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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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LÍNGUA PORTUGUESA
01. Analise as manchetes abaixo e identifique aquela que, lida sem contexto, permite dupla leitura.
A) Mulher que pensou estar grávida “dá à luz” um verme gigante!
B) Conheça o time de futebol formado por góticos no Brasil;
C) Cultivo de bonsais no Japão une arte, técnica e paciência;
D) Sem bateria, homem para em comércio e pede para recarregar a tornozeleira eletrônica;
E) Pizzaria faz entregas a cavalo na Zona Norte do Rio de Janeiro.
02. Marque a alternativa em que as lacunas devem ser completadas, pela ordem, com as palavras mal, mal e
mau.
A) Andrea está sempre de____ humor, por isso___ chega no ambiente de trabalho e já reclama de tudo. Por ser
tão _____humorada, muitos colegas a consideram desagradável;
B) Teo passou por um _____momento, quando, em uma viagem à praia, ficou muito ______de saúde ao contrair
um_____que, naquela época, ainda era difícil de curar;
C) Tiago sempre fala_____ de nossos propósitos, mas, como todos sabem que ele é um ____caráter, o que ele
diz não nos traz nenhum______.
D) A viagem foi cansativa e ______planejada, além disso, _____chegamos ao local da pescaria, o ____tempo
atrapalhou muito a montagem da cabana.
E) N.D.A.
03. Indique a alternativa em que todos os vocábulos são acentuados por serem oxítonos:
A) sofá, amável, sabiá, retrós, além
B) você, capilé, Ceará, lápis, régua
C) dominó, crachás, jacaré, café, cipó
D) jacarés, vêm, cadáver, saí, revólver
E) caí, aí, ímã, ipê, abricó
04. O uso da pontuação está INADEQUADO em:
A) Naquela tarde, as crianças aprontaram.
B) Teresa, era uma mulher baixa, magra e muito ágil.
C) Seus amigos, marido e filhos ficaram satisfeitos com a comemoração.
D) Gostava de cozinhar, cantar, lavar e passar.
E) Na cozinha havia de tudo: temperos, condimentos e delícias.
05. Marque a alternativa em que a palavra “cidadão” apresenta sua forma no plural com a mesma terminação de:
A) irmão
B) opinião
C) capitão
D) eleição
E) confissão
06. Identifique a classificação, quanto ao processo de formação das palavras: abençoar e antebraço,
respectivamente:
A) parassíntese – parassíntese
B) parassíntese - prefixação
C) prefixação - parassíntese
D) sufixação - prefixação e sufixação
E) prefixação e sufixação - prefixação
07. Em “O solo foi umedecido pela chuva”, o termo sublinhado trata-se de:
A) objeto direto;
B) sujeito;
C) adjunto adverbial;
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D) agente da passiva;
E) aposto.
08. "Procuraram você por todos os lugares" Nesta oração o sujeito é:
A) indeterminado
B) oculto
C) simples
D) oração sem sujeito
E) composto
09. Aponte a opção que preenche de forma adequada e correta as lacunas nas frases abaixo, respectivamente.
I – As fotos da formatura estão ________.
II – Comprei camarão e sardinha_________.
III - Para a inscrição, é _____ a documentação pedida.
A) anexa - frescos - necessária
B) anexos - frescos - necessários
C) anexas - frescas - necessária
D) anexas - fresco - necessária
E) anexas - fresca - necessária
10. Indique a alternativa que completa corretamente a frase: " Teófilo confirmou que nos ouvirá com prazer,
mesmo que ___ problemas que ___ considerados ___ ."
