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

ConCurso Interno de seleção

001. prova objetiva

Curso de formação de sargentos de 2020 (Cfs/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 3 horas, já incluído o tempo para o preenchimento da folha de respostas.
�  Só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio após transcorrida 1 hora 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.

24.11.2019

Nome do candidato

Prédio sala CarteiraInscriçãorg
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língua portuguesa

01. Leia a tira.

(Fernando Gonsales, “Níquel Náusea”. Folha de S.Paulo, 20.09.2019)

No 3o quadrinho, a frase “Ruminando ao léu” significa:

(A) Ruminando às vezes.

(B) Ruminando com vontade.

(C) Ruminando ao acaso.

(D) Ruminando de verdade.

Leia o texto para responder às questões de números 02 a 10.

Há 500 anos, começava viagem que  
provou que a Terra é redonda

Em setembro de 1522, chegava ao porto espanhol de 
Sanlúcar de Barrameda (próximo a Sevilha, no sul da Es-
panha) uma estranha embarcação com o casco perfurado. 
Os 18 homens que compunham a tripulação vinham muito 
magros, com barbas e cabelos longos. Na pele queimada de 
sol, traziam feridas mal curadas.

Quando desembarcaram, suplicaram por velas de cera. 
Queriam ir até a igreja mais próxima acendê-las em agrade-
cimento aos céus por terem retornado à terra, depois de três 
anos no mar.

Da última vez que a embarcação havia partido daquele 
porto, estava acompanhada de outras quatro naus, e a tri-
pulação era de 243 marinheiros. Durante os anos no mar, 
aqueles homens enfrentaram tempestades capazes de des-
truir frotas inteiras, batalhas campais, rebeliões, naufrágios, 
doenças desconhecidas e frio. No meio do mar, passaram 
sede e fome severas. Depois de devorar os ratos, comeram 
pedaços de couro que cobriam os barcos.

Com muitas perdas e só alguma carga valiosa a bordo, 
os viajantes retornavam de uma expedição que parecia fada-
da a ser vista como um fracasso. Ainda assim, a primeira via-
gem a contornar a Terra, que neste 2019 completa 500 anos 
de seu início, entrou para a história como um dos maiores 
feitos da humanidade.

Para alguns, tal saga, iniciada pelo português Fernão de 
Magalhães, é comparável à chegada do homem à Lua. Para 
outros, trata-se de façanha ainda maior, por ser a primeira 
viagem que efetivamente descobriu o planeta Terra.

“Há um paralelismo feliz desta viagem com a ida à Lua. 
Os astronautas nos anos 1960, antes mesmo de chegarem 
à Lua, sempre falavam de Magalhães, Vasco da Gama e Co-
lombo como pessoas inspiradoras, homens que fizeram algo, 
em certos aspectos, mais difícil do que eles estavam fazen-
do”, explica o historiador português João Paulo Azevedo de 
Oliveira e Costa.

De fato, em 1970, quando a Apollo 13 sofreu um grave 
acidente no espaço, só conseguiu retornar à superfície da 
Terra com ajuda remota dos engenheiros nos EUA. “Isso não 
existia para os navegadores. Não havia comunicação com 
Lisboa ou Sevilha, e os riscos eram maiores”.

(Fabrício Lobel e Marcelo Pliger, “Há 500 anos, começava viagem que  
provou que a Terra é redonda”. https://www1.folha.uol.com.br. 

15.09.2019. Adaptado)

02. De acordo com o texto, ao aportarem em Sanlúcar de 
Barrameda, os 18 tripulantes pediram velas de cera para 
agradecer aos céus por conseguirem

(A) vencer as adversidades por que passaram nos três 
anos em que ficaram no mar.

(B) trazer uma carga valiosa obtida nas relações comer-
ciais com povos estrangeiros.

(C) cumprir parte da viagem que pretendia contornar a 
Terra e obter novos aliados.

(D) salvar as próprias vidas depois de uma expedição 
que resultou em histórico fracasso.

03. A primeira viagem a contornar a Terra foi empreendida 
por

(A) Cristóvão Colombo e é considerada um estímulo aos 
engenheiros dos EUA.

(B) Vasco da Gama e é superada em importância ape-
nas pela ida do homem à Lua.

(C) Fernão de Magalhães e é considerada um dos 
maiores feitos da humanidade.

(D) Magalhães, Vasco da Gama e Colombo e é tão inspi-
radora como a ida à Lua.

04. No trecho inicial do último parágrafo – De fato, em 1970, 
quando a Apollo 13 sofreu um grave acidente no espa-
ço... –, a expressão destacada confirma que

(A) a ajuda remota dos engenheiros dos EUA foi algo tão 
difícil como a viagem dos navegadores.

(B) os navegadores de 1519 fizeram algo considerado 
mais difícil do que os astronautas que foram à Lua.

(C) a aventura vivida no mar é tão importante como 
aquela vivida pelos astronautas em 1970.

(D) os acidentes no espaço são mais difíceis de se vencer 
do que os obstáculos da viagem ao redor da Terra.

05. No texto, uma passagem que descreve os efeitos da 
viagem sobre os marinheiros é:

(A) Os 18 homens que compunham a tripulação vinham 
muito magros, com barbas e cabelos longos. Na pele 
queimada de sol, traziam feridas mal curadas.

