
 

 

  
 

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

 

 
      CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS - CHO 

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: 

“A estratégia é uma economia de forças.” ( Carl Von Clausewitz) 

 

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 

 

Leia o documento e analise as afirmativas. 

Texto adaptado da internet. 

Com relação à proposta de correspondência oficial acima e 
o modelo adotado na Polícia Militar da Paraíba (PMPB), 
analise as características, a adequação da linguagem ao 
tipo de documento e o formato do texto. De acordo com o 
modelo adotado na Polícia Militar da Paraíba (PMPB), o 
documento acima 

I. é um Ofício Circular enviado pelo Chefe do Estado- Maior 
aos Integrantes da PMPB. 

II.  está inadequado ao modelo da PMPB, pois  a palavra 
assunto deveria estar em maiúscula. 

III. apresenta o Brasão do Estado da Paraíba centralizado 
tamanho 1,5cm de altura e de largura. 

IV. está inapropriado, pois o fecho não está numerado e 
saudando o destinatário. 

Estão corretas apenas as afirmativas: 

(A) I, II e IV. 

(B) II, III e IV. 

(C) I e II. 

(D) I, II e III. 

 

Questão 2 

O Endomarketing é uma estratégia de marketing 
institucional voltada para ações internas na empresa, que 
contempla: 

I. a melhoria da imagem da empresa entre os seus 
colaboradores, culminando em uma equipe motivada. 

II.  o aumento do índice de rotatividade de funcionários 
atraídos por maiores salários a aqueles que são altamente 
qualificados. 

III. o aumento da motivação dos funcionários ao 
perceberem que estão inseridos em um ambiente que se 
preocupa com a qualidade de trabalho e bem-estar. 

IV. a lealdade e compromisso que os funcionários 
desenvolvem com o lugar onde trabalham. 

V. uma filosofia que tem aplicação restrita nas transações 
empresariais orientadas ao lucro. 

Estão corretas apenas: 

(A) I, II e V. 

(B) I, III e IV. 

(C) III, IV e V. 

(D) II, IV e V. 
 

 
XXXXXXXX nº 40.088.2/2020 – EMPM 

                                                                                                                   
Paraíba, 21 de maio de 2020. 

Aos: Integrantes da PMPB 

Assunto: Tornar sem efeito a prorrogação para 
2022 da adoção do novo fardamento B1 

Ref: - XXXXXXXXX nº 10.184.2/2020 – EMPM  

         - XXXXXXXXX nº 017.6F-19 – DAL 6 

                                               Considerando o anúncio 
do Exmo Sr Governador do Estado e o 
comunicado do Exmo Sr Comandante Geral de 
que o pagamento do Abono Fardamento será no 
próximo dia 29 de maio de 2020, torno sem efeito 
o teor do XXXXXXX nº 10.184.2/2020 – EMPM, de 
22 de abril de 2020, retornando ao previsto no 
XXXXXXXX nº 017.6F-19 – DAL 6, que estabelece 
como prazo limite para a adoção do novo 
uniforme B1 a data de 31 de maio de 2021. 

 

MARCO ANTÔNIO DE MELLO BRITO, CORONEL PM 

CHEFE DO ESTADO-MAIOR 
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Questão 3 

Leia o Memorando abaixo e analise as afirmativas. 

 
https://www.metropoles.com/distrito-federal/seguranca-df/pm-amplia-
registros 

Com base no modelo de Memorando adotado na Polícia 
Militar da Paraíba (PMPB), podemos inferir que, no 
documento acima, foi contemplado os seguintes aspectos: 

I.  a identificação das funções das autoridades remetente e 
destinatário do documento. 

II. a identificação do assunto no quinto campo. 

III. o aposto “ciente” na linha abaixo da assinatura do 
remetente, a hora e data do recebimento. 

IV. a transmissão de ordens aos escalões subordinados no 
texto. 

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

(A) I, II e IV. 

(B) II e IV 

(C) IV. 

(D) I e IV. 
 

Questão 4 

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 5 

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 6 

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 7 

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 8 

O fecho da comunicação, no 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 ele é a: 

 

(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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Raciocínio Lógico 

Questão 11 

Uma sequência numérica pode ser definida como uma 
listagem de elementos dispostos em determinada ordem. 
Dessa forma, qual é a soma dos três próximos números da 
sequência? 

 

(0, 1, 4, 9, 16,...) 

