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S E LE Ç ÃO I N TE R N A P AR A AC E S S O
AO C U R S O D E FO R M AÇ ÃO D E
S AR G E N TO S P M / 2019
PROVA ESCRITA OBJETIVA
DATA: 16/06/2019 – HORÁRIO: 09h00min às 12h00min (horário do Piauí)
LEIA AS INSTRUÇÕES:
1. Você deve receber do fiscal o material abaixo:
a) Este caderno com 40 questões objetivas sem repetição ou falha.
b) 01 (um) cartão resposta, que NÃO será substituído por nenhum motivo,
que deverá ser entregue devidamente preenchido.
2. Após a conferência, você deverá assinar seu nome completo, no espaço próprio
deste CADERNO DE QUESTÕES utilizando caneta esferográfica AZUL ou
PRETA.
3. Escreva seu nome nos espaços indicados na capa deste caderno de questões,
observando as condições para tal (assinatura e letra de forma), bem como o
preenchimento do campo reservado ao número da identidade e CPF.
4. Para cada uma das questões são apresentadas cinco alternativas classificadas
com as letras (A), (B), (C), (D) e (E). Somente uma responde adequadamente
ao quesito proposto. Você deve assinalar apenas uma alternativa para cada
questão: a marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que
uma das respostas esteja correta; também serão nulas as marcações
rasuradas.
5. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos
sobre o conteúdo da Prova. Cabe única e exclusivamente ao candidato
interpretar e decidir a este respeito.
6. Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA.
Os rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não
serão levados em conta para fins de pontuação
7. Quando terminar sua Prova, antes de sair da sala, assine a LISTA DE
FREQUÊNCIA e entregue ao Fiscal o CADERNO DE QUESTÕES que deverá
conter sua assinatura.
8. O Tempo de duração para esta Prova é de 3 (três) horas.
9. Por motivos de segurança, você somente poderá ausentar-se da sala de prova
depois de decorridas 02h de seu início.
10. O CARTÃO-RESPOSTA tem validade definitiva, o qual será utilizado para
conferência final da prova.
11. Em hipótese alguma o candidato poderá levar o CADERNO DE QUESTÕES.
12. A folha de anotação do gabarito do candidato, ao lado, somente poderá ser
destacada pelo fiscal da prova.
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_______________________________________________________________________________________
Assinatura

_______________________________________________________________________________________
Nome do Candidato (letra de forma)
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LÍNGUA PORTUGUESA
01. Leia com atenção o fragmento de texto, abaixo, e responda o que se pede:
Cultivar um estilo de vida saudável é extremamente importante para diminuir o risco de infarto, mas também de
problemas como morte súbita e derrame. Significa que manter uma alimentação saudável e praticar atividade
física regularmente já reduz, por si só, as chances de desenvolver vários problemas. Além disso, é importante
para o controle da pressão arterial, dos níveis de colesterol e de glicose no sangue. Também ajuda a diminuir o
estresse e aumentar a capacidade física, fatores que, somados, reduzem as chances de infarto. Exercitar-se,
nesses casos, com acompanhamento médico e moderação, é altamente recomendável. (ATALIA, M. Nossa vida.
Época. 23 mar. 2009.)
A presente questão demonstra que a organização das ideias apresentadas no texto colabora para estabelecer a
construção do sentido. Sendo assim, pode-se identificar, no fragmento de texto, que:
A) o conectivo “mas também” (linha 2) inicia oração que exprime ideia de contraste.
B) o termo “como” (linha 2), em “como morte súbita e derrame”, introduz uma generalização.
C) o termo “Também” (linha 5) exprime uma justificativa.
D) a expressão “Além disso” (linha 4) marca uma sequenciação de ideias.
E) o termo “fatores” (linha 6) retoma coesivamente “níveis de colesterol e de glicose no sangue”.
02. Na língua portuguesa temos o uso de: PORQUE, PORQUÊ, POR QUE e POR QUÊ. Leia as frases abaixo e
identifique a alternativa incorreta.
A) Estavam felizes porque o dia já havia amanhecido.
B) Teodoro não veio por que estava ocupado.
