
 

 

 
 

      Processo Seletivo Interno  
Polícia Militar do Estado da Paraíba  - PM/PB  

 

 
      CURSO DE FORMAÇÃO DE CABOS - CFC 

Turno: TARDE 

Tipo de Prova 

A Sr. Candidato, para ter a sua prova corrigida é obr igatório a marcação do tipo  
de prova no cartão de respostas. 

 
 

TRANSCREVA, NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS, A FRASE ABAIXO PARA O EXAME GRAFOTÉCNICO: 

“Ou você tem uma estratégia própria ou então é part e da estratégia de alguém.” 
(Alvin Toffler) 

 

ATENÇÃO 
Este caderno contém cinquenta questões de múltipla escolha, cada uma com quatro 

alternativas de resposta (A, B, C, D). 

 
Verifique se este material está em ordem, caso contrário, notifique imediatamente o fiscal. 

 
O tempo de duração da prova inclui o preenchimento do cartão de resposta. 

 
Duração da prova:  4 horas 

 
 

 
LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO 
 
Por motivo de segurança: 

 

• O candidato só poderá retirar-se definitivamente da sala após 1 (uma) hora do início efetivo da prova. 

• Somente faltando 1 (uma) hora para o término da prova, o candidato poderá retirar-se levando o seu caderno de questões. 

• O candidato que optar por se retirar sem levar o seu caderno de questões não poderá copiar suas respostas por qualquer meio.  

• Ao terminar a prova, o candidato deverá se retirar imediatamente do local, não sendo possível nem mesmo a utilização dos 

banheiros e/ou bebedouros. 

 

Sr. Candidato, ao terminar a prova é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o cartão de respostas assinado. Não se esqueça dos seus 

pertences. 

Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o cartão de respostas, devendo assinar a capa de 

sala. 

O fiscal de sala não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local. 

 

BOA PROVA! 
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Comunicação Institucional 

Questão 1 

Analise as afirmativas. 

Na elaboração do texto de um Ofício, cujo propósito é 
proporcionar tratamento a assuntos oficiais, é necessário 
observar que o(s) parágrafo(s): 

I. devem ser numerados, a partir do primeiro. 

II. final dispensa a solução ou parecer. 

III. que apresenta inicialmente as providências, é o 
primeiro. 

IV. que menciona o assunto de que trata a mesma, é o 
primeiro. 

V. utilizados para prestar informações sobre o assunto, 
pode ser um ou mais. 

Estão corretas apenas as afirmativas: 

(A) I, III e V. 

(B) IV e V. 

(C) I, II e III. 

(D) I, II e IV. 
 

Questão 2 

Analise as afirmativas. 

O Requerimento é o documento interno que circula entre 
as Organizações Policiais Militares no âmbito da PMPB. Por 
se tratar de uma forma de correspondência oficial, deve 
apresentar uma linguagem clara, objetiva e formal, em 
que, as formas de tratamento: 

I. serão sempre na primeira pessoa do singular. 

II. dispensam-se a cortesia, “tenho a honra de 
encaminhar”. 

III.  Vossa Senhoria ou Vossa Excelência são utilizadas.  

IV. Vossa Magnificência ou Eminentíssimo é recomendada. 

Estão corretas apenas as afirmativas: 

(A) I, II e III. 

(B) III e IV. 

(C) I, II e IV. 

(D) II e III. 
 

Questão 3 

Em relação aos prazos para a autoridade competente 
solucionar um Requerimento, é correto afirmar que será 
de até: 

 

(A) noventa dias úteis, observando os prazos 
prescricionais. 

(B) sessenta dias úteis, sem direito a prorrogação. 

(C) trinta dias úteis, podendo ser prorrogado para mais 
trinta dias. 

(D) quinze dias úteis, estabelecidos em legislações 
específicas. 

 

Questão 4 

O ofício é uma correspondência de âmbito interno e 
externo da PMPB, que deve contemplar qualquer: 

 

(A) filosofia e política de comando. 

