
 

 

 
 

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

 

 
      CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS - CFS 

Turno: MANHÃ 

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: 

“Por mais brilhante que a estratégia seja, você dev e sempre olhar para os 
resultados.” ( Winston Churchill) 

 

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 respostas. 

 
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 

Os Policiais Militares e os servidores civis lotados na PMPB, 
ao redigirem um Requerimento, devem observar no 
primeiro campo: 

I. o alinhamento do brasão à esquerda, tamanho 1,5cm de 
altura e de largura.  

II. o nome do requerente, posto ou graduação, endereço e 
a matrícula. 

III. o vocativo da autoridade destinatária, a unidade, 
subunidade e local de serviço. 

IV. a classificação do Requerimento, alinhado à esquerda 
do timbre. 

V. o protocolo de recebimento, alinhado à esquerda da 
classificação do Requerimento. 

Estão corretas apenas: 

(A) I, IV e V. 

(B) I, II e III. 

(C) I, III e V. 

(D) II, III e IV. 
 

Questão 2 

Leia as afirmativas em relação a finalidade, forma e 
estrutura do Requerimento. 

I. Impossibilita a continuação do texto em outras folhas 
enumeradas, por isso, deve conter um texto curto 
facilitando a difusão através de meio eletrônico. 

II. Compreende um mínimo de dois itens, podendo conter 
mais, conforme a necessidade da exposição. 

III. Solicita a autoridade competente concessão, 
regulamentação ou reconhecimento de direito previsto em 
legislação vigente.  

Está (ão) correta(s) a(s) afirmativa (s): 

(A) I, apenas. 

(B) I e II, apenas. 

(C) II e III, apenas. 

(D) II, apenas. 
 

Questão 3 

Os documentos oficiais são sempre formais e de necessária 
uniformidade, isto é, obedecem às regras de forma, ao 
padrão de linguagem e à formalidade de tratamento. 
Sobre o documento, Parte, é correto afirmar que: 

I. a forma de tratamento usada é Vossa Senhoria. 

II. o texto deve ser claro, conciso, e conter os dados 
capazes de identificar as pessoas com comentários ou 
opiniões pessoais. 

III. quando digitado em uma folha inteira de papel ofício, 
os espaços verticais serão os mesmos do Requerimento. 

IV. os parágrafos devem ser numerados, a exceção do 
primeiro. 

Está (ão) correta(s), apenas: 

(A) I, II e III. 

(B) I e IV. 

(C) I. 

(D) II. 
 

Questão 4 

É através do documento, Ofício que o militar em função de 
comando, direção ou chefia, comunica-se com outra 
autoridade para tratar de assunto de caráter 
administrativo.  No Ofício interno, o fecho contempla: 

 

(A) para a hierarquia inferior, a palavra “Cordialmente”. 

(B) a palavra "Atenciosamente" para todas as hierarquias. 

(C) a numeração e a saudação ao destinatário. 

(D) o nome de guerra em negrito, o posto ou graduação. 
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Questão 5 

Leia o Memorando abaixo que solicita o remanejamento 
de área dos policiais pré-candidatos nas eleições 2020. De 
acordo com a Portaria nº004, o modelo de Memorando, na 
forma do anexo único, visa a unificação no âmbito da 
Polícia Militar da Paraíba. É correto afirmar que o 
documento abaixo: 

 

 
(A) coloca como facultativa a assinatura, a hora e a data do 

recebimento do destinatário. 

(B) designa como pessoa competente para expedir o 
memorando o Corregedor ou Comandante-Geral. 

(C) adota uma numeração, seguindo a ordem natural dos 
números inteiros. 

(D) estabelece que o registro do protocolo deve ser feito 
preferencialmente no espaço antes da numeração do 
documento. 

 

Questão 6 

De acordo com as instruções gerais para a elaboração do 
Ofício, analise as afirmativas abaixo. 

I.  é adotada uma numeração, seguindo a ordem natural 
dos números inteiros, iniciada a 1º de janeiro de cada ano 
e encerrada a 31 de dezembro. 

II. digitado na metade de uma folha de papel formato A-4 
(21cm x 29,7cm), obedece a espaços simples entre os itens 
do cabeçalho. 