C) Não revelou o motivo por que não foi ao encontro.
D) Eis o porquê da minha peregrinação.
E) Porque houve um engarrafamento, chegou atrasado ao trabalho.
03. Marque a alternativa em que as duas palavras são acentuadas devido à mesma regra:
A) até - pé
B) saí - dói
C) dá - custará
D) só - sóis
E) calúnia - denúncia
04. Identifique a alternativa em que a oração está pontuada adequadamente:
A) Os companheiros, conversando sobre handebol, lembraram-se de Bruno
conheceram.
B) Os companheiros conversando sobre handebol, lembraram-se de Bruno
conheceram.
C) Os companheiros conversando sobre handebol lembraram-se, de Bruno
conheceram.
D) Os companheiros conversando sobre handebol lembraram-se de Bruno
conheceram.
E) N.D.A.

Souza, o melhor jogador que já
Souza o melhor jogador que já
Souza, o melhor jogador que já
Souza o melhor jogador que já

05. Marque a alternativa em que todas as palavras estão grafadas de forma correta:
A) gentilesa, empreza, francesa, miudeza.
B) lizo, poetiza, enxergar, tachar.
C) analisar, relativizar, polemizar, realizar.
D) logista, abcesso, obsessão, Luís.
E) chineza, marquês, garrucha, meretriz.
06. Marque a alternativa incorreta com relação à classificação dos elementos mórficos em destaque nas palavras:
A) Partisse – SSE – desinência modo-temporal
B) Amo – O – desinência número-pessoal
C) Antipatia – ANTI – prefixo.
D) Tolerante – ANTE – prefixo.
E) Jogadora – A – desinência de gênero.
07. Nesta oração: "Necessita-se de professores para a escola”, identifique o tipo de sujeito:
A) composto
B) oculto
C) indeterminado
D) simples
E) oração sem sujeito
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08. Em “O governo anunciou a construção de novas estradas”, o período é:
A) composto por coordenação;
B) simples;
C) composto por subordinação;
D) composto por coordenação e subordinação;
E) composto por duas orações.
09. Marque a alternativa em que a concordância nominal encontra-se incorreta:
A) As duas sondas estão a distâncias inimagináveis de nosso planeta.
B) Gritos e música estranha vinham, à noite, do velho casarão.
C) Visitei uma exposição de pinturas e quadros raras.
D) Discutimos um e outro caso inexplicáveis.
E) Piso e paredes claros tornam os ambientes mais agradáveis, dizem os arquitetos.
10. Marque a alternativa em que é possível apenas uma concordância verbal:
A) Um e outro protestaram contra a derrubada de árvores.
B) A maioria das pessoas, aqui, não sabe do que está dizendo.
C) Iam dar dez horas no relógio do coreto.
D) Resguardavam o meio ambiente a comunidade e o padre.
E) Não faz falta nenhuma o faveiro e os insetos.

CONHECIMENTO JURÍDICO
11. Assinale a alternativa incorreta no tocante aos Direitos e Garantias Fundamentais previstos na Constituição
Federal:
A) Não haverá juízo ou tribunal de exceção;
B) É assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral;
C) Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de
autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, não sendo
exigido prévio aviso à autoridade competente;
D) A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei;
E) O preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial.
12. De acordo com a Constituição Federal, no tocante ao direito à inviolabilidade de domicílio, assinale a
alternativa correta
A) A casa á asilo inviolável e em nenhuma hipótese se pode nela ingressar sem o consentimento do morador;
B) A casa é violável nos casos de flagrante, desastre ou para prestar socorro;
C) A casa é inviolável à noite, mesmo que haja autorização judicial;
D) Em caso de desastre e mesmo que exista autorização judicial, não se pode penetrar na casa;
E) Para prestar socorro à noite deve-se aguardar o dia para penetrar na casa.
13. Sobre as disposições gerais da Administração Pública, previstas na Constituição Federal de 1988, assinale a
alternativa correta:
A) Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos
estabelecidos em lei e vedados aos estrangeiros;
B) O prazo de validade do concurso público será de até três anos, prorrogável uma vez, por igual período;
C) O subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis em qualquer
hipótese;
D) É permitida a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração
de pessoal do serviço público;
E) A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de
provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei,
ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.
