PORTUGUÊS

01. Leia o poema e responda:

O mundo é grande
O mundo é grande e cabe
Nesta janela sobre o mar.
O mar é grande e cabe
Na cama e no colchão de amar.
O amor é grande e cabe
No breve espaço de beijar.
(ANDRADE, Carlos Drummond de. Poesia e prosa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1983)

Neste poema, o poeta realizou uma opção estilística: a reiteração de determinadas
construções e expressões linguísticas, como o uso da mesma conjunção para estabelecer a
relação entre as frases. Essa conjunção estabelece, entre as ideias relacionadas, um sentido
de:
a) comparação
b) conclusão.
c) oposição.
d) alternância.
e) finalidade.

02. Assinale a série em que todos os vocábulos estão escritos de acordo com as normas
vigentes de acentuação gráfica:

a) ítem, fi-lo, juri, córtex, íbero
b) luís, vírus, eletron, hífens, espírito
c) hiper, táxi, rúbrica, bênção, récorde
d) através, intuito, álbuns, varíola, sauna
e) dólar, zebu, ritmo, atraí-lo, bangalô

03. Estas revistas que eles ... , ... artigos curtos e manchetes que todos ... .

a) leem - tem - vêem

b) lêm - têem - vêm
c) leem - têm - veem
d) lêem - têm - vêm
e) lêm - tem - vêem

04. A frase: “O assunto desta reunião - voltou a afirmar o presidente - é sigiloso”.
Qual das alternativas apresenta as possibilidades corretas dentre as numeradas de I a V?

I - O assunto desta reunião (voltou a afirmar o presidente ...) é sigiloso.
II - O assunto desta reunião (voltou a afirmar o presidente) é sigiloso.
III - O assunto desta reunião, voltou a afirmar o presidente, é sigiloso.
V - O assunto desta reunião: voltou a afirmar o presidente: é sigiloso.

a) I, II, III, IV, V;
b) II, IV;
c) I, III, V;
d) I, IV, V;
e) II, IV, V

05. Receita

Ingredientes

2 conflitos de gerações
4 esperanças perdidas
3 litros de sangue fervido
5 sonhos eróticos
2 canções dos beatles

Modo de preparar

Dissolva os sonhos eróticos
nos dois litros de sangue fervido
e deixe gelar seu coração.

Leve a mistura ao fogo,
adicionando dois conflitos
de gerações às esperanças perdidas.

Corte tudo em pedacinhos
e repita com as canções dos
beatles o mesmo processo usado
com os sonhos eróticos, mas desta
vez deixe ferver um pouco mais e
mexa até dissolver.

Parte do sangue pode ser
substituída por suco de
groselha, mas os resultados
não serão os mesmos.

Sirva o poema simples
ou com ilusões.

BEHR, Nicolas. In: As bases da literatura brasileira. Porto Alegre: Editora AGE, 1999, p. 187.

Em relação aos recursos linguísticos mobilizados para alcançar os efeitos de sentido
pretendidos, o texto caracteriza-se pelo emprego de:
a) advérbios irônicos.
b) locuções adverbiais.
c) verbos no infinitivo.
d) substantivos abstratos.
e) verbos no imperativo

06. Em qual das alternativas abaixo o advérbio em destaque é classificado como advérbio de
tempo?
a) Não gosto de salada excessivamente temperada.
b) Ele calmamente se trocou, estava com o uniforme errado.
c) Aquela vaga na garagem do condomínio finalmente será minha.

d) Provavelmente trocariam os móveis da casa após a mudança.
e) “Humildemente pensei na vida e nas mulheres que amei...”

07. Assinale o item em que a classe da palavra destacada está correta.
a) Quem fala em flor não diz TUDO. - pronome indefinido;
b) Quem fala EM flor diz demais. - conjunção;
c) O poeta se torna MUDO. - substantivo;
d) Que mata MAIS do que faca. - pronome indefinido;
e) Mais QUE bala de fuzil – advérbio

08. Marque a alternativa cuja sequência preencha adequadamente as lacunas do seguinte
período: “Nós __________ socorremos o rapaz e a moça__________.
a) mesmas, bastante machucados
b) mesmo, bastantes machucados
c) mesmos, bastantes machucados
d) mesmo, bastante machucada

09.“Recebeu o prêmio o jogador que fez o gol”. Nessa frase o sujeito de “fez” ?
a) o prêmio;
b) o jogador;
c) que;
d) o gol;
e) recebeu.

