pacífica como 
os escravos lidavam com a situação.

(C) foi conquistada pelo uso ostensivo da violência por 
parte de africanos rebeldes.

(D) demorou para se concretizar em virtude do compor-
tamento passivo dos escravos.

10. Duas expressões do terceiro parágrafo usadas para se 
referir a ideias que se opõem no texto são:

(A) abordagem do tema; aspectos que mostram.

(B) africanos como vítimas passivas; resistência dos  
escravizados.

(C) propagar o conhecimento; evidenciando.

(D) violência; miscigenação.

11. Considere as duas ocorrências do vocábulo “para” nesta 
passagem do texto:

... Schwarcz propõe que a abordagem do tema deixe 
de focar apenas os aspectos que mostram os africanos 
como vítimas passivas e abarque a resistência dos es-
cravizados, para propagar o conhecimento de que os 
escravos e escravas não foram trazidos para cá pacifi-
camente...

Em cada ocorrência, o vocábulo destacado estabelece 
relação de, respectivamente,

(A) conformidade e restrição.

(B) causa e consequência.

(C) finalidade e direção.

(D) tempo e lugar.

12. Considerando as regras de concordância segundo a  
norma-padrão, a expressão destacada em “a escravidão 
foi abolida no Brasil há 130 anos” pode ser substituída, 
com o sentido preservado, por:

(A) faz 130 anos.

(B) após se passar 130 anos.

(C) com 130 anos transcorrido.

(D) depois que se passou 130 anos.

06. Ao substituir-se a expressão sublinhada em “Deixe um 
vizinho ou amigo ciente de sua localização e oriente-o a 
acionar a Polícia Militar...” por “vizinhos e amigos”, o trecho 
deve ser reescrito, atendendo à concordância da norma-
-padrão, com as seguintes alterações:

(A) Deixe vizinhos e amigos ciente de sua localização e 
oriente-os a acionar a Polícia Militar...

(B) Deixe vizinhos e amigos cientes de sua localização e 
oriente-os a acionar a Polícia Militar...

(C) Deixe vizinhos e amigos cientes de suas localiza-
ções e oriente-o a acionar a Polícia Militar...

(D) Deixem vizinhos e amigos ciente de suas localiza-
ções e orientem-o a acionar a Polícia Militar...

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:

Lembrando-se do que o policial        , o rapaz conferiu 
se o registro de gás         fechado.

(A) tinha lhe ensinado ... estiver

(B) tinha ensinado-lhe ... esteve

(C) tinha lhe ensinado ... estava

(D) tinha ensinado-lhe ... esteja

Leia o texto para responder às questões de números 08 a 12.

Para Lilia Schwarcz, Brasil está reescrevendo  
a história da escravidão

“É declarada extinta desde a data desta Lei a escravidão 
no Brasil. Revogam-se as disposições em contrário.” Com 
menos de 20 palavras, a escravidão foi abolida no Brasil há 
130 anos, em 13 de maio de 1888.

Para a historiadora Lilia Schwarcz, o 13 de maio não 
deve ser uma data de celebração, mas sim de reflexão sobre 
o papel do Brasil, que foi o último dos países das Américas a 
abolir formalmente a escravidão mercantil.

Além disso, Schwarcz propõe que a abordagem do 
tema deixe de focar apenas os aspectos que mostram os 
africanos como vítimas passivas e abarque a resistência 
dos escravizados, para propagar o conhecimento de que os 
escravos e escravas não foram trazidos para cá pacificamente 
— evidenciando, assim, a violência que permeou o fenômeno 
da miscigenação brasileira.

(Luiza Calegari. Revista Exame.  
https://exame.abril.com.br. 13.05.2018. Adaptado)

08. O uso das aspas no primeiro parágrafo do texto serve ao 
propósito de sinalizar

(A) o emprego de palavras com sentido figurado.

(B) a fala da historiadora Lilia Schwarcz.

(C) um tipo de linguagem inadequada a comunicações 
formais.

(D) a citação da Lei que aboliu a escravidão no Brasil.
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15. Um dos temas abordados no texto diz respeito

(A) ao impacto negativo do vício em cigarro sobre a saúde.

(B) às substâncias responsáveis pelo vício no fumo.

(C) ao desejo que as crianças têm de ser tornar adultas.

(D) à cumplicidade estabelecida entre pais e filhos.

16. Ao dizer “Quando eu era criança, não lembro mais em 
que século...”, o narrador sugere que

(A) deseja esquecer a infância.

(B) está se sentindo velho.

(C) não se lembra realmente dos fatos.

(D) era um menino distraído.

17. Com a frase “Bati com a ponta do cigarro na caixa de 
fósforos.”, o narrador revela que

(A) não tinha a menor ideia de como acender o cigarro.

(B) tentou reproduzir um gesto que admirava nos adultos.

(C) estava trêmulo, pois temia ser flagrado pela mãe.

(D) fez um gesto mecânico, fruto de sua desatenção.

18. Conforme o narrador relata nas frases que encerram o 
texto, a experiência de fumar o cigarro roubado da mãe 
terminou sendo

(A) prazerosa.

(B) viciante.

(C) previsível.

(D) decepcionante.

19. Um vocábulo que preenche corretamente a lacuna acres-
cida à frase “Me sentia           um ator de cinema”, 
preservando seu sentido, é:

(A) mas.

