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LÍNGUA PORTUGUESA 

 Leia o texto abaixo para responder às questões 1 e 2. 

A casa das ilusões perdidas 

Quando ela anunciou que estava grávida, a primeira 

reação dele foi de desagrado, logo seguida de franca irritação. 

Que coisa, disse, você não podia tomar cuidado, engravidar 

logo agora que estou desempregado, numa pior, você não tem 

cabeça mesmo, não sei o que vi em você, já deveria ter trocado 

de mulher havia muito tempo. Ela, naturalmente, chorou, chorou 

muito. Disse que ele tinha razão, que aquilo fora uma 

irresponsabilidade, mas mesmo assim queria ter o filho. Sempre 

sonhara com isso, com a maternidade – e agora que o sonho 

estava prestes a se realizar, não deixaria que ele se desfizesse. 

– Por favor, suplicou. – Eu faço tudo que você quiser, eu 

dou um jeito de arranjar trabalho, eu sustento o nenê, mas, por 

favor, me deixe ser mãe. 

Ele disse que ia pensar. Ao fim de três dias daria a 

resposta. E sumiu. 

Voltou, não ao cabo de três dias, mas de três meses. 

Àquela altura ela já estava com uma barriga avançada que 

tornava impossível o aborto; ao vê-lo, esqueceu a 

desconsideração, esqueceu tudo – estava certa de que ele 

vinha com a mensagem que tanto esperava, você pode ter o 

nenê, eu ajudo você a criá-lo. 

Estava errada. Ele vinha, sim, dizer-lhe que podia dar à 

luz a criança; mas não para ficar com ela. Já tinha feito o 

negócio: trocariam o recém-nascido por uma casa. A casa que 

não tinham e que agora seria o lar deles, o lar onde – agora ele 

prometia – ficariam para sempre. 

Ela ficou desesperada. De novo caiu em prantos, de novo 

implorou. Ele se mostrou irredutível. E ela, como sempre, 

cedeu. 

Entregue a criança, foram visitar a casa. Era uma modesta 

construção num bairro popular. Mas era o lar prometido e ela 

ficou extasiada. Ali mesmo, contudo, fez uma declaração. 

– Nós vamos encher esta casa de crianças. Quatro ou 

cinco, no mínimo. 

Ele não disse nada, mas ficou pensando. Quatro ou cinco 

casas, aquilo era um bom começo. 

Moacyr Scliar. Folha de S.Paulo, 14/06/99. 

1. De acordo com o texto, é correto afirmar que 

(A) o marido desde o início tinha intenção de vender a 
criança. 

(B) após visitar a casa, a mulher começou a visualizar 
um futuro negócio: a troca de crianças por casas. 

(C) a mulher só aceitou trocar a criança pela casa por 
sua condescendência com o marido. 

(D) o marido só trocou o bebê pela casa porque se 
importava com a condição de vida da mulher. 

2. Para responder à questão 2, leia a oração abaixo e 
considere como classes de palavras: substantivo, adjetivo, 
artigo, pronome, numeral, verbo, advérbio, preposição, 
conjunção e interjeição. 

 “Eu faço tudo que você quiser [...]” 

 Assinale a alternativa cujo vocábulo destacado pertence à 
mesma classe de palavra de “tudo”, na oração acima. 

(A) “Quando ela anunciou que estava grávida [...]”. 

(B) “E ela, como sempre, cedeu.” 

(C) “Ela, naturalmente, chorou, chorou muito.” 

(D) “Ele disse que ia pensar.” 

3. Assinale a alternativa correta em relação à ortografia. 

(A) Era um previlégio tê-lo na equipe. 

(B) Era um exímio profissional. 

(C) Ele não mereçe sua preocupação. 

(D) Compareceu, satisfeito, ao evento beneficiente.

4. Assinale a alternativa incorreta em relação à acentuação 
verbal. 

(A) Antes que ficasse tarde para publicar o manual, 
começou a redigí-lo. 

(B) Voltou para que esclarecêssemos o mal-entendido. 

(C) Ganhávamos muitos brinquedos no Dia das 
Crianças. 

(D) Faltavam argumentos sólidos e a conclusão destes 
no trabalho. Resolveu entregá-lo sem finalização. 

5. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa, 
assinale a alternativa correta em relação à ocorrência ou 
não de crase. 

(A) À partir da semana que vem, algumas regras serão 
alteradas. 

(B) Compareceu à reunião com alguns minutos de 
atraso. 

(C) Foi a loja para comprar uma saia azul. 