 III. é digitado em fonte Times New Roman, tamanho 12, 
recuo do parágrafo de 3,0cm à esquerda à margem do 
texto, espacejamento simples. 

IV. digitado numa folha de papel formato A-4 (21cm x 
29,7cm) terá dezesseis centímetros de largura, fonte Times 
New Roman, tamanho 12, com recuo do parágrafo de 
6,0cm e espacejamento de 1,5 linhas. 

Está (ão) correta(s) a(s) afirmativa (s): 

(A) I e IV. 

(B) I, II e III. 

(C) IV, apenas. 

(D) III, apenas. 
 

Questão 7 

Para os Membros do Superior Tribunal Militar,  órgão 
máximo da Justiça Militar, a forma de tratamento utilizada 
no Ofício interno ou externo é: 

 

(A) Vossa Excelentíssima. 

(B) Vossa Eminência. 

(C) Vossa Excelência. 

(D) Vossa Senhoria. 
 

Questão 8 

A comunicação, por fazer parte dos investimentos 
estratégicos, precisa apresentar resultados, para então 
comprovar sua eficácia. “A mensuração dos resultados visa 
comprovar a efetividade e o grande valor do trabalho de 
comunicação organizacional.” (SOARES, 2010) 

Considerando esse contexto, avalie as seguintes asserções 
e a relação proposta entre elas. 

I. O clipping é um elemento indispensável para analisar as 
ações e as estratégias da concorrência, e pode identificar 
falhas no processo de comunicação das empresas.  

PORQUE 

II. O clipping é importante no amparo de questões legais, 
podendo ser utilizado como um registro de informações 
que foram divulgadas oficialmente, pois, comprova o 
trabalho que vem sendo realizado pela assessoria ou pela 
empresa responsável pelas práticas cotidianas de 
comunicação. 

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta. 

(A) I e II são proposições falsas. 

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

 

Questão 9 

Para Rego, (1986), um dos principais objetivos das 
publicações organizacionais está em “combater o 
desconhecimento a respeito da empresa e promover a 
integração entre os públicos ligados a ela”. Para combater 
a desinformação, a Newsletter é uma boa opção porque é 
uma comunicação: 

 

(A) regular e periódica enviada para clientes. 

(B) irregular de campanhas institucionais. 

(C) que satisfaz todas as necessidades do cliente. 

(D) especial para a mente do cliente. 
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Questão 10 

O Marketing de relacionamento é o conjunto de 
estratégias de construção e disseminação de marca e 
prospecção, que engloba estratégias como: 

I. parabenizar o cliente em datas importantes da sua vida. 

II. divulgar sem se preocupar com a satisfação do cliente. 

III. fidelizar e criar autoridade no mercado. 

IV. criar uma relação contínua e progressiva com cada 
pessoa. 

Está (ão) correta(s) a(s) afirmativa (s): 

(A) I e II. 

(B) III e IV. 

(C) I, III e IV. 

(D) I, apenas. 
 

 

Raciocínio Lógico 

Questão 11 

São realizados 4 lançamentos sucessivos de um dado 
perfeito. Qual a probabilidade de ocorrer, nos quatro 
casos, o número 3? 

 

(A) 
�

����
 

(B) 
�

��
 

(C) 
�

��
 

(D) 81 
 

Questão 12 

Um zoológico possui 102 espécies de mamíferos, 216 
espécies de aves, 95 de répteis, 71 de anfíbios e 16 
espécies de invertebrados, em recintos e terrários amplos 
e semelhantes ao habitat natural. Escolhendo um animal 
ao acaso, qual a probabilidade dele ser um mamífero? 

 

(A) 25,5% 

(B) 20,4% 

(C) 32,4% 

(D) 41,3% 
 

Questão 13 

Uma empresa quer sortear uma viagem de férias entre 
seus funcionários, então, distribui fichas que possuem 3 
números distintos de 1 a 30. No dia do sorteio, um dos 
funcionários trará uma urna contendo 30 bolas numeradas 
de 1 a 30 e serão retiradas simultaneamente três bolas. 
Quantas fichas são possíveis? 