(B) contudo.

(C) qual.

(D) caso.

20. Assinale a alternativa em que o emprego do sinal indicativo 
de crase está em conformidade com a norma-padrão.

(A) O tabagismo já foi comparado à uma epidemia.

(B) Hoje, fumar já não está associado à sinal de status.

(C) Muitos jovens passavam à fumar copiando os artistas.

(D) O garoto levou o cigarro à boca pela primeira vez.

Considere o cartaz para responder às questões de números 
13 e 14.

(Campanha #NÃOÉAMORQUANDO. http://janeirobranco.com.br)

13. A mensagem do cartaz é condizente com uma campanha 
de esclarecimento sobre

(A) igualdade de gêneros.

(B) relacionamentos abusivos.

(C) intolerância religiosa.

(D) assédio moral no trabalho.

14. O cartaz dialoga diretamente com o público feminino, o 
que se evidencia pelo uso do vocábulo

(A) chamada.

(B) expressões.

(C) diminuir.

(D) autoestima.

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

Cigarreira

Ainda existe cigarro de chocolate? Quando eu era 
criança, não lembro mais em que século, compravam-se 
cigarros iguais aos de verdade, em maços, com chocolate 
dentro em vez de fumo. Eles também serviam para a gente 
brincar de adulto. Antes de comê-los, “fumávamos” os 
cigarros, gesticulando com eles como gente grande.

Tinha um ritual de fumantes que me fascinava. O homem 
tirava uma cigarreira do bolso de dentro do paletó, abria a 
cigarreira, escolhia um dos cigarros enfileirados, fechava a 
cigarreira com um sofisticado clic, depois batia com a ponta 
do cigarro no tampo da cigarreira, antes de guardá-la. No 
dia em que eu pudesse fazer aquele pequeno teatro com 
naturalidade, eu seria um homem.

Um dia, decidi que não ia esperar crescer para ficar 
adulto. Roubei um cigarro da minha mãe, peguei fósforos e 
fui para o fundo do quintal. Bati com a ponta do cigarro na 
caixa de fósforos. Acendi o cigarro. Traguei. Me sentia um 
ator de cinema (naquele tempo se fumava muito nos filmes). 
Mas a pose não durou muito. Foi interrompida por um acesso 
de tosse. Era horrível encher a boca de fumaça daquele jeito. 
Nunca mais botei um cigarro na boca. Nem de chocolate.

(Luis Fernando Verissimo.  
Gaúcha ZH. https://gauchazh.clicrbs.com.br. Adaptado)
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r a s c u n H oraciocínio lÓgico

21. Em uma conversa, João afirmou corretamente que “não 
é verdade que Ana nunca fez uma viagem”. Dessa forma, 
é necessariamente verdade que Ana

(A) gosta de viajar.

(B) não gosta de viajar.

(C) vai viajar.

(D) já viajou.

22. A afirmação a seguir é falsa:

“Se Sueli é vencedora, então ela é esforçada”.

Sendo assim, é verdadeira a afirmação:

(A) Sueli não é vencedora ou não é esforçada.

(B) Sueli não é vencedora ou é esforçada.

(C) Sueli não é vencedora e não é esforçada.

(D) Sueli é vencedora e é esforçada.

23. Considere verdadeira a afirmação “o dia está bonito”, e 
falsa a afirmação “o dia está chuvoso”, e assinale a alter-
nativa que contém uma afirmação verdadeira.

(A) O dia não está bonito ou está chuvoso.

(B) O dia não está chuvoso e não está bonito.

(C) Se o dia está chuvoso, então ele está bonito.

(D) O dia não está bonito se, e somente se, ele não está 
chuvoso.

24. Uma negação lógica para a afirmação “Existem, pelo me-
nos, um Mário que é culpado e um José que é inocente.” 
está contida na alternativa:

(A) Todos os Mários são inocentes ou os Josés são cul-
pados.

(B) Todos os Mários são inocentes e os Josés são cul-
pados.

(C) Não existem um Mário que é inocente ou um José 
que é culpado.

(D) Não existem um Mário que é culpado e um José que 
é inocente.

25. Sabendo que é fato que todos os irmãos de Luana são 
policiais militares, conclui-se, corretamente, que

(A) Luana é policial militar.

(B) se Sergio não é policial militar, então ele não é irmão 
de Luana.

(C) Luana não é policial militar.

(D) se Israel não é irmão de Luana, então ele não é po-
licial militar.
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30. Em um grupo de 50 soldados que participaram das mis-
sões A, B ou C, sabe-se que exatamente 6 participaram 
das três missões. Em se tratando dos soldados que par-
ticiparam somente de duas dessas missões, sabe-se que 
exatamente 5 participaram das missões A e B; exatamen-
te 6, das missões A e C; e exatamente 7 participaram 
das missões B e C. Sabe-se, ainda, que exatamente 30 
e 25 soldados participaram das missões A e B, respecti-
vamente. Dessa forma, o número de soldados que parti-
ciparam apenas da missão C é

(A) 9.

(B) 8.

(C) 7.

(D) 6.

r a s c u n H o

26. Se Kátia é arquiteta, então Luíza não é policial. Se Ro-
sana é solteira, então Valdir é casado. Sabe-se que Kátia 
não é arquiteta e que Valdir não é casado. Logo:

(A) Luíza não é policial.