(D) Desejamos à você muitas felicidades e sucesso. 
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6. Leia a oração abaixo. 

Nenhum de nós rejeitou a proposta. 

Assinale a alternativa cujo termo destacado equivale 
sintaticamente ao termo “a proposta” que, na oração 
acima, corresponde a objeto direto. 

(A) Assisti à peça teatral. 

(B) Aspiro a uma vida tranquila. 

(C) Adorava os salgadinhos feitos pela tia.

(D) Gostava de comer frutas da estação.

7. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa, 
assinale a alternativa correta em relação à regência 
verbal. 

(A) O ministro não respondeu os repórteres. 

(B) Havia esquecido de trancar a porta ao sair de casa. 

(C) As provas consistem em fatos. 

(D) Foi preso e autuado em flagrante por desobedecer a 
lei. 

8. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa, 
assinale a alternativa correta em relação à colocação 
pronominal. 

(A) Agradeceu-me sorrindo pela gentileza. 

(B) Me entregou os papéis fora do envelope. 

(C) Encontraria-me mais disposto se não estivesse 
doente. 

(D) Não trata-me com desrespeito. 

9. Inspirava-se na frase de Horácio Fugere urbem (“Fugir da 
cidade”) e levado pela teoria de Rousseau acerca do “bom 
selvagem”, voltava-se para a natureza em busca de uma 
vida simples, bucólica e pastoril. As características 
expostas pertencem ao seguinte movimento literário:

(A) Parnasianismo. 

(B) Modernismo. 

(C) Realismo. 

(D) Arcadismo. 

10. Leia o trecho abaixo e, em seguida, assinale a alternativa 
que preenche corretamente a lacuna. 

De influência basicamente francesa, a poética 
____________ baseava-se no binômio objetividade/ culto 
da forma, numa evidente postura antirromântica. É uma 
estética preocupada com a “arte pela arte”.  

(A) parnasiana 

(B) arcádica 

(C) realista 

(D) barroca 

11. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e 
em relação à concordância do verbo “haver”, assinale a 
alternativa correta. 

(A) Assim, houveram por bem dar um fim no 
relacionamento. 

(B) Haviam muitas pessoas na reunião. 

(C) Não ia a este lugar haviam muitos anos. 

(D) Houveram muitos enganos até que as coisas fossem 
resolvidas. 

12. Foi romancista, cronista, contista, poeta e crítico literário, 
além de deixar algumas peças de teatro. A análise 
psicológica dos personagens, o egoísmo, o pessimismo, o 
negativismo, a linguagem correta, clássica, as frases 
curtas, a técnica dos capítulos curtos e da conversa com o 
leitor são as principais características de seus textos 
realistas, ao lado da análise da sociedade e da crítica aos 
valores românticos. Autor de Esaú e Jacó, Dom Casmurro 
e Quincas Borba. Trata-se de 

(A) José de Alencar. 

(B) Machado de Assis. 

(C) Tomás Antônio Gonzaga. 

(D) Lima Barreto. 

13. Assinale a alternativa que apresenta as principais 
características do movimento literário Simbolismo. 

(A) O objetivismo aparece como negação do 
subjetivismo romântico e mostra o homem voltado 
para aquilo que está diante e fora dele, o não eu; o 
personalismo cede terreno ao universalismo. O 
materialismo leva à negação do sentimentalismo e 
da metafísica. Só se preocupa com o presente, o 
contemporâneo. 

(B) Sentimentalismo, valorização dos sentimentos, das 
emoções pessoais – o indivíduo passa a ser o centro 
das atenções (egocentrismo). Valorizando a 
imaginação, cria um mundo particular e faz uma 
interpretação subjetiva da realidade. Mergulho em 
profunda depressão e múltiplas fugas da realidade 
são características do poeta desta época. 

(C) Nega o cientificismo, o materialismo, o racionalismo, 
valorizando, em contrapartida, as manifestações 
metafísicas e espirituais. A realidade objetiva não 
mais interessa; o homem volta-se para a realidade 
subjetiva; mas não o eu superficial e 
sentimentaloide. Vai em busca da essência do ser 
humano, aquilo que ele tem de mais profundo e é, 
ao mesmo tempo, comum a todos: a alma. 

(D) Ruptura com o passado, denúncia da realidade 
brasileira, o regionalismo, os tipos humanos 
marginalizados e uma ligação com fatos políticos, 
econômicos e sociais contemporâneos, diminuindo a 
distância entre a realidade e a ficção. 
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14. O Livro do Desassossego é uma das maiores obras de 
Fernando Pessoa e é assinada por um de seus 
heterônimos. Assinale a alternativa que o apresenta.