(B) Durante os anos no mar, aqueles homens enfrenta-
ram tempestades capazes de destruir frotas inteiras, 
batalhas campais, rebeliões, naufrágios, doenças 
desconhecidas e frio.

(C) Para outros, trata-se de façanha ainda maior, por ser 
a primeira viagem que efetivamente descobriu o pla-
neta Terra.

(D) Os astronautas nos anos 1960, antes mesmo de che-
garem à Lua, sempre falavam de Magalhães, Vasco 
da Gama e Colombo como pessoas inspiradoras...
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10. Assinale a alternativa em que se emprega o sinal indicati-
vo da crase em conformidade com a norma-padrão.

(A) Os marinheiros, depois de devorarem os ratos, começa-
ram à comer pedaços de couro que cobriam os barcos.

(B) A embarcação havia partido daquele porto rumo à 
outras terras, com uma tripulação composta de 243 
marinheiros.

(C) Quando desembarcaram, os viajantes queriam ir à 
igreja mais próxima para agradecer aos céus por terem 
retornado à terra.

(D) A tripulação chegava à 243 marinheiros na embar-
cação que partira daquele porto, acompanhada de 
outras quatro naus.

11. Leia a tira.

(Mort Walker, “Recruta Zero”. Estadão. Em:  
https://cultura.estadao.com.br/quadrinhos. Adaptado)

No primeiro quadrinho, a expressão “de volta num mi-
nuto” significa retornar

(A) tardiamente.

(B) vagarosamente.

(C) oportunamente.

(D) rapidamente.

Leia o texto para responder às questões de números 12 a 18.

Entre os muitos defeitos de Donald Trump não está o de 
gostar de guerras – pelo menos não daquelas que envolvem 
soldados. Ele prefere os conflitos em que as armas são tari-
fas comerciais.

Já o agora ex-conselheiro de segurança nacional da 
Casa Branca John Bolton pode ser descrito como um falcão 
renitente, que vê em bombardeios e no unilateralismo a res-
posta para os problemas diplomáticos dos Estados Unidos.

A diferença de visões de mundo é a razão de fundo da 
demissão de Bolton, o terceiro a ocupar o posto de conselhei-
ro desde que Trump assumiu a Presidência.

As questões específicas que levaram ao rompimento, 
porém, ainda permanecem obscuras – não se sabe nem se 
foi o presidente a mandar o assessor embora ou o especia-
lista a pedir para sair, já que cada um deles apresenta uma 
versão diferente do episódio.

Mais surpreendente até do que a demissão foi o convite 
de Trump a Bolton para que assumisse o cargo, 17 meses 
atrás. O único ponto em que ambos estavam de acordo era 
a oposição ao tratado nuclear com o Irã. Em outros temas 
relevantes, eram como água e vinho.

(Editorial. Folha de S.Paulo, 12.09.2019. Adaptado)

06. Considere as passagens:

•   No  meio  do  mar,  passaram  sede  e  fome  severas.  
(3o parágrafo)

•   ... a primeira viagem a contornar a Terra [...] entrou para 
a história como um dos maiores feitos da humanidade. 
(4o parágrafo)

•   Para alguns, tal saga, iniciada pelo português Fernão 
de Magalhães, é comparável à chegada do homem à 
Lua. (5o parágrafo)

•   ... só conseguiu retornar à superfície da Terra com aju-
da remota dos engenheiros nos EUA. (7o parágrafo)

Os termos destacados significam, correta e respectiva-
mente:

(A) implacáveis; obras; narrativa heroica; imediata.

(B) amenas; resultados; narrativa imaginária; recorrente.

(C) contundentes; empreendimentos; narrativa popular; 
constante.

(D) rigorosas; acontecimentos; narrativa rica em inciden-
tes; distante.

07. De acordo com a norma-padrão de concordância verbal 
e de pontuação, o título do texto está adequadamente 
reescrito em:

(A) A viagem para provar que a Terra é redonda, come-
çava há 500 anos.

(B) Faz 500 anos que a viagem que provou que a Terra 
é redonda começou.

(C) Fazem 500 anos que, começou a viagem que provou 
que a Terra é redonda.

(D) Já passou 500 anos do início da viagem que provou 
que a Terra é redonda.

08. Nos trechos “... homens que fizeram algo, em certos 
aspectos, mais difícil do que eles estavam fazendo...” 
(6o parágrafo) e “Isso não existia para os navegado-
res.” (7o parágrafo), os pronomes destacados referem-
-se, correta e respectivamente, a:

(A) engenheiros e comunicação com Lisboa ou Sevilha.

(B) pessoas inspiradoras e acidente no espaço.

(C) viajantes e Apollo 13.

(D) astronautas e ajuda remota.

09. No período do 4o parágrafo “Ainda assim, a primeira via-
gem a contornar a Terra, que neste 2019 completa 500 
anos de seu início, entrou para a história como um dos 
maiores feitos da humanidade.”, a expressão destacada 
pode ser substituída, sem prejuízo ao sentido original, por:

(A) Portanto.

(B) Apesar disso.

(C) Ou seja.

(D) Além disso.
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18. Assinale a alternativa em que o enunciado está em con-
formidade com a norma-padrão de regência.

(A) Donald Trump prefere mais os conflitos comerciais 
do que as guerras que envolvem soldados.

(B) Em relação ao tratado nuclear com o Irã, Trump e 
Bolton concordavam, mas eles discordavam com ou-
tros assuntos.