(B) Luíza é policial.

(C) Rosana é solteira.

(D) Rosana não é solteira.

27. Um programa analisa a segurança do sistema de dados 
de um computador em intervalos de tempo constantes. A 
seguir, são apresentados os horários em que o programa 
analisou o referido sistema:

14h00m05s; 14h00m23s; 14h00m41s; 14h00m59s; ...

Considerando a primeira análise às 14h00m05s, o nú-
mero de vezes que o sistema foi analisado até as 
15h00m00s foi

(A) 198.

(B) 199.

(C) 200.

(D) 201.

28. Considere a distribuição de figuras pelas linhas da tabela:

Linha
Posição da figura na linha

1a 2a 3a 4a 5a

Um ♣ ♦ ♥ ♠ ♣
Dois ♦ ♥ ♠ ♣ ♦
Três ♥ ♠ ♣ ♦ ♥

... ... ... ... ... ...

Mantida a lógica de distribuição, na terceira posição da 
linha noventa e dois, constará a figura

(A) ♣
(B) ♦
(C) ♥
(D) ♠

29. No planeta W, algum wbliano é esportista e todos os 
wblianos são ricos. Sendo assim, é correto afirmar que, 
naquele planeta,

(A) todo wbliano esportista não é rico.

(B) algum wbliano esportista não é rico.

(C) algum wbliano é rico.

(D) todo wbliano é esportista.
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direitO Penal

34. Assinale a alternativa correta no que diz respeito aos dis-
positivos legais relativos ao crime.

(A) Diz-se o crime tentado quando, iniciada a execução, 
não se consuma pela vontade do agente, e doloso, 
quando o agente quis ou assumiu o risco de produzir 
o resultado.

(B) Diz-se o crime tentado quando, iniciada a execução, 
não se consuma pela vontade do agente, e culposo, 
quando o agente assumiu o risco de produzir o  
resultado.

(C) Todos os fatos cometidos em estrita obediência à or-
dem de superior hierárquico só podem resultar em 
punição para o autor da ordem.

(D) A pena pode ser reduzida de um a dois terços, se o 
agente, em virtude de perturbação de saúde mental 
ou por desenvolvimento mental incompleto ou retar-
dado não era inteiramente capaz de entender o cará-
ter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com 
esse entendimento.

35. Com relação aos crimes previstos no Código Penal, assi-
nale a alternativa correta.

(A) O homicídio praticado contra uma mulher é denomi-
nado feminicídio.

(B) Praticar ato libidinoso com alguém que, por qualquer 
causa, não pode oferecer resistência, caracteriza o 
crime de estupro de vulnerável.

(C) O agente que, logo depois de subtraída a coisa, em-
prega violência contra pessoa ou grave ameaça, a 
fim de assegurar a impunidade do crime ou a deten-
ção da coisa para si ou para terceiro, pratica o crime 
de furto qualificado mediante violência.

(D) Inserir em documento público declaração falsa ou 
diversa da que devia ser escrita com o fim de pre-
judicar direito caracteriza o crime de falsificação de 
documento público.

36. Em relação às contravenções penais, é correto afirmar 
que

(A) a prática de vias de fato contra alguém só será ca-
racterizada como contravenção penal se resultar em 
lesão corporal leve.

(B) aquele que irrita qualquer animal pratica uma contra-
venção penal.

(C) aquele que perturba o trabalho ou o sossego alheios, 
não procurando impedir barulho produzido por ani-
mal de que tem a guarda, pratica uma contravenção 
penal.

(D) aquele que finge ser funcionário público não prati-
cará contravenção penal se não conseguir realizar 
nenhum ato na esfera de atribuição.

conHecimentos profissionais

direitOs HumanOs

31. Nos termos expressamente previstos no art. 5o da Cons-
tituição Federal, é correto afirmar que

(A) todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em 
locais abertos ao público, independentemente de auto-
rização, desde que não frustrem outra reunião anterior-
mente convocada para o mesmo local, sendo apenas 
exigida autorização prévia à autoridade competente.

(B) o civilmente identificado não será submetido a identi-
ficação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. 

(C) em decorrência do princípio da dignidade da pessoa hu-
mana, é vedada, de modo absoluto, a pena de morte.

(D) ninguém será preso senão em flagrante delito ou por 
ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciá-
ria competente, salvo nos casos de transgressão mi-
litar ou crime impropriamente militar, definidos em lei.

32. Assinale a alternativa correta no que diz respeito à Decla-
ração Universal dos Direitos do Homem.

(A) Todo homem, vítima de perseguição, tem o direito 
de procurar e de gozar asilo em outros países, espe-
cialmente nos casos de perseguição legitimamente 
motivada por crimes de direito comum.

(B) No exercício de seus direitos e liberdades, nenhum 
homem estará sujeito a limitações.

(C) Todo homem, sem qualquer distinção, tem direito a 
igual remuneração, ainda que por trabalhos distintos.

(D) Todo homem tem direito à instrução, que será gratui-
ta, pelo menos nos graus elementares e fundamen-
tais. A instrução elementar será obrigatória.