 

(A) 2200 

(B) 3060 

(C) 4000 

(D) 4060 
 

Questão 14 

Os números palíndromos, também chamados de capicuas, 
são números que podem ser lidos em ordem inversa e 
continuam tendo o mesmo valor, por exemplo: 88, 909, 
12321. Dessa forma, quantos palíndromos de 7 algarismos 
podem ser formados? 

 

(A) 7500 

(B) 9000 

(C) 9500 

(D) 12000 
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Questão 15 

Um homem fumante compulsivo consome cerca de 17 
cigarros por dia, em média. Assim, em três anos ele irá 
consumir quantos cigarros? 

 

(A) 490 

(B) 51 

(C) 93 

(D) 18615 
 

Questão 16 

Antônio e Hugo estavam conversando sobre sorte e azar 
em jogos de adivinhação. Segundo Hugo, se Antônio 
escolhesse um dia da semana qualquer em sua mente, ele 
adivinharia o dia escolhido com apenas um “chute”. Dessa 
forma, qual a probabilidade do dia escolhido por Antônio 
cair em um fim de semana? 

 

(A) 
�

�
 

(B) 
�

�
 

(C) 
�

�
 

(D) 
�

�
 

 

Questão 17 

Uma turma do colégio X precisa escolher um de seus 
alunos para ser representante de turma. Além disso, 
outros dois membros devem ser escolhidos pela turma, a 
fim de formar uma comissão representante da sala 
composta por três membros, incluindo o primeiro 
escolhido. Sabendo que existem 25 alunos nesta sala, de 
quantas maneiras distintas esse grupo de representantes 
da comissão pode ser escolhido? 

 

(A) 2300 

(B) 2100 

(C) 1800 

(D) 1950 
 

Questão 18 

Uma sequência numérica pode ser definida como uma 
listagem de elementos dispostos em determinada ordem. 
Dessa forma, qual o próximo número da sequência:      

(0, 1, 3, 7, 15, …) 

(A) 38 

(B) 36 

(C) 31 

(D) 30 
 

Questão 19 

Observe a seguinte afirmação: 

Marcelo é mais alto que João, e Marcos é mais baixo que 
Marcelo. 

Portanto, pode-se afirmar que: 

(A) Marcos é mais alto que João. 

(B) Marcelo é mais baixo que Marcos. 

(C) João é o mais alto dos três. 

(D) é impossível afirmar quem é o mais alto entre Marcos e 
João. 

 

Questão 20 

Considere a seguinte sequência: 

PARAIBAPARAIBAPARAIBA... 

 

Pode-se afirmar que a milésima letra dessa sequência será: 

(A) R 

(B) A 

(C) P 

(D) B 
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Conhecimento de Legislação 

Questão 21 

A inviolabilidade de domicílio é direito constitucional, 
porém existem exceções previstas na própria Constituição 
que permitem o ingresso no domicílio alheio. Uma delas é 
para: 

 

(A) Prestar socorro. 

(B) Praticar infrações penais. 

(C) Prender pessoas que tenham cometido crimes 
hediondos no passado. 

(D) Efetuar a prisão preventiva de alguém procurado pela 
Justiça, desde que o mandado de prisão seja cumprido 
no período noturno, quando é mais certo que o 
procurado estará em casa no momento da diligência. 

 

Questão 22 

A locomoção no território nacional em tempo de paz é: 

 

(A) Livre. 

(B) Condicionada à apresentação de passaporte. 

(C) Condicionada à apresentação de identidade (RG). 

(D) Condicionada ao requisito de ser brasileiro nato. 
 

Questão 23 

O respeito à integridade física e moral é garantia do preso, 
prevista no: 

 

(A) Artigo 2º da Constituição Federal. 

(B) Artigo 5º da Constituição Federal. 

(C) Artigo 157 do Código Penal. 

(D) Artigo 171 do Código Penal. 
 

Questão 24 

Segundo a Constituição Federal de 1988, ninguém será 
considerado culpado até a (o): 

 

(A) Prisão em flagrante delito. 

(B) Recebimento da denúncia. 

(C) Sentença de absolvição sumária. 

(D) Trânsito em julgado de sentença penal condenatória. 
 