(C) Donald Trump, que não gosta de guerras, anseia por 
conflitos em que as armas sejam tarifas comerciais.

(D) Ainda permanecem obscuras as questões especí-
ficas que ocasionaram ao rompimento de Trump e 
Bolton.

19. Leia a tira.

(Chargista Duke. Em: www.otempo.com.br)

* Podcast: arquivo digital de áudio de conteúdo variado

Considerando o contexto da tira, assinale a alternativa 
em que há a correta sequência para a frase “Não precisa 
mais

(A) contar histórias, vovô...”

(B) inventar histórias, vovô...”

(C) cantar músicas, vovô...”

(D) ouvir os podcasts, vovô...”

20. Passar a noite numa fila, em busca de senha para 
um mutirão do emprego,        sendo um dos 
grandes programas        da cidade. Nenhum 
outro        tantas pessoas. Num dos últimos, 
4 mil sortudos conseguiram senhas para entrevistas. 
Na        sempre aparecem figuras animadas e 
até sorridentes, contratadas poucos minutos antes ou 
com esperança de sucesso na próxima tentativa.

(Estadão. https://opiniao.estadao.com.br. 22.09.2019. Adaptado)

Em conformidade com a norma-padrão da língua portu-
guesa, as lacunas do texto devem ser preenchidas, res-
pectivamente, com:

(A) vêm ... boemios ... têm atraido ... teve

(B) vem ... boêmios ... têm atraído ... teve

(C) vêm ... boemios ... tem atraido ... tevê

(D) vem ... boêmios ... tem atraído ... tevê

12. De acordo com o texto, a demissão de Bolton
(A) era esperada desde que ele assumiu o cargo.
(B) está envolta em incertezas até o momento.
(C) foi motivada pelo tratado nuclear com o Irã.
(D) ocorreu devido às tarifas comerciais.

13. De acordo com o texto, o convite de Trump a Bolton para 
que assumisse o cargo foi mais surpreendente até do 
que a demissão, porque
(A) ambos discordam em muitos temas que são relevan-

tes para os Estados Unidos.
(B) Bolton tem pouco conhecimento sobre tarifas comer-

ciais, ao contrário de Trump.
(C) ambos têm a mesma opinião quanto às guerras, mas 

se opõem na economia.
(D) Trump foi surpreendido com a intenção de Bolton de 

bombardear o Irã.

14. Há emprego de sentido figurado das palavras em:
(A) ... pelo menos não daquelas que envolvem soldados.
(B) ... cada um deles apresenta uma versão diferente do 

episódio.
(C) ... o convite de Trump a Bolton para que assumisse 

o cargo...
(D) Em outros temas relevantes, eram como água e vinho.

15. As informações do texto revelam que o presidente 
Donald Trump
(A) é bastante influenciado por seus assessores, por 

isso a saída de Bolton o abalou.
(B) vê nos conflitos bélicos uma forma de impor a sobe-

rania dos EUA a outros países.
(C) demonstra um interesse maior pelas questões 

 comerciais dos EUA com outros países.
(D) aceitou a visão bélica de Bolton, mas não admitiu 

que ele fizesse guerra comercial.

16. Quando se diz que “John Bolton pode ser descrito como 
um falcão renitente”, o editorial enfatiza que, quanto às 
suas convicções, o ex-conselheiro de segurança nacio-
nal da Casa Branca é um homem
(A) confuso.
(B) obstinado.
(C) contraditório.
(D) covarde.

17. Assinale a alternativa em que a reescrita de informação 
do texto altera o seu sentido original.
(A) Mais previsível até do que a demissão foi o convite 

de Trump a Bolton.
(B) A diferença de visões de mundo é a causa de fundo 

da demissão de Bolton.
(C) Cada um deles expõe uma versão diferente do epi-

sódio.
(D) Entre os muitos defeitos de Donald Trump, não está 

o de apreciar guerras.
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r a s c u n H omatemÁtica

21. Para uma festa, foram compradas 3 embalagens, cada 
uma com 6 garrafas de refrigerante; 10 embalagens, 
cada uma com 4 garrafas de cerveja; e 2 embalagens, 
cada uma com 12 garrafas de água. Nessa festa, foram 
consumidas todas as garrafas de cerveja, metade das 
garrafas de água e 10 garrafas de refrigerante. O número 
total de garrafas que sobraram foi

(A) 20.

(B) 18.

(C) 16.

(D) 14.

22. Em uma caixa, há 35 peças que precisam de pintura. O 
funcionário responsável pelo serviço pintou  dessas pe-

ças na segunda-feira, 9 peças na terça-feira e as peças 
restantes na quarta-feira. O número de peças pintadas 
na quarta-feira foi

(A) 14.

(B) 13.

(C) 12.

(D) 11.

23. Uma pessoa comprou um pacote de bombons e comeu, 
no mesmo dia,  deles. No dia seguinte, contou quantos 

bombons haviam sobrado no pacote e percebeu que, co-
mendo 2 bombons por dia, levaria 16 dias para consumir 
todos eles. O número inicial de bombons desse pacote 
era

(A) 54.

(B) 45.

(C) 36.

(D) 27.

24. Determinado aparelho de TV custa, à vista, R$ 1.800,00. 
Se esse valor for dividido em 2 parcelas iguais, será co-
brada uma taxa mensal de juros simples de 3% sobre o 
valor à vista. Nessas condições, o valor de cada parcela 
será de

(A) R$ 952,00.

