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POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ
Memorando-Circular nº 9/2021/DPA/SUBDGP/DGP/CG/PM-PI/CG/PM-PI
Ao(À) Sr(a).:
Candidatos CFS e CFC 2020
  
Assunto: Divulgação de gabarito preliminar
  
1. Em atendimento ao previsto no EDITAL No 01 e 02/2020/DEIP/PMPI,
publicados no DOE No 207 de 5 de novembro de 2020, c/c, os Termos de
Retificação No 01 aos Editais supra, publicados no DOE No 227 de 03 de dezembro
de 2020, a Comissão de Realização do Teste Seletivo CFS e CFC 2020 ,
realiza neste ato, a divulgação Oficial do gabarito preliminar, nesta data,
01.02.2020, abrindo-se prazo para interposição de recursos para os candidatos
que realizaram as provas;
2. A interposição do recurso deverá ser realizada exclusivamente por
meio digital, através do SICAD a qual estará disponível na ficha digital do candidato
de 00h00' de 02.01.2021(Terça-feira) às 23h59' de 03.01.2021(Quarta-feira),
conforme previsto no edital do Concurso. Para acesso ao módulo de RECURSO,
bastará o candidato acessar sua conta do SICAD através do endereço -
 http://sistemas.pm.pi.gov.br, clicar  no link correspondente a sua ficha funcional e
após, na caixa RECURSO, lá o candidato preencherá o formulário que será
mostrado na tela e assinará eletrônicamente o pedido, digitando sua senha de
login. Veja abaixo:
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Atenciosamente,
 

(assinado eletronicamente)
JOSÉ EDSON BATISTA DOS SANTOS JÚNIOR - TEN CEL PM
Presidente da Comissão de Realizacã̧o de Prova Escrita - CRPE

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ EDSON BATISTA DOS
SANTOS JÚNIOR - Matr.0085306-2, Tenente Coronel PM-PI, em
01/02/2021, às 21:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no Cap. III, Art. 14 do Decreto Estadual nº 18.142, de 28 de fevereiro de
2019.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.pi.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 1122943 e o código CRC 644F27BA.

Referência: Processo nº 00028.002197/2021-46 SEI nº 1122943
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POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ 
Processo seletivo interno CFS 

Prova Objetiva Tipo A 
 

Leia com atenção as seguintes 
instruções antes de iniciar a prova: 

 
• a prova é individual; 
• as questões são de escolha 

múltipla, mas somente uma 
opção é correta;  

• a prova está dividida em quatro 
seções: Língua Portuguesa, 
Conhecimento Jurídico, 
Legislação Específica e 
Conhecimento Técnico-
Profissional; 

• a prova e o preenchimento da 
grade de respostas deve ser 
realizada em até 180 minutos; 

• marque suas respostas na grade 
de respostas utilizando caneta 
esferográfica preta ou azul 
conforme o exemplo abaixo;  

 

 
 

• somente será considerado como 
marcação válida na grade de 
respostas a questão que 
apresentar apenas uma marcação 
conforme o exemplo acima; 

• confira o número de páginas (1 a 
13); 

• não é permitido nenhum outro 
tipo de consulta externa (cola), 
tão pouco o uso de calculadora, 
celulares ou qualquer aparelho 
eletrônico (a observância de um 
destes fatos eliminará o 
candidato do processo seletivo); 

 
 

 
DESLIGUE SEU CELULAR 

O candidato o qual o celular tocar ou 
vibrar no horário da prova, será 

automaticamente desclassificado.  
 

________________________________ 
Número de inscrição 

 
________________________________ 

Nome completo (letra de forma) 
 

______________________________________ 
Identidade militar 

  
______________________________________ 

CPF do candidato 
 
______________________________________ 

Assinatura 
 

Grade de Respostas 
 

Língua Portuguesa 

 
 

Conhecimento Jurídico 

 

 
 

Legislação Específica 

 
 

Conhecimento Técnico-Profissional 

1
2

A B C D E

A B C D E
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Língua Portuguesa 
 
 
TEXTO 
Pessoas que usam o Facebook com frequência 
para fazer posts sobre dietas, rotinas de treino e 
conquistas na academia tendem a ser 
narcisistas, revelou um estudo conduzido por 
psicólogos da Brunel University of London, na 
Inglaterra. Após uma série de entrevistas com 
mais de 500 usuários da rede social de Mark 
Zuckerberg, os pesquisadores constataram que 
o hábito de postar selfies praticando exercícios 
é motivado por uma grande necessidade de 
atenção e de validação da comunidade do 
Facebook. 

Esse comportamento foi 
diagnosticado pelos estudiosos como um 
transtorno de personalidade [...] Outra 
constatação do estudo foi a de que pessoas com 
baixa autoestima atualizam mais vezes os seus 
status de relacionamento no Facebook e postam 
mais fotos com seus parceiros. Segundo os 
pesquisadores, essa é a forma que pessoas 
inseguras encontram de fortalecer os laços e dar 
mais consistência a seus relacionamentos.  
 
1. De acordo com o texto, pode-se afirmar que: 
a) A atividade física não se relaciona com a 
personalidade ou com transtornos psicológicos 
das pessoas. 
b) A baixa imunidade e problemas de 
autoestima são resultados contrários ao que 
normalmente se acredita em relação à atividade 
física. 
c) O excesso de exercícios físicos tem gerado 
sérios problemas como, por exemplo, baixa 
imunidade e baixa autoestima. 
d) As pessoas frequentam as academias com o 
único propósito de publicar fotos nas diversas 
redes sociais. 
e) A atividade física é vista como distorcida, 
pois a motivação seria a necessidade de 
afirmação psicológica. 
 
