Concurso Interno

001. Prova Escrita

Curso

de

Aperfeiçoamento

 Você recebeu sua folha de respostas e este caderno

de

 Transcreva para a folha de respostas, com caneta de

contendo 50 questões objetivas.

tinta azul ou preta, todas as respostas anotadas na folha
intermediária de respostas.

 Confira seu nome e número de inscrição impressos na

capa deste caderno.

Sargentos – I/11

 A duração da prova é de 3 horas e 30 minutos.

 Leia cuidadosamente as questões e escolha a resposta

 A saída do candidato da sala será permitida após trans-

que você considera correta.

corrida a metade do tempo de duração da prova.

 Responda a todas as questões.

 Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas e

 Marque, na folha intermediária de respostas, localizada no

verso desta página, a letra correspondente à alternativa
que você escolheu.

Aguarde

este caderno, podendo destacar esta capa para futura
conferência com o gabarito a ser divulgado.

a ordem do fiscal para abrir este caderno de questões.

06.11.2011

Folha Intermediária de Respostas
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05. Considerando a conduta de Tício, médico regularmente
habilitado, que, desejando matar seu paciente, entrega à
enfermeira uma injeção contendo veneno, afirmando tratar-se
de um anestésico e faz com que ela a aplique no respectivo
paciente, é correto afirmar que:

Conhecimentos Profissionais

Direito Penal

(A) trata-se de crime praticado na modalidade de concurso
de pessoas, respondendo Tício na modalidade dolosa e
a enfermeira na modalidade culposa.

01. Quanto ao dolo, especificamente na modalidade do crime
tentado, é correto afirmar:

(B) trata-se de erro cometido por terceiro, respondendo pela
conduta criminal tão somente Tício.

(A) não é o mesmo dolo do crime consumado, não excluindo
a ideia de culpa.

(C) a enfermeira responderá como partícipe, tendo sua pena
diminuída em 1/6 (um sexto).

(B) não basta tão somente o desencadeamento do processo
executivo de uma conduta típica e antijurídica, mas se
exige também que se identifique a presença de uma
vontade voltada à direção do resultado, que é a mesma
do crime consumado.

(D) a enfermeira, tendo agido por determinação de seu superior, mas sem acautelar-se sobre o conteúdo da injeção,
responderá na modalidade culposa.

(C) não exige atos inequívocos de sua intenção dolosa.

06. Supondo o comando e a execução de uma ordem não manifestamente ilegal de superior hierárquico, é correto afirmar:

(D) a interrupção é mera expressão da vontade do agente.

(A) será possível ao subordinado a apreciação do caráter da
ordem.
02. Um agente que, conscientemente, conduz um veículo com
pessoas agarradas à sua traseira, sem qualquer segurança,
arrisca-se a um resultado danoso, razão pela qual, em ocorrendo, responderá por ele a título de

(B) caso ocorra uma conduta delituosa, excluir-se-á a culpabilidade, por parte do subordinado que cumpriu a ordem.
(C) caso ocorra uma conduta delituosa, o subordinado responderá pelos atos praticados, na modalidade culposa.

(A) dolo eventual.

(D) caso ocorra uma conduta delituosa, o subordinado responderá pelos atos praticados, na modalidade culposa ou
dolosa, conforme dispuser a lei.

(B) culpa consciente.
(C) culpa inconsciente.

07. A culpabilidade é um juízo de reprovação e somente pode ser
responsabilizado o agente quando poderia ter agido em conformidade com a norma penal. É necessário saber, portanto,
quando se pode atribuir ao agente a prática do crime, para se
poder falar em censurabilidade da conduta. De acordo com
a teoria da imputabilidade moral (livre-arbítrio), o homem é
um ser inteligente e livre, podendo escolher entre o bem e o
mal, entre o certo e o errado, e por isso a ele se pode atribuir
a responsabilidade pelos ilícitos que praticar. Essa atribuição
é chamada imputação, de onde provém o termo “imputabilidade”, elemento (ou pressuposto) da culpabilidade. Portanto,
é correto afirmar:

(D) dolo genérico.