(B) R$ 954,00.

(C) R$ 956,00.

(D) R$ 958,00.
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r a s c u n H o25. Em um terminal rodoviário, os ônibus para a cidade A 
saem a cada 3 horas, e, para a cidade B, saem a cada 
2 horas. Se às 7 horas saíram 2 ônibus, um para a cidade 
A e outro para a cidade B, o próximo horário em que os 
2 ônibus sairão no mesmo horário novamente será às

(A) 10 horas.

(B) 11 horas.

(C) 12 horas.

(D) 13 horas.

26. Dois rolos de cordas, um com 30 m e outro com 55 me-
tros, serão cortados em pedaços, todos de mesmo com-
primento. Esse comprimento precisa ser o maior possí-
vel, e não pode sobrar pedaço algum de corda. Nessas 
condições, cada pedaço terá

(A) 4 m.

(B) 5 m.

(C) 6 m.

(D) 7 m.

27. Em uma caixa, há 16 canetas e determinado número de 
lápis. Sabendo-se que, de cada 5 objetos, 2 são canetas 
e 3 são lápis, o número total de lápis dessa caixa é

(A) 24.

(B) 22.

(C) 20.

(D) 18.

28. Para determinado concurso, que foi realizado em duas 
etapas, inscreveram-se 2 000 candidatos, dos quais 30% 
passaram para a segunda etapa. Entre os candidatos 
que passaram para a segunda etapa, 12% foram aprova-
dos. O número de candidatos aprovados foi

(A) 74.

(B) 72.

(C) 70.

(D) 68.

29. Duas máquinas, A e B, produzem peças diferentes. En-
quanto a máquina A produz 20 peças, a máquina B, no 
mesmo período de tempo, produz 18 peças. Nessas con-
dições, se a máquina A produzir 3 000 peças, a máquina 
B, nesse mesmo tempo, irá produzir

(A) 2 700 peças.

(B) 2 600 peças.

(C) 2 500 peças.

(D) 2 400 peças.
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r a s c u n H o30. A média das idades de 3 irmãos é 20 anos. Sabe-se que 
os 2 irmãos mais velhos são gêmeos e têm 21 anos de 
idade. Então, a idade do irmão mais novo é

(A) 16 anos.

(B) 17 anos.

(C) 18 anos.

(D) 19 anos.

31. Um carro saiu da cidade A em direção à cidade B e, após 

percorrer  da distância entre essas duas cidades, parou 

em um posto (P) de combustíveis, que fica a 70 km da 
cidade B, conforme mostra a figura.

A distância entre as cidades A e B é igual a

(A) 112 km.

(B) 110 km.

(C) 108 km.

(D) 106 km.

32. A frente de uma casa é protegida por uma grade formada 
por 52 barras de ferro, que foram pintadas nas cores azul 
(Az), branco (B), vermelho (V) e amarelo (Am), sempre 
nessa mesma ordem. A figura mostra as primeiras barras 
da grade.

A cor da 37a barra dessa grade é

(A) amarelo.

(B) vermelho.

(C) branco.

(D) azul.

33. Uma pessoa comprou 3 litros de suco, cada um por 
R$ 4,20, e 2 litros de chá, cada um por R$ 3,70. Consi-
derando-se o valor gasto na compra desses 5 litros, é 
correto afirmar que, na média, o preço do litro saiu por

(A) R$ 5,00.

(B) R$ 4,50.

(C) R$ 4,00.

(D) R$ 3,50.
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r a s c u n H o34. No setor de fotocópias de uma empresa, há 3 impres-
soras que, trabalhando juntas e sem interrupções, im-
primem 120 folhas em um minuto. Se apenas 2 dessas 
impressoras estiverem trabalhando, também sem inter-
rupções, o número de folhas que elas imprimem juntas, 
em 20 minutos, é igual a

(A) 1 400.

(B) 1 600.

(C) 1 800.

(D) 2 000.

35. Em um grupo de 40 professores, 5 deles trabalham em 
escolas particulares e também trabalham em escolas pú-
blicas. Sabendo-se que 25 desses professores trabalham 
em escolas particulares, o número de professores que 
trabalham em escolas públicas é

(A) 17.

(B) 18.

(C) 19.

(D) 20.

36. Determinado tipo de produto, para ser usado, precisa ser 
diluído na seguinte proporção: 150 mL do produto mistu-
rados em 1 litro de água. Usando 600 mL desse produto 
e lembrando que 1 litro = 1 000 mL, a quantidade de água 
necessária será de

(A) 4,0 litros.

(B) 4,5 litros.

(C) 5,0 litros.

(D) 5,5 litros.

37. Quatro rapazes, Marcos, Pedro, Joel e Rui, trabalham no 
mesmo setor de uma empresa. Sabe-se que na segunda-
-feira:

•   Rui chegou depois de Marcos e antes de Pedro;
•   Joel chegou antes de Marcos.

O último desses rapazes a chegar na segunda-feira foi

(A) Rui.

(B) Joel.

(C) Pedro.

(D) Marcos.
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r a s c u n H o38. Em uma parede, foi colocada uma faixa com 48 azulejos. 
Nessa faixa, o 1o azulejo era azul; o 2o, 3o e 4o eram 
brancos; o 5o era azul, e assim sucessivamente, isto é, 
um azulejo azul seguido de 3 azulejos brancos. A figura 
mostra os primeiros azulejos dessa faixa.