2. Os vocábulos crê, série e aeródromo recebem 
acento gráfico em virtude das mesmas regras 
que justificam o acento, respectivamente em:  

a) más, mistério, armazém  
b) pés, história, autóctone  
c) réis, tênue, repórter  
d) sóis, inócuo, lamentável  
e) pás, ingênuo, miosótis 
 
3. Assinale a alternativa em que a acentuação 
gráfica da palavra em destaque é justificada por 
uma regra DIFERENTE das demais. 
a) Durante a semana será realizada a perícia 
no automóvel para averiguar a existência de 
provas. 
b) O revestimento feito de garrafas PET 
recicladas tem função acústica: reduz o ruído 
da sala. 
c) O veneno contém tetrodoxina, que causa 
paralisia motora e parada respiratória, e não 
tem antídoto. 
d) No térreo, está o salão principal e, no andar 
superior, um lounge divide espaço com 
um simpático bar. 
e) Creio que a verdade é perfeita para a 
matemática, a química, a filosofia, mas não 
para a vida. 
 
4. Assinale a opção em que a utilização da 
vírgula está em desacordo com a regra: 
a) Tentei ficar em primeiro lugar no 
concurso, porém não consegui. 
b) Venha, Luiz, está na hora de dormir. 
c) O carro anda sem freio, e o pneu, está furado. 
d) Os mais temerosos, o sargento os receberá 
com um discurso motivador 
e) Correu o mais que pode, e ainda assim não 
foi aprovado no TAF. 
 
5.  A correta representação escrita das palavras 
requer a observância das normas da ortografia 
oficial. Identifique a alternativa em que todos 
os vocábulos respeitam tais normas.  
a) pajem pretencioso;  
b) monge hereje 
c) ritmo beneficente 
d) escassez de catequisar 
e) dissidência inadimissível 
 
6. Assinale a alternativa em que as formas 
completam corretamente as lacunas das frases, 
pela ordem:  
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I) Sempre que a inflação ficar acima desse 
último valor, o presidente do BC é obrigado a 
escrever uma carta explicando 
o ____________ da meta não ter sido 
cumprida. 
II) Parabéns _________? perguntaria o exigente 
torcedor do Palmeiras e os dos demais clubes 
grandes do país.  
III) Alguma vez você já se 
perguntou ___________ balança os braços em 
movimento oposto ao das pernas quando anda? 
IV) Richtmann diz que as crianças carregam 
mais vírus _______ não têm o hábito de lavar 
as mãos.  
a) por que, por quê, porquê, porque  
b) porquê, por quê, por que, porque 
c) por quê, por que, porquê, porque  
d) porque, porquê, por quê, por que  
e) porquê, porquê, por que, por quê  
 
7. Assinale a alternativa em que NÃO há o 
emprego adequado das palavras de acordo com 
as normas gramaticais vigentes: 
a) Os preços das mercadorias sobem dia a dia. 
b) Houve uma palestra acerca dos problemas 
locais. 
c) Há cerca de um ano, nós chegamos aqui. 
d) O escritor fez a cessão dos seus direitos 
autorais. 
e) Todos estudam afim de fazer boas provas. 
 
8. Marque a alternativa CORRETA no que se 
refere à estrutura das palavras na norma culta: 
a) Afixos são elementos mórficos que se 
agregam ao radical, antes ou depois dele, 
alterando o seu significado básico. 
b) A vogal temática se constitui um morfema 
comum às palavras que pertencem a uma 
mesma família de significados. 
c) O elemento que liga o radical às desinências 
é chamado de afixo. 
d) As desinências nominais indicam, nos 
verbos, o tempo, o modo, a pessoa e o número. 
e) O tema é um morfema que atua como 
elemento de ligação entre as desinências. 
 
9. Nos vocábulos a seguir, marque a opção que 
contém os pares de palavras com parassíntese, 
derivação imprópria e derivação regressiva, 

respectivamente: 
 
1. agito; (regressiva) 
2. aterrorizar (parassintética) 
3. porquê (imprópria) 
4. olhar (imprópria) 
5. combate (regressiva) 
6. entristecer (parassíntese) 
 
a) 3-6, 2-5, 1-4 
b) 2-3, 5-6, 1-4 
c) 1-4, 2-5, 3-6     
d) 2-5, 1-4, 3-6     
e) 1-5, 3-4, 2-6 
 
10. Marque a opção em que aparecem as 
formas verbais CORRETAS quanto à flexão.  
a) Amanhã vou falar com o rapaz que conserta 
máquina de lavar. Se o ver, avise-me, por 
gentileza.  
b) O que aconteceria se o técnico prevesse que 
seus jogadores iriam cometer faltas?  
c) As verbas públicas provêm dos impostos 
pagos pelos cidadãos.  
d) Os diretores manteram o acordo de demissão 
dos funcionários.  
e) Os governos estaduais proporam medidas de 
contenção à COVID-19. 
 
 

Conhecimento Jurídico 
 
 
11) No que se refere às disposições 

constitucionais a respeito das Forças Armadas, 

é correto afirmar que: 

      

a) são constituídas pela Marinha, pelo Exército 

e pela Aeronáutica, são instituições nacionais 

permanentes e não regulares, organizadas com 

base na hierarquia e na disciplina, sob a 

autoridade suprema do Presidente da República, 

e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos 
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poderes constitucionais e, por iniciativa de 

qualquer destes, da lei e da ordem.. 

b)  os eclesiásticos ficam isentos do serviço 

militar obrigatório em tempo de paz e guerra, 

sujeitos, porém, a outros encargos que a lei lhes 

atribuir. 

c) ao militar inativo é vedada a filiação 

partidária. 

d) ao militar, desde que respeitadas às 

disposições legais, são permitidas a 

sindicalização e a greve. 

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. 