03. Supondo-se a conduta de um agente que, regularmente habilitado, sai de uma garagem dirigindo seu veículo em marcha-ré e atropelando um pedestre, não observando as cautelas
necessárias porque estava com pressa, a modalidade culposa
se dará por
(A) imperícia.
(B) negligência e imperícia.

(A) há imputabilidade quando o sujeito é capaz de compreender a ilicitude de sua conduta e de agir de acordo com
esse entendimento.

(C) dano.
(D) imprudência.

(B) não é reprovável a conduta se o sujeito tem certo grau
de capacidade psíquica que lhe permite compreender a
antijuricidade do fato e também a de adequar essa conduta
à sua consciência.

04. Mévio, imaginando estar utilizando uma pomada cicatrizante,
aplica a um ferimento do filho ácido corrosivo, ofendendo-lhe
a integridade corporal. Nessa hipótese, Mévio responderá por

(C) nos termos do Código Penal Brasileiro, excluem a
imputabilidade e, em consequência, a culpabilidade a
doença mental e o desenvolvimento mental incompleto
ou retardado; a menoridade, embriaguez voluntária ou
culposa, pelo álcool ou substâncias de efeitos análogos.

(A) crime doloso, por dolo eventual.
(B) imputação objetiva.

(D) quando houver dúvida quanto à integridade mental do
réu, o Juiz poderá declará-lo inimputável tão somente
por presunção e por livre consentimento, não havendo a
necessidade de prova pericial.

(C) crime culposo, se previsto em lei.
(D) crime culposo, necessariamente.
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08. Se o agente for considerado inimputável, o juiz determinará
sua internação (artigo 97 do CP). Se, todavia, a conduta
prevista como criminosa for punível com detenção, poderá o
juiz submetê-lo a

13. São espécies de penas:
(A) prisão simples, detenção e reclusão.
(B) de multa, detenção e reclusão.

(A) prisão albergue.

(C) privativas de liberdade, restritivas de direitos e de multa.

(B) tratamento curativo.

(D) transação penal, detenção e reclusão.

(C) tratamento ambulatorial.
(D) medida de segurança.

14. Se a morte da vítima decorreu de suas condições pessoais,
pois era cardíaca, circunstância ignorada pelo agente, não a
tendo atingido os tiros desfechados por este, responderá por

09. No caso de morte de ofendido ou de ter sido declarado
ausente por decisão judicial, o direito de oferecer queixa ou
de prosseguir na ação privada passará

(A) crime tentado.
(B) crime consumado.

(A) ao juiz, que o fará ex ofício.

(C) erro de tipo.

(B) à Defensoria Pública.

(D) lesão corporal dolosa tentada.

(C) ao Ministério Público.
15. Comprovada a autoria, contudo não comprovado o nexo de
causalidade entre a influência do estado puerperal e a morte
do infante, de modo a diminuir a capacidade de entendimento
ou autoinibição, a parturiente responderá por

(D) ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão.

10. O artigo 28 do Código Penal Brasileiro versa sobre a emoção
e a paixão. Nesse sentido, é correto afirmar que tais causas

(A) homicídio.

(A) excluem a ilicitude da conduta delituosa.

(B) infanticídio.

(B) excluem a imputabilidade do agente.

(C) aborto.

(C) não excluem a imputabilidade do agente.

(D) abandono de incapaz com resultado morte.

(D) são consideradas agravantes da conduta delituosa.
16. O tipo penal do artigo 216-A, parágrafo 2.º, do Código
Penal Brasileiro, prevendo o aumento da pena, em até 1/3 (um
terço), se a vítima for menor de 18 (dezoito) anos, dispõe,
in verbis: “constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da
sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes
ao exercício de emprego, cargo ou função”.

11. Caso duas pessoas, ao mesmo tempo, sem conhecerem a
intenção uma da outra, dispararem sobre a vítima, responderão cada uma por um crime se os disparos de ambas forem
causas da morte. Se a vítima morreu apenas em decorrência
da conduta de uma, a outra responderá por tentativa de homicídio. Havendo dúvida insanável quanto à autoria da morte,
dever-se-á:

Trata-se de crime de
(A) sedução.

(A) ambas responderem por homicídio doloso.