(B) atividade da Operação Preventiva. 

(C) planejamento político-institucional da PMPB. 

(D) assunto oficial que não possua norma específica. 
 

Questão 5 

Leia abaixo o Memorando da Polícia Militar do Distrito 
Federal. 

https://g1.globo.com/distrito-federal/noticia/2014/02/p 

De acordo com o modelo de Memorando adotado na 
Polícia Militar da Paraíba, identificamos a ausência de 
vários campos no documento acima, como:  

I. a identificação da função da autoridade remetente. 

II. a identificação do assunto no quinto campo. 

III. o "ciente" na linha abaixo da assinatura do remetente. 

IV. o brasão da PMDF no primeiro campo. 

V. a assinatura da autoridade remetente. 

Está(ao) correta(s)apenas a(s) afirmativa(s): 

(A) II e V. 

(B) II e III. 

(C) III, IV e V. 

(D) III. 
 

Questão 6 

O modelo de Parte adotado na Polícia Militar da Paraíba 
(PMPB) é um documento: 

 

(A) para as autoridades não integrantes da Polícia Militar. 

(B) de comunicação enviado para o setor privado. 

(C) que circula para outros órgãos da administração 
pública. 

(D) exclusivamente interno da Organização Policial Militar. 
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Questão 7 

Assinale a alternativa correta em relação a competência de 
expedição de documentos. 

 

(A) Requerimentos: Chefe de Órgão de Direção Estratégica 
na ativa. 

(B) Ofício: Ouvidor e Ajudante Geral. 

(C) Memorando: Militares Estaduais da ativa e da 
inatividade. 

(D) Parte: todos os Militares Estaduais da ativa. 
 

Questão 8 

O fecho da comunicação, Ofício, deve ser formatado da 
seguinte maneira: 

 

(A) Alinhado à margem direita da página com duplo 
espaçamento. 

(B) Centralizado na página, com o nome de guerra em 
negrito. 

(C) Sem espaçamento entre os parágrafos com recuo de 
1,5 cm. 

(D) Com a função do signatário à margem direita da 
página. 

 

Questão 9 

O endomarketing, por princípio, consiste no envolvimento 
dos funcionários dos diversos níveis organizacionais da 
instituição na construção de um plano estratégico de 
marketing que resulte no enaltecimento de sua imagem. 
Considerando esse contexto, avalie as seguintes asserções 
e a relação proposta entre elas. 

I. O endomarketing atua diretamente na excelência do 
clima organizacional, refletindo diretamente no índice de 
satisfação interna e na melhoria do fluxo de comunicação 
entre os diversos níveis da organização. 

PORQUE 

II. O endomarketing como ferramenta gerencial, verifica o 
desempenho dos funcionários, onde através deste 
desempenho é possível estabelecer a excelência nos 
serviços. 

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta. 

(A) I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma 
justificativa da I. 

(B) I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma 
justificativa da I. 

(C) I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição 
falsa. 

(D) I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição 
verdadeira. 

 

Questão 10 

Barbosa e Rabaça (2001) defendem que o marketing 
institucional deve cuidar da imagem da instituição, no qual 
deve estar voltado para a fixação da marca na memória e 
não no mercado. Em relação ao marketing institucional, é 
correto afirmar que trata-se da: 

 

(A) criação imediata de vendas e não atitudes e 
comportamentos favoráveis nos diversos segmentos do 
público em relação à empresa. 

(B) execução de atividades necessárias para atingir o 
objetivo de uma determinada instituição, onde o 
principal objetivo é reforçar a imagem ou conseguir 
apoio. 

(C) utilização de um banco de dados que reúne nomes, 
endereços e dados adicionais de consumidores e 
prospects. 