33. Nos termos do Código de Conduta para os Funcionários 
Responsáveis pela Aplicação da Lei, é correto afirmar que

(A) as informações de natureza confidencial em poder 
dos funcionários responsáveis pela aplicação da lei 
devem ser mantidas em segredo, a não ser que o 
cumprimento do dever ou as necessidades da justiça 
estritamente exijam outro comportamento.

(B) a expressão “funcionários responsáveis pela aplica-
ção da lei” inclui todos os agentes da lei nomeados, 
excluindo-se os eleitos que exerçam poderes de po-
lícia, especialmente poderes de prisão ou detenção.

(C) cada vez que uma arma de fogo for disparada, é fa-
cultado o aviso às autoridades competentes, salvo 
nas hipóteses em que alguma pessoa for atingida, 
quando, então, será obrigatório informar prontamen-
te as autoridades competentes.

(D) a expressão “acto de corrupção” não abrange, nos 
termos do Código de Conduta para os Funcionários 
Responsáveis pela Aplicação da Lei, as tentativas de 
corrupção.
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leis esPeciais

40. Nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente, é 
correto afirmar que

(A) nenhuma criança poderá viajar para fora da comarca 
onde reside, desacompanhada dos pais ou respon-
sável, sem expressa autorização judicial, salvo se 
estiver acompanhada de qualquer pessoa maior.

(B) qualquer notícia a respeito do fato não poderá iden-
tificar a criança ou adolescente, vedando-se fotogra-
fia, referência a nome, apelido, filiação, parentesco, 
residência, sendo permitida apenas a menção às ini-
ciais do nome e sobrenome.

(C) a simples simulação da participação de criança ou 
adolescente em cena de sexo explícito ou pornográ-
fica por meio de adulteração, montagem ou modifi-
cação de fotografia, vídeo ou qualquer outra forma 
de representação visual já é considerada crime pelo 
Estatuto da Criança e do Adolescente.

(D) a internação é medida socioeducativa que pode ser 
aplicada às crianças e aos adolescentes que pratica-
rem ato infracional.

41. Assinale a alternativa correta no que diz respeito ao cri-
me de omissão de cautela previsto na Lei no 10.826/03 
(Estatuto do Desarmamento).

(A) Deixar de observar as cautelas necessárias para im-
pedir que pessoa portadora de deficiência mental se 
apodere de arma de fogo que esteja sob sua posse 
ou que seja de sua propriedade tipifica o crime, inde-
pendentemente se a pessoa portadora de deficiência 
mental praticar algum ato, no mínimo, perigoso com 
a arma de fogo.

(B) Se o diretor responsável de empresa de segurança 
e transporte de valores deixar de registrar ocorrência 
policial e de comunicar à Polícia Federal o extravio 
de arma de fogo que esteja sob sua guarda, só se 
caracterizará crime se a omissão perdurar por mais 
de 10 (dez) dias depois de ocorrido o fato.

(C) O diretor responsável de empresa de segurança e 
transporte de valores que deixar de registrar ocor-
rência policial e de comunicar à Polícia Federal a 
perda apenas de acessório ou munição de arma de 
fogo que esteja sob sua guarda não incorrerá em cri-
me, apenas em infração administrativa e civil.

(D) Deixar de observar as cautelas necessárias para im-
pedir que menor de 21 (vinte e um) anos se apodere 
de arma de fogo que esteja sob sua posse ou que 
seja de sua propriedade tipifica o crime.

direitO PrOcessual Penal

37. Com relação às buscas e apreensões e à prisão em fla-
grante delito, assinale a alternativa correta.

(A) Nas buscas, entender-se-á que a autoridade ou seus 
agentes vão em seguimento da pessoa ou coisa 
quando, tendo conhecimento direto de sua remoção 
ou transporte, a seguirem sem interrupção, embora 
depois a percam de vista.

(B) Nas buscas domiciliares, se ausentes os moradores, 
os executores deverão cercar a residência e aguar-
dar a chegada de, ao menos, um dos moradores.

(C) Na lavratura do auto de prisão em flagrante, é veda-
da qualquer menção a filhos ou parentes do preso, 
especialmente no que diz respeito às respectivas 
idades, ao tipo de deficiência ou nome de eventual 
responsável pelos cuidados dos filhos.

(D) Em até 5 (cinco) dias após a realização da prisão, de-
verá ser encaminhada, caso o autuado não informe 
o nome de seu advogado, cópia integral do auto de 
prisão em flagrante delito para a Defensoria Pública.

38. Assinale a alternativa correta no que diz respeito à prisão 
preventiva e às demais medidas cautelares previstas no 
Código de Processo Penal.

(A) A prisão preventiva não poderá ser decretada em 
caso de descumprimento de qualquer das obrigações 
impostas por força de outras medidas cautelares.

(B) Uma das hipóteses legais de decretação da prisão 
preventiva refere-se aos casos de crimes dolosos 
punidos com pena privativa de liberdade máxima su-
perior a 2 (dois) anos.

(C) Será admitida a decretação da prisão preventiva 
quando houver dúvida sobre a identidade civil da 
pessoa ou quando esta não fornecer elementos sufi-
cientes para esclarecê-la.

(D) A fiança não poderá ser cumulada com outras medi-
das cautelares.

39. Em relação às medidas cautelares diversas da prisão pre-
vistas no Código de Processo Penal, é correto afirmar que

(A) a fiança não poderá ser cumulada com outras medi-
das cautelares diversas da prisão. 

