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De acordo com o comando a que cada um dos itens a seguir se refira, marque, na folha de respostas, para cada item: o campo designado
com o código C, caso julgue o item CERTO; ou o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO. Para as devidas
marcações, use a folha de respostas, único documento válido para a correção da sua prova objetiva.

PROVA OBJETIVA

A respeito das disciplinas jurídicas, da sociabilidade humana e dos

instrumentos de controle social, julgue os itens a seguir.

1 Segundo Miguel Reale, o fenômeno jurídico explica-se pela

relação recíproca, simultânea e dialética entre norma, fato

social e valor.

2 A filosofia do direito é a disciplina que examina o fenômeno

jurídico do ponto de vista social.

3 A norma moral é diferente da norma ética.

Com relação à sociedade estatal, à supremacia da Constituição e às

significações do direito, julgue os itens seguintes.

4 O direito subjetivo caracteriza-se como uma regra obrigatória

ou como um conjunto de regras obrigatórias.

5 A outorga — materialização do poder constituinte — nasce da

deliberação da representação popular.

No que se refere à hierarquização das leis aos ramos do direito,

julgue os próximos itens.

6 O costume, como prática gerada espontaneamente pelas forças

sociais, é fonte do direito.

7 O direito administrativo é o ramo do direito público interno

que organiza e disciplina a administração pública e os serviços

públicos.

Em relação aos princípios e às normas gerais de direito penal,

julgue os itens subsecutivos.

8 Considere que Mário, policial militar, ao retornar do trabalho,

tenha deixado a sua pistola, municiada, alimentada e carregada,

sobre a mesa da cozinha, tendo sido alcançada por seu filho, de

apenas 10 anos de idade, e que, a criança, ao manusear a arma,

tenha efetuado acidentalmente um disparo que atingiu e

lesionou fatalmente o irmão menor. Nessa situação hipotética,

Mário responderá culposamente pelo resultado, ao qual deu

causa por negligência.

9 Aquele que tenta envenenar o desafeto utilizando gelatina

acreditando ser veneno, não será punido pela tentativa de

homicídio, pois trata-se de crime impossível por impropriedade

absoluta do objeto material do delito.

10 A definição de crime e a consequente imposição de pena

somente é possível por meio de lei, única fonte criadora de

tipos penais.

11 A expressão “Não há crime sem lei anterior que o defina nem

pena sem prévia cominação legal” traduz constitucionalmente

o princípio da anterioridade da lei penal.

Com relação aos crimes em espécie, julgue os itens que se seguem.

12 Considere que Maria, fiscal de tributos, tenha subtraído, em
proveito próprio, vários objetos eletrônicos de origem
estrangeira, apreendidos em decorrência da falta de
recolhimento dos impostos de importação, e que, para a
consumação do delito, Maria, tenha se valido do livre trânsito
pelos depósitos dos produtos que a sua condição de fiscal lhe
proporciona. Nessa situação hipotética, Maria responderá pelo
crime de peculato.

13 Para a caracterização do caráter hediondo do crime de
homicídio praticado em atividade típica de grupo de
extermínio, é necessário que o delito tenha sido executado por,
pelo menos, três agentes.

14 Considere que João, penalmente imputável, pretendendo matar
José, tenha aguardado a sua passagem em um beco escuro e, de
surpresa, tenha lhe desferido vários golpes de facão que
resultaram em sua morte, e que, após o fato, João tenha sido
preso e autuado em flagrante delito. Nessa situação hipotética,
João responderá por homicídio simples, cuja pena varia entre
seis e vinte anos de reclusão.

Acerca dos crimes militares, julgue os itens a seguir.

15 Na condescendência criminosa, o autor do delito retarda ou
deixa de praticar, indevidamente, ato de ofício, para satisfazer
interesse ou sentimento pessoal.

16 Considere que o cabo Firmino tenha divulgado, falsamente,
para outros militares que o soldado Belmiro furtou o telefone
celular do sargento Silva. Nessa situação hipotética, o cabo
Firmino poderá responder pelo crime de calúnia.

17 Considere que o sargento Adão tenha estacionado seu veículo
e deixado a chave na ignição, e que o tenente João, sem
autorização de Adão, tenha entrado no veículo e ido à padaria
próxima ao quartel, devolvendo, em seguida, o veículo. Nessa
situação hipotética, o tenente João não cometeu crime algum,
pois o furto de uso não é crime militar.

