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LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO 

1. Hipoteticamente, o Sr. Gerson Sedeubem, conduzia seu 
veículo em uma via de pista dupla, com duplo sentido de 
direção, porém os sentidos de direção eram separados 
por um canteiro divisor. Gerson tinha o objetivo de 
estacionar seu veículo próximo a um comércio de sua 
propriedade. No entanto, não identificou nenhuma vaga 
apropriada para estacionar seu veículo na pista na qual 
transitava. Contudo, na pista oposta, de sentido oposto, 
visualizou um local ideal para estacionar seu carro. 
Diante desta oportunidade singular, o motorista transitou 
mais alguns metros e depois de uma curva, resolveu 
passar por cima do canteiro que dividia a pista de 
rolamento no intuito de estacionar seu veículo o mais 
rápido possível. Neste caso, de acordo com a Lei 9.503 
que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro, assinale a 
alternativa CORRETA que descreve a infração 
específica cometida por Sedeubem: 

a) Art. 206, V do CTB – Executar retorno com prejuízo 
da circulação e segurança ainda que em local 
permitido. Infração gravíssima. 

b) Art. 206, III do CTB – Executar operação de retorno 
passando por cima de canteiro divisor de pista. 
Infração gravíssima. 

c) Art. 206, I do CTB – Executar operação de retorno em 
locais proibidos pela sinalização. Infração gravíssima. 

d) Art. 193 do CTB – Transitar com o veículo em 
canteiros centrais divisores de pista de rolamento. 
Infração gravíssima 

e) Art. 206, II do CTB – Executar operação de retorno 
nas curvas. Infração gravíssima. 

 

2. Durante a Operação Veraneio, o policial militar Albeneir 
observa uma caminhonete conduzida pelo senhor 
Nopeganada transportando várias pessoas no 
compartimento de carga e uma pessoa apoiada no 
estribo, pelo lado de fora, segurando na porta do 
passageiro. Abordado, o condutor alegou que, por estar 
no verão e todos estarem molhados, resolveu colocá-los 
na "caçamba" e que não existe nada na lei que proíba 
alguém de se pendurar na porta. De acordo com a Lei 
9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código 
de Trânsito Brasileiro e considerando o critério de 
especificidade, assinale a alternativa CORRETA: 

a) O condutor será autuado somente pelo Art. 235 - 
Conduzir pessoas, animais ou carga nas partes 
externas do veículo. 

b) O condutor será autuado pelo Art. 230, I - Conduzir o 
veículo transportando passageiros em 
compartimento de carga e pelo Art. 169 - Dirigir sem 
atenção ou sem os cuidados indispensáveis à 
segurança. 

c) O condutor será autuado pelo Art. 235 - Conduzir 
pessoas, animais ou carga nas partes externas do 
veículo e pelo Art. 169 - Dirigir sem atenção ou sem 
os cuidados indispensáveis à segurança. 

d) O condutor será autuado somente pelo Art. 230, I - 
Conduzir o veículo transportando passageiros em 
compartimento de carga. 

e) O condutor será autuado pelo Art. 230, I - Conduzir o 
veículo transportando passageiros em 
compartimento de carga e pelo Art. 235 - Conduzir 
pessoas, animais ou carga nas partes externas do 
veículo. 

3. Após conduzir uma vítima de acidente a um serviço de 
Pronto-Socorro, ao retornar para a sua base, uma 
ambulância trafega pelo acostamento da rodovia em 
velocidade reduzida, sem utilizar o alarme sonoro e a 
iluminação vermelha intermitente. Neste caso, de acordo 
com a Lei 9.503 que instituiu o Código de Trânsito 
Brasileiro, assinale dentre as alternativas abaixo aquela 
que esteja CORRETA e coerente com a situação 
relatada acima: 

a) Cometeu a infração prevista no CTB de transitar no 
acostamento. 

b) Cometeu a infração de deixar de manter ligado o 
sistema de iluminação intermitente por se tratar de 
um veículo de emergência. 

c) Cometeu a infração de transitar em velocidade 
reduzida por se tratar de uma rodovia. 

d) Cometeu a infração de conduzir veículo com 
equipamento de iluminação e sinalização de 
emergência alterada. 

e) Não cometeu nenhuma infração, pois se tratando de 
um veículo de emergência goza de livre circulação. 

 

4. Joesley foi abordado em uma operação de trânsito com 
um aparelho tipo "GPS" instalado em seu veículo, onde 
constavam vários mapas que avisavam a respeito da 
localização de radares. Alegou que seu aparelho não 
emite qualquer tipo de sinal que interfira no 
funcionamento dos radares em tempo real, porém, os 
policiais não tinham condições, no momento da 
abordagem, de confirmar tal informação. Com base na 
narrativa, analise as afirmações a seguir e assinale, de 
acordo com a Lei 9.503/97 – CTB, a alternativa 
CORRETA: 

a) Comete infração do Art. 230, III do CTB - Conduzir o 
veículo com dispositivo antirradar.  

b) Comete infração do Art. 230, XII do CTB - Conduzir o 
veículo com equipamento ou acessório proibido. 

c) Comete infração do Art. 228 do CTB - Usar no veículo 
equipamento com som em volume ou frequência que 
não sejam autorizados pelo CONTRAN. 

d) Por se tratar de um "GPS", poderá a situação ser 
enquadrada no Art. 230, III ou Art. 230, XII do CTB, 
ficando a critério do policial militar que abordou o 
veículo, embasado, neste caso, no poder 
discricionário que possui o agente. 

e) Não há infração de trânsito na questão em tela. 
 

5. Para ser condutor de veículo destinado à condução de 
escolares devem ser satisfeitos alguns requisitos. Sendo 
assim, de acordo com a Lei 9.503, de 23 de setembro de 
1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, analise 
as afirmações e, por conseguinte, assinale a alternativa 
CORRETA: 

I. Ter idade superior a dezoito anos. 
II. Ser habilitado na categoria B. 
III. Não ter cometido nenhuma infração grave ou 

gravíssima, ou ser reincidente em infrações médias 
durante os doze últimos meses. 

IV. Ser aprovado em curso especializado, nos termos da 
regulamentação do CONTRAN. 

a) Apenas as afirmações II e IV estão corretas. 
b) Apenas a afirmação II está correta. 
c) Apenas as afirmações III e IV estão corretas. 
d) Apenas as afirmações I e III estão corretas. 
e) Todas as afirmações estão corretas. 
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PREVENÇÃO AO CRIME 

6. Na prevenção ao crime a descoberta dos padrões que 
orbitam os eventos criminais é importante. A análise da 
concentração criminal e seus elementos como 
criminosos reincidentes, vítimas repetidas e áreas 
geográficas que concentram determinados eventos 
podem definir padrões criminais. De acordo com o livro 
“Análise de Crime para Solucionadores de Problemas 
em 60 passos” assinale a alternativa CORRETA que 
define esta técnica:  

a) Policiamento comunitário. 
b) Policiamento tradicional. 
c) Regra 80-20. 
d) Triângulo de análise de problema. 
e) Geoprocessamento. 

 
7. A Polícia Militar de Santa Catarina - PMSC através do 

Procedimento Operacional Padrão 103, estabelece 
como técnica de resolução dos problemas de segurança 
pública o Método IARA (Identificação, Análise, Resposta 
e Avaliação). Assinale, quanto ao método, IARA a 
alternativa CORRETA: 

a) Priorização dos problemas utilizando ferramentas 
disponíveis no Procedimento Operacional Padrão 
número 103 como a Matriz GUT, serão relevantes na 
fase de avaliação. 

b) A fase de identificação compara a situação inicial da 
análise do problema, com a situação pós-aplicação 
das respostas, tendo por base os indicadores 
definidos no plano de ação.  

c) A fase de resposta tem por objetivo primordial 
identificar os problemas de segurança pública em 
uma determinada comunidade. 

d) A fase de análise tem por objetivo determinar quais 
as informações necessárias para, ao final do 
processo, ter um retrato fiel do problema, de suas 
consequências e, principalmente de suas causas, 
levando em consideração o triangulo de análise de 
problema. 

e) O método IARA consiste em uma técnica de análise 
policial, portanto a comunidade será envolvida no 
processo somente após a fase de resposta. 
 