 

 
 
12) Conforme o texto do Art. 144 da 

Constituição Federal de 1988, marque a 

alterativa incorreta: 

 

a) A polícia federal, instituída por lei como 

órgão permanente, organizado e mantido pela 

União e estruturado em carreira, destina-se 

apurar infrações penais contra a ordem política 

e social ou em detrimento de bens, serviços e 

interesses da União ou de suas entidades 

autárquicas, empresas públicas e sociedade de 

economia mista, assim como outras infrações 

cuja prática tenha repercussão estadual ou 

internacional e exija repressão uniforme, 

segundo se dispuser em lei; 

b) Às polícias penais, vinculadas ao órgão 

administrador do sistema penal da unidade 

federativa a que pertencem, cabe a segurança 

dos estabelecimentos penais. 

c) Às polícias militares cabem a polícia 

ostensiva e a preservação da ordem pública; aos 

corpos de bombeiros militares, além das 

atribuições definidas em lei, incumbe a 

execução de atividades de defesa civil. 

d) Às polícias civis, dirigidas por delegados de 

polícia de carreira, incumbem, ressalvada a 

competência da União, as funções de polícia 

judiciária e a apuração de infrações penais, 

exceto as militares. 

e) As polícias militares e os corpos de 

bombeiros militares, forças auxiliares e reserva 

do Exército subordinam-se, juntamente com as 

polícias civis e as polícias penais estaduais e 

distrital, aos Governadores dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Territórios.   

 

13) No que se refere ao instituto da excludente 

de ilicitude, não se pode aplicar tal garantia 

descrita no Art. 23 do Código Penal Brasileiro, 

aquele que praticar o fato: 

      

 a) no exercício regular de direito.      

 b) em estrito cumprimento de dever legal. 

 c) em estado de necessidade, com o dever legal 

de enfrentar o perigo.      
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 d) em legítima defesa, usando moderadamente 

dos meios necessários, repele injusta agressão, 

atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. 

 e) em estado de necessidade quem pratica o 

fato para salvar de perigo atual, que não 

provocou por sua vontade, nem podia de outro 

modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo 

sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável 

exigir-se.          

 

14) Quanto ao conceito de legítima defesa 

previsto no Art.25 do Código Penal Brasileiro, 

assinale a alternativa CORRETA: 

      

a) Pode-se dizer que se entende em legítima 

defesa quem, usando moderadamente dos meios 

necessários, repele justa agressão, atual ou 

iminente, a direito seu ou de outrem. 

b) Pode-se dizer que se entende em legítima 

defesa quem, usando moderadamente dos meios 

necessários, repele justa agressão, atual ou 

iminente, a direito seu somente. 

c) considera-se também em legítima defesa o 

agente de segurança pública que repele 

agressão ou risco de agressão à vítima mantida 

refém durante a prática de crimes.  

 d) A agressão a ser repelida pode ser atual, 

iminente ou pretérita. 

 e) Nenhuma das alternativas anteriores está 

correta. 

 

 

15)  O homicídio é cometido mediante paga ou 

promessa de recompensa, ou por outro motivo 

torpe,  e assim descrito no Código Penal, é tido 

como: 

    a) Simples. 

    b) Qualificado.      

    c) Induzimento.      

     d) Duplo. 

     e) Privilegiado 

 

16)  O crime de subtrair, para si ou para outrem, 

coisa alheia móvel, com emprego de chave 

falsa, é tipificado pelo Código Penal Brasileiro, 

como: 

    a) roubo qualificado. 

    b) furto qualificado. 

    c) estelionato.      

    d) furto simples.      

    e) roubo simples. 

 

 
17)  José dos Anzóis, de posse de um simulacro 

de arma de fogo, subtraiu para si, mediante 

grave ameaça, o relógio de Fatinha, quando 

essa passeava pelo parque e logo em seguida foi 

preso juntamente com o objeto furtado e o 

simulacro. Conforme o Código Penal Brasileiro 

marque a alternativa correta. 

 

a) José dos Anzóis praticou crime de furto 

simples, com aumento de um terço até a 

metade. 
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b) José dos Anzóis praticou crime de 

constrangimento ilegal. 

c) José dos Anzóis praticou crime de furto 

qualificado pelo emprego de simulacro de arma 

de fogo. 

d) José dos Anzóis praticou crime de roubo 

qualificado pelo emprego de simulacro de arma 

de fogo. 

e) José dos Anzóis praticou crime de roubo 

simples, sem causa de aumento de pena pelo 

uso do simulacro de arma de fogo.   

 

18)  A respeito do peculato culposo definido no 

Art.312, § 2º e § 3º do Código Penal, assinale a 

alternativa correta: 

      

a) a reparação do dano se precede à sentença 

irrecorrível, extingue a punibilidade; se lhe é 

posterior, reduz de metade a pena imposta. 

b) a reparação do dano, se posterior à sentença 

irrecorrível, extingue a punibilidade; se lhe é 

precedente, reduz de metade a pena imposta. 

c) a reparação do dano, se precede à sentença 

irrecorrível, não extingue a punibilidade; se lhe 

é posterior, reduz de um terço da pena imposta. 

d) a reparação do dano, se precede à sentença 

irrecorrível, extingue a punibilidade; se lhe é 

posterior, reduz integralmente a pena imposta. 

e) a reparação do dano se precede à sentença 

irrecorrível, extingue a punibilidade; se lhe é 

posterior, reduz um sexto da pena imposta. 

 

 

19)  Sobre o crime militar de motim previsto no 

Art.149 do Código Penal Militar, Decreto-Lei 

Nº 1.001, de 21 de outubro de 1969, assinale a 

alternativa correta. 