(A) Raul Pompéia. 

(B) Bernardo Soares. 

(C) Cruz e Souza. 

(D) Lima Barreto. 

Leia um trecho do Hino à Bandeira Nacional para 
responder à questão 15. 

Hino à Bandeira Nacional 

Salve, lindo pendão da esperança, 

Salve, símbolo augusto da paz! 

Tua nobre presença à lembrança 

A grandeza da Pátria nos traz. 

Recebe o afeto que se encerra 

Em nosso peito juvenil, 

Querido símbolo da terra, 

Da amada terra do Brasil! 

15. O Hino à Bandeira Nacional foi escrito por um dos maiores 
poetas parnasianistas chamado 

(A) Olavo Bilac. 

(B) Aluísio de Azevedo. 

(C) Tomás Antônio Gonzaga. 

(D) Padre Antônio Vieira. 

16. Correlacione as colunas em relação aos autores e seus 
respectivos movimentos e obras e, em seguida, assinale a 
alternativa que apresenta a sequência correta. 

1. 
Camilo Castelo 
Branco. 

(   ) 
Escritor lusitano realista 
autor de O Primo Basílio. 

2. Eça de Queirós. (   ) 
Escritor lusitano 
romântico, autor de Amor 
de Perdição. 

3. Camilo Pessanha. (   ) 
Expoente máximo do 
simbolismo português. 

(A) 1/ 2/ 3 

(B) 3/ 1/ 2 

(C) 2/ 1/ 3 

(D) 2/ 3/ 1 

17. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e 
em relação à concordância verbal, assinale a alternativa 
incorreta. 

(A) Aluga-se carros. 

(B) Faltam cinco dias para a festa. 

(C) Faz dez anos que não viajo. 

(D) Metade dos alunos saiu antes do horário. 

18. Assinale a alternativa que apresenta erro ortográfico em 
relação ao contexto. 

(A) A multa foi infringida aos infratores. 

(B) Procurava os produtos na sessão errada do 
supermercado. 

(C) Possuía um mandado de busca e apreensão. 

(D) O juiz descriminou o réu. 

19. Leia as orações abaixo e, em seguida, assinale a 
alternativa que preenche correta e respectivamente as 
lacunas. 

1. Não conseguia entender o __________ de tanto 
mau humor. 

2. Gostaria de entender __________ você fez isso. 

3. Voltou mais cedo __________ terminou o trabalho 
antes. 

4. Você não vai mais, __________? 

(A) 1. porque/ 2. porque/ 3. por que/ 4. por que 

(B) 1. por quê/ 2. porquê/ 3. porque/ 4. por quê 

(C) 1. porquê/ 2. porque/ 3. porque/ 4. por quê 

(D) 1. porquê/ 2. por que/ 3. porque/ 4. por quê 

20. Leia as orações abaixo e, em seguida, assinale a 
alternativa que preenche correta e respectivamente as 
lacunas. 

1. Recebeu uma advertência por ___________ 
comportamento. 

2. ___________ você fica nas férias? 

3. Não vejo Sandra ___________ seis anos. 

4. Ele saiu cedo ___________ chegar a tempo. 

(A) 1. mal/ 2. Aonde/ 3. a/ 4. afim de 

(B) 1. mal/ 2. Onde/ 3. há/ 4. a fim de 

(C) 1. mau/ 2. Onde/ 3. há/ 4. a fim de 

(D) 1. mau/ 2. Aonde/ 3. a/ 4. afim de 
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MATEMÁTICA 

21. Arnaldo é vendedor e recebe um salário fixo de 
R$1.235,00 mais um adicional de 4% das vendas 
efetuadas por ele no mês. Sabe-se que, no mês de maio, 
o valor das vendas efetuadas por ele foi de R$15.624,00. 
Logo, é correto afirmar que o salário bruto de Arnaldo, no 
mês de maio, foi igual a 

(A) R$1.658,78. 

(B) R$1.750,94. 

(C) R$1.859,96. 

(D) R$1.960,72.  

22. No colégio da Polícia Militar de certo município, no período 
da tarde, estudam 840 alunos em x salas com x + 2 
alunos por sala. Portanto, é correto afirmar que o número 
de salas desse colégio é 

(A) 28. 

(B) 29. 

(C) 30. 

(D) 31. 