10. Em: “o professor entrou atrasado”
a) o verbo é intransitivo e o predicado é nominal;
b) o verbo é transitivo direto e o predicado é verbal;
c) o verbo é de ligação e o predicado é nominal;
d) o verbo é intransitivo e o predicado é verbo-nominal;
e) o verbo é transitivo indireto e o predicado é verbal.

LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA

11. Sobre os militares dos estados, julgue as afirmativas abaixo.

I – As patentes dos oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado são
conferidas pelo Governador.
II – O militar do Estado em atividade que aceitar cargo ou emprego público civil permanente
será transferido para a reserva, nos termos da lei.
III – O militar da ativa que aceitar cargo, emprego ou função temporária, não eletiva, ainda que
da administração indireta, ficará agregado ao respectivo quadro, podendo ser promovido por
antiguidade ou merecimento, enquanto permanecer nessa situação, contando-lhe o tempo de
serviço apenas para transferência para a reserva, sendo depois de dois anos de afastamento
contínuos, transferido para a inatividade.
IV – O militar do Estado, enquanto em efetivo serviço, poderá estar filiado a partido político,
desde que solicite licença para tratar de assunto de interesse particular, nos moldes previstos
em legislação específica.

Estão CORRETAS, apenas:

a) As afirmativas I e II.
b) As afirmativas I e III.
c) As afirmativas II e III.
d) As afirmativas III e IV.
e) As afirmativas II e IV.

12. De acordo com o estabelecido pela Constituição do Piauí, concernente a Segurança Pública
no Estado, marque a alternativa INCORRETA.

a) A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a
preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos
seguintes órgãos: Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar.
b) Os comandos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar serão exercidos, em
princípio, por oficial da ativa do último posto da própria corporação, nomeado por ato do
Governador, observada a formação profissional para o exercício do comando.
c) A segurança pública, organizada sob a forma de sistema, será coordenada, supervisionada e
controlada pela Secretaria de Estado correspondente, órgão encarregado da prestação dos
serviços de polícia em geral, no território do Estado.

d) A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar estão vinculados, operacionalmente, ao
sistema de segurança pública do Estado, devendo seguir as políticas e diretrizes baixadas pela
autoridade competente, na execução das atribuições que lhes são próprias.
e) O Comando da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar não podem ser exercidos por
oficial do Exército, cujo nome tenha prévia aprovação de seu Ministério e indicação do
Governador do Estado.

13. De acordo com a Constituição do Piauí, aplicam-se aos militares do Estado, EXCETO:

a) O tempo de contribuição federal, estadual ou municipal será contado para efeito de
aposentadoria e o tempo de serviço correspondente para efeito de disponibilidade.
b) O militar alistável é elegível, entretanto, se contar menos de dez anos de serviço, será
agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente, no ato da
diplomação, para a inatividade.
c) O militar estadual tem direito a gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um
terço a mais do que o salário normal.
d) É assegurado à militar estadual o direito a licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do
salário, com a duração de cento e vinte dias.
e) Não caberá habeas corpus em relação a punições disciplinares militares.

14. Segundo o Decreto Estadual nº 3.548, de 31 de janeiro de 1980 (Regulamento Disciplinar
da Polícia Militar do Piauí – RDPMPI), São manifestações essenciais de disciplina, EXCETO:

a) A rapidez nas ações do serviço e seu pronto atendimento.
b) A colaboração espontânea à disciplina coletiva e à eficiência da instituição.
c) A consciência das responsabilidades.
d) A rigorosa observância das prescrições regulamentares e das leis.
e) A correção de atitudes.

15. Transgressão Disciplinar é qualquer violação dos princípios da ética, dos deveres e das
obrigações policiais militares, na sua manifestação elementar e simples, e qualquer omissão ou
ação contrária aos preceitos estatuídos em leis, regulamentos, normas ou disposições, desde
que não constituam crime. No julgamento das transgressões podem ser levantadas causas que
justifiquem a falta ou circunstâncias que a atenuem e/ou a agravem. São causas de
justificação, EXCETO:

a) Nos casos de ignorância, falta de prática no serviço, plenamente comprovada, deste que não
atente contra os sentimentos normais de patriotismo, humanidade e probidade.
b) Ter havido motivo de força maior, independente de comprovação ou justificação.
c) Ter sido cometida a transgressão em obediência à ordem superior.
d) Ter sido cometida a transgressão pelo uso imperativo de meios violentos, a fim compelir
subordinado a cumprir rigorosamente o seu dever, no caso de perigo, necessidade urgente,
calamidade pública e manutenção da ordem e da disciplina.
e) Ter sido cometido à transgressão na prática de ação meritória, no interesse do serviço ou da
ordem pública.