 

a) reunirem-se dois militares, com armamento 

de propriedade militar, praticando violência à 

coisa pública ou particular em lugar não sujeito 

à administração militar. 

b) reunirem-se militares ou assemelhados, 

agindo contra a ordem recebida de superior, ou 

negando-se a cumpri-la. 

c) reunirem-se mais de dois militares ou 

conscritos, com material bélico de propriedade 

militar, praticando violência à pessoa em lugar 

sujeito à administração militar.      

d) deixar mais de dois militares de levar ao 

conhecimento do superior conspiração de cuja 

preparação teve notícia, ou, estando presente ao 

ato criminoso, e usar de todos os meios ao seu 

alcance para impedi-lo. 

e) reunirem-se dois militares armados, 

recusando obediência a superior, quando 

estejam agindo sem ordem ou praticando 

violência. 

 
20)  A conduta de reunirem-se militares ou 

assemelhados, agindo contra a ordem recebida 

de superior, ou negando-se a cumpri-a, 

configura crime de: 

      

    a) revolta, mas se os agentes estavam armados, 

cometem crime de conspiração. 
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    b) motim, mas se os agentes estavam armados, 

cometem crime de revolta. 

    c) motim, mas se os agentes estavam armados 

cometem crime de motim qualificado.         

    d) incitamento, mas os cabeças cometem crime 

de apologia de fato criminoso.      

    e) apologia de fato criminoso, mas se havia 

apenas um agente, comete crime de motim. 

 

 

Conhecimento Técnico-
profissional 
 
 

21) Analise as afirmativas a seguir, 
identifique V, para as afirmativas 
verdadeiras e F, para as assertivas falsas, e 
ao final marque a alternativa com sequência 
correta: 
 
I. Segurança pública é uma atividade da 
administração pública que, limitando ou 
disciplinando direito ou interesse ou 
liberdade, regula a prática de fato ou 
abstenção de ato, em razão de interesse 
público concernente à segurança, a 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 e 
coletivos; 
II. Somente a polícia não conseguirá com 
que o problema relacionado a segurança 
pública seja resolvido a contento, havendo a 
necessidade premente da participação de 
diversas forças da sociedade, incluindo-se aí 
as instituições de caráter público-formal, 
como o judiciário e o Ministério Público, e 
as de caráter informal, como as igrejas, 
escolas, ONGS, etc.; 

III. A ordem pública é um regime constante 
com a finalidade de proteger o cidadão, 
garantindo estabilidade institucional para a 
manutenção da ordem interna do País, 
permitindo ainda uma convivência normal 
em sociedade e a busca da harmonia social. 
IV. Além das polícias, a própria população 
pode colaborar para fortalecer a segurança; 
V. Ao conjunto de instituições mantidas 
pelo Estado, para que com base nas 
prescrições legais regulamentares, 
preservem a Ordem Pública, a moralidade, 
a saúde pública e assegure o bem-estar da 
coletividade, garantindo os direitos 
coletivos e individuais chamamos de 
Polícia. 
 
a) V, F, F, V, V; 
b) F, V, F, V, V 
c) V, V, F, F, F 
d) V, V, F, F, V 
e) F, F, V, F, F, 

 
22) Sobre a temática de políticas de segurança 

pública, analise as afirmativas abaixo, e 
marque a alternativa correta. 

 
I. As políticas de segurança pública 

consistem nas decisões públicas que 
visam estabelecer a paz social por 
meio da definição de objetivos e 
estratégias de atuação e de alocação 
dos recursos públicos; 

II. A eficácia das políticas de segurança 
pública depende não somente de 
bons planos executivos, 
disponibilidade de recursos 
financeiros e amplas estruturas 
materiais, mas da atuação 
compromissada dos diferentes 
agentes públicos e da capacidade de 
reflexão política e organização 
social das comunidades locais. 

III. As Políticas Públicas de Segurança 
de viés democrático, cunho 
participativo, natureza de proteção 
comunitária e continuamente 
avaliadas pela sociedade, excluem 
de forma decisiva a assunção da 
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responsabilidade pelos municípios 
na Segurança Pública como preveem 
a atuação policial focada no uso 
necessário da força, nas ferramentas 
científicas e tecnológicas, no 
planejamento e na antecipação dos 
delitos. 

IV. As políticas públicas de segurança 
englobam apenas as atividades e 
estruturas policiais, pois por si só já 
são capazes de resolver os 
problemas externados pela 
sociedade. 

V. A ideia de insegurança só pode ser 
superada com o aumento das forças 
policiais. 
 
a) Todas afirmativas estão 
incorretas; 
b) As afirmativas 1 e 3 estão 
corretas; 
c) Apenas a 3 está correta; 
d) As afirmativas 1 e 2 estão 
corretas. 
e) Todas as afirmativas estão 
corretas. 

 
23) Relacione a segunda coluna com a 
primeira  e posteriormente, marque a 
sequência correta: 

a) “Considera-se poder de polícia atividade 
administrativa 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”. 

b)Pode ser realizado pelos superiores 
hierárquicos ou pelo órgão correcional; 

c) Exercido pelo Ministério Público, possui 
previsão expressa no art. 127, VII, da 
Constituição Federal. 
d)Decorre do acompanhamento e fiscalização 
realizada pela sociedade, pelo povo, pelos 
cidadãos.  
e)Ela possui ligações profundas com a 
desigualdade entre classes e exclusão social. 
Dessa forma, seu enfrentamento não pode 
eximir-se da melhoria do sistema de proteção 
social. (SILVA, 2005, p.20) 
 