8. Sendo o policiamento ostensivo a pé uma das 
modalidades de policiamento mais associadas à filosofia 
de Polícia Comunitária, tendo como referência o POP nº 
102 (Policiamento ostensivo a pé) assinale a alternativa 
CORRETA: 

a) Em razão da falta de efetivo, o policial militar deve 
iniciar o atendimento das ocorrências sozinho, 
independente da chegada de apoio/reforço. 

b) Informar à CRE/COPOM apenas os atendimentos de 
ocorrência. 

c) Realizar o policiamento de proximidade com a 
comunidade, estabelecendo contato com 
comerciantes e população em geral, com foco na 
atividade policial militar. 

d) Estar sempre em local discreto e sem muita 
visibilidade, já que a presença policial pode gerar uma 
sensação de insegurança nas pessoas. 

e) É permitido realizar atividades pessoais durante o 
policiamento ostensivo a pé (pagamento de contas, 
serviços bancários, pesquisas de preços, compras). 
 

9. Um dos objetivos do POP nº 106 (Atendimento 
preventivo pós-crime residencial) e POP nº 107 
(Atendimento preventivo pós-crime comercial) é prevenir 
a revitimização ou vitimização repetida. Tendo por base 
o livro “Análise de crime para solucionadores de 
problemas em 60 pequenos passos”, assinale, sobre a 
vitimização repetida, a alternativa CORRETA: 

a) Vitimização repetida se refere ao elevado risco da 
mesma vítima ser vitimizada novamente, com mais 
frequência nos dias ou semanas imediatas ao crime 
anterior. 

b) A regra 80-20 não tem aplicação no contexto das 
vitimizações repetidas, pois se refere apenas a 
infratores e locais. 

c) Para a vitimização repetida, vale a expressão “um 
raio nunca cai duas vezes no mesmo lugar”. Assim, a 
polícia pode direcionar a sua atenção para áreas 
onde o crime ainda não aconteceu, já que é baixa a 
probabilidade de que ele volte a ocorrer com a 
mesma pessoa ou local anteriormente vitimizado.  

d) Impulsos é a denominação de um tipo de causa de 
vitimização repetida que se refere à atração ou 
vulnerabilidade incomuns de alvos específicos que 
resultam em sua vitimização por uma variedade de 
criminosos.  

e) Características marcantes é a denominação de um 
tipo de causa de vitimização repetida que se refere à 
experiência positiva do infrator na prática do primeiro 
crime. 
 

10. Segundo o POP nº 113 (Implantação da Rede de 
Vizinhos PMSC), assinale a alternativa INCORRETA em 
relação às etapas para a implantação da Rede de 
Vizinhos PMSC: 

a) Reunião de sensibilização. 
b) Definição da Diretoria da Rede de Vizinhos. 
c) Utilização do Método IARA. 
d) Estabelecimento da Rede de Comunicação. 
e) Participação policial militar. 

 
11. Segundo o livro “Polícia Comunitária, construindo 

segurança nas comunidades”, assinale a alternativa 
INCORRETA em relação às colunas ou eixos 
estruturantes da filosofia de Polícia Comunitária: 

a) Ação sobre as causas dos problemas de segurança 
pública. 

b) Pronta resposta. 
c) Parcerias para construir segurança pública. 
d) Proatividade policial. 
e) Proximidade policial com o cidadão. 

 
PORTUGUÊS 

12. De acordo com o livro Curso Prático de Gramática, do 
autor Ernani Terra, assinale a alternativa CORRETA que 
se refere à oração subordinada em destaque: 

Os trabalhadores que faltaram ao serviço foram 
demitidos. 

a) Adverbial condicional. 
b) Adverbial causal. 
c) Adjetiva explicativa. 
d) Adverbial consecutiva. 
e) Adjetiva restritiva. 
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13. De acordo com o que nos ensinam “Celso Cunha e 
Lindley Cintra, na obra “Nova gramática do português 
contemporâneo”, no que diz respeito à classe, estrutura 
e formação das palavras, assinale a alternativa 
INCORRETA: 

a) O radical irmana as palavras da mesma família e lhes 
transmite uma base comum de significação. 

b) Os afixos que se antepõe ao radical chamam-se 
prefixos, os que a ele se pospõe denominam-se 
sufixos. 

c) Ao abordar a estrutura das palavras, Celso Cunha e 
Lindley Cintra assinalam que as desinências servem 
para indicar o gênero e o número dos substantivos, 
dos adjetivos e de certos pronomes, além do número 
e a pessoa dos verbos 

d) Os afixos, ou morfemas derivacionais são elementos 
que modificam geralmente de maneira precisa o 
sentido do radical a que se agregam. 

e) As desinências podem ser primitivas, derivadas, 
simples ou compostas. 
 

14. Conforme o livro Curso Prático de Gramática, do autor 
Ernani Terra, quanto ao emprego da flexão de grau do 
adjetivo, correlacione as proposições que seguem e 
assinale a alternativa CORRETA: 

1. Aquele aluno é o mais inteligente da escola.  
2. O atendente é menos simpático do que o gerente da 

loja.  
3. Pedro é o menos esforçado da equipe.  
4. A formatura foi belíssima.  
5. O trabalho foi excessivamente fácil.  

A. superlativo absoluto analítico. 
B. comparativo de inferioridade. 
C. superlativo relativo de inferioridade. 
D. superlativo relativo de superioridade. 
E. superlativo absoluto sintético. 

a) 1-D, 2-C, 3-B, 4-E, 5-A. 
b) 1-A, 2-B, 3-C, 4-D, 5-E. 
c) 1-A, 2-B, 3-C, 4-E, 5-D. 
d) 1-D, 2-B, 3-C, 4-E, 5-A. 
e) 1-E, 2-C, 3-B, 4-A, 5-D. 

 
15. Conforme o livro Curso Prático de Gramática, do autor 

Ernani Terra, analise as seguintes proposições e 
assinale a alternativa CORRETA. 

I. Elipse: consiste numa alteração de significado 
baseada em traços de similaridade entre dois 
conceitos.  

II. Pleonasmo: consiste na omissão intencional de um 
termo facilmente identificável pelo contexto.  

III. Eufemismo: consiste em substituir uma expressão 
por outra menos brusca.  

IV. Hipérbole: consiste em exagerar uma ideia com 
finalidade enfática.  

V. Metáfora: consiste numa redundância cuja finalidade 
é reforçar a mensagem.  

a) Apenas as proposições II, III e IV são verdadeiras. 
b) Apenas as proposições I, IV e V são verdadeiras. 
c) Apenas as proposições III e IV são verdadeiras. 
d) Apenas as proposições I e V são verdadeiras. 
e) Apenas as proposições III e V são verdadeiras. 