(B) estupro de vulnerável.

(B) aplicar o princípio do favor rei, absolvendo ambas.

(C) assédio sexual.

(C) ambas responderem por homicídio culposo.

(D) corrupção de menores.

(D) aplicar o princípio do in dubio pro reo, punindo-se ambas
por tentativa de homicídio.

17. O tipo penal do artigo 218, do Código Penal Brasileiro, dispõe, in verbis: “Induzir alguém menor de 14 (catorze) anos a
satisfazer a lascívia de outrem”.

12. Havendo o agente subtraído um automóvel, e na fuga atropelado um pedestre e arrebatado uma mulher com o fim de
praticar crime de estupro, pode-se afirmar que responderá na
forma do

Trata-se de crime de
(A) corrupção de menores.

(A) Concurso Material.

(B) estupro de vulnerável.

(B) Concurso Formal.

(C) rapto violento.

(C) Crime Continuado.

(D) satisfação de lascívia mediante presença de criança ou
adolescente.

(D) Concurso Formal Benéfico.
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18. Sobre a Lei Federal n.º 4.898/65, é correto afirmar:

20. É correto afirmar que, consumado o crime de deserção, nos
casos previstos na lei penal militar, o Comandante da Unidade,
ou autoridade correspondente, ou ainda a autoridade superior

(A) as penas previstas para a sanção penal do parágrafo 3.º,
artigo 6.º, serão aplicadas cumulativamente.
(B) regula o direito de representação e o processo de responsabilidade administrativa, civil e penal nos casos de
abuso de autoridade.

(A) fará lavrar o respectivo termo, imediatamente, que poderá
ser impresso ou datilografado, sendo por ele assinado e
por duas testemunhas idôneas, além do militar incumbido
da lavratura.

(C) para exercer esse direito, o interessado procederá mediante queixa ou denúncia dirigida à autoridade superior
que tiver atribuição legal para apurar e aplicar sanção à
autoridade civil ou militar acusada da prática do abuso.

(B) quanto à contagem dos dias de ausência, para efeito da
lavratura do termo de deserção, determinará que se inicie
na primeira hora do dia àquele em que for verificada a
falta injustificada do militar.

(D) quando o abuso for cometido por agente de autoridade
policial, civil ou militar, de qualquer categoria, poderá ser
cominada a pena autônoma ou acessória, de não poder o
acusado exercer funções de natureza policial ou militar
no município da culpa, por prazo de um a dois anos.

(C) no caso de deserção especial, prevista no art. 190 do
Código Penal Militar, determinará a lavratura mediata
do termo.
(D) fornecerá os elementos necessários à propositura da ação
penal, sujeitando, desde logo, o desertor à prisão.

21. Pode-se afirmar que caracteriza o crime de motim, reuniremse militares ou assemelhados:

19. Sobre as formas de violência doméstica e familiar contra a
mulher, contidas no artigo 7.º, da Lei Federal n.º 11.340/2006,
analise as assertivas que seguem:

(A) agindo em conjunto ou separadamente, em favor da
ordem recebida de superior e negando a cumpri-la de
imediato.

I. a violência física, entendida como qualquer conduta que
ofenda sua integridade ou saúde corporal;
II. a violência psicológica, entendida como qualquer conduta
que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima
ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento
ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância
constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem,
ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e
vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde
psicológica e à autodeterminação;
III. a violência sexual, entendida como qualquer conduta
que a constranja a presenciar, a manter ou a participar
de relação sexual não desejada, mediante intimidação,
ameaça, coação ou uso da força; que a induza a comercializar ou a utilizar, de qualquer modo, a sua sexualidade,
que a impeça de usar qualquer método contraceptivo ou
que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à
prostituição, mediante coação, chantagem, suborno ou
manipulação; ou que limite ou anule o exercício de seus
direitos sexuais e reprodutivos;
IV. a violência patrimonial, entendida como qualquer conduta
que configure retenção, subtração, destruição parcial
ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos
econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas
necessidades;
V. a violência moral, entendida como qualquer conduta que
configure calúnia, difamação ou injúria.