Ainda a respeito de crimes militares, julgue os seguintes itens.

18 Para que determinado fato cometido por militar estadual seja
considerado crime militar, esse fato deve estar previsto como
crime militar no Código Penal Militar.

19 Se o soldado, depois de imobilizar um cidadão que o tentava
agredir, passa a agredi-lo, lesionando-o, ele responderá
judicialmente pelas lesões causadas.

20 Soldado que, para visitar sua namorada, usa o uniforme com as
insígnias de sargento está sujeito a responder pelo crime de uso
indevido de uniforme, independentemente de obter alguma
vantagem com o uso.

21 Se um soldado dormir em serviço, ele só responderá por crime
militar se, durante seu sono, ocorrer fato que traga prejuízo
para a administração militar.
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A respeito dos direitos humanos, julgue os seguintes itens.

22 Os direitos humanos stricto sensu estão descritos em seis

classes, agrupados em categorias denominadas “gerações”.

23 É constitucionalmente proibida qualquer conduta degradante

ou que afronte a dignidade humana.

24 Os direitos humanos derivam da dignidade e valor inerentes à

pessoa humana e são universais, inalienáveis e igualitários.

25 Os direitos humanos se perdem pelo decurso de prazo, pois são

suscetíveis de prescrição.

26 Os sujeitos contrários aos direitos humanos são, na prática,

quase violadores dos direitos humanos, pois incitam, ainda que

indiretamente, o seu desrespeito.

Acerca da relação da Polícia Militar (PM) com os direitos humanos,

julgue os itens seguintes.

27 Não há lei que autorize o policial militar tirar a vida de uma

pessoa; mesmo em legítima defesa, a reação, além de

moderada, só deve permanecer enquanto durar a agressão

injusta.

28 A PM exige de seus policiais militares o absoluto respeito aos

direitos humanos das pessoas, inclusive os do infrator penal.

29 A aplicação da lei pela corporação não pode se basear em

práticas ilegais, discriminatórias ou arbitrárias: essas práticas

destroem a fé, a confiança e o apoio da população.

30 Ao fazer a busca pessoal em alguém, o policial militar deve

agir com extrema cautela, estando convicto que a pessoa que

será revistada é um indivíduo suspeito.

31 O policial militar deve partir do princípio de que todos os

cidadãos são inocentes, mas não deve deixar de tomar as

medidas de segurança adequadas diante de casos concretos.

Julgue os itens a seguir, consoante ao sistema de segurança pública

no Brasil.

32 O governo, ao implementar uma política regulatória beneficia

grandes grupos de pessoas com reduzidos graus de conflitos.

33 A missão precípua do policial militar que trabalha na

corregedoria é a elaboração e o controle do orçamento da

corporação.

34 Considere que a responsabilidade da ocupação de Mário

implique que ele trabalhe diariamente na prevenção e repressão

ao tráfico ilícito de drogas, além de combater o contrabando e

o descaminho. Nesse sentido, é correto afirmar que Mário não

é policial militar.

35 O Sistema Único de Segurança Pública considera autônomas

as instituições componentes, apesar de realizar o controle

externo da ação de segurança pública nos estados.

Julgue os itens que se seguem, a respeito da relação entre sistema
de segurança pública e o sistema de justiça criminal, e às mudanças
e novos desafios no campo da segurança pública.

36 No atual cenário da sociedade contemporânea, os desafios da
segurança pública a serem enfrentados com estratégias
diferentes daquelas adotadas tradicionalmente incluem o
combate às drogas, além de ameaças decorrentes da pobreza e
da exclusão social.

37 As missões do policial militar incluem o desenvolvimento do
inquérito policial, em que deverá produzir provas que visem
identificar a autoria e materialidade da infração.

38 O momento em que o juiz decide pela absolvição do indiciado
determina o fim da fase administrativa do sistema de justiça
criminal.

Com relação à Polícia Militar do Ceará (PMCE) e seus integrantes,
à hierarquia e disciplina, aos direitos e prerrogativas do policial
militar e às situações diversas, julgue os itens a seguir.