(D) apresentação de ações focadas no público interno e 
que tem como objetivo maior conscientizar 
funcionários e chefias. 
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Conhecimento de Legislação 

Questão 11 

Sobre direitos e garantias fundamentais, a Constituição 
Federal de 1988 (CF/88) dispõe que são invioláveis a 
intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das 
pessoas. Em caso de violação, a CF/88 prevê que: 

 

(A) Haverá decretação de prisão simples, de 15 a 30 dias. 

(B) Haverá decretação de pena de reclusão, de 10 a 20 
anos. 

(C) É assegurado direito constitucional de retratação, 
conhecido como exceção da verdade. 

(D) É assegurado o direito a indenização pelo dano 
material ou moral decorrente da violação. 

 

Questão 12 

Quanto aos direitos e garantias fundamentais, a CF/88 
dispõe que a locomoção no território nacional em tempo 
de paz é: 

 

(A) Livre. 

(B) Condicionada ao resguardo do sigilo de fonte. 

(C) Condicionada ao pagamento de multas de trânsito. 

(D) Condicionada à aquisição de uma propriedade privada. 
 

Questão 13 

A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela 
podendo penetrar. Porém, configura exceção a esta regra: 

 

(A) Caso de flagrante delito. 

(B) Se o morador for reincidente em crimes. 

(C) Por determinação judicial, durante a noite. 

(D) Na hipótese de ser sabido que o morador deve pensão 
alimentícia há mais de dois meses. 

 

Questão 14 

Segundo a CF/88, nos termos da lei, a prática do racismo 
constitui: 

 

(A) Somente crime inafiançável. 

(B) Somente crime imprescritível. 

(C) Crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de 
reclusão. 

(D) Crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de 
detenção. 

 

Questão 15 

É garantido ao preso ser informado de seus direitos, entre 
os quais, o de: 

 

(A) Permanecer calado. 

(B) Cometer novos crimes dentro da cadeia. 

(C) Ter a prisão ilegal confirmada pelo juízo. 

(D) Ser defendido em juízo por membro da família, ainda 
que sem procuração. 

 

Questão 16 

Com base no texto constitucional, é INCORRETO dizer que 
a Polícia Militar: 

 

(A) É força auxiliar e reserva do Exército. 

(B) Integra o Poder Judiciário. 

(C) Está subordinada ao Governador. 

(D) Tem como funções o policiamento ostensivo e a 
preservação da ordem pública. 

 

Questão 17 

Conforme prevê o Código Penal Brasileiro, são penalmente 
inimputáveis os menores de: 

 

(A) 21 anos. 

(B) 18 anos. 

(C) 16 anos. 

(D) 12 anos. 
 

Questão 18 

Não comete crime, em virtude da exclusão da ilicitude da 
conduta, o sujeito que agiu em: 

 

(A) Concurso de pessoas. 

(B) Extinção da punibilidade. 

(C) Legítima defesa. 

(D) Estado de embriaguez voluntária. 
 

Questão 19 

Se um crime de homicídio tem como vítima um policial 
militar que atuava no exercício da função, o autor do crime 
responde por: 

 

(A) Homicídio simples. 

(B) Homicídio qualificado. 

(C) Infanticídio. 

(D) Fratricídio. 
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Questão 20 

Havendo fundada suspeita de que alguém oculte consigo 
arma proibida, é poder-dever do Policial militar: 

 

(A) Decretar a prisão preventiva. 

(B) Aplicar multa penal. 

(C) Imediatamente destruir a arma. 

(D) Proceder à busca pessoal. 
 

Questão 21 

Segundo o Código de Processo Penal, quem acaba de 
cometer a infração penal, considera-se em: 

 

(A) Flagrante delito. 

(B) Potencial consciência da ilicitude. 

(C) Estado de sítio. 

(D) Estado de necessidade. 
 

Questão 22 

O militar que recebe para si diretamente, em razão da 
função que exerce, vantagem indevida, pratica o crime de: 

 

(A) Falsificação de documento. 

(B) Desobediência. 

(C) Corrupção passiva. 

(D) Corrupção ativa. 
 