(B) assentindo em recusa conjunta de obediência, ou em
resistência ou violência, em comum, contra superior.
(C) ocupando quartel, fortaleza, arsenal, fábrica, aeronave,
viatura militar ou qualquer local para a prática de violência militar ou concertarem-se com armamento ou material
bélico, a fim da prática de violência.
(D) com o intuito de patrocinar a clandestinagem de informações a países estrangeiros.

22. Sd PM Barreto, de serviço, havendo tão somente a si e um
outro Sd PM no serviço de sentinela da OPM, e estando o
serviço em aparente situação de normalidade, por volta das
23h 40m, sem solicitar autorização de seu Comandante, deliberou por sair para comprar uma pizza em uma lanchonete
a cerca de 100 metros. Tal conduta caracterizará o crime de
(A) abandono de posto.
(B) recusa de obediência a ordem de superior e abandono de
posto.
(C) oposição à ordem de sentinela.
(D) desrespeito à superior.

Pode-se afirmar que
(A) todas as afirmações são verdadeiras.
(B) todas as afirmações são falsas.
(C) somente as afirmações I, III e IV são verdadeiras.
(D) somente as afirmações II, IV e V são falsas.
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23. Durante o serviço, no período noturno, em uma Unidade de
Corpo de Bombeiros, um Soldado PM, escalado no serviço
de telegrafia, sem intenção, acomodou-se em uma cadeira e
dormiu.

Direitos Humanos
26. Em relação à Declaração Universal dos Direitos do Homem,
pode-se afirmar que:

Tal conduta

(A) reconhece solenemente a dignidade da pessoa humana,
mas não contempla as liberdades civis e políticas.

(A) caracterizará o crime de dormir no posto sem autorização
de superior, na modalidade culposa.

(B) proclama, dentre outros direitos, o direito à igualdade, à
não discriminação, à vida, à nacionalidade, à propriedade.

(B) caracterizará o crime de dormir em serviço, na modalidade culposa.

(C) foi aprovada na Convenção de Filadélfia, Estados Unidos
da América, no ano de 1787.

(C) caracterizará o crime de dormir em serviço.

(D) foi aprovada pela Organização dos Estados Americanos
(OEA).

(D) não caracterizará crime, em face da ausência de dolo.

24. Bombeiros, Militares do Estado, armados, reúnem-se e invadem instalações militares do Corpo de Bombeiros, pleiteando
aumento salarial por meio da prática de violência, em desobediência a ordem superior.

27. Em relação ao artigo 5.º, XXXVI, da Constituição da República, assinale a alternativa correta.
(A) A coisa julgada é aquela que se aperfeiçoou, que reuniu
todos os elementos necessários a sua formação, sob a
égide da lei em vigor à época.

Tal conduta
(A) caracterizará o crime de revolta.

(B) O ato jurídico perfeito é a decisão judicial transitada em
julgado, ou seja, aquela de que já não caiba recurso.

(B) caracterizará os crimes de revolta e recusa de obediência.

(C) O direito adquirido é o bem da vida incorporado definitivamente ao patrimônio jurídico de seu titular.

(C) caracterizará o crime de insubordinação.
(D) na hipótese, muito embora criminosa, necessariamente,
será anistiada pelo Congresso Nacional.

(D) O direito adquirido não emana diretamente da lei, como
o ato jurídico perfeito, o qual é uma decisão judicial
fundada na lei, apta a produzir os seus efeitos.

25. A Lei Federal n.º 9.299, promulgada em 08 de outubro de
1996, alterou dispositivos dos Decretos-leis n.º 1.001 e 1.002,
de 21 de outubro de 1969, Códigos Penal e de Processo Penal
Militar, respectivamente, passando a vigorar com as alterações.

Legislação Especial
28. De acordo com a Lei n.º 7.783/89 – Lei de Greve –, assinale
a alternativa correta.

Sobre tais alterações, é correto afirmar que:

(A) A atividade de compensação bancária é considerada um
serviço essencial.

(A) os crimes, quando dolosos contra a vida e cometidos por
militar em serviço contra civil, serão de competência da
Justiça Militar.
(B) os crimes, quando dolosos contra a vida e cometidos
contra civil, serão da competência da Justiça Comum.