39 Se o soldado da PMCE deixar de comparecer, por mais de
vinte e quatro horas consecutivas, à sua organização militar,
sem licença e sem comunicar qualquer impedimento, será
considerado ausente.

40 A PMCE — uma instituição organizada com base na
hierarquia e disciplina — está subordinada ao governador do
estado e à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social.

41 O aspirante a oficial e o aluno-soldado do Curso de Formação
de Soldados PMs são considerados praças especiais.

42 A estabilidade para a praça ocorre quando ela completa mais
de três anos de efetivo serviço.

No que concerne à deserção, às sanções administrativas
disciplinares e às recompensas militares, julgue os próximos itens.

43 A sanção de expulsão de policial militar da PMCE não poderá
ser cancelada.

44 Se um soldado da PMCE cometer transgressão disciplinar e a
sanção aplicada for de advertência, ela será feita
ostensivamente e será publicada no mesmo dia de sua
aplicação.

45 Se um cabo da PMCE tornar-se desertor, ele será agregado ao
seu quadro até que a decisão judicial correspondente transite
em julgado, e terá direito à remuneração referente ao tempo
não trabalhado.

No que se refere aos recursos disciplinares e ao processo regular,
julgue os seguintes itens.

46 Transgressões disciplinares cometidas por soldados da PMCE
são apuradas pelo Conselho de Justificação.

47 A apresentação de sinais exteriores de riqueza por parte de
militar da PMCE, incompatíveis com a remuneração do
respectivo cargo, enseja a instauração de procedimento
criminal e(ou) administrativo necessário à comprovação da
origem dos seus bens.

48 Recurso hierárquico é endereçado diretamente à autoridade
imediatamente superior àquela que não reconsiderou o ato tido
por irregular.
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Julgue os itens seguintes, acerca de gestão de conflitos e eventos

críticos.

49 A atuação da polícia é facilitada pela proximidade de

profissionais da mídia no local do conflito ou do evento crítico;

além de facilitar a negociação, a presença da mídia mostra a

transparência das atividades em curso.

50 O corte da energia elétrica e do telefone no local do conflito ou

do evento crítico constituem ações que visam garantir um

severo isolamento, delimitado e imposto por um perímetro

tático interno.

51 Um aspecto a ser considerado pelo negociador de crise é que

um fanático dificilmente barganhará uma convicção ou crença

que possua.

52 Pela sua relevância, na solução de uma crise deve participar,

concorrentemente, todos os órgãos e profissionais que possam

cooperar. Nesse sentido, a condução e solução de crises que

exijam uma resposta especial da polícia e que envolvam alto

nível de estresse cabem ao psicólogo, por deter maior

conhecimento técnico sobre o assunto.

53 Considere que o negociador policial militar tenha recebido do

assaltante de banco, que mantém o gerente como refém, com

escoriações leves e gritando muito, a proposta de trocar o

gerente por uma jovem ex-namorada que o acalmaria por

intermédio de favores sexuais. Nesse caso, o negociador deve

rejeitar a proposta.

Julgue os itens que se seguem, a respeito de negociação.

54 Na primeira fase de uma negociação, a preparação, devem ser

obtidas as informações necessárias e definidas as estratégias e

táticas para o desenvolvimento das fases posteriores.

55 São características desejadas para o perfil do negociador:

indivíduo que supera seus limites de modo a não temer

desafios, ser introvertido visando ser emotivo.

56 Na negociação, negociador e grupo tático possuem missões

diferentes e exclusivas. Se a negociação falha e o negociador

sai, dá-se lugar à atuação do grupo tático.

57 O policial militar, sendo o primeiro a chegar ao ponto crítico

da situação em que o marido, enciumado, ameaça de morte a

esposa, na presença dos filhos, pode abrir um canal de

comunicação e falar com o marido, sem, todavia realizar

nenhuma negociação com o causador da crise.

58 O policial que primeiro chegar ao local onde ocorra uma

situação de crise deverá, entre outras atividades, antes de

acionar as equipes especializadas, diminuir o estresse da

situação e permanecer em local seguro.

59 O negociador deverá considerar que, segundo o modelo de

Hezberg, os fatores higiênicos proporcionarão altos graus de

satisfação em uma pessoa.

Julgue os itens subsequentes, com relação à gestão de conflitos.