14. O Código Penal, em seu artigo 129, define o tipo penal de lesão corporal, qual seja: Ofender a integridade
corporal ou a saúde de outrem. Assinale a alternativa que não prevê lesão corporal de natureza grave:
A) Se resulta morte;
B) Se resulta aborto;
C) Se resulta perda ou inutilização do membro, sentido ou função;
D) Se resulta enfermidade incurável;
E) Se resulta incapacidade permanente para o trabalho.
15. Dentre as alternativas abaixo, assinale a alternativa que contém o tipo penal de corrupção passiva:
A) Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar
ato de ofício;
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B) Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que
tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio;
C) Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de
assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem;
D) Exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas
em razão dela, vantagem indevida;
E) Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela.
16. São excludentes de ilicitude, exceto:
A) Quando o agente pratica o fato em estrito cumprimento de dever legal;
B) Quando o agente pratica o fato para salvar de perigo atual, que provocou por sua vontade, nem podia de outro
modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, era razoável exigir-se;
C) Quando o agente pratica o fato usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual
ou iminente, a direito seu ou de outrem;
D) Quando o agente pratica o fato em legítima defesa;
E) Quando o agente pratica o fato no exercício regular de direito.
17. O Código Penal Militar prevê o crime militar de motim e o de revolta, tipos penais distintos. Assinale a
alternativa que não configura hipótese de crime militar de motim.
A) Reunirem-se militares ou assemelhados, com armamento ou material bélico, de propriedade militar, praticando
violência à pessoa ou à coisa pública ou particular em lugar sujeito ou não à administração militar;
B) Reunirem-se militares ou assemelhados assentindo em recusa conjunta de obediência, ou em resistência ou
violência, em comum, contra superior;
C) Reunirem-se militares ou assemelhados recusando obediência a superior, quando estejam agindo sem ordem
ou praticando violência;
D) Reunirem-se militares ou assemelhados agindo contra a ordem recebida de superior, ou negando-se a cumprila;
E) Reunirem-se militares ou assemelhados ocupando quartel, fortaleza, arsenal, fábrica ou estabelecimento
militar, ou dependência de qualquer deles, hangar, aeródromo ou aeronave, navio ou viatura militar, ou utilizandose de qualquer daqueles locais ou meios de transporte, para ação militar, ou prática de violência, em
desobediência a ordem superior ou em detrimento da ordem ou da disciplina militar.
18. São requisitos ou elementos dos atos administrativos, exceto:
A) Motivação;
B) Forma;
C) Objeto;
D) Finalidade;
E) Competência.
19. Sobre as modalidades de licitação, assinale a alternativa correta:
A) Convite é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados que, na fase inicial de habilitação preliminar,
comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para execução de seu objeto;
B) Tomada de preços é a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que atenderem
a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas,
observada a necessária qualificação;
C) Concorrência é a modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados ou
não, escolhidos e convidados em número mínimo de 3 (três) pela unidade administrativa, a qual afixará, em local
apropriado, cópia do instrumento convocatório e o estenderá aos demais cadastrados na correspondente
especialidade que manifestarem seu interesse com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da apresentação
das propostas;
D) Leilão é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para escolha de trabalho técnico, científico ou
artístico, mediante a instituição de prêmios ou remuneração aos vencedores, conforme critérios constantes de
edital publicado na imprensa oficial com antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) dias;
E) Concurso é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a venda de bens móveis inservíveis
para a administração ou de produtos legalmente apreendidos ou penhorados, ou para a alienação de bens
imóveis prevista no art. 19, a quem oferecer o maior lance, igual ou superior ao valor da avaliação.