(   ) O controle interno da atividade policial; 
(   ) O controle externo da atividade policial; 
(   ) A violência 
(   ) O Controle Social 
(   ) O poder de polícia 
 
a) C, E,D, A, B 
b) C, D, A, C, E 
c) B,  E, C, D, A 
d) B,C, E, D, A 
e) B, A,D, C, E 
 
24) Analise as afirmativas sobre a Filosofia de 
Polícia Comunitária e marque a alternativa 
INCORRETA: 
a) A base desta filosofia é a comunidade. Para 
direcionar seus esforços, a Polícia, ao invés de 
buscar ideias pré-concebidas, deve buscar, 
junto às comunidades, os anseios e as 
preocupações das mesmas, a fim de traduzi-los 
em procedimentos de segurança; 
b) É necessário um policial plenamente 
envolvido com a comunidade, conhecido pela 
mesma e conhecedor de suas realidades; 
c) O policiamento comunitário poderá ser 
interpretado como um instrumento político-
partidário e como uma estratégia da 
Corporação; 
d) Tal policiamento pressupõe um novo 
contrato entre a polícia e os cidadãos aos quais 
elas atendem com o rigor do respeito à ética 
policial, da legalidade dos procedimentos, da 
responsabilidade e da confiança mútua que 
devem existir;  
e) O profissionalismo policial se caracteriza 
pelo estreito relacionamento com a 
comunidade. 
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25)  Leia as afirmativas que tratam dos órgãos 
que compõem o Sistema Nacional de Segurança 
Pública e marque a alternativa INCORRETA. 
a)( )A Polícia Federal, exerce com 
exclusividade, as funções de polícia judiciária 
da União; 
b)( )Às Polícias militares  cabem a polícia 
ostensiva e a preservação da ordem pública; 
Aos Corpos de bombeiros militares, além das 
atribuições definidas em lei, incumbe a 
execução de atividade de defesa civil. 
c)(  ) As guardas municipais atuam também no 
patrulhamento rodoviário; 
d)( )As polícias civis  exercem a Polícia 
Judiciária estadual.  
e)(  )A proteção dos bens, serviços e instalações 
cabem as guardas municipais. 
 

26)  A primeira ideia que se tem a respeito do 
tema Polícia Comunitária   é que ela, por si só, 
é particularizada, pertinente a uma ou outra 
organização policial que a adota, dentro de 
critérios peculiares de mera aproximação com a 
sociedade sem, contudo, obedecer critérios 
técnicos e científicos que objetivem a melhoria 
da qualidade de vida da população. Leia as 
alternativas abaixo e indicando V para 
Verdadeiro e F para falso. Depois marque a 
alternativa correta.  

(  )Polícia comunitária não tem sentido de 
participação social e sim de assistência social. 

(  ) .Todas as forças vivas da comunidade 
devem assumir um papel relevante na sua 
própria segurança e nos serviços ligados ao 
bem comum. 

(   ) O policiamento comunitário é uma maneira 
inovadora e mais poderosa de concentrar as 
energias e os talentos do departamento policial 
na direção das condições que frequentemente 
dão origem ao crime e a repetidas chamadas por 
auxilio local.(Waldman, 1994) 

(  ) O uso da força pela polícia visa a 
preservação da ordem pública em benefício do 

bem comum, fornecendo informações à opinião 
pública e demonstrando ser imparcial no 
cumprimento da lei. 

(  )A polícia deve ser levada aonde está o 
problema, para manter uma resposta imediata e 
efetiva aos incidentes criminosos individuais e 
às emergências, com o objetivo de explorar 
novas iniciativas preventivas, visando a 
resolução do problema antes que eles ocorram 
ou se tornem graves. Para tanto, centralizar é a 
solução, sendo que os melhores e maiores 
recursos da polícia devem estar alocados na 
linha de frente dos acontecimentos.  

a) F, V, V, V, F; 

b) F, F, F, V, V 

c) F, F, V, V, V 

d) V, V, F, F, F 

e) V, V, V, F, F 

 
27)  Marque a alternativa que define 
corretamente o tipo de policiamento ostensivo. 
 
a) O policiamento ostensivo de trânsito urbano 
e rodoviário visa à guarda de aquartelamento, 
segurança externa de estabelecimentos 
prisionais, segurança física da sede dos Poderes 
Estaduais e outras repartições públicas 
relevantes e escolta de detentos; 
b) O policiamento ostensivo geral visa a 
execução do P.O. nas vias terrestres abertas a 
livre circulação objetivando disciplinar o 
público no cumprimento e respeito às regras de 
trânsito; 
c) o policiamento ostensivo de guardas visa 
preservar a fauna, os recursos florestais, as 
extensões d’água e mananciais, coibir a caça e a 
pesca ilegais, a derrubada indevida da flora e a 
poluição. 
d)  o policiamento ostensivo florestal e de 
mananciais visa a satisfação das necessidades 
básicas de inerentes a qualquer sociedade ou 
cidadão, objetivando disciplinar o público no 
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cumprimento e respeito às normas e regras de 
trânsito; 
e) O policiamento ostensivo geral visa a 
satisfação das necessidades básicas de 
segurança inerentes a qualquer comunidade ou 
cidadão. 
 
28)  Marque a alternativa correta, que contém 
as modalidades de policiamento ostensivo. 
 
a) permanência, diligência, motorizado, aéreo; 
b) patrulhamento, a pé, permanência, diligência  
e escolta; 
c) diligência, escolta, a pé e motorizado; 
d) patrulhamento, permanência, diligência e 
escolta; 
e) escolta, a pé, motorizado, aéreo e diligência. 
ANULADA 
29)  Marque a alternativa CORRETA, 
relacionada aos princípios do Policiamento 
Ostensivo. 
 
a) A universalidade - O Policiamento Ostensivo 
é atividade imprescindível, de caráter 
absolutamente operacional, e será exercido 
diuturnamente. 
b) A aplicação - a fim de ser estabelecido e 
alcançado o espírito predominantemente 
preventivo do PO, a iniciativa de providências 
estratégicas, táticas e técnicas, destina-se a 
minimizar a surpresa, caracterizar um clima de 
segurança na comunidade e fazer frente ao 
fenômeno de evolução da criminalidade, com 
maior eficiência. 
c) A Responsabilidade territorial diz que todo e 
qualquer Policial Militar em atividade fim – na 
execução do Policiamento Ostensivo, é 
responsável pela segurança na área geográfica 
sob sua jurisdição; 
d) A isenção - a natural, e às vezes imposta, 
tendência à especialização não constitui óbice à 
preparação do Policial Militar, capaz de dar 
tratamento adequado aos diversos tipos de 
ocorrências; 
e) a antecipação - o Policiamento Ostensivo é 
atividade imprescindível, de caráter 
absolutamente operacional, e será exercido 
diuturnamente. 
 