 

ESTRATÉGIA ORGANIZACIONAL 

16. O Plano Estratégico da Polícia Militar de Santa Catarina 
(2015-2016) orienta as ações da corporação e é parte 
integrante do processo de planejamento. Sobre o Plano 
Estratégico (2015-2016), assinale a alternativa 
CORRETA: 

a) O Plano Estratégico (2015-2016) está pautado em 
metas estaduais, uma vez que a regionalização das 
metas traz sérios prejuízos a padronização dos 
procedimentos da Polícia Militar de Santa Catarina.   

b) As prioridades, objetivos e metas do Planejamento 
Estratégico (2015-2016) estão direcionados a 
atender a sociedade e os cidadãos, bem como os 
policiais militares, no sentido de lhes garantir as 
condições pessoais de trabalho e o suporte 
organizacional necessário para prestar um serviço de 
qualidade. 

c) A necessidade de promover mais segurança aos 
cidadãos fez com que o Plano Estratégico (2015-
2016) ampliasse os objetivos e indicadores da 
corporação. 

d) A disseminação de boas práticas na corporação 
evidenciou a necessidade de se estabelecer uma 
metodologia marcada pela formalidade e o controle 
da gestão dos projetos. 

e) A ostensividade foi incorporada como um valor da 
corporação, pois denota a importância da presença 
policial militar na prevenção dos crimes e 
contravenções.  
 

17. De acordo com o Plano Estratégico da Polícia Militar de 
Santa Catarina (2015-2016), no que diz respeito aos 
princípios, valores e eixos estruturantes da atuação 
policial militar, assinale a alternativa INCORRETA: 

a) A atuação policial militar para proteção da sociedade 
catarinense não se restringe ao risco real do crime, 
devendo ser objeto da atuação policial militar o risco 
real e a percepção de risco para crime, violência e 
desordem. 

b) As ações de prevenção, tão necessárias à paz social, 
passam a contemplar como uma dimensão do 
trabalho policial a gestão do risco.  

c) A percepção do risco, do medo do crime e da 
sensação de insegurança, embora comprometam a 
qualidade de vida das pessoas, são aspectos 
subjetivos de difícil mensuração, motivo pelo qual não 
devem constituir preocupação do trabalho policial.  

d) A missão constitucional da Polícia Militar (a polícia 
ostensiva e a preservação da ordem pública) 
estabelece a razão de nossa existência como 
instituição, qual seja, de que existimos para proteger.  

e) A Polícia Militar objetiva ser reconhecida como uma 
instituição efetiva, de maneira que esta efetividade 
está vinculada à satisfação das pessoas.  
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18. O Plano Estratégico da Polícia Militar de Santa Catarina 
(2015-2016) estabelece os valores que devem orientar 
as ações da corporação. Neste sentido, assinale a 
alternativa CORRETA que contenha somente os valores 
institucionais: 

a) Conservadores com as tradições, promotora dos 
direitos humanos, atuação sobre as causas, focados 
na missão e intransigentes com a ilegalidade.  

b) Conservadores com as tradições, criativos com as 
ações, promotora dos direitos humanos, confiáveis 
nas crises e intransigentes com a ilegalidade.  

c) Conservadores com as tradições, promotora dos 
direitos humanos, confiáveis nas crises, focados na 
missão e intransigentes com a ilegalidade.  

d) Conservadores com as tradições, criativos com as 
ações, criteriosos com os recursos, confiáveis nas 
crises e intransigentes com a ilegalidade.  

e) Conservadores com as tradições, criativos com as 
ações, criteriosos com os recursos, focados na 
missão e intransigentes com a ilegalidade.  
 

DOCUMENTOS OPERACIONAIS 

19. Quanto ao POP PMSC 304.7, relativo ao atendimento de 
ocorrência de posse de drogas para consumo, assinale 
a alternativa CORRETA: 

a) Nos casos em que o autor do fato não se 
comprometer em comparecer em juízo deverá ser 
lavrado BO-PA. 

b) Nos casos de menores de idade flagrados cometendo 
o crime de posse de drogas deverá ser lavrado BO-
COP, a droga será apreendida e o conselho tutelar 
deverá acionado. 

c) Se duas pessoas forem flagradas consumindo drogas 
juntas e se houve o oferecimento da droga para 
juntos consumirem por um dos envolvidos, deverá ser 
lavrado um BO-PA para quem ofereceu e um BO-TC 
para quem aceitou. 

d) Como é vedada a condução do autor do fato de posse 
de drogas para consumo próprio à Delegacia, deverá 
ser lavrado o Termo Circunstanciado pela PM no local 
dos fatos para encerramento destas ocorrências. 

e) Adolescentes flagrados portando droga para 
consumo pessoal deverão ser conduzidos à 
delegacia através da lavratura de BO-PA. 
 

20. De acordo com a Diretriz de Procedimento Permanente 
nº 037/2015/CMDO G, assinale a alternativa 
INCORRETA: 

a) Autoridade Policial é o agente público (militar ou civil) 
que se encontra investido em função policial. 

b) Infrações penais de menor potencial ofensivo são 
todas as contravenções penais e os crimes a que a 
lei estabeleça pena máxima superior a 02 (dois) anos. 

c) Juizados especiais Criminais são Órgãos do Poder 
Judiciário que têm competência para a conciliação, a 
decisão e a execução de penas, relativas às infrações 
penais de menor potencial ofensivo. 

d) Existem oito modalidades de boletins de ocorrência 
lavrados pela PMSC. 

e) Contravenções penais são infrações penais de menor 
potencial ofensivo, cuja ação penal é sempre pública 
incondicionada e julgada perante os Juizados 
Especiais Criminais, independentemente da 
existência de procedimento especial estabelecido em 
lei. 

21. Quanto ao disposto no manual de POP PMSC, mais 
especificamente as perguntas frequentes do PMSC 
Mobile, quanto aos cuidados e preocupações ao anexar 
fotografias da infração de trânsito no AIT eletrônico do 
PMSC Mobile, assinale a alternativa INCORRETA: 

a) Visando os princípios da eficiência e da celeridade, 
não há revisão e nem homologação das fotografias 
pela Seção de Trânsito antes do envio para o 
DETRANET. Ou seja, as fotografias anexadas ao AIT 
são enviadas diretamente para o DETRANET e deste 
para a residência do proprietário do veículo, sendo de 
inteira responsabilidade do Policial Militar que estiver 
logado no PMSC Mobile. 

b) É possível anexar até 02 (duas) fotografias ao AIT 
eletrônico da PMSC, sendo que nos casos relativos 
às infrações de estacionamento e de parada, é 
obrigatório anexar ao menos 01 (uma) fotografia ao 
respectivo Auto de Infração de Trânsito Eletrônico.  

c) Sempre permitir a visualização da placa do veículo na 
fotografia, ou seja, tirar a foto em uma posição que 
permita a visualização da infração, do veículo e da 
placa do veículo. Devendo a foto ser tirada com o 
Tablet "deitado" (modo paisagem/horizontal), pois 
todas fotos são enviadas ao DETRANNET desta 
forma. 

d) A fotografia é opcional e deve ser anexada ao AIT 
apenas nos casos em que puder contribuir para a 
comprovação da infração, devendo aparecer apenas 
veículos envolvidos na infração. 

e) Nas fotografias jamais deverão aparecer pessoas. O 
direito a privacidade é superior, neste caso, ao 
registro fotográfico da infração. Se não for possível 
atender essas orientações, a fotografia não deve ser 
anexada sob pena de responsabilização cível, 
administrativa ou criminal do agente autuador. Ela é 
uma prova adicional, não obrigatória. 
 