A) surja, sejam, incontornáveis
B) surja, seja, incontornável
C) surja, sejam, incontornável
D) surjam, seja, incontornável
E) surjam, sejam, incontornáveis

CONHECIMENTO JURÍDICO
11. Em consonância com a Constituição Federal de 1988, são permitidas as penas:
A) De morte, em tempos de paz;
B) De caráter perpétuo;
C) De trabalhos forçados;
D) De perda de bens;
E) Cruéis;
12. Os membros das Forças Armadas são denominados militares e, de acordo com a Constituição Federal de
1988, aos mesmos são aplicados, além do que vier a ser fixado em leis, as seguintes disposições, exceto:
A) Ao militar são proibidas a sindicalização e a greve;
B) As mulheres e os eclesiásticos são isentos do serviço militar obrigatório em tempo de paz, sujeitos, porém, a
outros encargos que a lei lhes atribuir;
C) O militar, enquanto em serviço ativo, pode estar filiado a partidos políticos;
D) As patentes, com prerrogativas, direitos e deveres a elas inerentes, são conferidas pelo Presidente da
República e asseguradas em plenitude aos oficiais da ativa, da reserva ou reformados, sendo-lhes privativos os
títulos e postos militares e, juntamente com os demais membros, o uso dos uniformes das Forças Armadas
E) O oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele incompatível, por decisão
de tribunal militar de caráter permanente, em tempo de paz, ou de tribunal especial, em tempo de guerra;
13. Sobre os direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal, assinale a alternativa correta:
A) É livre a manifestação do pensamento, sendo permitido o anonimato;
B) É assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de
internação coletiva;
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C) Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, desde que não frustrem outra
reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo exigido prévio aviso e autorização da autoridade
competente;
D) É permitido juízo ou tribunal de exceção;
E) A prática do racismo constitui crime afiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei;
14. Sobre a Convenção Americana sobre os Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), assinale a
alternativa correta:
A) Pode-se restabelecer a pena de morte nos Estados que a hajam abolido.
B) Em nenhum caso pode a pena de morte ser aplicada por delitos políticos.
C) À mulher em estado de gravidez pode ser aplicada a pena de morte;
D) É possível a execução da pena de morte enquanto o pedido estiver pendente de decisão ante a autoridade
competente;
E) A pena de morte não é permitida em nenhuma hipótese;
15. Dentre as alternativas abaixo, assinale a alternativa que contém o tipo penal de corrupção ativa:
A) Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar
ato de ofício;
B) Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela;
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) 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;
16. O crime de homicídio é previsto no artigo 121 do Código Penal e em seu § 2º prevê o crime o homicídio
qualificado, cuja pena prevista é de reclusão de 12 a 30 anos. Assinale a alternativa que não corresponde a uma
hipótese do homicídio qualificado:
A) Se o homicídio é cometido mediante paga ou promessa de recompensa;
B) Se o homicídio é cometido à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou
torne impossível a defesa do ofendido;
C) Se o homicídio é cometido com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou
cruel;
D) Se o homicídio é cometido quando o agente está impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob
o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima;
E) Se o homicídio é cometido por motivo fútil;
17. O Código Penal, em seu artigo 155, define o tipo penal de furto, qual seja: Subtrair, para si ou para outrem,
coisa alheia móvel. No § 4º, do mesmo artigo, define as hipóteses de furto qualificado. Assinale a alternativa que
não contém uma dessas hipóteses.
A) Se o furto for praticado com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa;
B) Se o furto for com emprego de chave falsa;
C) Se o furto for praticado mediante violência ou grave ameaça a pessoa;
D) Se o furto for praticado com abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza;
E) Se o furto for praticado mediante concurso de duas ou mais pessoas;
18. De acordo com o Código Penal Militar, configura o tipo penal de deserção: ausentar-se o militar, sem licença,
da unidade em que serve, ou do lugar em que deve permanecer, por mais de oito dias. Assinale a alternativa que
prevê um caso assimilado disposto no Código Penal Castrense.