(B) Frustrada a negociação ou verificada a impossibilidade
de recursos via arbitral, é obrigatória a cessação coletiva
do trabalho.

(C) quando da prática de crimes dolosos contra a vida, praticados contra civil, a justiça comum sempre encaminhará
os autos de inquérito policial à justiça castrense.

(C) São assegurados aos grevistas, dentre outros direitos, o
emprego de meios coercitivos tendentes a persuadir ou
aliciar os trabalhadores a aderirem à greve.

(D) os crimes dolosos contra a vida, na esfera penal militar,
quando qualificados, são considerados como crime
hediondo, nos termos da Lei Federal n.º 8.072/1990.

(D) É assegurado o direito de greve, competindo à Justiça
do Trabalho, independentemente de provocação, decidir
sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses
que devam por meio dele defender.
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32. De acordo com o artigo 201 da Lei n.º 9.503/97 – Código
de Trânsito Brasileiro – consiste em infração de trânsito
de natureza média, passível de multa: “Deixar (o condutor
de veículo automotor) de guardar a distância lateral de
ao passar ou ultrapassar
bicicleta”.

29. Nos termos da Lei n.º 7.716/89 – Lei do Preconceito Racial –
e suas alterações, considera-se crime:
(A) recusar, negar ou impedir a inscrição ou ingresso de
aluno em estabelecimento de ensino público ou privado
de qualquer grau, desde que o aluno seja menor de 18
(dezoito) anos.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna
do texto.

(B) recusar hospedagem em hotel, pensão ou estalagem, salvo
para manutenção do padrão social do estabelecimento.

(A) sessenta centímetros

(C) impedir o acesso ou recusar atendimento em restaurantes,
bares, confeitarias, ou locais semelhantes, mesmo que
não abertos ao público.

(B) um metro
(C) um metro e vinte centímetros

(D) impedir ou obstar o acesso de alguém ao serviço em
qualquer ramo das Forças Armadas.

(D) um metro e cinquenta centímetros

33. Ainda com relação à Lei n.º 9.503/97 – Código de Trânsito
Brasileiro – e suas alterações, é correto afirmar que, se o réu
for reincidente na prática de crime previsto neste Código:

30. No tocante à Lei n.º 9.099/95 – Juizados Especiais Cíveis e
Criminais – e suas alterações, assinale a alternativa correta.
(A) A autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência lavrará termo circunstanciado e o encaminhará
imediatamente ao Juizado, com o autor do fato e a vítima,
providenciando-se as requisições dos exames periciais
necessários.

(A) o juiz aplicará a penalidade de suspensão da permissão ou
habilitação para dirigir veículo automotor, com prejuízo
das demais sanções penais cabíveis.
(B) o juiz poderá aplicar a penalidade de suspensão da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, sem
prejuízo das demais sanções penais cabíveis.

(B) Aplicam-se concomitantemente as disposições dos
Códigos Penal e de Processo Penal, no que não forem
incompatíveis com esta Lei.

(C) o juiz aplicará a penalidade de suspensão da permissão ou
habilitação para dirigir veículo automotor, sem prejuízo
das demais sanções penais cabíveis.

(C) As disposições desta Lei aplicam-se no âmbito da Justiça
Militar Estadual, mas não se aplicam à Justiça Militar da
União.

(D) o juiz poderá aplicar a penalidade de suspensão da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor,
com prejuízo das demais sanções penais cabíveis.

(D) O processo perante o Juizado Especial orientar-se-á pelos
critérios da oralidade, formalidade, economia processual
e celeridade, objetivando, sempre que possível, a reparação dos danos sofridos pela vítima e a aplicação de pena
privativa de liberdade.

34. A respeito da Lei n.º 9.605/98 – Lei de Proteção ao Meio
Ambiente –, é correto afirmar que:
(A) as pessoas jurídicas serão responsabilizadas civil e admi
nistrativamente conforme a Lei, nos casos em que a infração seja cometida por decisão de qualquer funcionário
destas, no interesse ou benefício próprio.