22. Quanto ao POP PMSC 304.13, relativo à "perturbação 
do trabalho ou sossego alheio”, assinale a alternativa 
CORRETA: 

a) Toda ocorrência de perturbação do sossego, quando 
comprovada sua flagrância, deverá ser finalizada 
com a lavratura de um Termo Circunstanciado, pois 
se trata de uma infração penal de ação pública 
incondicionada. 

b) Se houver reincidência do autor, após mediação e 
ordem para cessar a perturbação, acrescentar o 
crime de desobediência (Art. 330 CP), se for o caso. 

c) Se fato gerador da perturbação resulta de 
manifestações tradicionais por ocasião do Carnaval e 
das comemorações do Ano Novo, a GU deve verificar 
se o Município possui Legislação que tolera tais 
manifestações, em caso positivo, buscar a mediação 
do conflito e não lavrar procedimento criminal. 

d) Nos casos que envolvam som automotivo, não sendo 
possível remover o som ou aparelhos de sonorização 
no local, a GU deverá apreender o veículo como 
objeto do delito e consignar no BO-TC. 

e) Quando tratar-se dos casos de exercício de culto 
religioso e suas liturgias ou cerimônias, a GU deve 
evitar realizar apreensão de objetos utilizados na 
referida prática religiosa, exceto quando 
extremamente necessário à comprovação da 
materialidade do fato. 
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23. Jaime estava voltando do trabalho quando se deparou 
com Joana, sua ex-esposa conversando com seu vizinho 
Zeca enquanto saiam de dentro da casa de Zeca. Com 
ciúmes, Jaime ficou agressivo e partiu para cima de 
Joana, agredindo-a com seu Tablet que estava em suas 
mãos. O primeiro golpe acertou a cabeça de Joana que 
começou a sangrar imediatamente na altura do 
supercílio do olho esquerdo. Zeca intercedeu e fez com 
que a agressão de Jaime cessasse. Zeca explicou que 
estava mostrando a casa a Joana, pois a mesma tinha 
interesse em comprá-la, já que queria voltar a morar 
naquele bairro. Jaime tentou se desculpar e na presença 
da guarnição Joana disse que não queria representar. 
Todos os envolvidos se encontravam no local quando a 
guarnição PM chegou para atender a ocorrência. Diante 
da narrativa e de acordo com o Manual de POPs da 
PMSC, assinale a alternativa CORRETA: 

a) Não se enquadra na lei Maria da Penha, pois Joana 
não tem mais nenhum laço familiar com Jaime. 
Assim, deve ser lavrado BO-TC e preenchido o 
documento correlato de Apreensão, apreendendo o 
Tablet de Jaime. 

b) Caso Jaime não assine o Termo de Compromisso de 
Comparecimento, deverá ser lavrado BO-AT. 

c) Deve ser lavrado BO-COP, pois Joana não quer 
representar contra Jaime. 

d) Deve ser lavrado um BO-PA, pois por se tratar de 
tema referente à Lei Maria da Penha a lesão corporal 
leve não depende de representação e este é o BO 
adequado. 

e) Se você entender que Joana está amedrontada, se 
sentindo ameaçada, deve ser lavrado um BO-PA, 
caso contrário deve ser lavrado um BO-TC. 
 

24. Sua guarnição é acionada para atender uma ocorrência 
de uso de drogas. No local da ocorrência, depara-se com 
Bob e Marley. Os dois são maiores de idade e foi 
constatado que Bob estava consumindo maconha, 
enquanto que Marley não apresentava qualquer sinal de 
uso de drogas. No entanto, ao revistar Marley, foi 
encontrado um cigarro de maconha no seu bolso. Bob 
afirma que assina o termo de comparecimento, caso seja 
necessário. Já Marley, diz que não assina termo de 
comparecimento nenhum. Diante deste caso, de acordo 
com o Manual de POPs da PMSC, assinale a alternativa 
CORRETA: 

a) Deve ser lavrado um BO-TC, tendo como autores do 
fato BOB e Marley. 

b) Bob é autor do fato e Marley é testemunha. 
c) Como não se deve separar BO, os dois devem ser 

conduzidos para a delegacia com um BO-PA. 
d) Deve ser lavrado BO-TC para Bob e BO-PA para 

Marley. 
e) Deve ser lavrado BO-TC para Marley e BO-PA para 

BOB. 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEGISLAÇÃO INSTITUCIONAL 

25. A exclusão do serviço ativo da Polícia Militar é assunto 
do artigo 100 do Estatuto dos Policiais Militares de Santa 
Catarina, Lei nº 6.218, de 10 de fevereiro de 1983. De 
acordo com esta legislação, assinale a alternativa 
CORRETA que contém todos os motivos de Exclusão do 
Serviço Ativo da Polícia Militar: 
a) Transferência para a reserva remunerada, Reforma, 

Demissão, Perda do posto e patente, Licenciamento, 
Exclusão a bem da disciplina, Deserção, 
Falecimento, Extravio, Anulação de inclusão. 

b) Demissão, Perda do posto e patente, Licenciamento, 
Exclusão a bem da disciplina, Anulação de inclusão. 

c) Agregação, Reversão, Excedente, À Disposição, 
Ausente, Desaparecido, Desertor, Extraviado. 

d) Transferência para a reserva remunerada, Reforma, 
Demissão, Perda do posto e patente, Licenciamento, 
Exclusão a bem da disciplina, Falecimento, Anulação 
de inclusão. 

e) Agregação, Demissão, Perda do posto e patente, 
Licenciamento, Exclusão a bem da disciplina, 
Deserção, Falecimento, Extravio, Anulação de 
inclusão. 
 

26. De acordo com a Lei Complementar nº 318, de 17 de 
janeiro de 2006, e suas alterações, assinale a alternativa 
INCORRETA: 
a) Para ingresso nas Instituições Militares do Estado, na 

graduação de Soldado, o candidato deverá estar em 
dia com as obrigações militares e demais disposições 
a respeito do serviço militar obrigatório. 

b) O Soldado de 3ª Classe, o Cabo e o 3º Sargento 
serão relacionados, obrigatoriamente, em almanaque 
anual, por ordem de graduação e antiguidade, em 
ordem decrescente da classificação final obtida em 
curso de formação. 

c) Os critérios de aferição para a promoção por 
merecimento serão regulamentados por Decreto do 
Chefe do Poder Executivo. 

d) O ingresso no quadro de praças militares se dará 
através de concurso público, de provas ou de provas 
e títulos, para preenchimento das vagas previstas na 
lei de promoção de praças das instituições militares 
estaduais. 

e) A inspeção de saúde e a avaliação física terão 
validade de um ano, garantindo acesso ao quadro de 
promoções, aos que estiverem por atestado da Junta 
Médica da Corporação, declarados com 
incapacidade física temporária.  

 

27. De acordo com a previsão contida no artigo 72 do 
Estatuto da PMSC, Lei nº 6.218/83 e suas alterações, a 
interrupção da licença especial e da licença para tratar 
de interesses particulares poderá ocorrer em alguns 
casos, diante disto, assinale a alternativa INCORRETA 
diante das afirmativas que seguem: 
a) Em caso de mobilização e estado de guerra. 
b) Para cumprimento de sentença que importe em 

restrição da liberdade individual. 
c) Para cumprimento de punição disciplinar a critério do 

Comandante-Geral da Polícia Militar. 
d) Em caso de pronúncia em processo administrativo ou 

indiciação em inquérito policial-militar, a juízo da 
autoridade que efetivou a denuncia, a pronuncia ou 
indiciação. 

e) Em caso de decretação de estado de emergência ou 
estado de sítio. 
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28. De acordo com o artigo 62 do Estatuto dos Policiais 
Militares, Lei nº 6.218 de 10 de fevereiro de 1983 e suas 
alterações, as promoções dos militares estaduais serão 
efetuadas de acordo com alguns critérios. Sobre estes 
critérios, assinale a alternativa CORRETA: 

a) A promoção por antiguidade é aquela que se baseia 
no conjunto de atributos e qualidades que distinguem 
e realçam o valor do militar entre seus pares, 
avaliados no decurso da carreira e no desempenho 
de cargos, comissões e funções exercidas, em 
particular no posto ou graduação que ocupa, ao ser 
relacionado e indicado para a promoção. 

b) A promoção por merecimento intelectual é aquela que 
ocorre após a conclusão de curso de formação ou 
concurso e baseia-se no conceito numérico final, 
observada a ordem decrescente e o número de 
vagas. 

c) A promoção por bravura é aquela que se baseia no 
conjunto de atributos e qualidades que distinguem e 
realçam o valor do militar entre seus pares, avaliados 
no decurso da carreira e no desempenho de cargos, 
comissões e funções exercidas, em particular no 
posto ou graduação que ocupa, ao ser relacionado e 
indicado para a promoção. 

d) A promoção por post mortem é aquela que se baseia 
na precedência hierárquica de um militar sobre os 
demais de igual posto ou graduação, dentro de um 
mesmo quadro ou qualificação. 

e) A promoção por merecimento é aquela que resulta de 
ato ou atos não comuns de coragem e audácia, que 
ultrapassando os limites normais do cumprimento do 
dever, representam feitos indispensáveis ou úteis ao 
serviço operacional pelos resultados alcançados ou 
pelo exemplo positivo deles emanados, independerá 
da existência de vaga e poderá ocorrer post mortem. 
 