(B) a suspensão do exercício de função pública quando 
houver justo receio de sua utilização para a prática 
de infrações penais é prevista no Código de Proces-
so Penal como uma das medidas cautelares diver-
sas da prisão.

(C) o recolhimento domiciliar no período diurno, quando 
o investigado ou acusado tenha residência, mas não 
trabalhe, é uma das medidas cautelares diversas da 
prisão previstas no Código.

(D) a fiança não poderá ser arbitrada em casos de resis-
tência injustificada à ordem judicial.
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44. No que diz respeito à Lei no 10.826/03 (Estatuto do De-
sarmamento) ou à Lei no 11.340/06 (Lei Maria da Penha), 
é correto afirmar que

(A) constitui crime previsto na Lei no 10.826/03 a con-
duta de disparar arma de fogo ou acionar munição, 
de modo imprudente, em lugar habitado ou em suas  
adjacências, em via pública ou em direção a ela, 
desde que essa conduta não tenha como finalidade 
a prática de outro crime.

(B) incorre nas mesmas penas previstas para o crime de 
posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito 
aquele que suprimir ou alterar marca, numeração ou 
qualquer sinal de identificação de arma de fogo ou 
artefato, não sendo punível, entretanto, nos mesmos 
termos, aquele que apenas portar arma de fogo com 
numeração, marca ou qualquer outro sinal de identi-
ficação raspado, suprimido ou adulterado.

(C) é direito da mulher, em situação de violência do-
méstica e familiar, o atendimento policial e pericial 
especializado, ininterrupto e prestado por servidores 
– exclusivamente do sexo feminino – previamente 
capacitados.

(D) no atendimento à mulher em situação de violência 
doméstica e familiar, a autoridade policial deverá, 
entre outras providências, fornecer transporte para 
a ofendida e seus dependentes para abrigo ou local 
seguro, quando houver risco de vida e, se necessá-
rio, acompanhar a ofendida para assegurar a retira-
da de seus pertences do local da ocorrência ou do 
domicílio familiar.

direitO militar

45. Assinale a alternativa que descreve uma conduta que se 
enquadra nas hipóteses previstas no art. 9o do Código 
Penal Militar.

(A) Durante uma discussão sobre times de futebol, um 
Cabo da Polícia Militar, reformado, pratica o crime de 
lesão corporal contra outro Cabo da Polícia Militar, 
da ativa, que se encontrava de folga, em um bar.

(B) Um Sargento da Polícia Militar, da ativa, durante a 
folga, utilizando arma da Instituição Policial Militar, 
pratica o crime de ameaça contra seu vizinho, civil, 
em virtude de este ter proferido palavras ofensivas à 
sua filha adolescente.

(C) Um Soldado da Polícia Militar, da ativa, em serviço, 
efetua, intencionalmente, um disparo de arma de 
fogo para o alto em um lugar habitado, praticando 
o crime de “disparo de arma de fogo”, previsto no 
Estatuto do Desarmamento.

(D) Durante uma discussão sobre times de futebol, um 
Cabo da Polícia Militar, da ativa, de folga, pratica o 
crime de lesão corporal contra outro Cabo da Polícia 
Militar, reformado, em um bar.

42. Assinale a alternativa correta no que diz respeito aos cri-
mes previstos na Lei no 11.343/06 (Sistema Nacional de 
Políticas Públicas sobre Drogas).

(A) A conduta de trazer consigo, para consumo pessoal, 
drogas, sem autorização ou em desacordo com  
determinação legal, é considerada, hoje, apenas 
violação administrativa, não sendo mais possível a 
aplicação de penas aos seus autores.

(B) Aquele que cultiva ou faz a colheita apenas para 
consumo próprio, ainda que sem autorização ou em 
desacordo com determinação legal ou regulamentar, 
de plantas que se constituam em matéria-prima para 
a preparação de drogas não incorrerá em crime, sen-
do cabível apenas a apreensão das plantas.

(C) Entregar a consumo ou fornecer drogas, gratui-
tamente, sem autorização ou em desacordo com 
determinação legal ou regulamentar, não tipifica o 
crime de tráfico de drogas e apenas sujeita o autor 
às mesmas penas impostas àquele que traz con-
sigo, ilegalmente, drogas para consumo pessoal.

(D) Oferecer droga, eventualmente, e sem objetivo de 
lucro, a pessoa de seu relacionamento para, juntos, 
a consumirem, permanece tipificado como crime, 
com previsão de aplicação de pena de detenção e 
multa nos limites legais.

43. Assinale a alternativa correta no que diz respeito ao 
Código de Trânsito Brasileiro ou à Lei no 12.850/13 
(Combate a Organizações Criminosas).

(A) O crime de conduzir veículo automotor com capa-
cidade psicomotora alterada, em razão da influên-
cia de álcool ou de outra substância psicoativa que 
determine dependência, pode ser verificado mediante 
teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico ou 
perícia, sendo insuficiente, entretanto, a comprovação 
feita somente com a utilização de vídeo ou prova 
testemunhal.

(B) Afastar-se o condutor do veículo do local do acidente 
para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe 
possa ser atribuída caracteriza-se como crime pre-
visto no Código de Trânsito Brasileiro.