31. Sobre a Lei n.º 9.455/97 – Lei de Tortura – e suas alterações,
assinale a alternativa correta.
(A) O disposto nesta Lei não se aplica quando o crime é
cometido fora do território nacional, sendo a vítima brasileira ou encontrando-se o agente em local sob jurisdição
brasileira.

(B) a responsabilidade das pessoas jurídicas exclui a das pessoas físicas, autoras, coautoras ou partícipes do mesmo
fato.

(B) O crime de tortura é inafiançável e insuscetível de graça
ou anistia.

(C) a pessoa física ou jurídica que, de qualquer forma, concorre para a prática dos crimes contra o meio ambiente,
incide nas penas a estes cominadas, na medida da sua
culpabilidade.

(C) Aquele que se omite diante de um delito de tortura,
quando tinha o dever de evitá-lo ou de apurá-lo, incorre
nas mesmas penas do torturador.

(D) não será desconsiderada a personalidade da pessoa
jurídica quando esta for obstáculo ao ressarcimento de
prejuízos causados à qualidade do meio ambiente.

(D) A condenação acarretará a perda do cargo, função ou
emprego público e a interdição para seu exercício pelo
décuplo do prazo da pena aplicada.
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35. Assinale a alternativa correta, de acordo com a Resolução
SSP-382, de 01.09.99, publicada no Bol G PM 171/99, de
08SET99 – Local de Crime.

Regulamentos e Instruções

(A) O policial militar deverá isolar e preservar adequadamente a área imediata e, se possível, a mediata.

38. Conforme a Portaria Cmt G PM1-001/02/10, de 22FEV10,
assinale a alternativa correta.

(B) O policial militar deverá acionar o COE – Comando de
Operações Especiais – se o local for de difícil acesso.

(A) O porte da arma de fogo de uso permitido e de uso restrito é inerente ao policial militar, com validade apenas
no território estadual, mediante apresentação da Cédula
de Identidade Funcional.

(C) O policial militar não deverá mexer em absolutamente
nada que componha a cena do crime, em especial não
retirando, colocando, ou modificando a posição do que
quer que seja, exceto para o recolhimento de armas envolvidas no crime.

(B) O Cmt G PM é a autoridade policial-militar competente
para autorizar o porte de arma de fogo pertencente ao
patrimônio da PMESP em outra unidade federativa.
(C) O policial militar agregado em razão de licença sem
vencimentos, que não possua restrição de uso de arma,
poderá portar arma de fogo particular, independentemente
da realização de avaliação médica e psicológica.

(D) O policial militar deve sempre transportar a vítima ao
hospital, uma vez que a constatação do óbito, mesmo
óbvio, constitui ato privativo do médico legista.

(D) O policial militar fora de serviço poderá portar arma de
fogo em locais onde haja aglomeração de pessoas em
virtude de evento de qualquer natureza, desde que não
conduza a arma ostensivamente, cientifique o policiamento no local, se houver, fornecendo nome, posto ou
graduação, Unidade e a identificação da arma.

36. Segundo o artigo 3.º do Decreto n.º 3.665/00 – Fiscalização
de Produtos Controlados: “arma cujo peso e cujas dimensões
permitem que seja transportada por um único homem, mas
não conduzida em um coldre, exigindo, em situações normais,
ambas as mãos para a realização eficiente do disparo” consiste na definição de
(A) arma de repetição.

39. A respeito das sanções administrativas a que estão sujeitos
os militares do Estado de São Paulo, assinale a alternativa
correta.

(B) arma portátil.
(C) arma de pressão.

(A) O militar do Estado que sofrer reforma administrativa
disciplinar receberá remuneração proporcional, seguindo
as regras do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).

(D) arma não portátil.

(B) A sanção de demissão poderá ser aplicada tanto a Oficial
como a Praça, nos termos do RDPM e da legislação em
vigor.

37. De acordo com a Lei n.º 10.826/03 – Estatuto do Desarmamento – e suas alterações, constitui crime:
(A) deixar de observar as cautelas necessárias para impedir
que menor de 25 (vinte e cinco) anos ou pessoa portadora
de deficiência mental se apodere de arma de fogo que
esteja sob sua posse ou que seja de sua propriedade.