16. Consoante o RDPMPI, a aplicação da punição disciplinar denominada “prisão em separado”
não poderá ultrapassar:

a) 10 dias.
b) 15 dias.
c) 20 dias.
d) 25 dias.
e) 30 dias.

17. São manifestações essenciais do valor policial militar, EXCETO:

a) O aprimoramento técnico-profissional.
b) A fé na elevada missão da Polícia Militar.
c) O civismo e o culto das tradições históricas.
d) O amor à profissão policial militar e o entusiasmo com que é exercida.
e) A obediência às ordens emanadas de autoridades civis.

18. O desligamento ou a exclusão do serviço ativo da Polícia Militar é feito em consequência
de:

a) Deserção de Policial Militar.
b) Submissão de Policial Militar a Processo Administrativo Disciplinar Militar.
c) Parte de ausência de Policial Militar.

d) Sentença de pronúncia proferida em desfavor de Policial Militar.
e) Sentença judicial, transitada em julgado, em desfavor de Policial Militar na Justiça Militar
Estadual, cuja penalidade infligida foi inferior a dois anos.

19. Os deveres policiais militares emanam de vínculo racionais e morais que ligam o policial
militar à comunidade estadual e à sua segurança. Sobre os deveres policiais militares, marque
a alternativa INCORRETA.

a) A probidade e a lealdade em todas as circunstâncias são deveres do policial militar.
b) Um dos deveres do policial militar consiste no culto aos símbolos nacionais.
c) Os deveres policiais militares compreendem, essencialmente, a dedicação integral ao serviço
policial militar e a fidelidade à instituição à que pertencem, sem o sacrifício da própria vida.
d) Compreendem deveres do policial militar a disciplina e o respeito à hierarquia.
e) O rigoroso cumprimento das obrigações é um dever estatuído por Lei a todo policial militar.

20. Os casos previstos na Lei Estadual nº 3.729, de 27 de maio de 1980, a qual dispõe sobre o
Conselho de Disciplina da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Estado do Piauí,
prescrevem em:

a) 02 anos, contados da data em que foram praticados.
b) 03 anos, contados da data em que foram praticados.
c) 04 anos, contados da data em que foram praticados.
d) 05 anos, contados da data em que foram praticados.
e) 06 anos, contados da data em que foram praticados.

CONHECIMENTOS JURÍDICOS

21. São princípios constitucionais da administração pública previstos no artigo 37 da
Constituição Federal, exceto:
a) legalidade
b) imparcialidade
c) moralidade
d) publicidade

e) eficiência

22. Segundo o que dispõe o artigo 144 da Constituição Federal, marque a alternativa correta.
a) compete à polícia federal exercer, concorrentemente com as polícias civis, as funções de
polícia judiciária da União.
b) às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a manutenção da ordem pública.
c) entre outras atribuições legais dos corpos de bombeiros militares, incumbe a execução de
atividades de defesa civil.
d) a segurança pública é dever e responsabilidade exclusiva do Estado, na forma da lei.
e) a criação das guardas municipais destina-se, exclusivamente, à proteção dos bens dos
municípios.

23. Acerca do que trata o artigo 129 do Código Penal, que tipifica a lesão corporal, marque a
alternativa correta
a) todas as lesões corporais previstas são de natureza dolosa, não existindo a previsão de
forma culposa para este crime.
b) não existe a previsão de causas de diminuição e de aumento de pena para a lesão corporal.
c) no caso de lesões recíprocas que não sejam graves, o juiz pode substituir a pena de
detenção pela de multa.
d) a lesão corporal será leve se resultar aceleração de parto, mas se resultar aborto será
considerada grave.
e) não existe a previsão do perdão judicial para o crime de lesão corporal.