O número total de azulejos brancos da faixa que foi colo-
cada na parede era

(A) 24.

(B) 28.

(C) 32.

(D) 36.

39. Em um pote, há 60 balas, todas de mesmo tamanho e 
formato, embaladas individualmente. Desse total, 25 são 
balas de leite com recheio de chocolate, 15 são balas 
de café sem recheio, e as demais são balas de frutas 
também com recheio de chocolate. Retirando-se aleato-
riamente uma bala desse pote, a probabilidade de que 
ela tenha recheio de chocolate é de

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

40. Uma pessoa comprou 2 pares de sapatos, um preto e 
um marrom, e 5 pares de meias nas cores: preto, branco, 
marrom, bege e cinza. Sabendo que essa pessoa nun-
ca usa sapatos pretos com meias brancas, nem sapatos 
marrons com meias pretas, então o número de maneiras 
diferentes de essa pessoa escolher o par de sapatos com 
o par de meias é

(A) 5.

(B) 6.

(C) 7.

(D) 8.
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43. A viatura composta pelos Sd PM “X” e Cb PM “Y” (encar-
regado) foi acionada para atender a uma ocorrência de 
acidente de trânsito. No local, a guarnição constata que 
uma das partes se trata de um Oficial da ativa, Capitão “Z”, 
que se encontra fruindo afastamento regular (férias). O 
Capitão “Z” relata que ingeriu “algumas cervejas”, aparen-
tando estar embriagado e passa a ofender o Cb PM “Y”, 
chamando-o em altos brados de “Cabinho Vagabundo”.

Diante do enunciado, é correto afirmar que o Capitão “Z”, 
apenas com relação à conduta de ofender o Cb PM “Y”,

(A) não cometeu crime militar, pois não está de servi-
ço, podendo apenas ser responsabilizado por crime 
c omum.

(B) cometeu o crime militar de embriaguez previsto no 
art. 202 do Código Penal Militar.

(C) não cometeu qualquer crime, pois é militar e sua con-
duta não encontra subsunção no Código Penal Mili-
tar, devendo ser responsabilizado disciplinarmente.

(D) cometeu o crime militar de desacato a militar previsto 
no art. 299 do Código Penal Militar.

44. “A” cometeu o crime de desrespeito a superior sendo 
condenado à pena mínima de 3 (três) meses de deten-
ção. Nos termos do Código Penal Militar, essa pena pres-
creverá em dois anos.

Nos termos do Regulamento Disciplinar, Lei Comple-
mentar no 893/2001, é correto afirmar que

(A) a ação disciplinar referente à transgressão discipli-
nar de “A” prescreverá em 7 (sete) anos.

(B) a punibilidade da eventual transgressão disciplinar 
de “A” prescreverá em 5 (cinco) anos.

(C) a punibilidade da transgressão disciplinar de “A”, 
também prevista como crime, prescreverá no tempo 
deste, portanto em 2 (dois) anos.

(D) o Regulamento Disciplinar não possui qualquer regra 
que contemple prazo de prescrição diferente para as 
transgressões disciplinares que também são previs-
tas como crime.

conHecimentos profissionais

41. “A”, Sargento Reformado da Polícia Militar, é proprietário 
de uma marcenaria, onde emprega o amigo “B”, Cabo 
da ativa da Polícia Militar. “A”, marceneiro desastrado, 
durante a execução de um serviço de marcenaria no 
M unicípio de Guarulhos, imprudentemente vem a encos-
tar seu braço esquerdo num fio energizado e decapado, 
sofrendo violento choque elétrico e deixando cair o mar-
telo na cabeça de “B”. Diante da gravidade da lesão, “B” é 
socorrido ao Centro Médico da Polícia Militar e, antes de 
falecer, afirma perante várias testemunhas que perdoa o 
Sargento “A”.

Considerando apenas dos dados contidos no enunciado, 
é correto afirmar que o Sargento “A”

(A) cometeu um crime militar, entretanto em razão do 
perdão do ofendido, aplica-se o instituto da renúncia 
tácita prevista no Código Penal.

(B) cometeu um crime comum de lesão corporal culposa 
seguida de morte, portanto da ação penal será públi-
ca condicionada.

(C) não cometeu qualquer crime, pois agiu em razão de 
violenta emoção em razão do choque elétrico, além 
de ter recebido o perdão do ofendido.

(D) cometeu o crime comum de homicídio culposo, 
p odendo ter a pena aumentada em razão de inob-
servância de regra técnica.

42. A viatura composta pelos Sd PM “X” e Cb PM “Y”  
(encarregado) foi acionada para atender a uma ocor-
rência no Hotel “Z”. No local, os Militares do Estado são 
cientificados pelo hóspede “K” (solicitante que telefonou 
ao COPOM) de que o Hotel “Z” está hospedando um ado-
lescente de 16 (dezesseis) anos, desacompanhado dos 
pais ou responsável, sem autorização escrita desses ou 
de autoridade judiciária.

O Cb PM “Y está correto ao afirmar, ao solicitante “K”, de 
que essa situação tipifica

(A) apenas uma infração administrativa com previsão de 
pena de multa e, em caso de reincidência, sem pre-
juízo da pena de multa, a autoridade judiciária pode-
rá determinar o fechamento do estabelecimento por 
até 15 (quinze) dias.