(C) Considera-se organização criminosa a associação 
de 3 (três) ou mais pessoas para o fim específico de 
cometer crimes.

(D) Dirigir veículo automotor, em via pública, sem a 
devida permissão para dirigir ou habilitação ou, ainda, 
se cassado o direito de dirigir, será tipificado como 
crime, mesmo se a direção não gerar perigo algum.
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regulamentOs, instruções e manuais

49. Assinale a alternativa que apresenta corretamente um 
dever policial militar nos termos do Regulamento Discipli-
nar da Polícia Militar.

(A) Abster-se, exceto na inatividade, do uso das designa-
ções hierárquicas em pronunciamento público a res-
peito de assunto policial, salvo os de natureza técnica.

(B) Ao militar do Estado em serviço ativo é vedado exer-
cer atividade de segurança particular, comércio ou 
tomar parte da administração ou gerência de socie-
dade comercial ou dela ser sócio ou participar, inclu-
sive como acionista, cotista ou comanditário.

(C) É assegurado ao militar do Estado inativo o direito de 
opinar sobre assunto político e externar pensamento 
e conceito ideológico, filosófico ou relativo a matéria 
pertinente ao interesse público, devendo observar os 
preceitos da ética policial-militar e preservar os valores 
policiais-militares em suas manifestações essenciais.

(D) Atuar onde estiver, mesmo não estando em serviço, 
para preservar a ordem pública ou prestar socorro, 
mesmo que exista, naquele momento, força de ser-
viço suficiente.

50. Com relação às sanções disciplinares previstas no Regu-
lamento Disciplinar, assinale a alternativa correta.

(A) A advertência, forma mais branda de sanção, é apli-
cada verbalmente ao transgressor, devendo ser feita 
particular e não ostensivamente, sem constar de pu-
blicação ou dos assentamentos individuais.

(B) A repreensão é a sanção aplicada verbalmente ao 
transgressor, de forma reservada ou ostensiva, de-
vendo sempre ser averbada nos assentamentos in-
dividuais.

(C) A permanência disciplinar consiste na retenção do 
militar do Estado no âmbito de sua OPM, sem partici-
par de qualquer serviço, instrução ou atividade.

(D) A demissão será aplicada à praça policial militar 
quando esta cometer transgressão disciplinar grave, 
estando há mais de 2 (dois) anos consecutivos ou 
4 (quatro) anos alternados no mau comportamento, 
apurado mediante processo regular.

51. Para fins disciplinares e para outros efeitos, o comporta-
mento policial-militar classifica-se em:

(A) excelente – quando, no período de 05 (cinco) anos, não 
lhe tenha sido aplicada qualquer sanção disciplinar.

(B) mau – quando, no período de 1 (um) ano, tenham-lhe 
sido aplicadas mais de 2 (duas) permanências discipli-
nares ou mais  de 1 (uma) detenção.

(C) bom – quando, no período de 1 (um) ano, tenham-lhe 
sido aplicadas até 3 (três) permanências disciplinares.

(D) ótimo – quando, no período de 5 (cinco) anos, tenham-lhe 
sido aplicadas até 2 (duas) permanências disci plinares.

46. Assinale a alternativa correta no que diz respeito aos cri-
mes militares em tempo de paz.

(A) Caracteriza o crime de abandono de posto a con-
duta do policial militar, da ativa, que abandona, sem 
ordem superior, o serviço que lhe cumpria, antes de 
terminá-lo.

(B) Dez Sargentos da Polícia Militar, reformados, que se 
reúnem agindo contra a ordem recebida de superior 
praticam o crime militar de motim.

(C) Para a caracterização do crime militar de Revolta é 
necessário que todos os agentes estejam armados.

(D) Por ser o crime de deserção uma infração de menor 
potencial ofensivo (pena máxima é de dois anos de 
detenção), é cabível a transação penal.

47. Em relação aos crimes militares de dormir em serviço e 
embriaguez em serviço, é correto afirmar que

(A) a conduta culposa de dormir em serviço só se carac-
terizará como crime militar se o serviço exercido for 
o de sentinela.

(B) no caso de o militar ser surpreendido embriagado 
em serviço, não restará caracterizado o crime de em-
briaguez em serviço se for demonstrado que o militar 
se embriagou antes de assumir o serviço.

(C) para a caracterização do crime militar de embriaguez 
em serviço é necessário que seja demonstrado o pe-
rigo concreto provocado por esse estado do autor.

(D) o crime militar de dormir em serviço só admite a mo-
dalidade dolosa.

48. Assinale a alternativa correta no que diz respeito aos cri-
mes militares em tempo de paz.

(A) Para a tipificação do crime de violência contra supe-
rior, há necessidade de que da violência resulte, ao 
menos, lesão corporal de natureza leve.

(B) Pratica o crime de desacato a superior o Soldado da 
Polícia Militar, da ativa, que, dentro da sala de um 
Tenente da Instituição, ofende-lhe a dignidade, ainda 
que não se encontre mais ninguém no local.

(C) O crime de oposição à ordem de sentinela exige que 
o autor seja, no máximo, de igual graduação da sen-
tinela.

(D) Pratica o crime de desrespeito a superior o Soldado 
da Polícia Militar, da ativa, que, diante de um Sar-
gento da Polícia Militar, reformado, desrespeita um 
Tenente da Instituição.