60 O mediador comunitário deve se pautar pela transparência de
suas ações, pois, um dos princípios constantes de seu código de
ética é a ausência de confidencialidade em suas atividades.

61 O negociador envolvido em um processo adversarial de
resolução de conflitos deve utilizar o procedimento
denominado conciliação.

62 Como efeito positivo, o conflito propicia o sigilo e a redução
no fluxo de informações.

63 Se uma situação de conflito demandar um tiro de
comprometimento como alternativa tática, ele só poderá ser
realizado pelo atirador de elite (snipe), devidamente treinado
e capacitado.

Julgue os itens a seguir, consoante às técnicas policiais militares.

64 Se um policial serve em um quartel de policiamento montado,
é correto afirmar que ele trabalha em uma força tática especial.

65 Uma característica do policiamento ostensivo é a presença
física do policial militar nos locais onde a probabilidade de
ocorrer atos de criminalidade seja grande, de forma a dissuadir
potenciais criminosos.

66 O policial militar em sua atividade não possui margem para
adotar critérios de conveniência ou oportunidade para a sua
ação.

67 Uma multidão se caracteriza como um aglomerado de pessoas
psicologicamente unificadas. A partir do momento em que essa
aglomeração passe à desordem, perdendo o senso de razão e o
respeito à lei, se transformará no que se denomina turba.

Julgue os itens seguintes, no que se refere a princípios do
policiamento ostensivo e formas de empenho em ocorrências.

68 Na recepção de autoridade internacional, que exija a presença
de unidades diferentes, deverá haver um único comandante
para essa operação.

69 A atividade policial denominada diligência corresponde à
atividade de policiamento ostensivo destinada à custódia de
pessoas ou bens.

70 Se o policial militar encontrar uma pessoa com papéis e
objetos que o façam presumir que ela seja autora de infração,
deverá prendê-la em flagrante delito.

71 Considere que um policial militar que atua em policiamento
ostensivo tenha se deparado com situação própria de
policiamento de trânsito. Nesse caso, em razão de não possuir
a necessária especialização, o policial não deve adotar
nenhuma medida, mesmo que preliminar.

72 Independentemente da estrutura organizacional vigente e das
demandas administrativas da corporação, o policiamento
ostensivo deve se dar diuturnamente.

73 Quando do atendimento de ocorrências simultâneas, o policial
militar deverá optar pelo atendimento daquelas relativas a
minorias étnicas e religiosas ou pessoas com menor poder
aquisitivo, privilegiando, assim, os menos favorecidos.
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Julgue os itens subsequentes, acerca de abordagem e vistoria

policial.

74 Considere que três policiais em uma viatura tenham

visualizado a necessidade premente de abordar e vistoriar um

veículo que está apenas com o motorista. Nesse caso, a

abordagem em local ermo é procedimento preferível.

75 Durante a abordagem e vistoria de veículo suspeito, o rádio da

viatura policial deverá ser desligado para não permitir que os

suspeitos recebam informações sobre outras atividades

policiais em curso.

76 Considere que grande parte das abordagens realizadas com a

utilização moto-patrulhamento tem como alvo motocicletas e

seus condutores. Nesse caso, a retirada dos capacetes por parte

dos abordados só deve ser permitida após a realização da

busca.

77 Nas ações policiais, as chaves de ignição das viaturas devem

permanecer no contato de modo a se evitar o extravio e

proporcionar rápida saída, se necessário.

78 Na abordagem de pessoas no meio da multidão, visando o

princípio da eficiência, o policial deverá realizar a revista de

um suspeito no mesmo local, desde que esteja acompanhado de

outro patrulheiro.

Julgue os itens que se seguem, a respeito de táticas policiais

avançadas e combates em locais fechados.

79 Quando estiver se movimentando no interior de um prédio, o

policial militar deve se deslocar com extrema cautela e

silêncio, evitando que um ruído seu possa denunciá-lo a seu

oponente.

80 Ao entrar em um aposento, o policial militar deve adotar a

chamada entrada dinâmica, similar à técnica empregada pela

SWAT.

81 Caso seja possível, o policial deve optar por realizar a busca

descendo a escadaria em vez de subindo.

82 A tomada de ângulo — uma técnica de varredura em locais

suspeitos — é indicada quando se atua em galpões ou

corredores largos.