A) Se o militar não se apresentar no lugar designado, dentro de cinco dias, findo o prazo de trânsito ou férias;
B) Se o militar tendo cumprido a pena, deixa de se apresentar, dentro do prazo de sete dias;
C) Se o militar não se apresentar no lugar designado, dentro de sete dias, findo o prazo de trânsito ou férias;
D) Se o militar consegue exclusão do serviço ativo ou situação de inatividade, criando ou simulando incapacidade;
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E) Se o militar tendo cumprido a pena, deixa de se apresentar, dentro do prazo de seis dias;
19. Assinale a alternativa que não contém uma categoria de entidade da administração indireta:
A) Autarquias;
B) Fundações Públicas;
C) Sociedade de Economia Mista;
D) Empresas Públicas;
E) Secretaria de Estado da Saúde;
20. Sobre os contratos administrativos, assinale a alternativa correta:
A) O instrumento de contrato é obrigatório nos casos de concorrência e de tomada de preços, bem como nas
dispensas e inexigibilidades cujos preços estejam compreendidos nos limites destas duas modalidades de
licitação.;
B) Sempre será obrigatório o instrumento de contrato, mesmo nos casos em que a Administração puder substituílo por outros instrumentos hábeis;
C) Em regra, é desnecessário que a minuta do futuro contrato integre o edital ou ato convocatório da licitação;
D) Os contratos administrativos regulam-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito privado;
E) É permitido o contrato com prazo de vigência indeterminado;
LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
21. Em consonância com a Constituição do Estado do Piauí, os membros da Polícia Militar e do Corpo de
Bombeiros Militar, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares do Estado. Conforme
a Constituição do Estado do Piauí, assinale a alternativa incorreta:
A) As patentes, com prerrogativas, direitos e deveres a elas inerentes são asseguradas em plenitude aos oficiais
da ativa, da reserva ou reformados, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado, sendo-lhes
privativos os títulos, postos e uniformes militares.
B) O militar do Estado em atividade que aceitar cargo ou emprego público civil permanente será agregado.
C) Ao militar do Estado são vedadas a sindicalização e a greve;
D) 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 paz, ou de tribunal especial, em tempo de guerra;
E) As patentes dos oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado são conferidas pelo
Governador;
22. Com relação à Segurança Pública prevista na Constituição Estadual, assinale a alternativa incorreta:
A) A remuneração dos servidores policiais integrantes da Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar,
será realizada por subsídio fixado em parcela única;
B) 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;
C) O exercício da função policial é privativo do policial de carreira;
D) A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar, forças auxiliares e reserva do Exército, subordinam-se
juntamente com a Polícia Civil, ao Secretário de Justiça;
E) Os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e
instalações;
23. Sobre a hierarquia e disciplina, marque a alternativa que não está em conformidade com o Estatuto dos
Policias Militares (Lei nº 3.808/81):
A) A hierarquia policial militar é a ordenação de autoridade em níveis diferentes, dentro da estrutura da Polícia
Militar;
B) A disciplina e o respeito à hierárquica devem ser mantidos em todas as circunstâncias da vida, entre policiais
militares da ativa, da reserva remunerada e reformados;
C) Círculos hierárquicos são âmbitos de convivência entre policiais militares de categorias diferentes;
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D) Disciplina é a rigorosa observância e o acatamento integral das leis, regulamentos, normas e disposições que
fundamentam o organismo policial militar e coordenam seu funcionamento regular e harmônico, traduzindo-se pelo
perfeito cumprimento do dever por parte de todos e de cada um dos componentes desse organismo;
E) A hierarquia e a disciplina são a base institucional da Polícia Militar. A autoridade e a responsabilidade
crescem com o grau hierárquico;
24. Com relação aos Conselhos de Justificação e Disciplina previstos no Estatuto dos Policias Militares (Lei nº
3.808/81), assinale a alternativa correta:
A) Compete ao Superior Tribunal Militar, julgar em única instância os processos oriundos dos Conselhos de
Justificação, na forma estabelecida em Lei específica;
B) O Conselho de Justificação não poderá ser aplicado aos oficiais reformados e na reserva remunerada;
C) O Oficial presumivelmente incapaz de permanecer como policial militar da ativa será submetido a Conselho de
Disciplina na forma da legislação específica;
D) O Aspirante-a-Oficial PM, bem como as praças com estabilidade assegurada, presumivelmente incapazes de
permanecer como policiais militares da ativa serão submetidos a Conselho de Disciplina, na forma da legislação
específica;
E) O Conselho de Justificação também poderá ser aplicado às praças reformadas e na reserva remunerada.