Questão 23 

Se a violência no crime de "violência contra superior", 
previsto no artigo 157 do Código Penal Militar, for 
praticada com arma, a pena é: 

 

(A) Extinta. 

(B) A de morte. 

(C) Diminuída de um sexto. 

(D) Aumentada de um terço. 
 

Questão 24 

Sobre o arquivamento do inquérito policial militar, é 
correto afirmar que: 

 

(A) A Autoridade militar poderá mandar arquivar o 
inquérito. 

(B) O Ministério Público poderá requerer o arquivamento 
do inquérito. 

(C) Não é possível que os autos do inquérito sejam 
arquivados. 

(D) O inquérito esgota a investigação sobre o fato, de 
modo que o arquivamento do inquérito impede a 
instauração de outro. 

 

Questão 25 

De acordo com as normas sobre a Justiça Militar Estadual 
contidas na Constituição Federal de 1988, é certo afirmar 
que um policial militar que comete um crime militar contra 
outro policial militar, ambos da ativa e no exercício das 
funções, será processado e julgado: 

 

(A) Por um Juiz Federal. 

(B) Pelo Tribunal de Exceção. 

(C) Pelo Conselho de Justiça. 

(D) Singularmente, pelo Juiz de Direito do Juízo Militar. 
 

Questão 26 

A conduta de constranger, sob violência ou grave ameaça, 
funcionário ou empregado de instituição hospitalar pública 
ou privada a admitir para tratamento pessoa cujo óbito já 
tenha ocorrido, com o fim de alterar local ou momento de 
crime, prejudicando sua apuração, configura crime de: 

 

(A) Tortura. 

(B) Homicídio. 

(C) Abuso de autoridade. 

(D) Violação de sigilo funcional. 
 

Questão 27 

Submeter criança ou adolescente sob sua autoridade, 
guarda ou vigilância a vexame ou a constrangimento é 
conduta que configura: 

 

(A) Crime previsto no Código Penal. 

(B) Crime previsto no Estatuto da Criança e do 
Adolescente. 

(C) Infração administrativa prevista no Estatuto da Criança 
e do Adolescente. 

(D) Infração administrativa prevista no Código de Processo 
Penal Militar. 
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Questão 28 

Constatada a prática de violência doméstica e familiar 
contra a mulher, nos termos das Lei Maria da Penha (Lei 
11.340/06), é correto afirmar que configuram medidas 
protetivas de urgência, possíveis de serem imediatamente 
aplicadas pelo Juiz ao agressor: 

I- Divórcio e divisão de bens do casal. 

II - Afastamento do lar, domicílio ou local de convivência 
com a ofendida. 

III - Proibição de aproximação da ofendida, de seus 
familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de 
distância entre estes e o agressor. 

Considerando os itens acima, pode-se afirmar que estão 
corretos, apenas: 

(A) I. 

(B) III. 

(C) I e II. 

(D) II e III. 
 

Questão 29 

Segundo a Lei estadual nº 3909/1977, que dispõe sobre o 
Estatuto dos Policiais Militares da Paraíba, o militar da 
reserva remunerada encontra-se em situação de: 

 

(A) Atividade. 

(B) Inatividade. 

(C) Caducidade. 

(D) Suspensão. 
 

Questão 30 

Conforme consta na Lei complementar estadual nº 
87/2008, que dispõe sobre a Organização Estrutural e 
Funcional da Polícia Militar do Estado da Paraíba, a 
Procuradoria Jurídica é o órgão que presta assessoramento 
jurídico-administrativo direto ao: 

 

(A) Sargento da Companhia. 

(B) 2º Tenente da Companhia. 

(C) Capitão do Batalhão. 

(D) Comandante-Geral da Polícia Militar. 
 

 

Conhecimento Técnico-profissional 

Questão 31 

Considerando a Doutrina de policiamento ostensivo, pode-
se dizer que é requisito básico para o policiamento 
ostensivo o(a): 

 

(A) Prisão temporária. 