20. Sobre o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos assinale a alternativa correta:
A) A pena de morte pode ser imposta em casos de crimes cometidos por pessoas menores de 18 anos;
B) À mulher em estado de gravidez pode ser aplicada a pena de morte;
C) Qualquer condenado à morte terá o direito de pedir indulto ou comutação da pena;
D) É permitida a prisão de quem apenas tenha descumprido uma obrigação contratual;
E) A pena de morte não é permitida em nenhuma hipótese;

SELEÇÃO INTERNA PARA ACESSO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS PM/2019
EDITAL Nº 01/2019/DEIP/PMPI

LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
21. Com relação à Segurança Pública prevista na Constituição Estadual, assinale a alternativa incorreta:
A) À Polícia Militar cabe o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública;
B) O Comando da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar não podem ser exercidos por oficial do Exército
em nenhuma hipótese;
C) 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;
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) Ao Corpo de Bombeiros Militar, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de
defesa civil.
22. Com relação aos Servidores Militares do Estado, assinale a alternativa correta:
A) O militar da ativa que aceitar cargo, emprego ou função temporária, não eletiva, ainda que da administração
indireta, ficará agregado ao respectivo quadro e somente poderá, enquanto permanecer nessa situação, ser
promovido por antiguidade, contando-se lhe o tempo de serviço apenas para aquela promoção e transferência
para a reserva, sendo depois de dois anos de afastamento, contínuos ou não, transferido para a inatividade;
B) O oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele incompatível, por decisão
do Tribunal de Justiça, em tempo de guerra, ou de tribunal especial, em tempo de paz;
C) O militar do Estado, enquanto em efetivo serviço, pode estar filiado a partido político;
D) Ao militar do Estado são permitidas a sindicalização e a greve;
E) O militar do Estado em atividade que aceitar cargo ou emprego público civil permanente será agregado.
23. No tocante à ética policial-militar prevista no Estatuto dos Policiais Militares (Lei nº 3.808/81), assinale a
alternativa correta:
A) O Comandante-Geral da Polícia Militar poderá determinar aos policiais militares da ativa que, no interesse da
salvaguarda da dignidade dos mesmos, informem sobre a origem e natureza dos seus bens, sempre que houver
razões relevantes que recomendem tal medida;
B) É vedado o exercício da atividade técnico-profissional, no meio civil, dos policiais militares integrantes do
Quadro de Saúde;
C) O policial militar na inatividade deve se abster do uso das designações hierárquica, quando em atividade
político-partidária;
D) Os policiais militares reformados são proibidos de tratar, nas organizações policiais militares e nas repartições
públicas civis, dos interesses de organizações ou empresas privadas de qualquer natureza;
E) Ao policial militar da ativa é vedado comerciar ou tomar parte na administração ou gerência de sociedade ou
dela ser sócio ou participar mesmo como acionista ou quotista em sociedade anônima.
24. Conforme o Estatuto dos Policiais Militares, o direito ao licenciamento a pedido poderá ser suspenso, exceto:
A) Na vigência do Estado de Guerra;
B) Em caso de perturbação da ordem interna;
C) Por calamidade pública;
D) Durante o Estado de Sítio;
E) Na vigência do Estado de Defesa.
25. Assinale a alternativa incorreta:
A) Reversão é o ato pelo qual o policial militar agregado retorna ao respectivo quadro tão logo cesse o motivo que
determinou a sua agregação;
B) A reversão será efetuada mediante ato do Comandante-Geral;
C) O policial militar deve ser agregado quando for afastado temporariamente do serviço ativo por motivo de haver
ultrapassado um ano contínuo de licença para tratamento de saúde própria;
D) Excedente é a situação transitória a que, automaticamente, passa o policial militar que aguarda a colocação a
que faz jus na escala hierárquica após haver sido transferido de quadro, estando o mesmo com seu efetivo
completo;
E) A agregação é a situação na qual o policial militar da ativa deixa de ocupar vaga na escala hierárquica do seu
quadro nela permanecendo sem número.
26. A passagem do Policial Militar à situação de inatividade, mediante reforma, se efetua "ex-ofício" e será
aplicada ao Policial Militar que:
A) For julgado incapaz definitivamente para o serviço ativo da Polícia Militar;
B) Oficial ou a praça que atingirem o limite de idade de 60 (sessenta) anos de permanência na reserva
remunerada;
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C) Estiver agregado por mais de 01 (um) ano, por ter sido julgado incapaz temporariamente, sendo desnecessária
a homologação da Junta de Saúde, ainda mesmo que se trate de moléstia curável;
D) Sendo Oficial, tiver sido determinado por decisão não transitada em julgado;
E) For condenado à pena de reforma, prevista no Código Penal Militar, por sentença não passada em julgado.