25. A Licença é a autorização para o afastamento total do serviço, em caráter temporário, concedida ao policial
militar, obedecidas as disposições legais e regulamentares. Conforme o Estatuto dos Policiais Militares, são tipos
de licença, exceto:
A) Especial;
B) Para tratamento de saúde de pessoa da família;
C) Para capacitação;
D) Para tratamento de saúde própria;
E) Para tratar de interesse particular;
26. Assinale a alternativa que está em conformidade com o Estatuto dos Policiais Militares:
A) É considerado ausente o policial-militar que por mais de 24 (vinte e quatro) horas consecutivas ausentar-se,
sem licença, da Organização Policial Militar onde serve ou local onde deve permanecer;
B) A situação de desaparecimento só será considerada quando houver indício de deserção;
C) O policial militar que deixar de comparecer à sua Organização Policial Militar, mesmo tendo comunicado
qualquer motivo de impedimento, por mais de 24 horas consecutivas, é considerado ausente;
D) O policial militar é considerado desertor nos casos previstos na Legislação Penal Comum;
E) É considerado desaparecido o policial militar da ativa que, no desempenho de qualquer serviço, em viagem, em
operações policiais-militares ou em caso de calamidade pública, tiver paradeiro ignorado por mais de 07 (sete)
dias;
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) O membro mais antigo do conselho de disciplina, no mínimo um Oficial subalterno, será o presidente, o que lhe
seguir em antiguidade será o interrogante e relator e, o mais moderno, o escrivão;
B) O Conselho de Disciplina será composto de três (03) oficiais da corporação da Polícia Militar;
C) Não pode fazer parte do Conselho de Disciplina o Oficial que formulou a acusação;
D) O Conselho de disciplina funcionará sempre com a totalidade de seus membros, em local onde seu Presidente
julgar melhor indicado, para apuração do fato;
E) A nomeação do Conselho de Disciplina, por deliberação própria ou ordem superior, será da competência do
Comandante-Geral da Polícia Militar do Piauí;
28. Conforme o Regulamente Disciplinar da Polícia Militar do Piauí, constitui Transgressão Disciplinar, exceto:
A) Comparecer a qualquer solenidade, festividade, reunião social, com uniforme diferente do marcado.;
B) Deixar de comunicar ao superior a execução de ordem recebida, tão logo seja possível.;
C) Conversar ou fazer ruído em ocasiões, lugares ou horas impróprias;
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D) Facilitar ao subordinado a apresentação de recursos;
E) Deixar, deliberadamente, de corresponder a cumprimento de subordinado;
29. Sobre o julgamento das transgressões disciplinares previstas no Regulamente Disciplinar da Polícia Militar do
Piauí, assinale a alternativa que corresponde a uma causa de justificação:
A) Ter sido cometida a transgressão para evitar mal maior;
B) Ter sido praticada a transgressão em presença de tropa;
C) Ter havido motivo de força maior, plenamente comprovado e justificado;
D) Ter sido praticada a transgressão em presença de público;
E) Ter sido cometida a falta em presença de subordinado;
30. Sobre a aplicação das punições disciplinares previstas no Regulamente Disciplinar da Polícia Militar do Piauí,
a punição deve ser proporcional à gravidade da transgressão, dentro dos seguintes limites:
A) De detenção até 20 dias de prisão, para a transgressão média;
B) De advertência até 10 dias de detenção, para transgressão leve;
C) De detenção até 15 dias de prisão, para a transgressão média;
D) De prisão à punição, para a transgressão média;
E) De advertência até 20 dias de detenção, para transgressão leve;

CONHECIMENTO TÉCNICO-PROFISSIONAL
31. 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 (SOUSA,
Reginaldo Canuto de. Introdução à Segurança Pública: reflexões sobre Polícia, Sociedade e Cidadania.