(C) A sanção de expulsão poderá ser aplicada tanto a Oficial
como a Praça, mediante processo regular.
(D) A proibição do uso de uniforme poderá ser aplicada a
militares do Estado inativos até o limite de 05 (cinco)
anos.

(B) deixar o proprietário ou diretor responsável de empresa de
segurança e transporte de valores de registrar ocorrência
policial e de comunicar à Polícia Federal perda, furto,
roubo ou outras formas de extravio de arma de fogo,
acessório ou munição que estejam sob sua guarda, dentro
de 05 (cinco) dias depois de ocorrido o fato.

40. Sobre o Regulamento de Uniformes da PMESP – R-5-PM – e
suas alterações, especialmente quanto ao uso de coberturas,
é correto afirmar que:

(C) possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório
ou munição, de uso permitido, de acordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência
ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho,
desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa.

(A) o policial militar, armado ou não, ao se descobrir, deverá
conduzir a cobertura entre o braço esquerdo e o corpo,
com a copa para dentro e a pala para frente.
(B) é facultado ao policial militar descobrir-se em cerimônias
fúnebres e religiosas, ressalvados os casos das guardas
de honra, em que deverão permanecer cobertos.

(D) portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito,
transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar,
remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma
de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.

(C) o gorro com pala cinza-bandeirante é de uso obrigatório
nas atividades operacionais, sendo autorizado o uso do
casquete somente nas atividades administrativas e em
trânsito.
(D) é facultado ao policial militar o uso de cobertura no
interior de viaturas.

PMSG1101/001-CursoAperfSarg-I/11

8

41. Dispõem as Instruções Para Correspondência na Polícia
Militar – I-7-PM, que: “... a redação deve ater-se a fatos,
eliminando-se aspectos subjetivos.”

44. Nos termos das Instruções Para Administração Logística e
Patrimonial da Polícia Militar, I-23-PM, a atividade de Logística de Recursos Materiais é definida como:

Trata-se do aspecto, que toda correspondência policial-militar
deve ter, de

(A) conjunto de atividades integradas, destinadas a previsão e
provisão de recursos de qualquer tipo e natureza, regidas
pela política do Comando, para a realização das missões
básicas da Corporação.

(A) concisão.
(B) sobriedade.

(B) conjunto das atividades de administração e das operações
contábeis envolvidas no sistema e destinadas ao registro
das quantidades e locais onde se encontram os recursos
materiais disponíveis. São típicos os lançamentos de
inclusão, movimentação e exclusão.

(C) precisão.
(D) clareza.

(C) provisão dos recursos materiais necessários às Organizações Policiais Militares (OPM), para emprego na
execução de suas missões.

42. De acordo com as Instruções do Processo Administrativo
da Polícia Militar, I-16-PM, havendo dúvida a respeito da
imputabilidade disciplinar do acusado, em virtude de doença
ou deficiência mental, o Presidente do processo, de ofício ou
a requerimento do defensor:

(D) conjunto de atividades integradas, destinadas ao suprimento, estocagem, distribuição, manutenção, transporte e
exclusão de recursos materiais, para fins administrativos
e operacionais.

(A) providenciará a apresentação do acusado ao Centro
Médico para a realização de perícia médica, indicando
os quesitos necessários à realização do exame.
(B) providenciará a apresentação do acusado ao Centro
Médico ou órgão similar, para a realização de perícia
médica, indicando os quesitos necessários à realização
do exame.

45. Sobre a Licença-Adoção, disciplinada pelas Instruções Para o
Afastamento na Polícia Militar, I-36-PM, em caso de policial
militar casado ou que viva em união estável com outro policial
militar, a licença será concedida na seguinte conformidade:

(C) indeferirá a realização de perícia médica, em caso de
doença mental superveniente; decisão esta passível de
recurso da defesa à Autoridade Instauradora.

(A) 180 (cento e oitenta) dias para ambos os policiais militares.
(B) 180 (cento e oitenta) dias para o adotante e 05 (cinco)
dias para o outro servidor.

(D) indeferirá a realização de perícia médica, em caso de
doença mental superveniente; decisão esta passível de
recurso da defesa ao Cmt G da PMESP.