(B) um crime previsto na Lei no 8.069/90 (Estatuto da 
Criança e do Adolescente), que não se enquadra 
como infração penal de menor potencial ofensivo.

(C) uma infração administrativa e uma contravenção 
p enal previstas na Lei no 8.069/90 (Estatuto da 
Criança e do Adolescente), que se enquadra como 
infração penal de menor potencial ofensivo.

(D) um crime previsto na Lei no 8.069/90 (Estatuto da 
Criança e do Adolescente), que se enquadra como 
infração penal de menor potencial ofensivo.
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47. O Sgt PM “X”, durante uma preleção, foi indagado pelo 
Sd PM “Y”, sobre como se deve proceder ao resgate 
t ático do Policial Militar ferido, em ambiente hostil e com 
sangramento no membro inferior.

O Sgt PM “X”, nos termos da ICC no 239 (Resgate Tático 
ao Policial Militar ferido), está correto ao afirmar que

(A) se o fluxo de perda de sangue for alto, poderá utilizar, 
como último recurso, o Torniquete de Aplicação em 
Combate (CAT) e, não sendo caso de extrema urgên-
cia, providenciar o transporte de socorro adequado e 
imediato (viatura do SAMU ou Unidade de Resgate).

(B) aplicar imediatamente o Torniquete de Aplicação em 
Combate (CAT), liberando a pressão a cada 5 (cin-
co) minutos, aguardando-se o socorro em viatura do 
SAMU ou Unidade de Resgate.

(C) nunca socorrer o Policial Militar em viatura da PM, 
aguardando a viatura do SAMU ou Unidade de Resgate, 
utilizando a bandagem israelense como único recurso 
para conter o sangramento, sendo vedada a utilização 
de Torniquete de Aplicação em Combate (CAT).

(D) se o fluxo de perda de sangue for alto, poderá uti-
lizar, como último recurso, a bandagem israelense, 
socorrendo imediatamente na viatura da PM, sendo 
vedada a utilização de Torniquete de Aplicação em 
Combate (CAT).

48. A viatura composta pelos Sd PM “X” e Cb PM “Y” 
(e ncarregado) foi acionada para atender a uma ocorrên-
cia na qual o indivíduo “Z” resolveu alçar voo com seu 
drone próximo à cabeceira do Aeroporto de Congonhas 
para realizar fotos e vídeos das aeronaves que estavam 
pousando e decolando.

Diante dessa situação, nos termos da ICC no 247 (Aten-
dimento de Ocorrência envolvendo Drone ou Aeromo-
delo), é correto afirmar que “Z”

(A) cometeu um crime, devendo a guarnição policial militar, 
além das providências relativas à infração penal, exigir 
para a fiscalização, como documentos e itens obrigató-
rios para a operação não recreativa, além dos exigidos 
para a operação recreativa, apenas o Selo Anatel e a 
Certidão de Cadastro na ANAC e o Manual de Voo.

(B) não cometeu crime ou contravenção, devendo a guar-
nição exigir para a fiscalização, como documentos obri-
gatórios e itens obrigatórios para a operação recreati-
va, o Selo Anatel, a Certidão de Cadastro na ANAC, 
Protocolo de Informações/Autorização SARPAS.

(C) cometeu um crime, devendo a guarnição policial militar, 
além das providências relativas ao crime, exigir para 
a fiscalização, como documentos e itens obrigatórios 
para a operação não recreativa, além dos exigidos para 
a operação recreativa, o Manual de Voo, Apólice de 
S eguro para terceiros e Análise de Risco Operacional.

(D) cometeu uma contravenção penal, devendo a guarni-
ção policial militar, além das providências relativas à 
infração penal, exigir para a fiscalização, como docu-
mentos e itens obrigatórios para a operação recreati-
va, o Selo Anatel, a Certidão de Cadastro na ANAC, 
Protocolo de Informações/Autorização SARPAS.

45. “A”, Advogado, compareceu ao local de uma ocorrência, 
que estava sendo preservada pela viatura do Cb PM “X” 
(encarregado) e Sd PM “Y”. Sem apresentar a sua Cartei-
ra da OAB, “A” solicitou autorização para adentrar ao lo-
cal preservado e acompanhar a perícia, desacompanha-
do dos policiais militares, salientando tratar-se de uma 
prerrogativa dos Advogados.

Diante dessa situação e nos termos da ICC no 193 
(Ocorrência Policial com a participação de Advogado), 
é correto afirmar que

(A) a Carteira da OAB é documento de porte obrigatório 
para identificação do Advogado, que não tem prer-
rogativa para adentrar no local de crime.

(B) uma das prerrogativas do Advogado é o de acompa-
nhar a realização das perícias, entretanto, para assim 
proceder, deverá apresentar sua Carteira da OAB.

(C) “A”, após a apresentação de sua Carteira da OAB, 
poderá adentrar no local de crime, desde que acom-
panhado pelo Cb PM “X” ou pelo Sd PM “Y”.

(D) uma das prerrogativas do Advogado é o de acom-
panhar a realização das perícias, entretanto, para 
assim proceder, deverá apresentar sua Carteira da 
OAB e uma procuração assinada pelo investigado.