12ESSP1701/001-CaboPolíciaMilitar

54. Com relação ao previsto no Regulamento de Uniformes 
da Polícia Militar do Estado de São Paulo, assinale a al-
ternativa correta.

(A) O uniforme operacional básico (B-1) deverá ser utili-
zado sem as peças complementares ou substitutivas 
específicas no serviço administrativo pelos integran-
tes dos Órgãos de Execução.

(B) Nas atividades administrativas (inclusive para função 
de estafeta), o uso do colete de proteção balística é 
facultativo.

(C) A peça substitutiva camiseta gola careca preta do 
uniforme operacional básico masculino e feminino 
para policiamento motorizado duas rodas e estafeta 
com moto é destinada exclusivamente aos policiais 
do policiamento com motos da Força Tática das uni-
dades de policiamento.

(D) No serviço de atividade delegada de policiamento ou 
na jornada extraordinária de trabalho policial-militar, 
os policiais militares deverão utilizar o uniforme de 
sua unidade de origem.

POliciamentO OstensivO

55. Assinale a alternativa correta no que diz respeito ao Pro-
grama de Radiopatrulha consoante o previsto na Diretriz 
PM3-011/02/05.

(A) O Programa de Radiopatrulha deve operar, ininter-
ruptamente, 24 horas por dia, com maior ênfase para 
o período da madrugada e da manhã (meta de 80%), 
ficando os períodos vespertino e noturno com menor 
ênfase (meta de 60%).

(B) Nas Cia PM das grandes cidades, a frota mínima fixa-
da do Programa de Radiopatrulha será de 02 (duas) 
viaturas, excetuadas as viaturas dos Cmt F Ptr, con-
forme previsto no Quadro de Fixação de Frota (QFF).

(C) O mapa-força da OPM deverá indicar a quantidade de 
radiopatrulhas e os subsetores respectivos, devendo 
ser encaminhado diariamente, a cada início de turno, 
ao G Cmdo, que dará ciência ao Coord Op PM.

(D) Quando a viatura policial militar estiver parada sobre 
pontes ou viadutos, deve o policial militar ficar en-
costado no gradil, de costas para o fluxo de trânsito 
abaixo.

52. Com relação às Instruções para afastamentos na Polícia 
Militar, assinale a alternativa correta.

(A) As férias anuais, normais ou reduzidas, a critério do 
policial militar, poderão ser desdobradas em 2 (dois) 
períodos de 15 (quinze) ou de 20 (vinte) e 10 (dez) 
dias, respectivamente.

(B) O policial militar terá suas férias anuais reduzidas de 
30 (trinta) para 20 (vinte) dias quando, no período de 
01 de janeiro a 31 de dezembro do exercício anterior 
a que se referirem as férias, tiver considerados, em 
conjunto, mais de 5 (cinco) não comparecimentos 
em virtude de licença para tratamento de saúde em 
pessoa da família.

(C) Interrompe a contagem de tempo de serviço do Po-
licial Militar para efeito de licença-prêmio, dentre 
outras causas, a licença para tratamento da saúde, 
desde que o total dessa ausência exceda o limite de 
30 (trinta) dias, no período de 5 (cinco) anos.

(D) As dispensas-recompensa não poderão exceder a  
6 (seis) dias por ano.

53. Assinale a alternativa correta no que tange ao Regula-
mento de Uniformes da Polícia Militar do Estado de São 
Paulo.

(A) São uniformes Operacionais Básicos: Policiamento 
Motorizado Quatro Rodas e Atividades com Moto; 
Policiamento Montado; Controle de Distúrbios Civis; 
Policiamento a Pé no Litoral, com Bicicleta e/ou Qua-
driciclo.

(B) É obrigatório ao policial militar, na inatividade, o uso 
dos uniformes para comparecer a solenidades milita-
res e, quando autorizados, a cerimônias cívicas co-
memorativas de datas nacionais ou de atos sociais 
solenes de caráter particular.

(C) Ao Subcomandante da Polícia Militar (Subcmt PM) 
compete a criação, modificação ou extinção de uni-
formes dos policiais militares.

(D) Os uniformes poderão ser Formais, Especiais de 
Passeio, Administrativos-Operacionais, Operacio-
nais-Especiais, Operacionais-Básicos, sendo veda-
dos unifomes específicos para serviços gerais.
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58. Nos termos previstos nas Normas para o Sistema Opera-
cional de Policiamento – NORSOP, é correto afirmar que

(A) a fim de garantir a padronização e eficiência, o siste-
ma de polícia ostensiva deve ser organizado de for-
ma rígida e imutável.

(B) operações de fiscalização são aquelas que extra-
polam a simples presença física do policial militar e 
envolvem algum tipo de atitude proativa, tal como a 
abordagem de veículos e pessoas para constatação 
de possíveis irregularidades, as revistas em ônibus e 
outras de caráter semelhante. Exemplos típicos são 
as operações bloqueio e vistoria.

(C) polícia ostensiva é a atividade cometida à Polícia 
Militar de restauração da ordem pública, prioritaria-
mente por meio da repressão imediata às infrações 
penais e administrativas e da aplicação da lei.