(B) Conhecimento da missão. 

(C) Lei de diretrizes e bases da educação. 

(D) Ciência dos procedimentos de polícia judiciária. 
 

Questão 32 

Estabeleça a correlação dos conceitos básicos da doutrina 
de policiamento ostensivo: 

 

A - Ocorrência policial 

B - Tranquilidade pública 

C - Ordem pública 

 

(   ) Conjunto de regras formais coativas, que visam a 
estabelecer um clima de convivência harmoniosa e pacífica 
entre os cidadãos. 

(   ) É o estágio em que a comunidade se encontra num 
clima de convivência harmoniosa e pacífica, representando 
assim uma situação de bem-estar social. 

(   ) É todo fato que, de qualquer forma, afete ou possa 
afetar a Ordem Pública e que exija a intervenção da Polícia 
Militar. 

 

A sequência correta da correlação, de cima para baixo, é: 

(A) A, B e C. 

(B) B, C e A. 

(C) C, B e A. 

(D) B, A e C. 
 

Questão 33 

O uso de uniformes, símbolos e veículos caracterizados 
para identificação da polícia militar, é característica do(a): 

 

(A) Oficial de Justiça. 

(B) Poder Legislativo. 

(C) Polícia investigativa. 

(D) Policiamento ostensivo. 
 



Processo Seletivo Interno Polícia Militar do Estado da Paraíba  - PM/PB   IBADE 

 

Curso de Formação de CABOS - CFC  Tipo  A – Página 7 

 

Questão 34 

A cargo da Polícia Militar da Paraíba, existem alguns tipos 
de policiamento ostensivo, como o: 

 

(A) De zoológicos e centros veterinários. 

(B) De trânsito, urbano ou rodoviário. 

(C) De hospitais, públicos ou particulares. 

(D) Policial rodoviário federal. 
 

Questão 35 

“Como atividade imprescindível que é, o Policiamento 
Ostensivo será executado diuturnamente. A satisfação da 
necessidade de segurança da comunidade compreende um 
nível tal de exigência, que deve encontrar resposta na 
estrutura organizacional, na rotina de serviço e na 
mentalidade do Policial Militar”. 

 

O trecho acima refere-se ao Princípio de Polícia Ostensiva 
da: 

(A) Continuidade. 

(B) Universalidade. 

(C) Anterioridade da lei penal. 

(D) Responsabilidade territorial. 
 

Questão 36 

O principal fundamento legal para a abordagem e busca 
pessoal realizada pelo policial encontra-se na seguinte 
legislação: 

 

(A) Código Penal. 

(B) Código de Processo Penal. 

(C) Código de Mineração. 

(D) Código Florestal. 
 

Questão 37 

“Os direitos humanos não se extinguem pelo decurso do 
tempo, tampouco pelo seu uso ou desuso; assim, o tempo 
não influencia o exercício dos direitos humanos, podendo 
eles sempre ser praticados”. 

 

O trecho acima refere-se a seguinte característica dos 
direitos humanos: 

(A) Universalidade. 

(B) Irrenunciabilidade. 

(C) Imprescritibilidade. 

(D) Historicidade. 
 

Questão 38 

Os direitos humanos são inalienáveis. Isto que dizer que: 

 

(A) Não podem ser tirados por outros, nem transferidos ou 
cedidos voluntariamente por ninguém. 

(B) Não existem direitos humanos absolutos, de modo que 
todos podem ser relativizados no caso concreto. 

(C) São razoáveis e proporcionais. 

(D) Têm conteúdo patrimonial. 
 

Questão 39 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 
garante a todos, entre outros, o direito ao(à): 

 

(A) Proteção ao consumidor. 

(B) Meio ambiente equilibrado. 

(C) Segurança pessoal. 

(D) Engenharia genética. 
 

Questão 40 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 
PROÍBE a(o): 

 

(A) Tortura. 

(B) Direito à propriedade. 