29. De acordo com a Lei nº 16.773, de 30 de novembro de 
2015, que dispões sobre as formas de cumprimento da 
jornada de trabalho e o banco de horas no âmbito das 
instituições militares estaduais, assinale a alternativa 
INCORRETA: 

a) Durante os cursos de formação profissional, de 
especialização e/ou profissionalizantes internos, a 
jornada de trabalho dos militares estaduais será 
definida pelos Comandantes-Gerais das instituições 
militares estaduais. 

b) Compete ao Comandante Regional, com a anuência 
do Comandante Geral, definir a forma de 
cumprimento de jornada de trabalho individual do 
militar estadual, de acordo com o disposto no art. 2º 
desta Lei. 

c) A jornada de trabalho individual do militar estadual 
deve ser definida de modo a assegurar a distribuição 
adequada da força de trabalho, a fim de garantir o 
pleno funcionamento de todas as unidades das 
instituições militares estaduais. 

d) Deverá ser encaminhado aos Comandos-Gerais das 
instituições militares estaduais relatório mensal 
discriminado da jornada de trabalho individual a ser 
cumprida pelos militares estaduais de cada unidade, 
na forma estabelecida neste artigo. 

e) Observado o interesse da Administração e a 
necessidade do serviço, o cumprimento da jornada de 
trabalho do militar estadual poderá, eventualmente, 
ser realizado em localidade diversa da sua lotação. 

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL 

30. Conforme previsto no Decreto-Lei nº 2.848/40 (Código 
Penal) sobre Crime, assinale a alternativa INCORRETA: 

a) Considera-se crime tentado, quando, iniciada a 
execução, não se consuma por circunstâncias 
alheias à vontade do agente. 

b) Considera-se crime culposo, quando o agente deu 
causa ao resultado por imprudência, negligência ou 
imperícia. 

c) Considera-se o crime consumado, quando nele se 
reúnem todos os elementos de sua definição legal. 

d) Considera-se crime doloso, quando o agente quis o 
resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. 

e) Considera-se arrependimento posterior, O agente 
que, voluntariamente, desiste de prosseguir na 
execução ou impede que o resultado se produza, 
respondendo só pelos atos já praticados. 
 

31. De acordo com previsto no Decreto-Lei nº 3.689/41 
(Código de Processo Penal) sobre o Inquérito Policial, 
assinale a alternativa INCORRETA:  

a) O inquérito, nos crimes em que a ação privada 
depender de representação, não poderá sem ela ser 
iniciado. 

b) O inquérito deverá terminar no prazo de dez dias, se 
o indiciado tiver sido preso em flagrante, ou estiver 
preso preventivamente, contado o prazo, nesta 
hipótese, a partir do dia em que se executar a ordem 
de prisão, ou no prazo de trinta dias, quando estiver 
solto, mediante fiança ou sem ela. 

c) Os instrumentos do crime, bem como os objetos que 
interessarem à prova, acompanharão os autos do 
inquérito. 

d) O inquérito policial acompanhará a denúncia ou 
queixa, sempre que servir de base a uma ou outra. 

e) Nos crimes de ação privada, a autoridade policial 
somente poderá proceder a inquérito a requerimento 
de quem tenha qualidade para intentá-la. 
 

32. De acordo com previsto no Decreto-Lei nº 3.689/41 
(Código de Processo Penal) sobre a Prisão, assinale a 
alternativa CORRETA:  

a) Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito 
ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade 
judiciária competente, em decorrência de sentença 
condenatória transitada em julgado ou, no curso da 
investigação ou do processo, em virtude de prisão 
temporária ou prisão preventiva. 

b) A prisão poderá ser efetuada em qualquer dia e a 
qualquer hora, independente das restrições relativas 
à inviolabilidade do domicílio. 

c) As pessoas presas provisoriamente ficarão juntas 
das que já estiverem definitivamente condenadas, 
nos termos da lei de execução penal. 

d) É possível o uso de algemas em mulheres grávidas 
durante os atos médico-hospitalares preparatórios 
para a realização do parto e durante o trabalho de 
parto, bem como em mulheres durante o período de 
puerpério imediato. 

e) O militar preso em flagrante delito, após a lavratura 
dos procedimentos legais, será recolhido à 
carceragem da delegacia de polícia civil, onde ficará 
preso à disposição das autoridades competentes. 
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33. A Lei nº 11.343/06 (Lei do SISNAD), conhecida no meio 
Policial, como Lei de Drogas, em seu art. 28, qual trata 
da posse de drogas para consumo pessoal, elenca 
algumas penas que poderão ser submetidos quem for 
flagrado na posse de drogas para essa finalidade. Assim, 
após analisar as hipóteses abaixo elencadas, assinale a 
alternativa CORRETA que abranja todas as penas 
previstas para esse crime: 

I. Advertência sobre os efeitos das drogas. 
II. Prestação de serviços à comunidade. 
III. Detenção de 6 (seis) meses a 1(um) ano. 
IV. Medida educativa de comparecimento a programa ou 

curso educativo. 

a) Apenas II e III. 
b) Apenas I e IV.  
c) I, II, III e IV.  
d) Apenas I, II e IV. 
e) Apenas I, II e III. 

 
34. Por vezes em nossa atividade operacional somos 

convocados a participar de Operação Policial Militar para 
cumprimento de mandado de busca e apreensão, bem 
como no dia a dia durante o serviço operacional 
deparamo-nos com pessoas suspeitas da prática de 
crime (s). Assim, conforme dispõe o Decreto Lei nº 
3.689, de 3 de outubro de 1941, Código de Processo 
Penal, relativamente à Busca e Apreensão, artigos 240 
a 250, assinale a alternativa CORRETA. 

a) O mandado de busca deverá indicar, com exata 
precisão, a casa em que será realizada a diligência 
devendo conter nome do proprietário ou morador, ou, 
no caso de busca pessoal, o nome exato da pessoa 
que terá de sofrê-la. 

b) A busca pessoal independerá de mandado, no caso 
de prisão ou quando houver fundada suspeita de que 
a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de 
objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou 
quando a medida for determinada no curso de busca 
domiciliar. 

c) As buscas domiciliares serão executadas a qualquer 
hora do dia ou da noite, e os executores mostrarão e 
lerão o mandado ao morador, ou a quem o 
represente, intimando-o em seguida, a abrir a porta. 

d) Em caso de desobediência, não poderá ser 
arrombada a porta e forçado a entrada. 

e) A busca em mulher deverá ser feita por outra mulher, 
mesmo que retarde ou prejudique a diligência. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35. Todo Policial Militar, deve saber que as autoridades 
policiais e seus agentes deverão prender quem quer que 
seja encontrado em flagrante delito. Assim, conforme dispõe 
os artigos 301, 302 e 303 do Decreto Lei nº 3.689, de 3 de 
outubro de 1941, Código de Processo Penal, com relação à 
prisão em flagrante, assinale a alternativa INCORRETA: 

a) Considera-se em flagrante delito quem é perseguido, 
logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por 
qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser 
autor da infração.  

b) Considera-se em flagrante delito quem está 
cometendo a infração penal. 

c) Nas infrações permanentes, entende-se o agente em 
flagrante delito enquanto não cessar a permanência. 

d) Qualquer do povo poderá prender quem quer que 
seja encontrado em flagrante delito. 

e) Considera-se em flagrante o agente que uma semana 
após cometer crime de furto, é encontrado com 
objetos da vítima, que façam presumir ser ele autor 
da infração.  
 