46. A viatura composta pelos Sd PM “X” e Cb PM “Y” (encar-
regado) foi acionada para atender a uma ocorrência na 
qual o indivíduo “Z”, portando provavelmente uma arma 
branca, se encontra confinado no interior de sua residên-
cia, gritando que irá se matar.

Diante dessa situação, é correto afirmar que a guarnição, 
nos termos da ICC no 230 (Área de Segurança e Área de 
Perigo), deverá

(A) incialmente tentar a rendição e, não conseguindo 
s ucesso, acionar o CGP e CFP a fim de adentrar 
com segurança à Área de Perigo.

(B) informar o CGP e CFP, confirmar o porte de arma 
branca, tentando a rendição e somente adentrar à 
Área de Perigo com o apoio de tropas especializadas 
em situações adversas.

(C) informar o CGP e CFP, nunca adentrar à Área de 
Perigo, tentando a rendição e, não conseguindo 
s ucesso, acionar tropas especializadas em situa-
ções adversas.

(D) informar o CGP e CFP, confirmar o porte de arma 
branca, tentando a rendição, e somente adentrar à 
Área de Perigo em superioridade numérica.
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52. Uma guarnição da Polícia Militar é acionada para com-
parecer a uma ocorrência de morte natural. No local, a 
guarnição constata indícios de eventual homicídio.

Diante dessa situação e considerando o previsto no Pro-
cesso 2.05.00 (Preservação de local de crime), a guarni-
ção deverá

(A) mexer nas vestes do cadáver o mínimo possível, ape-
nas para localizar eventual documento de identidade.

(B) avaliar o local em que o corpo de delito se encontra 
e dimensionar as proporções do campo pericial que 
deverá ser preservado.

(C) não permitir que eventuais vítimas sejam socorridas 
por familiares, acionando o SAMU ou serviço local 
de emergência.

(D) isolar o local, área imediata e mediata, fechando as 
portas e janelas, impedindo o acesso e registrando 
as pessoas que realizam perícia.

53. O Vereador “X” dirigindo seu veículo Mercedes-Benz 
Classe A, embriagado, vem a colidir com a viatura com-
posta pelos Sd PM “X” e Cb PM “Y” (encarregado). Após 
o acidente, o Vereador abandona seu veículo e tenta 
f ugir, sendo contido pela guarnição, porém agride violen-
tamente o Cb PM “Y”.

Diante dessa situação e nos termos do Processo 3.02.00 
(Ocorrência envolvendo autoridades) e do Proces-
so 5.03.00 (Uso de algemas), é correto afirmar que o 
 Vereador “X”

(A) possui imunidade relativa e poderá ser preso em 
flagrante, sendo autorizado o uso de algemas nos 
termos da Súmula Vinculante 11.

(B) poderá ser preso em flagrante apenas na hipótese 
de cometimento de crime inafiançável.

(C) somente poderá ser preso após a autorização 
(mesmo que verbal) do Presidente da Câmara dos 
Vereadores.

(D) poderá ser preso em flagrante, porém não poderá 
ser algemado em razão de imunidade parlamentar.

54. Com relação ao atendimento de ocorrência em horário 
de folga pelo Policial Militar, é correto afirmar que o Pro-
cesso 3.04.00 determina que

(A) o Policial Militar fardado somente poderá atuar após 
a chegada do apoio.

(B) o Policial Militar em trajes civis deverá atuar em con-
junto com os patrulheiros, inclusive após a crise, 
conforme previsto nos POP de Uso de Algemas.

(C) o Policial Militar fardado, ao solicitar o apoio do 
C OPOM/CAD, deve informar inclusive o fato de es-
tar fardado.

(D) o Policial Militar em trajes civis somente poderá atuar 
após a chegada do apoio.

49. Nos termos da ICC no 254 (Atirador Ativo), no que con-
cerne à atuação das equipes de policiais militares frente 
à uma ação de atirador ativo em escola, já com várias 
vítimas e solicitações, é correto afirmar:

(A) os policiais militares que estiverem no apoio da ocor-
rência sempre deverão esperar o apoio do CGP e 
CFP no local, atuando e informando à toda rede 
r ádio as ações.

(B) os policiais militares que estiverem no apoio da ocor-
rência não poderão obter registros fotográficos, mídias 
ou colher dados que não sejam pertinentes as suas 
respectivas funções.

(C) ao cessarem a ação do agressor, a equipe de poli-
ciais militares responsável pela intervenção deverá 
avançar até ele para realizar o algemamento.

(D) a equipe de policiais militares responsável pela inter-
venção deverá utilizar obrigatoriamente escudo balís-
tico, pois desconhecem o poderio bélico do agressor.

50. A guarnição da viatura composta pelos Sd PM “X” e Cb PM 
“Y” (encarregado) decide realizar uma abordagem p olicial 
de pessoa sob a fiscalização de polícia que se e ncontra di-
rigindo um veículo Fiat/Uno, não havendo qualquer atitude 
suspeita. A guarnição determinou a parada do veículo por 
meio de toque de sirene e sinal de farol, priorizando um 
local de grande circulação de veículos e pessoas, v isando 
obter testemunhas. O motorista estacionou a viatura exa-
tamente atrás do veículo Fiat/Uno a uma distância de, 
aproximadamente, 1 (um) metro, deixando os faróis dian-
teiros alinhados às lanternas traseiras do veículo aborda-
do. Rapidamente a guarnição desembarca, mantendo mo-
tor ligado e as armas na posição “Sul”.