27. A lei Estadual nº 3.729/80 dispõe sobre o Conselho de Disciplina da Polícia Militar. Com relação ao Conselho
de Disciplina, assinale a alternativa incorreta:
A) Não podem fazer parte do Conselho de Disciplina os Oficiais que tenham particular interesse na decisão do
conselho de disciplina;
B) Caberá, em princípio, ao Comandante Geral da Polícia Militar do Piauí, no prazo de vinte (20) dias, contados da
data do recebimento do processo, apreciar os recursos que forem interpostos nos processos oriundos dos
Conselhos de Disciplina;
C) Elaborando o relatório, com um termo de encerramento, o Conselho de Disciplina remeterá o processo ao
Comandante Geral da Polícia Militar do Piauí;
D) O conselho de disciplina disporá de um prazo de trinta (30) dias, a contar da data de sua nomeação, para
conclusão dos trabalhos, inclusive remessas de relatórios;
E) O Comandante Geral da Polícia Militar do Piauí, a requerimento do Presidente do Conselho de Disciplina,
poderá prorrogar por mais de quarenta (40) dias o prazo de conclusão dos trabalhos, para efetuar diligências
visando à produção de novas imprescindíveis à elucidação do fato.
28. Sobre a aplicação do Regulamente Disciplinar da Polícia Militar do Piauí aos Policiais Militares Inativos,
assinale a alternativa correta:
A) Não pode ser aplicado em nenhuma hipótese;
B) Não se aplica quando estiverem convocados para o serviço ativo;
C) É possível ser aplicado caso o inativo trate no meio civil de assunto de natureza policial militar de caráter
sigiloso ou funcional;
D) Somente é aplicado aos inativos reformados;
E) É aplicado integralmente.
29. As punições disciplinares a que estão sujeitos os policiais militares, segundo a classificação resultante ao
julgamento da transgressão, são as seguintes, exceto:
A) Advertência;
B) Prisão;
C) Detenção;
D) Repreensão;
E) Suspensão.
30. O comportamento policial militar da praça deve ser classificado em:
A) BOM - Quando, no período de 01 ano de efetivo serviço, tenha sido punido com até duas prisões;
B) INSUFICIENTE – Quando, no período de 01 ano de efetivo serviço, tenha sido punido com mais de duas
prisões;
C) ÓTIMO – Quando, no período de 04 anos de efetivo serviço, tenha sido punido com até uma detenção;
D) EXCEPCIONAL – Quando, no período de 05 anos de efetivo serviço, não tenha sofrido qualquer punição
disciplinar;
E) MAU – Quando, no período de 01 ano de efetivo serviço, tenha sido punido com até duas prisões.

CONHECIMENTO TÉCNICO PROFISSIONAL
31. Nas últimas décadas, a questão da Segurança Pública passou a ser considerada problema fundamental e
principal desafio ao Estado de Direito no Brasil. A Segurança ganhou enorme visibilidade pública e se tornou
presente nos debates tanto de especialistas como do público em geral. O crescimento da violência no Brasil tem
levado especialistas a defenderem uma nova concepção de Segurança Pública, mais democrática e participativa,
conforme estabelecem os princípios constitucionais vigentes (SOUSA, Reginaldo Canuto de. Introdução à
Segurança Pública: reflexões sobre Polícia, Sociedade e Cidadania. Teresina: Edição do Autor, 2013). Assim,
considerando o Sistema de Segurança Pública do Brasil, identifique V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para
as assertivas falsas, e ao final marque a alternativa com a sequência CORRETA:
I – A Segurança Pública deve ser principalmente voltada para repressão do crime, sendo a prevenção de
responsabilidade exclusiva da Assistência Social, no âmbito do estado do Piauí.
II – A Segurança Pública é uma atividade caracterizada somente pela ação estatal, da Polícia.