A) V, V, V, V, V 

B)  V, F,  F,  F,  F 

C) V, V, F, V, F 

D) V, V, V, F, F 

E) F, V, V, V, F 
 
ANULADA 
30)  Na abordagem policial, a EDIFICAÇÕES, 
marque a CORRETA: 
 
a) Deve ser imediatamente isolado, a fim de se 
evitar que no curso da operação haja danos 
pessoais a inocentes; O isolamento tem também 
por finalidade, também afastar da área curiosos 
e os colaboradores, pois esses, tentando 
interferir no trabalho policial, podem dificultar 
a operação , como também, a de cercar e 
bloquear todas as possíveis fugas dos 
marginais, o mais rápido possível; 
b) A arma deve estar em posição de pronto 
emprego e o atirador rente a parede, ao se 
aproximar da esquina desloca-se, lateralmente, 
abrindo o ângulo até a visualização total do 
ângulo morto; 
c) Os policiais devem utilizar a técnica de 
aproximação e fazer com o formato de um 
leque, onde o abordado ficará no centro dessa 
formação, evitando assim, o cruzamento das 
linhas de tiro entre os policiais e minimizando a 
possibilidade de fuga; 
d) Não deve haver preocupação imediata para 
que os abordados retirem os capacetes, uma vez 
que até a situação estar totalmente dominada e 
procedida a busca pessoal, a identificação dos 
abordados é uma preocupação secundária; 
e) A guarnição deverá ter bastante cuidado e 
atenção, tanto para evitar a fuga dos abordados, 
como possíveis acidentes de trânsito em caso de 
acompanhamento tático, ou ainda possíveis 
disparos por parte dos abordados. 
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Legislação Específica 
 
 

31) Marque a alternativa correta que 
apresenta os períodos de afastamento total 
do serviço aos quais os policiais militares 
têm direito, obedecidas as disposições 
legais e regulamentares: 
 
a) Férias – 30 (trinta) dias; núpcias – 08 

(oito) dias; instalação – até 30 (trinta) 
dias. 

b) Luto – 08 (oito) dias; instalação – 10 
(dez) dias; núpcias – 20 (vinte) dias. 

c) Instalação – 15 (quinze) dias; trânsito – 
30 (trinta) dias. 

d) Núpcias – 08 (oito) dias; luto – 08 (oito) 
dias; férias – 30 (trinta) dias. 

e) Trânsito – até 20 (vinte) dias; luto – 10 
(dez) dias. 

 
32) O estatuto da Polícia Militar disciplina, 
sobre a jornada e o regime de trabalho dos 
servidores militares, portanto, assinale a 
opção correta de acordo com o regramento 
legal citado: 
a) Os princípios que delineiam o regime de 

trabalho do servidor militar são: 
dedicação integral ao serviço do militar, 
permanência e continuidade, quanto à 
necessidade da prestação do serviço, 
eficiência quanto à qualidade técnico-
profissional dos serviços a serem 
prestado. 

b) Estabeleceu a jornada de trabalho de 40 
(quarenta) horas semanais para os 
militares do Estado do Piauí no efetivo 
exercício das atribuições próprias do 
cargo.  

c) A jornada de trabalho do servidor 
militar, em hipótese alguma poderá 
exceder o limite semanal de 44 
(quarenta e quatro) horas semanais. 

d) O militar do Estado, mesmo nos 
períodos de folga, não poderá ser 
convocado para o serviço em situações 
de calamidade pública, de emergência, 
na ocorrência de desastres ou de prática 
de ações criminosas que afetem 
gravemente a segurança ou ordem 
pública. 

e) As horas que excederem a jornada diária 
não serão remuneradas por gratificação 
por operações planejadas ou 
compensadas. 

 
33) São hipóteses de agregação do policial 
militar, exceto: 
a) Como desertor, ter-se apresentado 

voluntariamente, ou ter sido capturado e 
reincluído a fim de se ver processar. 

b) Ter passado à disposição da Secretaria 
do Governo ou de outros órgãos do 
Estado do Piauí, da União, dos demais 
Estados ou dos Territórios e dos 
Municípios, para exercer função de 
natureza civil. 

c) Ter sido condenado à pena de suspensão 
do exercício do posto, graduação, cargo 
ou função prevista no Código Penal 
Militar. 

d) Haver ultrapassado um ano contínuo de 
licença para tratamento de saúde 
própria. 

e) Ter sido julgado incapaz 
temporariamente, após 02 (dois) anos 
contínuo de tratamento. 

 
34) De acordo com Estatuto da PMPI, são 
circunstâncias legais que configuram 
ausência do policial militar ao serviço: 
a) Quando o policial militar ausentar-se 

por mais de 48 (quarenta e oito) horas 
consecutivas, independente de 
apresentar justificativa. 
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b) Deixar de comparecer à sua 
Organização Policial Militar, por mais 
de 12 (doze) horas, sem comunicar 
qualquer motivo de impedimento.  

c) Deixar de comparecer à sua 
Organização Policial Militar, por mais 
de 24 (vinte e quatro) horas, sem 
comunicar qualquer motivo de 
impedimento.  

d) Ficar ausente, por mais de 48 (quarenta 
e oito) horas, sem licença, da 
Organização Policial Militar onde serve 
ou local onde deve permanecer.  

e) Ficar ausente, por mais de 08 (oito) dias, 
com licença, da Organização Policial 
Militar onde serve ou local onde deve 
permanecer.  