DIREITO PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL 
MILITAR 

36. Conforme previsto no Decreto-Lei nº 1.002/69 (Código 
de Processo Penal Militar) sobre o Inquérito Policial 
Militar, assinale a alternativa INCORRETA: 

a) Tem o caráter de instrução provisória, cuja finalidade 
precípua é a de ministrar elementos necessários à 
propositura da ação penal. 

b) O inquérito poderá ser iniciado a requerimento da 
parte ofendida ou de quem legalmente a represente, 
ou em virtude de representação devidamente 
autorizada de quem tenha conhecimento de infração 
penal, cuja repressão caiba à Justiça Militar. 

c) Os autos de inquérito não poderão ser devolvidos a 
autoridade policial militar, a não ser mediante 
requisição do Ministério Público, para diligências por 
ele consideradas imprescindíveis ao oferecimento da 
denúncia ou por determinação do juiz, após 
oferecimento da denúncia, para o preenchimento de 
formalidades previstas no Código de Processo Penal 
Militar ou para complemento de prova que julgue 
necessária. 

d) O inquérito policial militar é a apuração sumária de 
fato, que, nos termos legais, configure crime militar, e 
de sua autoria.  

e) O inquérito deverá terminar dentro em vinte dias, se 
o indiciado estiver preso, contado esse prazo a partir 
do dia em que se executar a ordem de prisão ou no 
prazo de quarenta dias, quando o indiciado estiver 
solto, contados a partir da data em que se instaurar o 
inquérito. 
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37. Segundo o artigo 47 do Decreto-Lei nº 1.001/69 (Código 
Penal Militar) assinale, de acordo com os elementos não 
constitutivos do crime, a alternativa CORRETA: 

a) Deixa de ser elemento constitutivo do crime a 
qualidade de superior ou a de inferior, quando não 
conhecida do agente. 

b) Deixa de ser elemento constitutivo do crime a 
qualidade de militar da reserva, quando não 
conhecida do agente. 

c) Deixa de ser elemento constitutivo do crime a 
qualidade de superior ou a de inferior, a de oficial de 
dia, de serviço ou de quarto, ou a de sentinela, vigia, 
ou plantão, quando a ação não é praticada em 
repulsa a agressão.  

d) Deixa de ser elemento constitutivo do crime a 
qualidade de militar da reforma, quando não 
conhecida do agente. 

e) Deixa de ser elemento constitutivo do crime a 
qualidade de militar da ativa, quando não conhecida 
do agente. 
 

38. De acordo com previsto no Decreto-Lei nº 1.001/69 
(Código Penal Militar), assinale a alternativa 
INCORRETA:  

a) Comete o crime de despojamento desprezível, o 
agente que despoja-se de uniforme, condecoração 
militar, insígnia ou distintivo, por menosprezo ou 
vilipêndio. 

b) Comete o crime de ofensa aviltante a inferior, o 
agente que ofende inferior, mediante ato de violência 
que, por sua natureza ou pelo meio empregado, se 
considere aviltante. 

c) Comete o crime de violência contra superior, o agente 
que pratica violência contra oficial de dia, de serviço, 
ou de quarto, ou contra sentinela, vigia ou plantão. 

d) Comete o crime de rigor excessivo o agente que 
excede a faculdade de punir o subordinado, fazendo-
o com rigor não permitido, ou ofendendo-o por 
palavra, ato ou escrito. 

e) Comete o crime de desrespeito a superior, o agente 
que desrespeita superior diante de outro militar. 
 

DIREITOS HUMANOS 

39. Sobre as características dos direitos humanos 
fundamentais, segundo a obra Direitos Humanos 
Fundamentais, de Alexandre de Moraes, são 
características dos direitos humanos fundamentais, 
assinale a alternativa CORRETA.: 

a) Imprescritibilidade, alienabilidade, inviolabilidade, 
irrenunciabilidade. 

b) Imprescritibilidade, interdependência, efetividade, 
precariedade. 

c) Complementariedade, efetividade, 
imprescritibilidade, inviolabilidade. 

d) Universalidade, efetividade, precariedade, 
imprescritibilidade. 

e) Precariedade, alienabilidade, complementariedade, 
inviolabilidade. 

 
 
 
 
 

40. Sobre a evolução histórica dos direitos humanos, 
segundo a obra Direitos Humanos Fundamentais, de 
Alexandre de Moraes, assinale a alternativa CORRETA: 

a) A Bill Of Rights, de 1689, decorrente da abdicação do 
Rei Jaime II e outorgada pelo Príncipe de Orange, no 
dia 13 de fevereiro, significou enorme ampliação do 
poder estatal. 

b) A Declaração de Independência dos Estados Unidos 
da América, documento de inigualável valor histórico 
e produzido basicamente por Thomas Jefferson, teve 
como tônica preponderante a ampliação do poder 
estatal. 

c) Posteriormente a Lei das Doze Tábuas, a forte 
concepção religiosa trazida pelo Cristianismo, com a 
mensagem de igualdade de todos os homens, 
independentemente de origem, raça, sexo ou credo, 
não influenciou a consagração dos direitos 
fundamentais, enquanto necessários à dignidade da 
pessoa humana. 

d) A Magna Charta Libertatum, de 15 de junho de 1215, 
entre outras garantias, previa: a liberdade da Igreja 
da Inglaterra, restrições tributárias, proporcionalidade 
entre delito e sanção, previsão do devido processo 
legal, livre acesso à Justiça, liberdade de locomoção 
e livre entrada e saída do país. 

e) Durante a Idade Média, em virtude da organização 
feudal e da rígida separação de classes, com a 
consequente relação de subordinação entre o 
suserano e os vassalos, não existiam documentos 
jurídicos que reconheciam a existência de direitos 
humanos. 
 

41. Sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, 
adotada e proclamada pela Assembleia Geral da ONU 
em 1948, segundo a obra Direitos Humanos 
Fundamentais, de Alexandre de Moraes, analise as 
assertivas abaixo e assinale a alternativa CORRETA. 
São princípios consagrados na Declaração Universal 
dos Direitos Humanos: 

I. Igualdade e dignidade humanas e a vedação 
absoluta à discriminação de qualquer espécie, seja 
em razão de raça, sexo, língua, religião, opinião 
política ou de outra natureza, origem nacional ou 
social, riqueza, nascimento ou qualquer outra 
condição. 

II. O direito à vida, à liberdade, à segurança pessoal e a 
expressa proibição à escravidão, ao tráfico de 
escravos ou servidão. 