III - A Segurança Pública é uma política pública, consubstanciada pela ação estatal e comunitária, em parceria,
que objetiva prevenir e enfrentar a violência criminal, nas suas diversas manifestações e dimensões,
principalmente garantindo o acesso à cidadania plena, no âmbito de suas competências, através das instituições
policiais e a comunidade como um todo, pois é elemento essencial para manutenção da Ordem Pública.
IV - Os movimentos sindicais devem ser reprimidos pela Polícia, como o MST (Movimentos dos Sem Terra), pois
atentam contra a ordem pública.
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V – Segundo a Constituição Federal do Brasil a responsabilidade da Segurança Pública é exclusiva da Sociedade.
VI – O Poder Municipal não tem nenhuma responsabilidade com a Segurança Pública, conforme estabelece o Art.
144 da Constituição Federal do Brasil.
VII - Todo crime é um tipo de violência, mas nem toda violência é crime.
A) V, V, V, V, V, V, V
B) V, F, V, F, V, F, F
C) F, F, V, F, F, V, F
D) F, F, V, V, F, F, V
E) F, F, V, F, F, F, V
32. A expressão “política pública” engloba vários ramos do pensamento humano, sendo interdisciplinar, pois sua
descrição e definição abrangem diversas áreas do conhecimento como as Ciências Sociais Aplicadas, a Ciência
Política, a Economia e a Ciência da Administração Pública, tendo como objetivo o estudo do problema central, ou
seja, o processo decisório governamental (BUCCI, Maria Paula Dallari. Notas para uma metodologia jurídica de
análise de políticas públicas. In: FONTINI, Cristiana; ESTEVES, Júlio César dos Santos e DIAS, Maria Tereza
Fonseca (Org.). Políticas públicas: possibilidades e limites. Belo Horizonte: Fórum, 2008). Nesta perspectiva,
analise e marque a alternativa com a sequência CORRETA, considerando V, para as assertivas verdadeiras e F,
para as afirmações falsas.
I – (
) Políticas Públicas de Segurança é expressão que engloba as diversas ações, governamentais e não
governamentais, que sofre impacto ou causam impacto no problema da criminalidade e da violência, como:
iluminação pública, saneamento básico, esporte, lazer, educação, renda, etc. O próprio PRONASCI (Programa
Nacional de Segurança Pública com Cidadania) que atuou no Rio de Janeiro é um exemplo de Política Pública de
Segurança.
II – ( ) Toda política pública é uma forma de regulação ou intervenção na sociedade. Articula diferentes sujeitos,
que apresentam interesses e expectativas diversas. Constitui um conjunto de ações ou omissões do Estado
decorrente de decisões e não decisões, constituída por jogos de interesses, tendo como limites e
condicionamentos os processos econômicos, políticos e sociais.
III – ( ) A Política de Segurança Pública estadual deve ser restringir apenas ao aumento de efetivo, aquisição de
armamento e viaturas para a Polícia Militar do Piauí.
IV – ( ) A base da gestão em Segurança Pública deve ser a valorização/motivação da mulher/do homem (policial),
disponibilização dos meios materiais necessários e o planejamento estratégico.
V – ( ) Políticas de Segurança Pública é expressão referente às atividades tipicamente policiais, corresponde a
atuação policial em sua essência (strictu sensu).
A) V, V, F, V, V
B) V, F, V, V, V
C) F, V, F, V, F
D) F, F, F, F, F
E) V, V, V, V, V
33. O processo de exclusão e desigualdade social permeia toda a história brasileira. Assim, segundo Carvalho
(2007) os progressos feitos são inegáveis, mas foram lentos e não escondem o longo caminho que ainda falta
percorrer rumo à Cidadania Plena. [...] Uma cidadania plena, que combine liberdade, participação e igualdade
para todos, é um ideal desenvolvido no Ocidente e talvez inatingível. Mas ele tem servido de parâmetro para o
julgamento da qualidade da cidadania em cada país e em cada momento histórico (CARVALHO, José Murilo de.