Questão 25 

A Constituição Federal de 1988 dispõe que é livre a 
manifestação do pensamento, contudo fica proibido o(a):  

 

(A) Anonimato. 

(B) Indenização por dano moral. 

(C) Reparação dos danos causados ao meio ambiente.  

(D) Gratuidade do ensino público em estabelecimentos 
oficiais. 

 

Questão 26 

São funções da Polícia Militar previstas na Constituição 
Federal de 1988: 

 

(A) Exercício, com exclusividade, das funções de polícia 
judiciária da União. 

(B) Proteção dos bens, serviços e instalações do Município. 

(C) Policiamento ostensivo e preservação da ordem 
pública. 

(D) Patrulhamento ostensivo das rodovias federais. 
 

Questão 27 

O crime de Desacato, previsto no Código Penal Brasileiro, é 
um crime contra a(o): 

 

(A) Vida. 

(B) Patrimônio. 

(C) Fé Pública. 

(D) Administração Pública. 
 

Questão 28 

O sujeito que destrói um computador que é patrimônio do 
Município, responde por: 

 

(A) Crime de Dano simples. 

(B) Crime de Dano qualificado. 

(C) Esbulho possessório. 

(D) Nenhum crime, pois o patrimônio dos Municípios não é 
tutelado pela lei penal. 

 

Questão 29 

Quem usa moderadamente dos meios necessários para 
repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou 
de outrem, em tese: 

 

(A) Comete crime de lesão corporal. 

(B) Comete crime de violência administrativa. 

(C) Não comete crime, por ter agido em legítima defesa. 

(D) Não comete crime, por extinção da sua punibilidade. 
 

Questão 30 

Conforme norma do Código de Processo Penal, quando há 
fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de 
objetos que constituam corpo de delito, a busca pessoal: 

 

(A) Depende de mandado judicial. 

(B) Independe de mandado judicial. 

(C) Só pode ser realizada quando autorizada por familiar 
do revistado. 

(D) Não ocorrerá porque não é um procedimento previsto 
na lei brasileira. 
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Questão 31 

Suponha que X tenha sido capturado em situação de 
flagrante delito conduzido à presença do delegado de 
polícia na delegacia. A depender do crime pelo qual foi 
preso, ainda que seja lavrado o auto de prisão em 
flagrante delito, X poderá: 

 

(A) Ficar na cela e ser obrigado a confessar o crime 
cometido, ali permanecendo até que, enfim, confesse a 
prática criminosa. 

(B) Ficar preso na delegacia por até uma semana antes de 
ser apresentado em audiência de custódia. 

(C) Ser processado e julgado na própria delegacia por 
outros crimes anteriores. 

(D) Ser solto mediante o pagamento de fiança. 
 

Questão 32 

Considerando o que dispõe a LOJE – Lei de Organização e 
Divisão Judiciárias do Estado da Paraíba, o cartório de vara 
Militar poderá ser chefiado por um: 

 

(A) Cabo. 

(B) Primeiro Sargento. 

(C) Major. 

(D) Tenente Coronel. 
 

Questão 33 

Conforme previsão do Código de Processo Penal Militar, o 
inquérito policial militar tem caráter de instrução 
provisória e o objetivo de realizar a apuração sumária de: 

 

(A) Fato definido pela lei como crime militar e sua autoria. 

(B) Crime de corrupção praticado por civil contra a União. 

(C) Crime de receptação praticado em concurso de 
pessoas. 

(D) Notícia-crime recebida pelo Ministério Público do 
Trabalho. 

 

Questão 34 

A conduta de embriagar-se o militar, quando em serviço, 
ou apresentar-se embriagado para prestá-lo, configura 
crime previsto no(a): 

 

(A) Código Penal Militar. 

(B) Código de Processo Penal Militar. 

(C) Constituição Federal. 

(D) Código Penal Brasileiro. 
 

Questão 35 

Configura crime contra a Administração Militar: 

 

(A) Roubo. 

(B) Estelionato. 

(C) Peculato. 

(D) Incêndio. 
 