23. Considere a seguinte sentença envolvendo matrizes: 

��
�

�
��
�

�
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��
�
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�

�
��
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�

715

77

58

31

27

6 y

 Diante do exposto, assinale a alternativa que apresenta o 
valor de y que torna a sentença verdadeira. 

(A) 4. 

(B) 6. 

(C) 8. 

(D) 10. 

24. Rafaela comprou uma calça e obteve um desconto de 
18% sobre o preço de etiqueta. Sabendo que o desconto 
foi de R$7,74, então, é correto afirmar que o preço de 
etiqueta era de 

(A) R$43,00. 

(B) R$46,00. 

(C) R$48,50. 

(D) R$49,25. 

25. O 12� termo da progressão aritmética (-7, -9, -11,...) é

(A) -27. 

(B) -29. 

(C) -31. 

(D) -32. 

26. Assinale a alternativa que apresenta o gráfico da função 
polinomial de 1� grau 12)( +−= xxf . 

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 
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27. Leia o trecho abaixo e, em seguida, assinale a alternativa 
que preenche corretamente a lacuna. 

Com a palavra PERMUTA é possível formar ____ 
anagramas começados por consoante e terminados por 
vogal. 

(A) 120 

(B) 480 

(C) 1.440 

(D) 5.040 

28. Assinale a alternativa que apresenta a medida do lado AC 
da figura abaixo.  

(Dados: 5,030 =°sen e 
hipotenusa

opostocateto
xsen = ). 

(A) 5 metros. 

(B) 6 metros. 

(C) 9 metros. 

(D) 10 metros. 

29. Assinale a alternativa que apresenta o valor da medida do 
lado AB do triângulo abaixo. 

(A) 20. 

(B) 28. 

(C) 30. 

(D) 32. 

30. Em um grupo de pessoas, há 5 pessoas com 1,80m de 
altura, 6 com 1,70m e 4 com 1,90m. Logo, é correto 
afirmar que a média aritmética das alturas desse grupo é, 
aproximadamente, de 

(A) 1,82m. 

(B) 1,73m. 

(C) 1,87m. 

(D) 1,79m. 

31. Sabendo que um cubo tem 3cm de aresta, é correto 
afirmar que a área total desse cubo é de 

(A) 27cm2. 

(B) 30cm2. 

(C) 42cm2. 

(D) 54cm2. 

32. É correto afirmar que o determinante 
42

1

−

x
 é igual a 

zero para x igual a 

(A) 1. 

(B) 2. 

(C) -2. 

(D) -1. 

33. Davi e André compraram pacotes de chá e pacotes de 
biscoitos das mesmas marcas. Davi gastou R$12,25 em 1 
pacote de chá e 3 pacotes de biscoitos e André gastou 
R$20,50 em 3 pacotes de chá e 4 pacotes de biscoitos. 
Logo, é correto afirmar que 1 pacote de biscoito custa 

(A) R$2,50. 

(B) R$2,75. 

(C) R$3,25. 

(D) R$3,50. 

34. Analise as sentenças abaixo. 

I. 4! + 3! = 7! 

II. 4! ⋅ 3! = 12! 

III. 5! + 5! = 2 ⋅ 5! 

É correto o que se apresenta em 

(A) I, apenas. 

(B) II, apenas. 

(C) III, apenas. 

(D) I, II e III. 

35. Dada a função 154)( +−= xxf , sabendo que 35)( =xf , 

então 

(A) x = 5. 

(B) x = 6. 

(C) x = -6. 

(D) x = -5. 
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36. Sabe-se que, sob um certo ângulo de tiro, a altura h 
atingida por uma bala, em metros, em função do tempo t, 

em segundos, é dada por ttth 153)(
2

+−= . Portanto, é 

correto afirmar que, depois de 3s, a bala atingirá 

(A) 18 metros. 

(B) 20 metros. 

(C) 27 metros. 

(D) 32 metros. 

37. É correto afirmar que a solução da equação exponencial 

013493 =+⋅−⋅
xx

é 

(A) S = {0, 1}. 

(B) S = {-1, 0}. 

(C) S = {-2, 1}. 

(D) S = 
�
�
	



�
�

1,
3

1 . 

38. Em uma ronda escolar, 7 policiais foram incumbidos de 
monitorar duas escolas – A e B. Sendo assim, assinale a 
alternativa que apresenta o número de maneiras 
diferentes que esses policiais podem ser distribuídos nas 
imediações das duas escolas, sabendo que a escola A 
deve ter 4 policiais. 

(A) 35. 

(B) 40. 

(C) 55. 