(C) 120 (cento e vinte) dias para o adotante e 60 (sessenta)
dias para o outro servidor.
(D) 90 (noventa) dias para o adotante e 90 (noventa) dias
para o outro servidor.

43. Com base nas Instruções Para Continências, Honras, Sinais
de Respeito e Cerimonial Militar na Polícia Militar, I-21-PM,
assinale a alternativa correta.
(A) A Bandeira Nacional só pode ser hasteada às 08 horas,
e arriada às 18 horas.

46. De acordo com a Diretriz n.º PM3-012/02/05 – Programa de
Policiamento Integrado –, o PM Integrado

(B) Os Oficiais da reserva ou reformados e os militares estrangeiros não têm direito à continência da tropa, mesmo
uniformizados.

(A) deve possuir experiência profissional máxima de
05 (cinco) anos e conhecimento das técnicas não letais
de intervenção policial.

(C) A Bandeira Nacional pode ser hasteada e arriada a qualquer hora do dia ou da noite, desde que devidamente
iluminada.

(B) pode agir isoladamente para o atendimento de ocorrência,
desde que de menor risco, solicitando sempre apoio para
sua atuação.

(D) É admissível, em ocasiões formais, o abraço fraternal,
discreto, entre iguais, ou quando a iniciativa parte de
superior.

(C) não deve abordar em inferioridade numérica, salvo em
ocorrências de menor risco.
(D) não deve manusear ou manipular desnecessariamente
sua arma, em qualquer situação.
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47. De acordo com a Diretriz n.º PM3-005/02/05 – Programa
ROCAM –, o “Policiamento realizado nos grandes corredores
de trânsito, caracterizados pelo elevado índice de roubos, nas
cidades com população acima de 500 000 (quinhentos mil)
habitantes.” Essa definição refere-se
(A) à patrulha atuando por área.
(B) à patrulha dedicada à via.
(C) ao patrulhamento dedicado às avenidas.
(D) ao patrulhamento inteligente com motocicleta.
48. No tocante à Súmula de ICC – Instrução Continuada do
Comando – de n.º 42, assinale a alternativa correta.
(A) Em princípio, não existe indivíduo suspeito, mas sim
atitude suspeita, e é esta que justifica a ação policial para
realizar a busca pessoal.
(B) Na realização de busca pessoal em pessoas do sexo
feminino não é necessário solicitar o apoio de policial
militar feminino.
(C) A expressão “fundada suspeita”, cunhada pelo legislador,
prescinde o policial militar em serviço de uma análise
da existência de elementos concretos e sensíveis quanto
à imposição de constrangimento ao cidadão.
(D) No Estado Democrático de Direito, a busca pessoal é
permitida como regra às normais garantias da liberdade
individual.
49. Em relação ao Procedimento Operacional Padrão 5.03.00 –
Uso de algemas –, assinale a alternativa correta.
(A) Para a retirada de algemas, o infrator da lei deverá estar
na posição de joelhos.
(B) Após algemado, o infrator da lei deve ficar em pé, sem
o auxílio do policial militar.
(C) Após o ato de algemar o infrator da lei, as fechaduras
das algemas devem estar travadas e voltadas para os
cotovelos do capturado.
(D) Se houver somente 01 (um) par de algemas para prender 02 (dois) infratores da lei, o policial militar deverá
algemar os pulsos direitos deles, pois há presunção de
que sejam suas mãos-fortes.
50. Em relação ao Procedimento Operacional Padrão 3.02.00 –
Ocorrência Envolvendo Autoridade(s) –, assinale a alternativa
correta.
(A) Imunidade funcional significa inviolabilidade, isenção de
certas pessoas em vista do cargo ou função que ocupam
ou exercem.
(B) A imunidade diplomática é relativa, enquanto que a
imunidade parlamentar é absoluta.
(C) Os Senadores da República, os Deputados Federais e
Estaduais só poderão ser presos quando estiverem em
flagrante delito por crime inafiançável, em todo o território nacional.
(D) Os Magistrados e os membros do Ministério Público não
poderão ser autuados em flagrante por crime inafiançável,
em todo o território nacional.
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