 
35)  Assinale o item que corresponde a 
alternativa correta, conforme dispõe a Lei nº 
3.808 de 1980, sobre as circunstâncias 
legais geradoras de desligamento ou 
exclusão do serviço ativo da PMPI: 

I - Licenciamento e deserção.  
II - Demissão e falecimento.  
III - Licença especial e licença 
maternidade.  
IV - Perda de Posto e Patente.  
V - Reforma e licença para tratamento 
de saúde própria.  

a) Apenas o item I é verdadeiro. 
b) Os itens I, II e V são verdadeiros. 
c) Todos os itens são verdadeiros. 
d) Os itens II, III e IV são verdadeiros. 
e) Os itens III e V são falsos. 

 
36)  A transferência ex-offício para a 
reserva remunerada, verificar–se-á sempre 
que o policial militar incidir nas seguintes 
condições: 
a) Ultrapassar 01 (um) ano, contínuo ou 

não, em licença para tratar de interesse 
particular. 

b) O Oficial ou a Praça atingirem a idade-
limite de 63 (sessenta e três) anos, e 66 
(sessenta e seis) anos para o Capelão 
Militar. 

c) O Oficial ou a Praça atingirem a idade-
limite de 60 (sessenta) anos, e 66 
(sessenta e seis) anos para o Capelão 
Militar. 

d) Ultrapassar 03 (três) anos contínuos em 
licença para tratamento de saúde de 
pessoa da família.  

e) Ultrapassar 01 (um) ano de afastamento, 
contínuo ou não, agregado em virtude 
de ter sido empossado em cargo público 
civil temporário, não eletivo, inclusive 
da administração indireta. 

 
 

37)  Com relação ao cargo policial militar, 
nos termos da Lei nº 3.808 de 1980, entre as 
situações abaixo elencadas, qual a 
alternativa que não configura a vacância do 
cargo: 

a) A partir de sua criação e até que um 
policial militar tome posse. 

b) Por ter se candidatado a cargo 
eletivo. 

c) A partir da data em que o policial 
tenha sido considerado desertor. 

d) O ocupante tenha falecido.  
e) O policial militar tenha sido 

considerado extraviado.  

 
38)  Marque a alternativa correta que trata 
sobre a exclusão a bem da disciplina na 
PMPI: 
a) A exclusão da Praça a bem da disciplina 

acarreta perda do seu grau hierárquico, 
no entanto isenta o policial militar das 
indenizações dos prejuízos causados à 
Fazenda do Estado do Piauí ou a 
terceiros em decorrência dos seus atos.  

Informação Gabarito preliminar CFS (1123052)         SEI 00028.002197/2021-46 / pg. 14



 13 

b) O Comandante-Geral da Polícia Militar 
é a autoridade competente para o ato de 
exclusão a bem da disciplina do 
Aspirante-a-Oficial PM, bem como das 
Praças com estabilidade assegurada. 

c) A Praça excluída a bem da disciplina 
terá direito a remuneração e 
indenização, com a garantia de todos os 
seus direitos adquiridos. 

d) O Corregedor da Polícia Militar é a 
autoridade competente para o ato de 
exclusão a bem da disciplina do 
Aspirante-a-Oficial PM, bem como das 
Praças com estabilidade assegurada. 

e) A exclusão da Praça a bem da disciplina 
isenta das pensões decorrentes da 
sentença judicial. 

 
39)  Acerca das recompensas e das 
dispensas do serviço concedidas aos 
policiais militares em reconhecimento aos 
bons serviços prestados, é INCORRETO 
afirmar: 
a) As dispensas podem ser concedidas 

como recompensa. 
b) Os prêmios de Honra ao Mérito e as 

condecorações são recompensas. 
c) As dispensas de serviço serão 

concedidas com a remuneração integral 
e computadas com o tempo de efetivo 
serviço. 

d) As dispensas do serviço são 
autorizações concedidas aos policiais 
militares para o afastamento total do 
serviço, em caráter permanente. 

e) As dispensas do serviço podem ser 
concedidas em decorrência de 
prescrição médica. 

 
40)  Com base na lei que regulamenta o 
conselho de disciplina, marque a alternativa 
CORRETA quanto à nomeação, 

composição e vedações dos membros do 
conselho: 
a) A nomeação do Conselho de Disciplina, 

por deliberação própria ou por ordem 
superior, será da competência do 
Governador, ex officio, e do 
Comandante-Geral da Polícia Militar do 
Piauí. 

b) O Conselho de Disciplina será composto 
de três (03) Oficiais da Corporação 
policial militar, devendo o membro mais 
antigo do Conselho de Disciplina, no 
mínimo um Oficial intermediário 
(Capitão), será o Presidente, o que se 
lhe seguir em antiguidade será o 
interrogante e relator e, o mais moderno, 
o escrivão. 

c) Não pode fazer parte do Conselho de 
Disciplina o Oficial que formulou a 
acusação ou oficiais que tenham, entre 
si, com o acusador ou com o acusado, 
parentesco consanguíneo ou afim, até o 
terceiro grau. 

d) O Conselho de Disciplina funcionará 
sempre com a maioria de seus membros, 
em local onde seu Presidente julgar 
melhor indicado, para apuração do fato. 

e) Podem fazer parte do Conselho de 
Disciplina os Oficiais que tenham 
particular interesse na decisão. 
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POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ 
Processo seletivo interno CFC 

Prova Objetiva Tipo A 
 

Leia com atenção as seguintes instruções 
antes de iniciar a prova: 

 
• a prova é individual; 
• as questões são de escolha múltipla, 

mas somente uma opção é correta;  
• a prova está dividida em quatro 

seções: Língua Portuguesa, 
Conhecimento Jurídico, Legislação 
Específica e Conhecimento Técnico-
Profissional; 