(D) 60. 

39. Assinale a alternativa que apresenta o sexto termo da 
progressão geométrica (128, 64, 32,...). 

(A) 8. 

(B) 4. 

(C) 2. 

(D) 1. 

40. Em um batalhão, há 8 policiais do sexo masculino a mais 
do que do sexo feminino. Sabendo que são 24 policiais do 
sexo feminino, então, é correto afirmar que a 
probabilidade de um policial do sexo masculino ser 
selecionado é de 

(A) 
32

1 . 

(B) 
4

3 . 

(C) 
7

3 . 

(D) 
7

4 . 

CONHECIMENTOS PROFISSIONAIS 

41. A Constituição Federal de 1988, devido à sua 
preocupação com o homem e seu bem-estar, é também 
conhecida por Constituição cidadã. Diante dessa 
afirmação, analise as assertivas abaixo. 

I. Um dos fundamentos da República Federativa do 
Brasil é a dignidade da pessoa humana. 

II. Um dos objetivos fundamentais da República 
Federativa do Brasil é promover o bem de todos, 
sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e 
quaisquer outras formas de discriminação. 

III. A Constituição Federal não admitirá, em hipótese 
alguma, a pena de morte no Brasil. 

É correto o que se afirma em 

(A) I e II, apenas. 

(B) I, II e III. 

(C) I e III, apenas. 

(D) II e III, apenas. 

42. Em relação aos preceitos instituídos pela Constituição do 
Estado de São Paulo, sobre a Justiça Militar do Estado, 
analise as assertivas abaixo. 

I. O servidor público militar demitido por ato 
administrativo, se absolvido pela Justiça, na ação 
referente ao ato que deu causa à demissão, será 
reintegrado à Corporação com todos os direitos 
restabelecidos. 

II. Compete à Justiça Militar Estadual processar e 
julgar os militares dos Estados e os civis nos crimes 
militares definidos em lei e as ações judiciais contra 
atos disciplinares militares. 

III. O Juiz de Direito do juízo militar processará e 
julgará, singularmente, os crimes militares cometidos 
contra civis, cabendo ao Conselho de Justiça julgar
as ações judiciais contra os atos disciplinares 
militares. 

É correto o que se afirma em 

(A) I, II e III. 

(B) I e III, apenas. 

(C) I, apenas. 

(D) II, apenas. 



 Polícia Militar do Estado de São Paulo – 17 – CCE/ 12 – Concurso Interno de Seleção para o Curso de Formação de Sargentos – I/ 12 (CFS I/ 12) do QPPM   8

43. Em relação aos institutos do Decreto-Lei nº 2.848/40 
(Código Penal), analise as assertivas abaixo. 

I. A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o 
período de sua duração ou cessadas as 
circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato 
praticado durante sua vigência. 

II. É considerado crime impossível quando, por 
ineficácia absoluta do meio ou por absoluta 
impropriedade do objeto, é impossível consumar-se 
o crime. 

III. O estrito cumprimento do dever legal, quando 
admitido em juízo, excluirá a ilicitude do crime. 

É correto o que se afirma em 

(A) I, apenas. 

(B) II e III, apenas. 

(C) I e III, apenas. 

(D) I, II e III. 

44. Em relação ao crime de homicídio, tipificado no artigo 121 
do Código Penal Brasileiro, analise as assertivas abaixo. 

I. Se o homicídio for cometido com emprego de 
veneno, fogo e tortura, por exemplo, estas são 
causas qualificadoras do crime. 

II. Na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá 
deixar de aplicar a pena, se as consequências da 
infração atingirem o próprio agente de forma tão 
grave que a sanção penal se torne desnecessária. 

III. O agente que praticar homicídio impelido por 
violenta emoção, logo em seguida a injusta 
provocação da vítima, poderá, caso o juiz assim 
entenda, ter sua pena reduzida. 

IV. Sendo homicídio doloso, ou seja, quando há 
intenção de matar, a pena é aumentada caso o 
crime seja praticado contra menor de 14 (catorze) 
anos ou maior de 60 (sessenta) anos. 

É correto o que se afirma em 

(A) I, II, III e IV. 

(B) I e II, apenas. 

(C) I e III, apenas. 

(D) II e III, apenas. 

45. Sobre a Lei nº 9.455/97, que define os crimes de tortura, 
assinale a alternativa correta. 

(A) O crime de tortura, levando em conta a dignidade da 
pessoa humana, admitirá fiança e ainda poderá ser 
concedida graça ou anistia ao seu agente. 