(D) apoio é definido como a situação em que efetivo de 
uma OPM (“A”) é disponibilizado para ser emprega-
do na área de outra OPM (“B”), ficando, para todos 
os efeitos, sob comando desta última.

59. Consoante o previsto nas normas para o Sistema Opera-
cional de Policiamento – NORSOP, é obrigatória a elabo-
ração do BO/PM-TC (exceto nas ocorrências de trânsito 
e de preservação de direitos), quando a ocorrência tiver 
o seguinte resultado: 

(A) Ocorrência sem infração penal: é a ocorrência em 
que não há indícios de infração penal, e os patrulhei-
ros, com sua atuação, foram capazes de solucionar 
satisfatoriamente o caso.

(B) Condução a outros órgãos públicos: quando, não ha-
vendo indício de infração penal, a guarnição apenas 
encaminha pessoas a outros órgãos públicos (Polí-
cia Federal, Juizados, Órgãos Assistenciais etc.).

(C) Condução a PS ou Hospital: quando, não havendo 
indício de infração penal, a guarnição somente efe-
tuou auxílio ao público.

(D) Ocorrências que envolvam constatação para preser-
vação de direitos.

56. Com relação ao Programa de Policiamento Comunitário 
e a respectiva normatização no âmbito da Polícia Militar 
do Estado de São Paulo, assinale a alternativa correta.

(A) A jornada de trabalho do Comandante da Base Co-
munitária de Segurança deverá ser de expediente 
administrativo de forma a perfazer, no mínimo, 40 
(quarenta) horas semanais, nos termos normatiza-
dos pela Polícia Militar.

(B) O Secretário da Segurança Pública é a autoridade 
institucional com competência para deliberar sobre 
criação e desativação de Base Comunitária de Se-
gurança, cabendo ao Comandante Geral o parecer 
técnico sobre os requerimentos a esse respeito.

(C) A Base Comunitária Móvel deverá ser empregada, 
diuturnamente, com meta de 100%, em locais onde 
o Comandante de Companhia, após criteriosa ava-
liação, decida pela instalação oportuna de Base Co-
munitária de Segurança.

(D) O efetivo da Base Comunitária de Segurança pode 
variar de 05 (cinco) a 10 (dez) policiais militares 
(PM), incluídas as patrulhas comunitárias, que po-
dem operar a viatura de apoio.

57. A normatização do Policiamento Comunitário no âmbito 
da Polícia Militar do Estado de São Paulo estabelece que

(A) a filosofia de Polícia Comunitária circunscreve-se 
ao Programa de Policiamento Comunitário e não se 
aplica a todo o policiamento ostensivo.

(B) as Bases Comunitárias de Segurança poderão ser 
utilizadas como reserva de armas ou depósito de 
material bélico ou de equipamento individual de 
segurança a fim de facilitar o deslocamento dos poli-
ciais militares que estiverem em serviço.

(C) os pontos de estacionamento (PE) de viaturas de-
vem coincidir com as instalações policiais comuni-
tárias, sendo, no entanto, vedado às guarnições 
policiais militares pararem junto a essas instalações 
para receberem informações fora dos respectivos 
horários de ponto de estacionamento.

(D) o efetivo empregado nas Bases Comunitárias de Se-
gurança não deverá atuar na área de averiguação 
criminal, mas sim canalizar ao Policiamento Velado 
e/ou Agência de Área os dados obtidos junto à co-
munidade.
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60. Nos termos da Sistemática de Atuação da Polícia Militar 
no Atendimento e Registro de Ocorrências (Resolução 
SSP-57/2015), é correto afirmar:

(A) As Organizações Policiais Militares ficarão incumbi-
das de preservar o local de crime no qual realizarem 
o primeiro atendimento, sendo de responsabilidade 
do contingente do Corpo de Bombeiros a preser-
vação do local de crime nas ocorrências por eles 
atendidas, após a prestação de Socorro às vítimas e 
demais providências técnicas.

(B) Nas ocorrências de morte natural em que houve a 
constatação do fato por profissional de saúde habili-
tado, e em não existindo indícios da prática de crime, 
a unidade de serviço policial militar deverá colher 
informações e dados necessários, transmiti-los ao  
COPOM/CAD, realizar o registro da ocorrência em 
BO/PM e, não havendo mais campo para a atuação 
da Polícia Militar, encerrar a ocorrência e retornar 
às atividades de polícia ostensivo-preventiva, sen-
do vedada a permanência no local para fins de pre-
servação.

(C) Nas ocorrências em que a prisão em flagrante delito 
for realizada por qualquer do povo, os policiais mi-
litares, quando acionados para apoio, auxiliarão no 
transporte e acompanhamento do autor da prisão, 
preso, vítima e testemunha, se houver, até a unidade 
policial civil da circunscrição correspondente e figu-
rarão como condutores da ocorrência, devendo ser 
adotadas posturas para a rápida liberação dos po-
liciais militares, lavrando-se, previamente, as peças 
complementares que dependam de suas assinatu-
ras, buscando a pronta liberação da guarnição após 
as suas oitivas e a entrega do recibo de preso.

(D) Nas ocorrências criminais de mera transmissão de 
dados, cópia do BO/PM deverá ser encaminhada à 
Polícia Civil até o primeiro dia útil do mês subsequen-
te ao do atendimento da ocorrência, sem prejuízo à 
comunicação prévia.
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