(A) 110 

(B) 120 

(C) 155 

(D) 111 
 

Questão 12 

Amélia, Bruna, Cristina e Débora estão apostando uma 
corrida. Ao fim da corrida, exaustas, as quatro amigas 
discutem sobre a ganhadora e as demais posições: 

• Amélia diz que Cristina ganhou e Bruna chegou 
em segundo lugar 

• Bruna diz que Cristina chegou em segundo lugar e 
Débora em terceiro 

• Cristina diz que Débora foi a última e Amélia a 
segunda 

Se cada uma das mulheres disse uma verdade e uma 
mentira, podemos afirmar que: 

(A) Débora chegou em quarto lugar. 

(B) Cristina chegou em primeiro lugar. 

(C) Cristina chegou em terceiro lugar. 

(D) Bruna chegou em segundo lugar. 
 

Questão 13 

João possui quatro filhos: Marcelo, Otávio, Saulo e Pedro. 
Marcelo é casado com Luiza, Otávio é casado com Maria, 
Saulo é pai solteiro e Pedro é o único filho menor de idade. 
João deseja ir ao jogo de futebol com um de seus filhos e 
irá sortear um deles para o acompanhar. A probabilidade 
de João escolher um filho casado ou um filho menor de 
idade é de: 

 

(A) 50% 

(B) 25% 

(C) 30% 

(D) 75% 
 

Questão 14 

No lançamento simultâneo de dois dados não 
tendenciosos, qual a probabilidade de obter soma igual a 
6, de modo que os dois números escolhidos sejam 
múltiplos de dois? 

 

(A) 
�

��
 

(B) 
�

��
 

(C) 
�

�
 

(D) 
�

�
 

 

Questão 15 

Carlos mora na cidade A e deseja chegar ao seu trabalho 
localizado na cidade C, passando pela cidade B. Ele 
observou que para ir da cidade A à cidade B existem 5 
rodovias distintas, e para ir da cidade B à cidade C existem 
7 rodovias distintas. Ao sair de casa, Carlos é informado 
que uma das rodovias entre as cidades B e C está em obras 
e, portanto, interditada. Dessa forma, o número de 
percursos diferentes que Carlos pode fazer para chegar em 
seu trabalho é: 

 

(A) 12. 

(B) 35. 

(C) 25. 

(D) 30. 
 

Questão 16 

A negação das proposições " Todo professor ganha pouco" 
e " Algum policial militar desconhece a constituição" é: 

 

(A) existe um professor que ganha pouco e não existe um 
policial que desconhece a constituição. 

(B) algum professor ganha pouco e todo policial militar 
conhece a constituição. 

(C) algum professor não ganha pouco e todo policial 
desconhece a constituição. 

(D) algum professor não ganha pouco e nenhum policial 
militar desconhece a constituição. 

 

Questão 17 

Uma proposição é uma sentença declarativa, que será 
expressa por meio de palavras e números, ou seja, uma 
frase em que se possa atribuir o valor Verdadeiro ou falso. 
Dessa forma, assinale a alternativa que identifica uma 
proposição: 

 

(A) Quando sairemos juntos? 

(B) Pratique exercícios com mais frequência. 

(C) Boa noite! 

(D) Se João se alimentar bem, então evitará doenças 
oportunistas. 
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Questão 18 

PIN é a sigla em inglês para Personal Identification 
Number, ou Número de Identificação Pessoal. Ele Consiste 
em uma senha numérica, semelhante a um cartão de 
crédito, por exemplo, e normalmente possui quatro 
dígitos.  

 

Uma pessoa deseja criar uma senha segura para proteger 
informações e arquivos em seu celular e, para isso, precisa 
elaborar uma senha em que todos os 4 números sejam 
distintos entre si. De quantas formas possíveis essa pessoa 
pode criar essa senha? 

(A) 10! 

(B) 5040 

(C) 10� 

(D) 1000 
 

Questão 19 

Observe a seguinte relação entre as premissas e a 
conclusão: 

• Premissa 1: Os padres do Hemisfério Sul são 
homens 

• Premissa 2: Os padres do Hemisfério Norte são 
homens 

• Conclusão: Todos os padres são homens 

Esse tipo de argumento pode ser considerado: 

 

(A) Indutivo. 

(B) Falácia. 

(C) Dedutivo. 

(D) Conjuntivo. 
 

Questão 20 

Na lógica e na retórica uma falácia é 
um argumento logicamente incoerente, sem fundamento, 
inválido ou falho na tentativa de provar eficazmente o que 
alega. Assim, o argumento “Caetano Veloso disse que o 
violão tem cinco cordas. Como ele é um grande violonista, 
a afirmação é verdadeira” se enquadra em que tipo de 
falácia? 

 

(A) ad hominem  

(B) Apelo à ignorância  

(C) Apelo à autoridade 

(D) Falso dilema 
 

 

História da Paraíba 

Questão 21 

A respeito das expedições de conquista da Paraíba, 
assinale a alternativa INCORRETA. 