(C) Liberdade de reunião. 

(D) Participação em associação. 
 

Questão 41 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 
PERMITE a(o): 

 

(A) Escravidão. 

(B) Castigo cruel. 

(C) Presunção de inocência. 

(D) Tratamento degradante. 
 

Questão 42 

Considere o texto abaixo: 

 

“A fronteira entre a força e a truculência é delimitada, no 
campo formal, pela lei, no campo racional pela 
necessidade técnica e, no campo moral, pelo antagonismo 
que deve reger a metodologia de policiais e criminosos”. 
(adaptado) 

 

Dentre as Treze reflexões sobre polícia e direitos humanos, 
o referido texto trata da: 

(A) 1ª reflexão: Policial como pedagogo da cidadania. 

(B) 2ª  reflexão: A importância da autoestima. 

(C) 4ª  reflexão: Polícia e “Superego” social. 

(D) 6ª reflexão: Rigor versus violência. 
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Questão 43 

De acordo com a 11ª reflexão sobre polícia e direitos 
humanos, o equilíbrio psicológico, tão indispensável na 
ação da polícia, passa também pela saúde emocional da 
própria instituição. Mesmo que isso não se justifique, 
sabemos que policiais maltratados internamente: 

 

(A) Acabam odiando seus superiores hierárquicos, 
obtendo-se, assim, respeito e admiração dentro da 
corporação. 

(B) Tendem a descontar sua agressividade sobre o cidadão. 

(C) Têm seus direitos humanos inteiramente respeitados. 

(D) Atiçam personalidades sádicas e depravadas dos 
policiais, uma qualidade a ser alcançada pela polícia 
militar. 

 

Questão 44 

É sabido que, à medida que a sociedade se moderniza, a 
partir do acolhimento de novos comportamentos e 
tecnologias, há uma tendência natural ao surgimento de 
inovações legislativas. Assim, a facilidade com que 
obtemos celulares do tipo smartphones, com câmeras de 
alta resolução e fácil acesso à internet, criou-se a 
possibilidade de ex-maridos e ex-esposas, na intenção de 
humilhar o ex-companheiro, usar a internet para publicar 
as fotos e vídeos íntimos que fizeram juntos quando 
estavam envolvidos no relacionamento amoroso, em um 
momento de intimidade e confiança do casal. Trata-se de 
um desafio ao policiamento comunitário, já que é difícil 
para a polícia se aproximar dessa relação interpessoal para 
levantar o cometimento de crimes. Nesse contexto, 
estamos falando da criação de lei nova para a 
criminalização do: 

 

(A) Revenge porn (Pornografia de vingança). 

(B) Estupro coletivo. 

(C) Estupro de vulnerável. 

(D) Rapto violento ou mediante fraude. 
 

Questão 45 

Crimes como roubos com invasão de residências, roubos 
de carros estacionados na rua e, mais recentemente, os 
“arrastões” em edifícios, em que grupos assaltam vários 
apartamentos em uma única ação, são fontes de 
preocupação entre os moradores de grandes centros 
urbanos. São casos que merecem atenção não apenas por 
se tratarem de crimes, mas por representarem às vítimas 
uma vulnerabilidade e proximidade com a violência muito 
grande. Isso porque ocorrem dentro do espaço privado 
dessas pessoas ou muito próximo a ele, causando um 
impacto grande no sentimento de medo e insegurança. 

A partir da percepção de problemas comuns e da sensação 
de insegurança de moradores de uma área, relacionada a 
crimes como arrombamentos de casas e veículos, foram 
desenvolvidos programas de parceria entre a comunidade 
e a polícia. Várias experiências foram inspiradas no modelo 
“Neighbourhood Watch” (Vigilância de bairro), bastante 
difundido nos Estados Unidos. Programas similares adotam 
nomes como “Block Watch” (Vigilância de quarteirão); 
“Apartment Watch” (Vigilância de apartamento); “Home 
Watch” (Vigilância de casa) e “Community Watch” 
(Vigilância comunitária), variando apenas em algumas 
características. O que todos têm em comum é: 

(A) A necessidade de investigação formal, com instauração 
de inquéritos policiais pelos praças da polícia militar 
lotados no batalhão responsável pela área. 