Diante do exposto e do previsto no Processo 1.02.00 
(Abordagem Policial com viatura “4 rodas”), até esse 
m omento da abordagem, é correto afirmar que

(A) a guarnição cumpriu exatamente o que prevê o Pro-
cesso de Abordagem.

(B) entre outras irregularidades, constata-se que a guar-
nição não observou a distância mínima de 3 (três) 
metros, prevista no Processo.

(C) entre outras irregularidades, constata-se que a guar-
nição não observou a necessária posição da arma 
no “3o Olho”.

(D) entre outras irregularidades, constata-se que a guar-
nição deveria ter mantido as armas no coldre.

51. É correto afirmar, nos termos do Processo 1.05.00 (Visto-
ria em veículo), que

(A) o abordado deverá permanecer de joelhos, dedos cruza-
dos sobre a cabeça, durante todo processo de vistoria.

(B) se a pessoa submetida à abordagem empreender 
fuga, um dos policiais permanece no veículo e acio-
na o apoio, enquanto o outro policial acompanha o 
fugitivo, mantendo uma distância de segurança.

(C) os policiais somente adentrarão à Área de Perigo em 
superioridade numérica em relação ao(s) agressor(es).

(D) encerrada a vistoria no veículo, verificar a área 
m ediata da abordagem na busca de objetos ilícitos 
que possam ter sido dispensados.
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58. Um usuário está utilizando o programa WordPad, que é 
integrante do Microsoft Windows 7 em sua configuração 
padrão, para elaborar um texto. Caso esse usuário sele-
cione uma palavra do texto em edição e, então, acione 
simultaneamente as teclas CTRL e C, essa palavra será 
copiada para

(A) a Área de Trabalho.

(B) a Área de Transferência.

(C) o Menu de Comandos.

(D) o Painel de Controle.

59. Um PM está utilizando o programa MS-Word 2010, em 
sua configuração padrão, para elaborar um relatório so-
bre as suas atividades profissionais da semana. O título 
desse relatório é mostrado na figura a seguir.

Atividades da Semana

Os efeitos de formatação aplicados nas palavras – Ativi-
dades – e – Semana – são, respectivamente,

(A) negrito e sobrescrito.

(B) tachado e assinalado.

(C) inclinado e sombreado.

(D) itálico e sublinhado.

60. O programa MS-Excel 2010, em sua configuração pa-
drão, está sendo utilizado para elaborar a planilha mos-
trada na figura a seguir.

Se for digitada a fórmula =SOMA(A1:B2) na célula A4, o 
valor obtido nessa célula será

(A) 2.

(B) 3.

(C) 7.

(D) 9.

55. O Processo 4.06.00 (Atuação em Manifestações Públi-
cas), no que concerne à sequência de ações, na hipó-
tese de manifestação programada, determina específica 
e e xpressamente como atribuição do Comandante da 
O rganização Policial-Militar, que este deverá

(A) avaliar a necessidade do acionamento do plano de 
chamada, cientificando o escalão superior.

(B) realizar estudo de caso das manifestações anterio-
res, relacionado à técnica e tática aplicadas.

(C) utilizar o perfil oficial da Unidade na rede social 
Twitter, para transmissão de informações úteis e 
atualizadas em tempo real.

(D) remanejar imediatamente os meios e o efetivo dispo-
níveis sob seu comando redirecionando o CPP (Car-
tão de Prioridade de Patrulhamento).

56. No que concerne ao uso de algemas, é correto afirmar 
que o Processo 5.03.00, estando o infrator da lei com as 
mãos sobre a cabeça com os dedos entrelaçados (cru-
zados), de joelhos, pernas cruzadas e sentado sobre os 
calcanhares, consigna que o policial militar deverá

(A) segurar com a mão-forte, pelo menos três dedos da 
mão do infrator da lei.

(B) algemar o indivíduo com as palmas das mãos para 
dentro.

(C) algemar o indivíduo com as fechaduras das algemas 
voltadas para baixo.

(D) executar com a mão-fraca o travamento dos ganchos.

57. A viatura composta pelos Sd PM “X” e Cb PM “Y” 
(e ncarregado) é acionada para atender a uma ocorrência 
de acidente de trânsito. No local da ocorrência, um dos 
motoristas recusa-se a fornecer a documentação, aden-
trando ao seu veículo, dizendo: “Daqui não saio, d aqui 
ninguém me tira”. O Sd PM “X”, aproveitando-se que 
e stava à distância de 1,0 metro do motorista, aciona seu 
espargidor de gás pimenta na direção do rosto do refe-
rido motorista, obrigando-o a descer do auto.

Considerando apenas o previsto no Processo 5.09.00 
(Uso do espargidor de gás pimenta), é correto afirmar 
que o procedimento do Sd PM “X” foi

(A) correto, pois observou a sequências de ações.

(B) incorreto, pois o procedimento exige, entre outras 
coisas, a utilização do gás pimenta apenas em 
a mbiente aberto.

(C) incorreto, pois o procedimento exige, entre outras 
coisas, a utilização do gás pimenta há uma distância 
mínima de 1,5 m (um metro e meio) do agressor.

(D) incorreto, pois o procedimento exige, entre outras 
coisas, a utilização do bastão tonfa antes da utiliza-
ção do gás pimenta.
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