 

(A) O comandante da expedição de 1574 foi o Ouvidor 
Geral D. Fernão da Silva. Ao chegar no Brasil, Fernão 
tomou posse das terras em nome do rei sem que 
houvesse nenhuma resistência, mas isso foi apenas 
uma armadilha. Sua tropa foi surpreendida por 
indígenas e teve que recuar para Pernambuco. 

(B) Quem comandou a expedição de 1575 foi o 
Governador Geral, D. Luís de Brito. Sua expedição foi 
prejudicada por ventos desfavoráveis e eles nem 
chegaram sequer às terras paraibanas. Três anos 
depois outro Governador Geral (Lourenço Veiga), 
tentou conquistar a o Rio Paraíba, não obtendo êxito. 

(C) Na expedição de 1579, Frutuoso Barbosa impôs a 
condição de que se ele conquistasse a Paraíba, a 
governaria por dez anos. Essa ideia só lhe trouxe 
prejuízos, uma vez que quando estava vindo à Paraíba, 
caiu sobre sua frota uma forte tormenta e além de ter 
que recuar até Portugal, ele perdeu sua esposa. 

(D) A expedição de 1588 teve a presença de Flores Valdez, 
Felipe de Moura e o insistente Frutuoso Barbosa, que 
conseguiram finalmente expulsar os holandeses e 
conquistar a Paraíba. Após a conquista, eles 
construíram os fortes de São Tiago e São Felipe. 

 

Questão 22 

“Ocorrida em 1874, ficou assim conhecida pela 
modificação que provocou no sistema de pesos e medidas, 
fato este que provocou uma grande revolução na Paraíba.” 

O trecho acima diz respeito a: 

(A) Revolta dos Quebra Quilos. 

(B) Guerra dos Mascates. 

(C) Revolução de 1817. 

(D) Revolução Praieira. 
 

Questão 23 

Foi o movimento armado, liderado pelos estados de Minas 
Gerais, Paraíba e Rio Grande do Sul, que depôs o 
presidente da República Washington Luís: 

 

(A) A revolta da princesa. 

(B) O Ronco da Abelha. 

(C) Revolução de 1930. 

(D) Revolução constitucionalista. 
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Questão 24 

O grupo indígena expulso da Paraíba por ajudar os 
holandeses em sua invasão foram os: 

 

(A) Potiguaras. 

(B) Tupis. 

(C) Tabajaras. 

(D) Cariris. 
 

Questão 25 

Em 1534, o rei português D. João III dividiu a colônia 
em capitanias hereditárias, sendo a Paraíba subordinada à 
capitania de 

 

(A) Pernambuco. 

(B) Itamaracá. 

(C) Ilhéus. 

(D) Bahia. 
 

 

Conhecimento de Legislação 

Questão 26 

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 27 

A CF/88 prevê que para reunião pacífica, sem armas, em 
locais abertos ao público, é necessário: 

 

(A) Autorização da autoridade competente. 

(B) Prévio aviso à autoridade competente. 

(C) Frustrar outra reunião anteriormente convocada para o 
mesmo local. 

(D) Que as armas estejam guardadas em lugar seguro, com 
acesso do Governador do estado. 

 

Questão 28 

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 29 

A CF/88 garante a todos o direito de propriedade, porém 
prevê que a propriedade: 

 

(A) Atenderá a sua função social. 

(B) Deve estar registrada no nome do homem patriarca da 
família. 

(C) Está mesmo garantida apenas àqueles com renda bruta 
mensal superior a cinco salários-mínimos. 

(D) Deve ser dividida ao meio, sendo que metade ficará 
destinada ao desenvolvimento de atividades 
agropecuárias. 
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Questão 30 

De acordo com a CF/88, o racismo constitui: 

 

(A) Crime. 

(B) Contravenção penal. 

(C) Infração administrativa. 

(D) Ato lícito. 
 

Questão 31 

Com base no texto constitucional, é ERRADO 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 32 

“O Direito Penal possui natureza subsidiária, de modo que 
só deve ser acionado quando outros ramos do Direito não 
sejam suficientes para a proteção dos bens jurídicos 
envolvidos”. 

 

O texto acima traz a definição do princípio da: 

(A) Culpabilidade. 

(B) Limitação das penas. 

(C) Fragmentariedade. 

(D) Adequação social. 
 

Questão 33 

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 34 

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. 
 

Questão 35 

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 36 

O crime de homicídio será processado e julgado por meio 
de ação penal: 

 

(A) Pública incondicionada. 