Questão 36 

Considerando a legislação extravagante, é certo que 
manter presos de ambos os sexos na mesma cela ou 
espaço de confinamento: 

 

(A) Configura crime de leniência. 

(B) Configura crime de abuso de autoridade. 

(C) Configura crime de falso testemunho.  

(D) Não configura nenhum crime. 
 

Questão 37 

Suponha que Alexgildro tenha sido flagrado entorpecido 
por maconha, tendo admitido aos policiais que o 
abordaram que há cerca de uma hora tinha consumido a 
referida substância. Contudo, em revista pessoal, nada de 
ilícito foi encontrado com Alexgildro. Diante dessa 
situação, é possível afirmar que Alexgildro: 

 

(A) Está incurso no crime de tráfico de drogas. 

(B) Está incurso no crime de posse de drogas para 
consumo próprio. 

(C) Está incurso no crime de colaboração como informante 
no tráfico de drogas. 

(D) Não está incurso em nenhum crime, diante da ausência 
de materialidade delitiva. 

 

Questão 38 

Tendo em vista o que dispõe a Lei Maria da Penha – Lei 
11.340/06, são formas de violência doméstica e familiar 
contra a mulher, EXCETO: 

 

(A) Física. 

(B) Moral. 

(C) Jurídica. 

(D) Sexual. 
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Questão 39 

Conforme previsão do Estatuto dos Policiais Militares da 
Paraíba (Lei estadual nº 3909/77), o grau hierárquico da 
Praça conferido por ato do Comandante-geral da Polícia 
Militar é chamado: 

 

(A) Posto. 

(B) Graduação. 

(C) Círculo de Oficiais superiores. 

(D) Círculo de Cabos e Soldados. 
 

Questão 40 

O amor à profissão policial-militar e o entusiasmo com que 
é exercida é manifestação essencial do(a): 

 

(A) Valor policial-militar. 

(B) Ética policial-militar. 

(C) Subordinação policial-militar. 

(D) Conselho Superior de Polícia. 
 

 

Conhecimento Técnico-profissional 

Questão 41 

Sobre os conceitos básicos na doutrina de policiamento 
ostensivo, exercer atividade móvel de observação, 
fiscalização, proteção, reconhecimento, ou mesmo, de 
emprego de força, é o mesmo que: 

 

(A) Municiar. 

(B) Patrulhar. 

(C) Aplicar tática policial militar. 

(D) Aplicar ação policial militar. 
 

Questão 42 

Um dos princípios de Polícia Ostensiva é o princípio X, pelo 
qual o policiamento ostensivo é atividade imprescindível e 
será executado diuturnamente. Assim, é certo que X é o 
princípio da: 

 

(A) Isenção. 

(B) Aplicação. 

(C) Continuidade. 

(D) Responsabilidade territorial. 
 

Questão 43 

Considere o texto abaixo: 

 

“O caráter impessoal e imparcial da ação Policial Militar 
revela a natureza eminentemente profissional da atuação, 
em qualquer ocorrência, e requer que seja revestida de 
urbanidade, energia serena, brevidade compatível e, 
sobretudo, isenção, tolerância e bom senso”. 

 

O texto se refere a um dos requisitos básicos para o 
policiamento ostensivo, qual seja: 

(A) Tempo. 

(B) Conhecimento da missão. 

(C) Conhecimento do local de atuação. 

(D) Comportamento na ocorrência. 
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Questão 44 

Examine o seguinte trecho, em que um policial fala com 
um pedestre que caminhava pela via pública com uma 
mochila nas costas: 

 

“- Parado! Polícia! 

- Coloque a mochila no chão! 

- Mãos na cabeça! 

- Vire-se para a parede! 

- Afaste as pernas e coloque as mãos na parede!” 

 

O trecho exemplifica uma técnica bastante usual no 
policiamento ostensivo nas ruas de um bairro, chamada: 

(A) Abordagem de pessoas. 

(B) Abordagem a edificações. 

(C) Abordagem de veículos. 

(D) Vistoria de veículos. 
 

Questão 45 

A característica dos direitos humanos que prevê que tais 
direitos são limitados, não podendo se falar em direitos 
humanos absolutos, é a: 

 

(A) Universalidade. 

(B) Historicidade. 