24. No que diz respeito ao crime de furto, previsto no artigo 155 do Código Penal, marque a
alternativa que não constitui uma qualificadora.
a) praticar o furto durante o repouso noturno.
b) praticar o furto com rompimento de obstáculo à subtração da coisa.
c) praticar o furto com abuso de confiança.
d) praticar o furto com emprego de chave falsa.
e) praticar o furto com escalada.

25. Acerca dos crimes de Motim, Deserção e Desacato a Superior, previstos no Código Penal
Militar, marque a alternativa correta.
a) a reunião de militares armados, agindo contra ordem recebida de superior, não configura o
crime de motim.

b) no crime de desacato a superior existe a previsão de qualificadora no caso da vítima ser o
comandante da unidade a que pertence o agente.
c) no crime de deserção se o agente se apresenta espontaneamente dentro em oito dias após
a consumação do crime, a pena é diminuída em um terço..
d) se a deserção ocorre em unidade estacionada em fronteira a pena é aumenta de metade.
e) na mesma pena da deserção incorre o militar que não se apresenta no lugar designado,
imediatamente após o fim do prazo de trânsito ou férias.

26. Acerca dos crimes de abandono de posto, deserção e embriaguez em serviço, previstos no
Código Penal Militar, marque a alternativa correta.
a) segundo o Código Penal Militar, para a configuração do crime de abandono de posto é
indispensável que o militar se ausente do lugar em que deveria estar de maneira definitiva, de
modo que, em se ausentando e retornando algum tempo depois, não restará configurado o
crime.
b) o militar que se apresenta embriagado para prestar serviço não comete o crime de
embriaguez em serviço.
c) o militar que simula incapacidade e consegue exclusão do serviço ativo incorre na mesma
pena da deserção.
d) o militar que cumpriu uma pena, e ao final, deixar de se apresentar imediatamente à sua
unidade, comete o crime de deserção.
e) o crime de deserção pode ser praticado por militar ou assemelhado.

27. Marque a alternativa em que não está presente um dos requisitos do ato administrativo.
a) competência
b) finalidade
c) discricionariedade
d) objeto
e) forma

28. Acerca dos princípios da administração pública, marque a alternativa correta.
a) o princípio da legalidade administrativa nos informa que o agente público só é autorizado a
fazer o que determina a lei.
b) o princípio da autotutela permite à própria administração revogar seus atos que considerar
ilegais.
c) o princípio da moralidade não tem previsão constitucional.

d) o princípio da impessoalidade, dentre os princípios constitucionais, é aquele que fora
introduzido na Constituição Federal mais recentemente.
e) o princípio da eficácia tem expressa previsão constitucional.

29. Segundo a Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH), marque a alternativa
correta.
a) o direito à liberdade de reunião é condicionado à prévia autorização legal.
b) diferentemente do que prevê a nossa Constituição Federal, os cidadãos dos países
signatários poderão ser compelidos a fazerem parte de associações.
c) a perda da nacionalidade por uma pessoa sofre vedação absoluta.
d) a prática de tortura encontra expressa vedação.
e) o princípio da presunção de inocência não está expressamente previsto na DUDH.

30. Marque a alternativa que não corresponde a uma característica dos Direitos Humanos.
a) historicidade
b) prescritibilidade
c) inalienabilidade
d) irrenunciabilidade
e) complementaridade

CONHECIMENTO TÉCNICO PROFISSIONAL (SEGURANÇA PÚBLICA)

31. A competência dos órgãos policiais, principalmente das Polícias Militares de realizarem
busca pessoal, é um fato bastante discutido. Desta forma, o Policial Militar ao realizar uma
busca pessoal deverá basear sua ação:
a. No poder de polícia da administração pública que, limita ou disciplina direito,
interesse ou liberdade, bem como, motivar a ação em fatos concretos, ou seja,
a existência de fundada suspeita.
b. No poder de polícia da administração pública que, limita ou disciplina direito,
interesse ou liberdade, que lhe faculta a realização da ação em qualquer
pessoa.
c. Na Constituição Federal, especificamente, no artigo 144 ao estabelecer que a
Polícia Militar cabe o policiamento Ostensivo.

d. No poder de polícia da administração pública que se caracteriza pela
predominância do interesse particular sobre o interesse público.
e. No poder da polícia que garante ao Policial limitar ou disciplinar direitos.