(B) A Lei nº 9.455/97 somente terá aplicação quando o 
crime for cometido no território nacional. 

(C) A condenação pelo crime de tortura acarretará a 
perda do cargo, função ou emprego público e a 
interdição para seu exercício pelo dobro do prazo da 
pena aplicada. 

(D) Os crimes previstos na Lei nº 9.455/97 somente 
serão consumados quando praticados por agentes 
públicos. 

46. A posse incorreta ou ilegal de arma de fogo é uma 
constante preocupação do policial militar durante o 
policiamento, devendo o policial conhecer a legislação 
atinente para o correto emprego da norma. Com base na 
Lei nº 10.826/03, que instituiu o Estatuto do 
Desarmamento, assinale a alternativa correta. 

(A) Pelo Estatuto do Desarmamento, a regra é a 
proibição do porte de arma de fogo em todo o 
território nacional, salvo para os casos previstos em 
lei. 

(B) Será vedado ao menor de 25 (vinte e cinco) anos 
adquirir arma de fogo, não cabendo nenhuma 
exceção a essa regra. 

(C) O fato de a pessoa estar portando arma de fogo com 
a numeração raspada não configura qualquer tipo de 
crime específico pelo Estatuto, pois somente a 
pessoa que, comprovadamente, suprimir a 
numeração da arma de fogo responderá 
criminalmente pelo fato. 

(D) O fato de uma pessoa manter, no interior de sua 
residência, uma arma de fogo de uso permitido, para 
sua defesa e de sua família, configura crime de porte 
ilegal de arma de fogo. 

47. O militar do Estado, na prática de sua função, deverá se 
preocupar com o correto exercício de sua autoridade para 
não incorrer em abusos, sendo de suma importância 
conhecer o teor do disposto na Lei nº 4.898/65 (Lei do 
Abuso de Autoridade). Sendo assim, analise as assertivas 
abaixo. 

I. O crime de abuso de autoridade sujeitará o seu 
autor à sanção administrativa, civil e penal. 

II. Somente praticarão os crimes tipificados como de 
abuso de autoridade as autoridades que exerçam 
cargos, empregos ou função pública de natureza 
militar. 

III. O processo administrativo por crime de abuso de 
autoridade não poderá ser sobrestado para o fim de 
aguardar a decisão da ação penal ou civil. 

É correto o que se afirma em 

(A) II e III, apenas. 

(B) I, II e III. 

(C) I e III, apenas. 

(D) I e II, apenas. 
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48. Durante discussão entre duas pessoas em uma festa, um 
dos indivíduos sacou uma arma de fogo, atirando contra a 
pessoa com a qual discutia, vindo a matá-la. Quando do 
acionamento da viatura pelo COPOM para o atendimento 
da ocorrência, verificou-se que tanto o autor do disparo 
quanto a vítima eram policiais militares da ativa. Durante 
procedimento da Polícia Judiciária Militar, verificou-se que 
ambos estavam de folga e desconheciam a condição de 
militares. Com base nos conhecimentos em Direito Penal 
Militar, assinale a alternativa correta. 

(A) O autor praticou crime comum de homicídio, 
tipificado no Código Penal Brasileiro, pois ambos 
estavam de folga e desconheciam a condição de 
policiais militares. 

(B) O autor praticou crime comum de homicídio, 
tipificado no Código Penal Brasileiro e será julgado 
pela Justiça Comum (Tribunal do Júri). 

(C) O autor praticou crime militar de homicídio, porém, o 
julgamento será realizado pela Justiça Comum 
(Tribunal do Júri). 

(D) O autor praticou crime militar de homicídio e seu 
julgamento será de competência da Justiça Militar, 
pois ambos são policiais militares da ativa. 

49. Durante uma instrução sobre a utilização de arma de fogo, 
o Sargento PM XXX, ao repreender verbalmente o 
Soldado PM YYY por seu comportamento inadequado e 
pela prática de procedimento irregular na instrução, foi 
ofendido pelo Soldado PM YYY com palavras de baixo 
calão.  O Soldado PM YYY ainda chegou a desferir vários 
socos na mesa, na presença de outros militares. Sobre o 
comportamento do Soldado PM YYY, assinale a 
alternativa correta. 

(A) Incorreu na prática do crime de violência contra 
superior. 

(B) Incorreu na prática de crime de desrespeito a 
superior. 

(C) Incorreu na prática de crime de recusa de 
obediência. 

(D) Não praticou crime militar algum, somente 
transgressão disciplinar. 