(C) Irrenunciabilidade. 

(D) Relatividade. 
 

Questão 46 

Segundo prevê a Carta Magna, os tratados e convenções 
internacionais sobre direitos humanos que forem 
aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois 
turnos, por três quintos dos votos dos respectivos 
membros, serão equivalentes às: 

 

(A) Leis ordinárias. 

(B) Leis complementares. 

(C) Medidas provisórias. 

(D) Emendas constitucionais. 
 

Questão 47 

Considere o texto abaixo: 

 

“O policial é um pleno e legítimo educador, concepção 
explicitada por meio de comportamentos e atitudes do 
policial. Assim, é inegável que a profissão de policial é uma 
profissão formadora de opinião, juntamente com médicos, 
jornalistas, advogados, etc.” 

 

O texto trata de uma das Treze Reflexões sobre Polícia e 
Direitos Humanos, qual seja, a: 

(A) 1ª reflexão: Cidadania, dimensão primeira. 

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

(C) 3ª reflexão: Policial, pedagogo da cidadania. 

(D) 4ª reflexão: Policial e Superego social. 
 

Questão 48 

Leia o seguinte trecho de uma reportagem: 

 

“Uma pesquisa inédita sobre a expansão de organizações 
criminosas no Rio de janeiro revela que milícia e tráfico 
estão presentes em 96 dos 163 bairros da cidade. Nessas 
áreas subjugadas vivem cerca de 3,76 milhões de pessoas, 
do total de 6.747.815 habitantes — segundo estima o 
IBGE”.  
Fonte: 19/10/2020 <https://g1.globo.com/rj/rio-de- 
janeiro/noticia/2020/10/19/rio-tem-37-milhoes-de-habitantes-em-areas-
dominadas-pelo-crime-organizado-milicia-controla-57percent-da-area-da-
cidade-diz-estudo.ghtml>  

 

Considerando o texto acima, é possível inferir que um dos 
problemas da sociedade atual é o crime organizado e o seu 
domínio sobre a população. Um dos maiores desafios ao 
policiamento comunitário é justamente:  

(A) Retirar da vida do crime os jovens que são aliciados 
pelos criminosos ainda crianças para participar da 
organização criminosa. 

(B) Adquirir a confiança da população em áreas dominadas 
pelo crime de modo a conseguir informação para 
encontrar e prender criminosos. 

(C) Competir com os criminosos dessas áreas no 
oferecimento de lazer e esporte para a população. 

(D) Prender criminosos que foram presos anteriormente 
em estabelecimentos prisionais federais. 
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Questão 49 

“O policiamento comunitário proporciona à comunidade 
um serviço policial descentralizado e personalizado. 
Mesmo porque, o próprio policiamento comunitário é 
consciente de que a polícia não pode impor ordem na 
comunidade de fora para dentro, mas que as pessoas 
devem ser encorajadas a pensar na polícia como um 
recurso a ser utilizado para ajudá-las a resolver os seus 
conflitos na convivência dentro da comunidade. O 
policiamento comunitário não pode e nem deve ser 
concebido como apenas uma tática a ser aplicada e que 
depois pode ser substituído simplesmente por um novo 
modelo”. 

 

O texto acima refere-se a um dos 10 Princípios da Polícia 
Comunitária, a saber o: 

(A) 1º Princípio: Ajuda a pessoas vulneráveis. 

(B) 4º Princípio: Filosofia e estratégia organizacional. 

(C) 6º Princípio: Resolução preventiva. 

(D) 10º Princípio: Construção do futuro. 
 

Questão 50 

Na passagem do século XIX para o século XX, os sindicatos 
institucionalizaram-se como coletivos que visavam 
defender os trabalhadores da exploração patronal, 
inspirados, principalmente, pelos ideais marxistas. Nesse 
sentido, surgiram em vários cantos do mundo movimentos 
sociais em defesa dos trabalhadores, das classes sociais 
mais baixas, e movimentos socialistas e anarquistas, que 
visavam uma completa revolução e dissolução da ordem 
social: 

 

(A) Comunista. 

(B) Capitalista. 

(C) Republicana. 

(D) Monárquica. 
 