Teresina: Edição do Autor, 2013, p. 48). Neste contexto, 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:
I – ( ) A categoria Segurança Pública é o mesmo que Ordem Pública.
II – ( ) A Segurança Pública deve ser desenvolvida apenas pelo Estado, através da Polícia.
III – ( ) Considera-se Violência como o uso intencional de força física ou do poder, real ou em ameaça, contra si
próprio, contra outra pessoa, ou contra um grupo ou uma comunidade que resulte ou tenha possibilidade de
resultar em lesão, morte, dano psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação.
IV – ( ) O Poder de Polícia fundamenta o Poder da Polícia.
V – ( ) A Ordem Pública é composta das seguintes categorias: Segurança Pública, Tranquilidade Pública e
Salubridade Pública.
VI – ( ) Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito,
interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à
segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades
econômicas dependentes de concessão ou autorização do poder público, à tranquilidade pública ou ao respeito à
propriedade e aos direitos individuais ou coletivos.
A) V, V, V, V, V, V
B) F, F, V, V, V, V
C) F, F, F, V, V, V
D) F, V, F, V, F, V
E) F, V, V, V, V, V
32. O estudo de uma política de Segurança Pública, na perspectiva dos direitos humanos, requer um
posicionamento político em relação à compreensão e ao enfrentamento dos conflitos de classe vivenciados na
sociedade brasileira atual, refletida na postura objetiva nas práticas investigativas, aliada a um comprometimento
político com a luta pela construção de alternativas sociais significativas, que resultem soluções as demandas
sociais, principalmente na área de Segurança Pública (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
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Tereza Fonseca (Org.). Políticas públicas: possibilidades e limites. Belo Horizonte: Fórum, 2008). Neste
contexto, analise as informações a seguir e identifique V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas, e ao
final marque a alternativa com a sequência CORRETA:
I – ( ) Uma Política de Segurança Pública eficaz, eficiente e efetiva deve apenas centralizar seus esforços na
aquisição de Armamentos, Viaturas e Aumento de efetivo policial.
II – ( ) O Projeto Ronda Cidadão, operacionalizado pelo BPCOM, foi um exemplo de um programa fundamentado
na filosofia de Polícia Comunitária.
III – ( ) Uma Política de Segurança Pública eficaz, eficiente e efetiva deve focar principalmente em seus recursos
humanos, pois o Policial é a essencial desse processo.
IV – ( ) O treinamento continuado na atividade policial é fundamental para qualidade do serviço prestado pela
Polícia Militar, bem como para segurança do próprio policial, principalmente em relação à prática de tiro e as
técnicas de abordagem policial.
V – ( ) A centralização no processo decisório é uma característica de uma Política Pública democrática e
participativa.
VI – ( ) O processo de formação na Polícia Militar não deve ser priorizado, pois o real conhecimento técnico será
adquirido na atividade fim, no policiamento ostensivo, nas ruas das cidades piauienses.
A) V, V, V, V, V, V
B) F, V, V, V, V, F
C) F, V, V, V, V, F
D) F, V, F, V, F, V
E) F, V, V, V, F, F
33. O conceito de Segurança Pública acompanhou as transformações sócio-econômicas da história brasileira,
passando por fases de exceção como a Ditadura Vargas (1937-45) e o Regime Militar (1964-85) até chegar ao
processo de redemocratização que se iniciou em 1985 e culminou com a promulgação da Constituição Cidadã de
1988 (COSTA, Arthur Trindade Maranhão. Entre a lei e a ordem: violência e reforma nas Polícias do Rio de
Janeiro e Nova York. Rio de Janeiro: FGV, 2004). Desta forma, o entendimento sobre a Segurança Pública se
alargou bastante passando indubitavelmente pelo contexto, pela análise social e política. Desta forma, analise as
informações a seguir e identifique V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas, e ao final marque a
alternativa com a sequência CORRETA:
I - A Segurança Pública antes restrita apenas à competência estatal, através da ação das polícias, agora, pós
Constituição de 1988, se apresenta como sistema que interliga Estado e sociedade com o objetivo comum,
garantir o acesso ao gozo da cidadania.