50. Em relação ao Inquérito Policial Militar (IPM), assinale a 
alternativa correta. 

(A) O IPM é a apuração sumária de fato que, nos termos 
legais, configure crime militar e crime comum, 
quando for praticado por militar. 

(B) A autoridade militar não poderá mandar arquivar 
autos de inquérito, mesmo que se conclua pela 
inexistência do crime ou pela inimputabilidade do 
indiciado. 

(C) O IPM não poderá ser iniciado em virtude de 
requisição do Ministério Público. 

(D) O IPM deverá terminar no prazo de 15 (quinze) dias 
se o indiciado estiver preso. 

51. Sobre os institutos do Decreto-Lei nº 1.002/69 (Código de 
Processo Penal Militar), analise as assertivas abaixo. 

I. Compete à Polícia Judiciária Militar representar as 
autoridades judiciárias militares acerca da prisão 
temporária e da insanidade mental do indiciado. 

II. A Polícia Judiciária Militar será exercida, entre 
outros, pelos comandantes de força, unidades ou 
navios. 

III. Compete à Polícia Judiciária Militar apurar os crimes 
militares, bem como os que, por lei especial, estão 
sujeitos à jurisdição militar e sua autoria. 

É correto o que se afirma em 

(A) I, II e III. 

(B) II e III, apenas. 

(C) I e III, apenas. 

(D) I, apenas.  

52. Em relação à competência definida pelo RDPM, sobre as 
autoridades competentes para aplicar a sanção disciplinar 
e analisar recursos, é correto afirmar que 

(A) o governador do Estado somente aplicará sanção 
disciplinar ao Comandante Geral da PM. 

(B) o Secretário de Segurança Pública e o Comandante 
Geral aplicarão sanções disciplinares a todos os 
militares do Estado sujeitos ao RDPM, inclusive o 
chefe da Casa Militar. 

(C) não caberá recurso às sanções disciplinares 
impostas aos praças inativos da corporação. 

(D) o Subcomandante da PM aplicará sanção disciplinar 
a todos os integrantes de seu Comando e das 
unidades subordinadas e aos praças inativos. 

53. Em relação à Lei Complementar nº 893/01 (RDPM), 
analise as assertivas abaixo. 

I. Estarão sujeitos a responder disciplinarmente pelo 
RDPM os militares do Estado do serviço ativo da 
reserva remunerada, os reformados, os agregados e 
os militares do Estado, ocupantes de cargos 
públicos ou eletivos. 

II. São considerados valores fundamentais da moral 
policial militar a verdade real e a honestidade. 

III. O RDPM assegura ao militar do Estado inativo o 
direito de opinar sobre assunto político, devendo, 
porém, observar os preceitos da ética policial militar 
e preservar os valores policiais militares em suas 
manifestações essenciais. 

É correto o que se afirma em 

(A) I e II, apenas. 

(B) II e III, apenas. 

(C) I e III, apenas. 

(D) I, II e III. 
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54. O uniforme é uma das características da modalidade do 
policiamento ostensivo e um símbolo do militar, por isso, o 
policial militar tem de conhecer o Regulamento de 
Uniformes R-5-PM. Sendo assim, analise as assertivas 
abaixo. 

I. O Subcomandante da PM poderá proibir 
definitivamente o uso de uniformes da Polícia Militar 
pelo pessoal da reserva ou reformado que, fardado, 
se apresente inconvenientemente uniformizado ou 
tenha procedimento irregular. 

II. O policial militar deverá retirar a cobertura em 
cerimônias fúnebres e religiosas, ressalvando-se o 
caso das guardas de honra. 

III. O uso do casquete será autorizado somente nas 
atividades administrativas e em trânsito do policial 
militar. 

É correto o que se afirma em 

(A) I e II, apenas. 

(B) I e III, apenas. 

(C) II e III, apenas. 

(D) I, II e III. 

55. Quanto à correta utilização das práticas de confecção e 
trânsito de documentos na Polícia Militar e sobre as 
Instruções de Correspondências na Polícia Militar (I-7-
PM), analise as assertivas abaixo. 

I. A correspondência considerada sigilosa na Polícia 
Militar poderá ser classificada em ultrassecreta, 
secreta, confidencial ou reservada. 

II. São exemplos de documentos comumente utilizados 
na correspondência oficial da Polícia Militar os 
atestados, as certidões e as mensagens. 

III. A tramitação da correspondência oficial na Polícia 
Militar poderá ser classificada em normal ou urgente. 

É correto o que se afirma em 

(A) I, apenas. 