32. A segurança pública é, indubitavelmente, um dos principais bens coletivos da
sociedade moderna. O combate à criminalidade constitui uma atribuição do Estado
nas sociedades contemporâneas. Além de prover saúde e educação, bem como outros
serviços que garantam o bem-estar social, deve o Estado zelar pela preservação do
patrimônio dos cidadãos e de suas respectivas integridades físicas (Sapori, 2007).
Desta forma, podemos considera que:
a. As atividades de segurança pública devem ser realizadas exclusivamente por
forças policiais.
b. As atividades de segurança pública são plurais envolvendo entes estatais e
membros da sociedade organizada de forma a garantir a preservação da
ordem pública.
c. As atividades de segurança pública devem, prioritariamente, garantir a
manutenção das instituições públicas.
d. As atividades de segurança pública devem ter como foco principal o
“enfrentamento”, ou seja, o emprego de táticas bélicas para o controle social.
e. As atividades de segurança pública podem ser repassadas à iniciativa privada.

33. A polícia comunitária é um novo modelo de policiamento que ganhou força nas
décadas de 1970 e 1980, quando as organizações policiais, em diversos países da
América do Norte e da Europa Ocidental, começaram a promover uma série de
inovações em sua estrutura e na forma de lidar com o problema da criminalidade.
Considerando os seus conhecimentos sobre Polícia Comunitária, podemos afirmar que
a Polícia Comunitária é, EXCETO:
a. É o policiamento mais sensível aos problemas de sua área, identificando todos
os problemas da comunidade, que não precisam ser só os de criminalidade.
b. É uma atitude, na qual o policial, como cidadão, aparece a serviço da
comunidade e não como uma força.
c. É uma filosofia organizada assentada na ideia de uma Polícia prestadora de
serviços, agindo para o bem comum para, junto da comunidade, criarem uma
sociedade mais pacífica e ordeira.

d. É uma filosofia organizada de policiamento onde a comunidade estabelece as
suas prioridades e necessidades de policiamento de forma unilateral.
e. É uma filosofia e estratégia organizacional que proporciona uma nova parceria
entre a população e a polícia.
34. A polícia comunitária pressupõe o estabelecimento de vínculos entre a polícia e a
comunidade. Desta forma, pode-se citar como fundamental ao policiamento
comunitário, EXCETO:
a. As informações repassadas pela comunidade para a elucidação de crimes.
b. Organizar o policiamento tendo como base a comunidade;
c. Enfatizar os serviços não emergenciais e mobilizar a comunidade para
participar da prevenção ao crime;
d. Descentralizar o comando da polícia;
e. Instituir a participação de cidadãos no planejamento e no monitoramento das
atividades policiais

35. Podemos afirmar que a Abordagem Policial é, EXCETO:
a. Técnica em que o Policial Militar aproxima-se de uma pessoa ou pessoas, a pé,
montadas ou motorizadas e que emanam indícios de suspeição; que tenham
praticado ou estejam na iminência de praticar ilícitos penais; com o objetivo
de investigar, orientar, advertir, prender, assistir.
b. Concretizada por um ato administrativo imperativo, autoexecutório e
presumidamente legítimo. Traduz materialização do poder de polícia estatal
na limitação da liberdade ou propriedade em nome do interesse público.
c. Uma ação policial que envolve invasão da intimidade e da privacidade das
pessoas, podendo, dependendo da pessoa e da situação, produzirem ações
constrangedoras e muitas vezes reações emocionais e agressivas.
d. Uma ação ou atividade na qual a Polícia buscará em pessoa, veículo, casa, ou
outras classes afins, objetos de delitos, como armas, drogas e outros
semelhantes.
e. Uma ação realizada pela polícia que objetiva a prisão de pessoas e/ou a
apreensão de objetos ilícitos. Podendo o policial realiza-la em qualquer
pessoa, tendo por fundamentação legal, o poder de polícia e a supremacia do
interesse público sobre o particular.
O policiamento ostensivo é uma atividade constitucional da Polícia Militar. E,
tem por objetivo a manutenção da ordem Pública. Devendo sempre observar

suas características, princípios e variáveis próprias, visando a tranquilidade
pública.