83 A técnica que consiste em o policial usar sua arma como pivô

de movimento, fazendo o giro de corpo e, consequentemente,

aumentando o seu campo de visão, é denominada olhada

rápida.

84 No combate em ambiente fechado, o policial militar deve

manter a sua arma apontada para baixo, adotando uma postura

de segurança e defensiva.

Em relação a condução de preso, julgue os seguintes itens.

85 O policial não pode prender um cidadão pelo simples fato de

não estar portando seus documentos. Não constitui crime nem
contravenção não ter consigo os documentos.

86 Considere que um soldado policial militar venha a atender uma
ocorrência de um cidadão que apresente identidade de coronel

da Aeronáutica. Nesse caso, o policial deverá prestar os sinais
de respeito regulamentares e comunicar o fato, diretamente ou

pelo CIOPS, ao comandante imediato.

87 Na condução de preso, o policial militar só poderá permitir o

contato deste com familiares até o segundo grau, devidamente
identificados como tal.

88 Ao colocar as algemas no preso, o policial deve manter a sua
arma em uma das mãos, de modo a possibilitar o seu uso, caso

seja necessário.

A respeito da polícia e sua importância e o ideal da instituição
policial, julgue os itens a seguir.

89 Ainda que nos momentos de folga, as funções do serviço
policial permanecem e são obrigatórias, o que implica o dever

de ação, sempre que necessário.

90 A importância da polícia pode ser constatada na seguinte frase:

“Os governos passam, as sociedades morrem e a polícia é
eterna”.

Acerca da polícia comunitária e da relação com a comunidade,
julgue os itens seguintes.

91 Para a polícia comunitária, a eficácia da polícia é determinada
exclusivamente pelo tempo de resposta.

92 Pelos princípios da polícia comunitária, cada policial passa a
atuar como um chefe de polícia local, com autonomia e

liberdade para tomar iniciativas, dentro de parâmetros rígidos
de responsabilidade.

93 O policiamento comunitário é considerado uma tática
operacional.

94 Com a PMCE — uma das pioneiras no Brasil na integração
com a sociedade — implementou-se, na capital cearense, o que

se costumou chamar de policiamento comunitário.

95 Polícia comunitária e policiamento comunitário são expressões

sinônimas, isto é, ambas correspondem às ações efetivas com
a comunidade.

No que diz respeito às atividades policiais e ao Programa de
Resistência às Drogas e à violência (PROERD), julgue os itens

subsecutivos.

96 O PROERD é um programa essencialmente preventivo e

comunitário, destinado a crianças e adolescentes de nove a
doze anos de idade, ministrado por policiais militares fardados.

Ele promove a parceria entre Família, Escola e Polícia Militar.

97 No caso de necessidade de atuação repressiva, a primeira ação

do policial é sacar a arma.
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Consoante ao Projeto Turminha do Ronda e ao Programa Ronda do

Quarteirão, julgue os seguintes itens.

98 O Programa Ronda do Quarteirão tem como tripé sustentador

o policial, a tecnologia e a comunidade.

99 A guarnição que atua no Ronda do Quarteirão deve vetar a

apresentação compulsória de presos de qualquer natureza a

órgãos da mídia para que sejam fotografados ou filmados.

100 O Projeto Turminha do Ronda é apresentado por adolescentes,

que utilizam da linguagem lúdica dos fantoches para

disseminar ideias e práticas do policiamento comunitário entre

crianças.

101 As diretrizes organizacionais e comportamentais para os

policiais do Ronda do Quarteirão incluem estacionar a viatura

em locais estratégicos e de boa visibilidade, permanecendo

embarcados para, caso necessário, poderem atuar prontamente.

Ainda sobre o Programa Ronda do Quarteirão, julgue os itens

subsequentes.

102 É vedada a divulgação de ações e vídeos relativos ao Programa

Ronda nas redes sociais.

103 Se a guarnição policial aborda um suspeito, ela deve

algemá-lo, independentemente de resistência, receio de fuga ou

perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso

ou de terceiros.

A respeito das normas de segurança e da utilização de armamento

letal na atividade policial, julgue os itens seguintes.

104 Na perseguição a suspeito ou a agressor, e no caso de

transposição de muros ou obstáculos, o policial deverá estar

atento para não fazê-lo no mesmo local escolhido pelo

suspeito, procedendo, preliminarmente, a completa varredura

do obstáculo ou ponto a ser transposto.