III. A proibição à tortura, ao tratamento ou castigo cruel, 
desumano ou degradante e o princípio do juiz natural. 

IV. O direito ao repouso e ao lazer; direito à instrução e 
à vida cultural. 

a) Somente as assertivas I e II estão corretas. 
b) Somente as assertivas II, III e IV estão corretas. 
c) Somente as assertivas I, II e IV estão corretas. 
d) Todas as assertivas estão corretas. 
e) Somente a assertivas IV está incorreta. 
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42. Sobre a relatividade e as restrições excepcionais dos 
direitos humanos fundamentais, segundo a obra Direitos 
Humanos Fundamentais, de Alexandre de Moraes, 
assinale a alternativa INCORRETA. 

a) Os direitos humanos fundamentais não podem ser 
utilizados como um verdadeiro escudo protetivo da 
prática de atividades ilícitas, nem tampouco como 
argumento para afastamento ou diminuição da 
responsabilidade civil ou penal por atos criminosos, 
sob pena de total consagração ao desrespeito a um 
verdadeiro Estado de Direito. 

b) O Estado de Sítio é uma modalidade mais branda de 
Estado de Defesa e corresponde às antigas medidas 
de emergência do direito constitucional anterior e não 
exige, para sua decretação por parte do Presidente 
da República, de autorização do Congresso Nacional. 

c) Os direitos e garantias fundamentais consagrados 
pela Constituição Federal, não são ilimitados, uma 
vez que encontram seus limites nos demais direitos 
igualmente consagrados pela Carta Magna. 

d) A Constituição Federal reconhece em situações 
excepcionais e gravíssimas a possibilidade de 
restrição ou supressão temporária de direitos e 
garantias fundamentais, prevendo-se sempre, porém, 
responsabilização do agente público em caso de 
utilização dessas medidas de forma injustificada e 
arbitrária. 

e) A Constituição Federal de 1988 prevê a aplicação de 
duas medidas excepcionais e gravíssimas para a 
restauração da ordem em momentos de 
anormalidade -Estado de Defesa e Estado de Sítio- , 
possibilitando, inclusive, a suspensão de 
determinadas garantias constitucionais, em lugar 
específico e por certo tempo, possibilitando 
ampliação do poder repressivo do Estado, justificado 
pela gravidade da perturbação da ordem pública. 

 

43. Sobre direitos humanos e atividade policial, segundo a 
obra Polícia Militar & Direitos Humanos, de José Lauri 
Bueno de Jesus, analise as assertivas abaixo e assinale 
a alternativa CORRETA. 

I. Os policiais militares, antes de serem policiais, são 
cidadãos, e como tais têm direitos e deveres que lhes 
são inerentes como pessoas humanas. 

II. O policial militar tem autorização legal para o uso da 
força e de armas de fogo, o que lhe dá uma destacada 
autoridade para a construção social ou para sua 
devastação, onde o impacto sobre a vida das 
pessoas é sempre extremado e simbolicamente 
referencial para o bem ou para o mal-estar da 
sociedade. 

III. A polícia militar não pode se eximir de intervir, 
preventivamente ou tecnicamente na sociedade, 
porque democracia nenhuma se sustenta sem a 
contenção do crime. 

IV. Ao exercer a hierarquia sobre os policiais militares 
subordinados, os superiores devem fazê-lo com 
observância da lei, podendo causar, nos policiais 
militares, um estresse psicológico desnecessário, o 
que será desgastante para a corporação, ao cidadão 
e aos próprios policiais militares. 

a) Todas as assertivas estão corretas. 
b) Somente as assertivas I e II estão corretas; 
c) Somente as assertivas I, II e III estão corretas; 
d) Somente a assertivas I, II e IV estão corretas; 
e) Somente as assertivas II, III e IV estão corretas; 

TÉCNICAS DE POLÍCIA OSTENSIVA 

44. A seleção correta de Abrigos e Coberturas durante um 
confronto armado é fundamental para a segurança do 
Policial Militar. O desconhecimento do PM sobre a 
capacidade que alguns materiais possuem para resistir 
a disparos de arma de fogo pode fazer com que sua 
escolha de abrigo seja inadequada e seu equívoco lhe 
custe a vida. Considerando o Manual de Técnicas de 
Polícia Ostensiva da Polícia Militar de Santa Catarina, 
assinale, sobre Abrigos e Coberturas, a alternativa 
INCORRETA: 

a) Partes de veículos como portas e para-lamas servem 
apenas como cobertura, pois, embora protejam da 
visão, não protegem dos disparos.  

b) As edificações podem proporcionar abrigos e 
coberturas. Portas e móveis, embora protejam da 
visão, não protegem dos disparos. 

c) Paredes e muros são considerados abrigos, pois 
ambos impedem contato visual com o Policial Militar, 
não importando o poder de fogo e calibre da arma 
utilizada pelo agressor. 

d) A Viatura PM apresenta diversos pontos que podem 
ser utilizados como abrigo, dentre eles estão as 
colunas, as rodas e o motor. 

e) O uso de áreas escuras e camuflagem podem ser 
úteis até a localização e deslocamento para um 
abrigo adequado. 
 

45. Considerando as Técnicas de Busca Pessoal e 
Abordagens previstas nos Capítulos IV e VI do Manual 
de Técnicas de Polícia Ostensiva da Polícia Militar de 
Santa Catarina, assinale a alternativa CORRETA: 

a) Se da busca pessoal a um cidadão ajoelhado ou 
deitado resultarprisão do abordado, este deve ser 
colocado na posição em pé para ser algemado e 
conduzido. 

b) Se um cidadão abordado for colocado na posição de 
joelhos para averiguar fundada suspeita (Abordagem 
Nível II) e após a busca sua suspeita não se 
confirmar, não havendo motivos para sua prisão, ele 
deve ser liberado, não necessitando realizar 
entrevista. 

c) Quando empregada a técnica de busca pessoal em 
cidadão deitado, o Policial Militar encarregado da 
segurança irá colocar seu pé fraco entre as pernas 
cruzadas do cidadão abordado, mantendo seu joelho 
para evitar que este descruze as pernas, enquanto 
seu companheiro realiza a revista. 

d) A técnica da busca pessoal em um cidadão ajoelhado 
pode ser empregada quando houver fundada 
suspeita (Abordagem Nível II), dependendo da 
situação, ou em intervenção policial que interrompa 
crime em andamento (Abordagem Nível III). 

e) A técnica de busca pessoal minuciosa em um cidadão 
em pé e apoiado deve ser realizada com o cidadão 
postado de costas para o Policial Militar, que pela 
retaguarda irá se posicionar. Sua perna 
correspondente ao coldre recuaenquanto a outra 
avança para junto da perna do abordado, podendo 
ser utilizada para desequilibrá-lo em caso de 
movimento brusco. 
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46. O Capítulo IV do Manual de Técnicas de Polícia 
Ostensiva da Polícia Militar de Santa Catarina trata das 
Técnicas de Busca Pessoal e Uso de Algemas. 
Considerando os ensinamentos presentes no referido 
Capítulo, leia as definições abaixo e assinale a 
alternativa que completa CORRETAMENTE as lacunas: 

No intuito de identificar a presença de armas ou de 
outros objetos perigosos em entradas de eventos 
desportivos e culturais, utiliza-se normalmente a 
modalidade Busca _________. 
A Busca _________deve ser realizada em local 
reservado, em recinto fechado, a fim de evitar 
constrangimento ao cidadão abordado, pois nesta 
modalidade o abordado será despido para a revista. 
A Busca _________é utilizada quando do 
encarceramento de presos ou quando a Busca 
_________não foi capaz de dissipar uma fundada 
suspeita. 
A busca utilizada para efetuar prisão em flagrante, ou 
cumprir um mandado de prisão, ou para averiguar 
fundada suspeita é denominada Busca_________. 

a) Completa; Minuciosa; Minuciosa; Ligeira; Completa. 
b) Ligeira; Completa; Minuciosa; Completa; Ligeira. 
c) Ligeira; Completa; Completa; Minuciosa; Minuciosa. 
d) Ligeira; Minuciosa; Minuciosa; Completa; Completa. 
e) Ligeira; Completa; Minuciosa; Completa; Minuciosa. 