II – ( ) A Sociedade deve constantemente contribuir financeiramente para o pleno funcionamento da Polícia, pois
é responsabilidade de todos.
III – ( ) A ação da Polícia Militar deve ser focada sempre na criminalidade, principalmente no aspecto repressivo.
IV – ( ) A Segurança Pública deve ser entendida apenas como a ação do Estado, devendo ser forte contra a
criminalidade.
V – ( ) A Segurança Pública segundo a Constituição Federal do Brasil é uma Política Pública.
A) F, V, V, V, F
B) V, V, V, V, V
C) F, F, F, V, F
D) V, F, F, F, V
E) V, F, F, V, V
34. Segundo Murphy (1993), em uma sociedade democrática, a responsabilidade pela manutenção da ordem, paz
e a observância da lei é da comunidade, não é somente da Polícia. Portanto, é necessária uma Polícia bem
treinada, mas o seu papel é o de complementar e ajudar os esforços da comunidade, não de substituí-la
(MURPHY, Patrick V. In: Grupo de Trabalho para Implantação da Polícia Comunitária. São Paulo:
PMESP/Conselho Geral da Comunidade, 1993). Neste contexto, e tomando como base a filosofia de Polícia
Comunitária, assinale a alternativa com a sequência CORRETA, identificando V, para as afirmações verdadeiras e
F, para as falsas:
I – ( ) O papel da Polícia é preocupar-se com a resolução do crime.
II – ( ) A eficácia da polícia é medida pela ausência de crime e de desordem.
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III – ( ) As prioridades são quaisquer problemas que estejam afligindo a comunidade.
IV – ( ) O profissionalismo policial se caracteriza pelo estreito relacionamento com a comunidade.
V – ( ) O policial trabalha voltado unicamente para a marginalidade de sua área, que representa, no máximo 2%
da população residente ali e onde "todos são inimigos, marginais ou paisano folgado, até prova em contrário".
VI – (
) As patrulhas são distribuídas conforme a necessidade de segurança da comunidade, ou seja, 24 horas
por dia.
A) F, V, V, V, F, V
B) V, V, V, V, V, V
C) F, F, F, V, F, V
D) F, F, F, F, V, V
E) F, F, F, F, F, V
35. A Polícia Comunitária representa uma alternativa ao modelo tradicional de polícia. Este último se caracteriza
por uma atitude reativa praticada após as práticas criminosas, uma abordagem focada sobre os sintomas dos
problemas de segurança ao invés de suas causas e pela posição isolada da polícia, não integrada e distante da
população (DIAS NETO, Theodomiro. Segurança Urbana: o modelo da nova prevenção. São Paulo: Revista dos
Tribunais/Fundação Getúlio Vargas, 2005). Assim, no contexto da Polícia Comunitária o conceito de
Comportamento Pro-ativo do Cidadão é:
A) O ato de o cidadão conduzir-se ou comportar-se de forma que facilite ação do agressor da sociedade sobre a
sua integridade física e/ou patrimonial.
B) A atitude a ser desenvolvida pelo cidadão, pela qual o mesmo assume uma conduta fiscalizadora frente às
possíveis causas de criminalidade passando a acionar os setores competentes do poder público.
C) O ato de o cidadão deslocar-se a uma residência, escola, igreja, estabelecimento comercial, ou qualquer outro
local de interesse da segurança pública para repassar as orientações necessárias ao incremento da segurança.