Cidadania no Brasil: o longo caminho. 9ª ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007). Neste contexto, a
categoria cidadania é muito importante, assim, analise as afirmações a seguir e identifique V, para as afirmativas
verdadeiras, e F, para as falsas, e ao final marque a alternativa com a sequência CORRETA, tendo como
referência um Estado Democrático de Direito:
I. (
) Em um Estado Democrático de Direito cada vez mais é preciso a participação da sociedade civil nas
questões de interesse social, assim, torna-se inevitável a abertura do debate sobre a Segurança Pública como
condição de acesso à cidadania plena.
II. ( ) Em uma perspectiva democrática, quanto mais atores sociais ou institucionais fizerem parte do curso
político (decisões), mais amplo ele será, sendo a política pública o resultado das relações estabelecidas entre
eles. Desta forma, a Segurança Pública, segundo o Art. 144 da Constituição Federal do Brasil é uma Política
Pública.
III. ( ) A política centralizadora se traduz pela tentativa de homogeneização da sociedade, o que é impossível,
em virtude da pluralidade humana. A centralização faz com que as propostas venham de cima para baixo, e essa
é uma tradição das políticas sociais no Brasil, infelizmente.
IV. A violência possui ligações profundas com a desigualdade entre as classes e a exclusão social. Dessa forma,
seu enfrentamento não pode eximir-se da melhoria do sistema de proteção social, do fortalecimento das políticas
sociais e da garantia de direitos.
V. ( ) Os Direito Humanos e o reconhecimento da dignidade da pessoa humana devem também contemplar os
operadores da Segurança Pública, tal aspecto é essencial para a cidadania dos Policiais.
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VI. (
) A retração do Estado diante de suas obrigações contribui para a falta de investimento em políticas
públicas que efetivem os direitos fundamentais, principalmente em relação à Segurança Pública, deixando a
população mais vulnerável devido à constante exposição à falta de Segurança Pública.
VII. ( ) A cidadania no Brasil só será conquistada quando cada cidadão puder comprar e portar uma arma de fogo
para sua proteção.
A) V, V, V, V, V, V, V
B) V, V, V, F, V, F, V
C) V, V, V, F, F, F, F
D) V, V, V, V, V, V, F
E) V, F, F, F, F, V, V
34. Em relação à doutrina de Polícia Comunitária, identifique a alternativa CORRETA.
A) A Polícia Comunitária deve ser trabalhada principalmente na mídia, através da impressa, pois representa um
ótimo marketing para a Corporação.
B) A Polícia Comunitária deve apenas fazer visitas, deixando para a tropa convencional das OPMs o policiamento
ostensivo ordinário.
C) A pedra de toque que nos permite avaliar a consistência de um programa de Polícia comunitária é justamente o
grau de democratização da função policial, ou seja, participação social.
D) A Polícia Comunitária deve priorizar a repressão em detrimento da ação preventiva, atuando verdadeiramente
como Polícia.
E) A eficácia policial é determinada pelo número de prisões realizadas no menor espaço de tempo, ou seja, é o
tempo resposta.
35. A descentralização do poder decisório do Estado por meio da participação direta dos cidadãos no
planejamento da segurança urbana constitui um dos pilares da nova prevenção. A transformação cultural
necessária a uma nova política de prevenção visualiza que a segurança urbana precisa deixar de ser algo
simplificado sob a forma de demanda por repressão estatal contra indivíduos e passe a ser assumida em sua
complexidade causal, como questão política que requer o envolvimento do conjunto das instituições sociais (DIAS
NETO, Theodomiro. Segurança Urbana: o modelo da nova prevenção. São Paulo: Revista dos
Tribunais/Fundação Getúlio Vargas, 2005). Observando o contexto mencionado e a filosofia de Polícia
Comunitária, assinale a alternativa com a sequência CORRETA, identificando V, para as afirmações verdadeiras e
F, para as falsas:
I – (
) A missão básica da Polícia é reprimir o crime, identificando seus autores e responsabilizando-os,
principalmente aqueles envolvendo violência, como por exemplo, roubo a banco, homicídios.
II – ( ) A força é empregada como técnica de resolução de problemas;
III – ( ) As informações mais importantes são aquelas relacionadas a certos crimes em particular, principalmente
patrimonial;
IV – ( ) A Polícia representa o braço armado do Estado, devendo sempre agir com força para restaurar a ordem
pública.