 

47. O Policial Militar antes de assumir o serviço deve 
observar uma série de quesitos e ter certos cuidados de 
ordem pessoal, a fim de assegurar que sua condição 
mental, física e técnica, propiciem condições de trabalho 
adequadas à exigência operacional. Esse tema é tratado 
no Capítulo II do Manual de Técnicas de Polícia 
Ostensiva e no Procedimento Operacional Padrão nº 
501 – Preparação para o Serviço. Sobre o tema, analise 
as proposições que seguem e assinale a alternativa 
CORRETA: 

I. O motorista que assume o serviço possui como 
atribuições: a limpeza da viatura, a inspeção e 
manutenção de primeiro escalão e registrar as 
alterações verificadas na viatura no relatório de 
serviço diário da OPM. 

II. A apresentação pessoal do Policial Militar transmite 
uma sensação de profissionalismo, por isso deve 
trajarsua farda limpa, passada, com costuras e 
brevês conforme dispõe o Regulamento de 
Uniformes da PMSC. 

III. Na preparação para o serviço uma das atividades 
críticas para os policiais militares é a observância dos 
armamentos e equipamentos padronizados para uso 
em serviço. 

IV. É função do Patrulheiro que assume o serviço a 
seleção e preparação dos documentos, 
equipamentos e armamentos de uso coletivo, de 
acordo com a natureza do policiamento a ser 
executado. 

V. Ao término do turno de serviço é atribuição do 
motorista que sai, transmitir ao seu substituto todas 
as alterações, informações e ordens relativas ao 
serviço. 

a) As alternativas I, III, IV e V estão corretas. 
b) As alternativas II, III, IV e V estão corretas. 
c) As alternativas II, III e IV estão corretas. 
d) As alternativas III, IV e V estão corretas. 
e) As alternativas I, II, III e IV estão corretas. 

48. O Uso Progressivo da Força é a seleção adequada de 
opções de força pelo policial, em resposta ao nível de 
ação do indivíduo suspeito ou infrator da lei a ser 
controlado. O Manual de Técnicas de Polícia Ostensiva 
da PMSC adota o modelo de Pirâmide de Emprego do 
Uso da Força (adaptado do modelo FLETC, GRAVES & 
CONNOR, 1994, p. 08), que utiliza seis níveis de força a 
ser utilizada pelo policial em relação aos seis níveis de 
opções de ação/resposta do cidadão contra o policial. 
Então, imagine que você está envolvido em uma ação 
policial onde o cidadão abordado passou a esboçar 
reações diversas as suas ordens emanadas e você 
precisa rapidamente analisar e agir dentro do que 
preceitua a Manual de Técnica de Policia Ostensiva da 
PMSC. Sendo assim, de acordo com o manual em 
questão, analise as afirmações abaixo e assinale a 
alternativa CORRETA: 

I. A ação do cidadão é considerada uma Resistência 
Física Passiva quando oferece um nível consistente 
de resistência, envolvendo ações físicas de defesa 
e/ou voltadas para agressão do Policial. 

II. Os Níveis de opções de Força a serem utilizados pelo 
policial, definidos no Manual de Técnicas de Polícia 
Ostensiva da PMSC, são: presença física do policial, 
verbalização, controle de contato, controle físico, 
força não letal e força letal. 

III. A verbalização constitui um nível de força policial, 
onde o policial, através da abordagem verbal ou 
orientação persuasiva, busca obter a cooperação e 
submissão do cidadão. Não havendo êxito, a 
verbalização deve cessar e evoluir para níveis de 
força mais consistentes, sem necessidade de nova 
verbalização. 

IV. Na Agressão Letal o cidadão utiliza ou cria 
possibilidade concreta de uso da força para produzir 
lesões graves ou letais, não requer, obrigatoriamente, 
uso de arma de fogo, mas sim condições de produzir 
letalidade. 

V. O Policial Militar ao fazer uso intencional letal da arma 
de fogo deve identificar-se como policial, avisando 
claramente a intenção de usar a arma de fogo e com 
tempo suficiente para que o aviso seja levado em 
consideração, exceto se: tal procedimento 
representar um risco ao policial, se causar risco de 
morte ou dano grave a outrem, ou seja, inadequado 
ou inútil dado às circunstâncias. 

a) As alternativas II, III e IV estão corretas. 
b) As alternativas II, III, IV e V estão corretas. 
c) As alternativas I, II, III e IV estão corretas. 
d) As alternativas II, IV e V estão corretas. 
e) As alternativas I, II, IV e V estão corretas. 
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49. Com base no capítulo III do Manual de Técnicas de 
Polícia Ostensiva, preencha as lacunas com os 
conceitos táticos correspondentes e assinale a 
alternativa CORRETA: 

Ao iniciar o atendimento da ocorrência o Policial Militar 
deve identificar os pontos, locais ou situações no 
ambiente onde existe a maior probabilidade de surgir 
uma ameaça física contra ele. A identificação do 
_______________________________ é fundamental 
para o Policial Militar decidir aonde ir e o que fazer. 
Nessas situações de risco, adotar uma postura tática é 
essencial para ter condições de oferecer uma resposta 
imediata a uma agressão física. Para tanto a PMSC 
adota as seguintes posturas táticas -
______________________ , ___________________ e 
___________________________. A postura tática do 
policial exige ainda um comportamento disciplinado de 
controle de armas baseado em três princípios: 
______________________________ onde a arma 
sempre acompanha o olhar do policial; 
________________________________ que consiste na 
perda da visão periférica, devendo o policial manter os 
dois olhos abertos; e, 
_____________________________ que corresponde a 
desviar a arma de pessoas não suspeitas ou de outros 
policiais. 

a) Postura Tática, Posição Sul, Posição Pronto Baixo, 
Posição Pronto Emprego, Terceiro Olho, Visão 
Periférica e Controle da Arma. 

b) Perigo Imediato, Posição SAS, Posição Pronto Baixo, 
Posição Pronto Emprego, Terceiro Olho, Visão de 
Túnel e Controle de Cano. 

c) Perigo Imediato, Posição SAS, Posição Pronto Baixo, 
Posição Pronto Emprego, Terceiro Olho, Visão de 
Túnel e Controle da Arma. 

d) Postura Tática, Posição SAS, Posição Pronto Baixo, 
Posição Pronto Emprego, Terceiro Olho, Visão de 
Túnel e Controle da Arma. 

e) Postura Tática, Posição SAS, Posição Pronto Baixo, 
Posição Pronto Emprego, Terceiro Olho, Visão 
Periférica e Controle de Cano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50. O dimensionamento da cena visto no capítulo X do 
Manual de TPO engloba a visualização e a avaliação da 
ocorrência, é a chegada propriamente dita no local da 
ocorrência (POP nº 303). Com relação aos 
procedimentos operacionais que devem ser adotados na 
Chegada ao Local da Ocorrência, assinale a alternativa 
INCORRETA: 

a) Comunicar a CRE/COPOM a chegada no local da 
ocorrência (J10), confirmando sua localização exata.  

b) Parar a viatura em frente ao local da ocorrência, se 
possível. Observar o cenário da ocorrência e 
constatar o número de pessoas envolvidas e o ânimo 
no local. 

c) Identificar o cidadão em flagrante delito, fundada 
suspeita, atitude suspeita, de acordo com as 
características repassadas pela CRE/COPOM ou 
solicitante, ou pela observação da cena da 
ocorrência. Confirmar/identificar o nível de risco da 
ocorrência em andamento. 

d) Analisar a necessidade de solicitar apoio de outras 
Guarnições PM.  

e) Orientar-se sobre as possíveis opções de ação da 
Guarnição PM para resolução da ocorrência, diante 
do que foi observado. Decidir as técnicas e 
estratégias a utilizar para resolução da ocorrência. 
 
 

 

 