36. Desta forma, podemos citar como características do Policiamento Ostensivo, EXCETO:
a. Ação Pública.
b. Ação de Presença.
c. Ação Política.
d. Legalidade.
e. Totalidade.
37. A abordagem policial é uma ação planejada e, portanto, deve ser dividida em três
fases: antes da abordagem; durante a abordagem e após a abordagem. Desta forma,
são atitudes adotadas pelo policial militar, respectivamente, em cada uma das fases da
abordagem:
a. Informar ao COPOM; Executar a abordagem; conduzir o abordado à central de
Flagrante.
b. Planejamento Mental; Executar a abordagem; informar ao COPOM.
c. Informar ao COPOM; Executar a abordagem; Planejamento Mental.
d. Plano de Ação; Planejamento Mental; Executar a abordagem.
e. Planejamento Mental; informar ao COPOM; Plano de Ação.

TÉCNICA POLICIAL MILITAR
Texto para as Questões 38 e 39.
Polícia Militar lança operação "Natal e Ano Novo" em Teresina.

A ação tem o objetivo de melhorar a segurança da população, já que o
movimento de pessoas nos estabelecimentos comercias aumenta devido às festas de fim de
ano.
A Polícia Militar do Piauí vai lançar nesta sexta-feira (02), a operação "Natal e
Ano Novo", a partir das 7h15min da manhã, na praça Rio Branco, localizada no centro de
Teresina, sob o comando do coronel Paulo de Tarso, comandante de policiamento
Metropolitano II.
De acordo com o Relações Públicas da PM, tenente-coronel John Feitosa, a
ação inicia amanhã na Capital e a partir de segunda-feira (05), na cidade de Campo Maior,
posteriormente, em Picos. A operação continua até o dia 31 de dezembro.

Segundo a PM, a ação tem o objetivo de melhorar a segurança da população,
já que o movimento de pessoas nos estabelecimentos comercias aumenta devido às festas de
fim de ano e se torna atrativo para a ação de criminosos. A polícia também destacou que serão
realizadas ações de fiscalização e regularização no trânsito, principalmente, nas principais
entradas e saídas de Teresina.
(http://www.gp1.com.br/noticias/policia-militar-lanca-operacao-natal-e-anonovo-em-teresina-405278.html)

38. A operação de Policial em destaque no texto segue os princípios do Policiamento
Ostensivo. Dentre as quais, podemos citar.
a. Universalidade, Responsabilidade Territorial, Objetividade, Antecipação,
Parcialidade.
b. Universalidade, Responsabilidade Territorial, Aplicação, Antecipação, Isenção.
c. Especialidade, Responsabilidade Territorial, Eficiência, Anterioridade, Isenção.
d. Especialidade, Responsabilidade Objetiva, Eficiência, Unidade de Comando,
Parcialidade.
e. Universalidade, Responsabilidade Objetiva, Aplicação, Prevenção, Isenção.

39. Tendo por base as variáveis do Policiamento ostensivo e considerando que, no ano
passado, você encontrava-se escalado na operação, acima descrita, para realizar o
policiamento ostensivo a pé, na Praça Pedro II, juntamente, com mais dois policiais
militares. Desta forma, dentre as variáveis do Policiamento Ostensivo, podemos
classificar o serviço realizado como:

a. Tipo de Policiamento: Policiamento de Guarda;
Processos: Patrulhamento;
Modalidades: a pé;
Lugar: Centro da Cidade;
Número: Fração Constituída.

b. Tipo de Policiamento: a Pé;
Processos: Patrulhamento;
Modalidades: Policiamento Ostensivo Geral;
Lugar: Rural;
Número: Fração Elementar.

c. Tipo de Policiamento: Policiamento Ostensivo Geral;
Processos: a Pé;
Modalidades: Patrulhamento;
Lugar: Urbana;
Número: Fração Elementar.

d. Tipo de Policiamento: a Pé;
Processos: a Pé;
Modalidades: Patrulhamento;
Lugar: Praça Pedro II;
Número: Fração Constituída.

e. Tipo de Policiamento: Policiamento Ostensivo Geral;
Processos: Patrulhamento;
Modalidades: a Pé;
Lugar: Urbana;
Número: Fração Elementar.

40. Nas redes sociais é cada vez mais comum as críticas a segurança pública. O cidadão
quase sempre responsabiliza: A união, O Estado, e as instituições policiais.

No

entanto, a segurança pública é:
a. Responsabilidade única da união.
b. Responsabilidade da União, dos Estados e dos Municípios.
c. Responsabilidade de todos.
d. Responsabilidade dos Estados que devem manter as políticas de segurança
pública.
e. Responsabilidade da União, Estados e Municípios.