105 Quando o policial estiver dentro da viatura e verificar a

necessidade de abordagem, ele deverá municiar, alimentar e

engatilhar a arma, antes do desembarque para a execução do

procedimento.

106 Uma pistola de calibre .40 e um revólver de calibre .38, quanto

ao tipo, ao emprego e ao sistema de carregamento, são

igualmente classificados como armas portáteis, individuais e de

retrocarga.

107 Na perseguição, a pé, em via pública, de suspeito que esteja na

linha de visada do policial, este deverá dar voz de comando

para que o suspeito pare e coloque as mãos na cabeça e, em

caso de desobediência, deverá efetuar um único disparo de

advertência para o alto, visando ser acatada a ordem policial.

108 No caso de suspeito ou agressor estar confinado em

determinado local, recomenda-se que o policial não adentre ao

local e que, após se identificar como agente do Estado, negocie

a saída pacífica do suspeito, desarmado e com as mãos na

cabeça, solicitando, em qualquer hipótese, o apoio de outras

equipes, mesmo que não venham a ser efetivamente utilizadas.

Acerca de armamentos letais e não letais e sua utilização pelos
organismos de segurança pública, julgue os itens que se seguem.

109 As armas não letais conferem aos agentes de segurança a
possibilidade de empregar a força de forma gradual,
reduzindo-se as situações de conflito nas quais o emprego de
armamento letal seja necessário.

110 Considerando a necessidade de uso de munição não letal em
ambiente fechado e com alto fluxo de pessoas, a exemplo de
um shopping center, o policial deverá optar por projéteis
lacrimogêneos de médio alcance, projéteis de borracha ou
granadas explosivas indoor.

111 Uma pistola muito utilizada pelas forças policiais brasileiras,
a PT 100, calibre .40, da Taurus, é uma arma semiautomática,
cujo mecanismo somente funciona por dupla ação, o que quer
dizer que a cada acionamento, o mecanismo de disparo faz um
ciclo completo de funcionamento. 

112 Considerando a missão de um grupamento policial de desalojar
pessoas de determinada área e que haja eminente possibilidade
de resistência e conflito, a opção de armamento não letal
recomendada nesse caso, é a utilização do agente natural
denominado OC (oleoresin capsicum).

113 O agente químico lacrimogêneo (CS) possui como
características a persistência e a dificuldade de remoção devido
a sua dispersão em micropartículas sólidas, cujo efeito se
potencializa e se prolonga em ambientes úmidos.

Com relação à doutrina e à atividade de inteligência de segurança
pública, julgue os próximos itens.

114 A antecipação dos fatos que causem crise ou grave perturbação
da ordem pública, a proteção do conhecimento produzido, o
auxílio na investigação de delitos e a avaliação de situações de
interesse da segurança pública, subsidiando o processo
decisório de seus usuários, são objetivos da atividade de
inteligência.

115 A distinção entre atividade de inteligência de outras atividades
de gestão é a busca do dado negado, a exigir o emprego de
métodos e equipamentos especiais, na obtenção e análise de
dados e informações e na produção e difusão de
conhecimentos.

116 A doutrina de inteligência tem como principal característica,
entre outras, a informalidade, porquanto não está sujeita a
disposições escritas, dogmas ou imposições de conduta.

117 A atividade de contra-inteligência consiste na obtenção, análise
e avaliação de dados e informações relativos a fatos e situações
de imediata ou potencial influência sobre o processo decisório.

Em relação à obtenção, profusão e difusão dos conhecimentos
produzidos nas ações de inteligência, julgue os itens a seguir.

118 Quanto à fonte, a informação pode ser inteiramente idônea,
normalmente idônea, regularmente idônea, inidônea,
normalmente inidônea, ou sem condições de ser avaliada.

119 Informação é o conhecimento resultante de raciocínio
elaborado pelo profissional de inteligência de segurança
pública e que expressa estado de certeza frente à verdade e à
evolução futura de um fato ou uma situação presente.

120 Ambiente operacional de inteligência de segurança pública
pode ser uma região, uma cidade, uma rua, uma praça ou uma
instalação, cujo alvo pode ser um assunto, uma pessoa, um
local, uma organização ou um objeto.
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