V – ( ) A Polícia deve focar todos os seus esforços em adquirir mais equipamentos, Armamentos, Viaturas e
aumentar seus efetivos.
VI – ( ) O papel da Polícia é dar um enfoque mais amplo, visando à resolução de problemas, principalmente por
meio da prevenção.
A) V, V, V, V, V, F
B) V, V, V, V, V, V
C) F, F, F, V, V, V
D) F, F, F, F, V, V
E) F, F, F, F, F, V
36. No uso seletivo da Força Policial, a Progressão consiste:
A) No ato de promover varredura de ambiente suspeito e de risco utilizando-se da técnica de angulação e
fragmentação progressiva;
B) Na diminuição da exposição da instituição através da atuação do policial mantendo uma postura diminuída em
relação à posição habitual;
C) Na forma de controle mais branda dentro do uso seletivo da força policial, que consiste em realizar a
comunicação verbal do policial com o abordado;
D) No ato de avançar taticamente com segurança em ambiente hostil, observando a necessidade de se aplicar a
disciplina de som e luz, o tempo de deslocamento, o posicionamento e a distribuição na área dos policiais;
E) Forma de controle que consiste em avançar tecnicamente sem uso da verbalização e fragmentação.
37. Na realização da Busca e Identificação Veicular, é CORRETO afirmar que:
A) O proprietário do veículo seja orientado sobre as razões e condições da busca;
B) Durante a busca possa ocorrer o extravio ou dano de pertence do passageiro e/ou proprietário;
C) A busca realizada no interior do veículo ocorra de forma lenta e segura;
D) Durante a realização da busca, havendo crianças e idosos não se realize a busca no porta-malas do veículo;
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E) A busca realizada no interior do veículo ocorra de forma rápida e interativa com os populares presentes no
entorno do veículo abordado.
38. Quanto às funções dos componentes de uma guarnição policial, em relação ao Primeiro Homem é CORRETO
afirmar que:
A) É responsável pelo equipamento e armamento de uso coletivo, bem como pela viatura, sua manutenção,
limpeza e condução.
B) É o responsável pela segurança do motorista quando em patrulhamento e pela segurança do comandante da
guarnição quando desembarcado.
C) É responsável pela coordenação e controle, cabendo a ele toda a iniciativa para resolução das ocorrências
bem como a escrituração da documentação.
D) Assumirá as funções do segundo homem, quanto à responsabilidade pelo equipamento e armamento da
viatura, à área de patrulhamento à esquerda e à retaguarda da viatura.
E) Assumirá as funções do terceiro homem, quanto ao comando, coordenação e controle da viatura, bem como
será responsável por sua manutenção, limpeza e condução.
39. Assinale a alternativa CORRETA em relação às Variáveis do Policiamento Ostensivo:
A) São tipos de policiamento: Ostensivo Geral, Rural, Urbano ou Rodoviário, Ferroviário, Florestal e de
Mananciais;
B) Processos no policiamento ostensivo podem ser: a pé, motorizado, montado, aéreo, urbano e rural;
C) As Modalidades no policiamento ostensivo são: Patrulhamento, Permanência, Diligência e Escolta;
D) São Circunstâncias do policiamento ostensivo: Ordinário, Extraordinário, Urgente e Interno;
E) Lugar do policiamento ostensivo: Urbano, de Mananciais e de Embarcação.
40. Características são aspectos gerais de que se reveste a atividade policial-militar, definindo-lhe o campo de
atuação e as razões de seu desencadeamento. Neste contexto, assinale a alternativa que apresenta apenas
características do Policiamento Ostensivo:
A) Ação pública, Totalidade, Dinâmica, Legalidade e Ação de presença;
B) Ação pública, Especificidade, Operatividade, Legalidade e Ação de presença;
C) Ação de presença, Dinâmica, Legalidade, Ação pública e Formalização;
D) Isenção, Continuidade, Ação pública, Totalidade e Dinâmica;
E) Personalização, Antecipação, Universalidade, Responsabilidade Territorial e Isenção.
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