(B) Que a polícia não precisa ser acionada nesses casos, 
havendo um grupo de moradores que se responsabiliza 
pela segurança privada da área, promovendo sua 
justiça particular, diante da ausência estatal. 

(C) A impossibilidade da realização do policiamento 
ostensivo naquele espaço, uma vez que os vizinhos não 
permitem que a polícia se envolva no tratamento da 
criminalidade na área, seja porque ali moram 
criminosos, seja por outros motivos. 

(D) A existência de um trabalho conjunto entre os 
moradores de uma determinada área e a polícia local 
para a prevenção de crimes, através da sistematização 
da vigilância em um determinado espaço geográfico 
definido. 
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Questão 46 

Os Conselhos de Segurança (CONSEGs) existem em vários 
Estados e cidades do Brasil. Apesar dos diferentes nomes 
(em MG, por exemplo, são Conselhos Comunitários de 
Segurança Pública, CONSEPs) e de algumas outras 
diferenças, esses Conselhos caracterizam-se por serem 
formados por pessoas de um mesmo bairro, região ou 
município que se reúnem, junto com representantes do 
poder público e policiais, para discutir, analisar, planejar e 
acompanhar a solução de seus problemas de segurança. 
Com efeito, pode-se dizer que esses Conselhos: 

 

(A) São espaços de mediação de conflitos, onde os 
criminosos da região são trazidos para julgamento 
perante os membros do Conselho. 

(B) Têm como atribuição discutir a promoção na carreira 
dos policiais militares lotados no batalhão da área. 

(C) Criam espaços nos quais a polícia e comunidade local 
podem se encontrar para debater as necessidades e 
prioridades locais. 

(D) Servem como substitutos do Poder Judiciário em 
municípios com menos de 5.000 (cinco mil) habitantes, 
onde exatamente o Judiciário não alcança. 

 

Questão 47 

Polícia Comunitária NÃO é:  

I – Condescendente com o crime. 

II – Uma mera assistência social. 

III – Necessariamente o patrulhamento a pé ou de 
bicicleta. 

 

Considerando os itens acima, pode-se afirmar que está(ão) 
correto(s) apenas: 

(A) I. 

(B) III. 

(C) I e II. 

(D) I, II e III. 
 

Questão 48 

São princípios da polícia comunitária, EXCETO: 

 

(A) Filosofia e Estratégia organizacional. 

(B) Funções de Polícia marítima e aeroportuária. 

(C) Policiamento descentralizado e personalizado. 

(D) Extensão do mandato policial. 
 

Questão 49 

Dentre os movimentos sociais temos como exemplo o MST 
(Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, 
conhecido como Movimento dos Sem-Terra), o qual 
historicamente luta no Brasil pela: 

 

(A) Realização da Reforma tributária. 

(B) Realização da Reforma agrária. 

(C) Emenda à Constituição de 1969. 

(D) Paralisação da produção agrícola no país. 
 

Questão 50 

Os movimentos sociais são ações coletivas mantidas por 
grupos organizados da sociedade que visam lutar por 
alguma causa social. Em geral, o grito levantado pelos 
movimentos sociais representa: 

 

(A) Um grupo composto por membros de diferentes 
classes sociais em busca de privilégios dentro de uma 
sociedade comunista e oligárquica. 

(B) Um grupo empresário que busca isenções tributárias 
para acelerar o processo de desenvolvimento 
econômico nacional. 

(C) A voz de pessoas que acham que têm mais direitos que 
as outras, por isso tais movimentos devem ser 
criminalizados e reprimidos. 

(D) A voz de pessoas excluídas do processo democrático, 
que buscam ocupar os espaços de direito na sociedade. 

 