D) A atividade na qual o cidadão passa a ser agente direto na promoção da segurança individual e coletiva,
adotando um comportamento que dificulte a ação de um agressor da sociedade.
E) A atitude do cidadão deve ser apenas exigir do Poder Público as ações de Segurança Pública, pois esta
competência legal é da Polícia Militar do Piauí.
36. Numa Abordagem a Veículos sob fundada suspeita, é CORRETO afirmar que os policiais:
A) Devem se expor ao mínimo possível aos riscos inerentes à abordagem;
B) Possibilitem a reação das pessoas em atitude suspeita durante a abordagem;
C) Escolham local, seguro ou não, para a abordagem, evitando riscos para à equipe, população circulante e para
os abordados;
D) Realizem abordagem ao veículo em aclive, declive, curvas ou outros locais inadequados;
E) Dispensem, ao final desse tipo de abordagem, a formalização da comunicação da ocorrência ao COPOM.
37. Nas sentenças a seguir marque a alternativa CORRETA, quanto à Preservação em Local de Crime:
A) Dispensa o patrulhamento em busca do infrator;
B) Na confecção do relatório é possível deixar de registrar objetos do crime e a presença de outros profissionais
que atuaram na cena do crime, visualizados pelo policial;
C) É preciso fazer a comunicação do fim da ocorrência ao COPOM;
D) Ocorrência na qual não é necessário o policial militar realizar registros complementares;
E) A ocorrência dispensa o preenchimento de relatório policial, porém exige a comunicação imediata a Central de
Operações.
38. Na abordagem policial, a Busca Pessoal:
A) É o ato de abordar, ou seja, parar, aproximar e estabelecer contato. Tem como objetivo confirmar a fundada
suspeita. Este é o elemento percursor da detenção e da prisão;
B) É o ato de inspecionar corpo e vestes de uma pessoa, sob fundada suspeita, com o intuito de encontrar algo
que configure ilícito penal. Inclui toda a esfera de custódia da pessoa (bolsas, malas, pastas e outros);
C) É o ato de conduzir a pessoa à presença da autoridade policial, após confirmação do ilícito penal. Na detenção,
a pessoa tem sua liberdade cerceada, mas não se encontra condenada;
D) É o ato jurídico aplicado à pessoa que teve sentença transitada em julgado por crime cometido;
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E) É o ato de abordar, conduzir à presença da autoridade policial. Elemento percursor da detenção e da prisão.
39. Princípios são preceitos essenciais considerados no planejamento e na execução, visando à eficácia
operacional. Desta forma, indique a alternativa correta que apresenta apenas Princípios de Policiamento
Ostensivo:
A) Personalização, Responsabilidade Territorial, Continuidade, Parcialidade e Prevenção.
B) Universalidade, Responsabilidade Territorial, Continuidade, Antecipação e Objetivo.
C) Unidade de Comando, Objetivo, Descontinuidade, Aplicação e Isenção.
D) Especificidade, Antecipação, Universalidade, Responsabilidade Territorial e Isenção.
E) Personalização, Antecipação, Universalidade, Responsabilidade Territorial e Isenção.
40. A abordagem policial é um processo ordenado para aproximar-se de pessoas, veículos ou edificações,
visando à verificação, utilizando-se de técnicas e meios apropriados. Neste contexto, indique a alternativa que
apresenta apenas Princípios da Abordagem Policial:
A) Segurança, Surpresa, Rapidez, Ação Vigorosa e Unidade de Comando.
B) Unidade de Comando, Segurança, Surpresa, Rapidez e Uso da Força.
C) Rapidez, Ação Vigorosa, Unidade de Comando, Inteligência e uso da Força.
D) Surpresa, Rapidez, Ação Vigorosa, Unidade de Comando e Maleabilidade.
E) Segurança Jurídica, Surpresa, Rapidez, Ação Vigorosa e Unidade de Comando.
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