(B) Pública condicionada à representação do ofendido. 

(C) Privada. 

(D) Internacional. 
 

Questão 37 

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 38 

O crime de Revolta, previsto no Código Penal Militar, 
pressupõe: 

 

(A) Apenas a pluralidade de agentes. 

(B) Que os agentes estejam armados. 

(C) Que os agentes sejam oficiais de carreira. 

(D) Que os agentes estejam na inatividade. 
 

Questão 39 

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. 

 



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

 

Curso de Habilitação de Oficiais - CHO  Tipo  A – Página 9 

 

Questão 40 

Considerando o que dispõe a LOJE – Lei de Organização e 
Divisão Judiciárias do Estado da Paraíba, os Conselhos da 
Justiça Militar são divididos em Conselhos Especiais e 
Conselhos Permanentes ou Trimestrais. Compete aos 
Conselhos Especiais o julgamento: 

 

(A) De Oficiais. 

(B) De Praças. 

(C) Apenas de Soldados. 

(D) Apenas de Juízes de Direito. 
 

Questão 41 

Segundo ensinamento do Direito Administrativo, 
compõem a Administração Direta: 

 

(A) Sociedades de economia mista. 

(B) Empresas públicas. 

(C) Órgãos públicos. 

(D) Autarquias. 
 

Questão 42 

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 43 

O agente que constrange alguém com emprego de 
violência, causando-lhe sofrimento físico, com a finalidade 
de obter dela a confissão da autoria de um crime, pode 
responder pelo delito de:  

 

(A) Tortura. 

(B) Homicídio. 

(C) Estelionato. 

(D) Exposição da vida de outrem. 
 

Questão 44 

Sobre a possibilidade de o policial militar da ativa ser 
empresário, é correto afirmar, com base no que dispõe o 
Estatuto dos Policiais Militares da Paraíba (Lei estadual Nº 
3.909/77), que: 

 

(A) Lhe é proibido, em qualquer circunstância, comerciar 
ou tomar parte na administração ou gerência de 
sociedade ou dela ser sócio ou participar. 

(B) Poderá ser empresário apenas na condição de acionista 
ou quotista em sociedade anônima ou por quotas de 
responsabilidade limitada. 

(C) Poderá ser empresário apenas na condição de 
empresário individual ou sócio majoritário de 
sociedade limitada ou anônima. 

(D) Poderá ser empresário se a empresa for de pequeno 
porte e cuidar de assuntos relacionados à segurança 
pública, ao meio ambiente ou à saúde pública. 

 

Questão 45 

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. 
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Conhecimentos Específicos 

Questão 46 

São direitos humanos garantidos expressamente pela 
Declaração Universal dos Direitos Humanos: 

 

(A) Asilo, prisão especial em sala de estado-maior e 
investimento financeiro em poupança. 

(B) Asilo, prisão especial em sala de estado-maior e 
segurança pessoal. 

(C) Vida, previdência social e segurança pessoal. 

(D) Vida, liberdade e nacionalidade. 
 

Questão 47 

Segundo a Constituição Federal de 1988, a prevalência dos 
direitos humanos é um dos princípios pelos quais a 
República Federativa do Brasil se rege na(o)(s) sua(eu)(s): 

 

(A) Tripartição de poderes. 

(B) Análise combinatória. 

(C) Relações internacionais. 

(D) Objetivos fundamentais. 
 

Questão 48 

Tendo em vista as diferenças entre a polícia tradicional e a 
polícia comunitária, preencha corretamente a correlação 
abaixo: 

 

(1) Polícia tradicional 

(2) Polícia comunitária 

 

(  ) O papel da Polícia é preocupar-se com a resolução do 
crime. 

( ) As prioridades da Polícia são quaisquer problemas que 
estejam afligindo a comunidade. 

(  ) O que determina a eficácia da polícia é o apoio e a 
cooperação do público. 

(  )O que determina a eficiência da Polícia é o tempo de 
resposta. 

(  ) O policial trabalha voltado para os 98% da população de 
sua área, que são pessoas de bem e trabalhadoras. 

(  ) O policial trabalha voltado unicamente para a 
marginalidade de sua área, que representa, no máximo, 
2% da população residente ali e onde “todos têm algum 
envolvimento com o crime, até prova em contrário”. 

 

Considerando as assertivas acima, a correta correlação, de 
cima para baixo, é: 

(A) 1, 2, 2, 1, 2 e 1. 

(B) 1, 2, 1, 2, 1 e 2. 

(C) 2, 2, 2, 1, 1 e 1. 

(D) 2, 1, 1, 1, 2 e 1. 

 

Questão 49 

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 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. 

 