(B) II e III, apenas. 

(C) II, apenas. 

(D) I, II e III. 

56. Em relação às instruções para continências, honras, sinais 
de respeito e cerimonial militar na Polícia Militar (I-21-PM), 
marque V para verdadeiro ou F para falso e, em seguida, 
assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. 

(   ) A bandeira nacional não poderá ser hasteada ou 
arriada a qualquer hora do dia ou da noite, pois tem 
prazo fixo determinado nestas instruções, ou seja, 
8h (oito horas) para o seu hasteamento e 18h 
(dezoito horas) para o arriamento. 

(   ) O policial militar não enquadrado na tropa, no ato da 
continência, estará dispensado de prestar a devida 
continência. 

(   ) Não terá direito a receber a continência militar o 
presidente do Tribunal de Justiça, pois este é uma 
autoridade civil e não militar. 

(A) V/ V/ V 

(B) V/ F/ V 

(C) F/ V/ F 

(D) F/ F/ F 

57. Durante o seu serviço, o policial militar estará sujeito à 
realização de revista, busca e apreensão. Para tanto, 
deverá conhecer o preconizado no POP-1.07.00 para o 
cumprimento dentro da legalidade da prática da revista, 
busca e apreensão. Sendo assim, assinale a alternativa 
correta. 

(A) Os alvos da busca domiciliar poderão ser tanto uma 
pessoa quanto um objeto. 

(B) Os policiais militares que adentrarem a uma 
residência deverão, obrigatoriamente, estar na 
posse de mandado judicial. 

(C) A busca domiciliar nunca poderá ser realizada à 
noite. 

(D) Nas operações de busca domiciliar, será proibido o 
uso da força para a entrada no local. 

58. O policial militar, ao se deparar com um local de crime, 
deverá adotar as providências preconizadas no POP-
2.05.00, que versa sobre a preservação de local de crime. 
Sobre este assunto, assinale a alternativa correta. 

(A) Em um caso de encontro de cadáver na via, os 
policiais poderão autorizar os familiares a se 
aproximar da vítima para retirar os seus pertences 
pessoais. 

(B) Os policiais militares que primeiro chegarem ao local 
do crime deverão preservar a área imediata (local do 
crime onde ocorreu o evento criminoso) e, se 
possível, também a área mediata (adjacências do 
local do crime), não lhe alterando a forma em 
hipótese alguma. 

(C) Os policiais militares que primeiro chegarem à cena 
do crime poderão mexer nas vestes do cadáver, 
procurando, principalmente, os seus documentos 
para uma possível identificação. 

(D) Se o local do crime for constatado primeiro por 
policial civil, este deverá acionar uma viatura da 
Polícia Militar para realizar a preservação do local do 
crime. 

59. O Sargento Comandante da equipe de Força Tática 
deverá conhecer a Diretriz PM3-07/02/05, Programa de 
Força Tática, para o correto emprego de seu efetivo. 
Sendo assim, analise as assertivas abaixo. 

I. Força Tática é a denominação que recebe a Força 
Patrulha reforçada e treinada para ações táticas de 
polícia ostensiva e de preservação da ordem 
pública. 

II. Poderá ser integrado ao escalão de Força Tática o 
efetivo do policiamento montado e dos canis 
setoriais, constituindo, dessa forma, frações 
específicas. 

III. A guarnição de Força Tática, habitualmente, será 
composta por 3 (três) policiais militares, podendo ser 
alterada para 4 (quatro) ou até 5 (cinco) policiais 
militares apenas quando for usada no controle de 
distúrbios civis. 

É correto o que se afirma em 

(A) I, II e III. 

(B) II, apenas. 

(C) I e III, apenas. 

(D) II e III, apenas. 
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60. Para o fiel cumprimento da Diretriz PM3-15/02/05, que 
estabelece o policiamento comunitário e sua correta 
execução, analise as assertivas abaixo. 

I. O policiamento comunitário é considerado uma 
subdivisão dos tipos de policiamento ostensivo. 

II. Os policiais militares escalados no posto policial 
poderão confeccionar BO/PM-TC, tendo sempre 
uma viatura de apoio à sua disposição. 

III. Os policiais militares escalados nas bases 
comunitárias de segurança poderão confeccionar 
BO/PM-TC e possuirão uma viatura à sua 
disposição. 

É correto o que se afirma em 

(A) I e III, apenas. 

(B) I, apenas. 

(C) II e III, apenas. 

(D) I, II e III.  