• a prova e o preenchimento da grade de 
respostas deve ser realizada em até 
180 minutos; 

• marque suas respostas na grade de 
respostas utilizando caneta 
esferográfica preta ou azul conforme o 
exemplo abaixo; 

 

 
 

• somente será considerado como 
marcação válida na grade de respostas 
a questão que apresentar apenas uma 
marcação conforme o exemplo acima; 

• confira o número de páginas (1 a 14); 
• não é permitido nenhum outro tipo de 

consulta externa (cola), tão pouco o 
uso de calculadora, celulares ou 
qualquer aparelho eletrônico (a 
observância de um destes fatos 
eliminará o candidato do processo 
seletivo); 

 
 
 
 
 
 
 

DESLIGUE SEU CELULAR 
O candidato o qual o celular tocar ou vibrar 
no horário da prova, será automaticamente 

desclassificado.  
 

 
 

_________________________________ 
Número de inscrição 

 
_________________________________ 

Nome completo (letra de forma) 
 

______________________________________ 
Identidade militar 

  
______________________________________ 

CPF do candidato 
 

______________________________________ 
Assinatura 

 
 

Grade de Respostas 
 

Língua Portuguesa 

 
 

Conhecimento Jurídico 

 

 
 

Conhecimento Técnico-Profissional 

 
 

Legislação Específica 

1
2

A B C D E

A B C D E
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Língua Portuguesa 
 
 
TEXTO 

Máquina do tempo 
Roseana Murray 

Como pequena aranha  
faço a máquina do tempo  
com alguns fios de teia.  
Passo por dentro  
de suas linhas  
e saio lá no futuro,  
do lado de lá do vento:  
desinventaram a guerra,  
ninguém sabe mais matar.  
Todos dividem com todos  
o pão e a vida.  
A alegria corre como um rio. 
 
1. O eu lírico, comparando o seu 
trabalho com o de uma aranha, tece a 
máquina do tempo e, por meio dela, vai 
ao futuro. Nesse texto, o trabalho do eu 
lírico é comparado ao de uma aranha 
porque ele se dedica a: 
a) escrever o poema, assim, compara o 
seu trabalho ao de uma aranha para 
menosprezá-la, já que, no texto, a 
chamou de “pequena”. 
b) fazer teias com uma máquina, assim, 
compara o seu trabalho ao de uma 
aranha para mostrar que faz com mais 
perfeição que ela. 
c) escrever o poema, assim, compara o 
seu trabalho ao de uma aranha por ser 
lento, cuidadoso e bem-elaborado, como 
uma teia. 
d) fazer uma atividade desconhecida 
com teias de pequena aranha, visto que 
afirma “faço a máquina do tempo/com 
alguns fios de teia”. 
e) escrever o poema, assim, compara o 
seu trabalho ao de uma aranha para 
mostrar que só o dela é lento, 
cuidadoso, mas bem-elaborado. 
 
2. São acentuados os vocábulos chá, 
má, lã e fã em virtude de serem:  

a) monossílabas tônicas terminadas pela 
vogal a  
b) oxítonas e monossílabas átonas em 
terminadas pela vogal a  
c) oxítonas e monossílabas tônicas 
terminadas pela vogal a 
d) terminadas pela vogal tônica a  
e) oxítonas terminadas em pela vogal a  
 
3. Em relação à posição da sílaba 
tônica, as palavras novel, látex, âmago e 
hangar são, respectivamente: 
a) Proparoxítona – oxítona – paroxítona 
– paroxítona. 
b) Oxítona –paroxítona – proparoxítona 
– oxítona. 
c) Paroxítona – proparoxítona – oxítona 
– oxítona. 
d) Paroxítona – oxítona – proparoxítona 
– paroxítona. 
e) Oxítona – oxítona – proparoxítona – 
paroxítona. 
 
4. Analise as alternativas abaixo e, em 
seguida, marque a alternativa 
CORRETA quanto à grafia. 
a) O plural de “voo” é “vôos”. 
b) As formas verbais “crêem” e “lêem” 
não perdem o acento diferencial, 
conforme o Novo Acordo Ortográfico. 
c) O seguinte termo pode ser grafado 
das duas formas apresentadas: “abdome/ 
abdômen”. 
d) A palavra a seguir pode apresentar as 
duas formas ortográficas: “auto-
controle” e “autocontrole”. 
e) A palavra “revés” possui a mesma 
grafia, tanto no singular quanto no 
plural. 
 
5. Marque a alternativa que corresponde 
ao período que obedece corretamente às 
regras de pontuação.  
a) Queríamos voltar mais cedo; 
precisamos, entretanto passar a noite lá. 
b) Queríamos voltar, mais cedo: 
precisamos entretanto, passar a noite lá. 
c) Queríamos voltar mais cedo; 
precisamos entretanto, passar a noite lá. 
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d) Queríamos voltar, mais cedo: 
precisamos, entretanto passar a noite lá. 
e) Queríamos voltar mais cedo; 
precisamos, entretanto, passar a noite lá. 
 
 
 
6. Assinale a alternativa em que há 
palavras escritas com desrespeito à 
ortografia oficial:  
 
(A) Em alguns bairros, bolsões de água 
se formaram nas vias de acesso, 
impedindo o trânsito de carros de 
pequeno porte.  
(B) Procurada, a Secretaria de Estado da 
Saúde não respondeu sobre 
a escassêz de centros de referências em 
cirurgias e reabilitação de mão.  
(C) Manguinhos fica dentro da cidade e 
degradou a região de tal forma que está 
cercada por comunidades miseráveis.  
(D) O Windows 10 chega em meio 
à ascensão dos aplicativos, que 
romperam o paradigma da indústria.  
(E) Nas contradições percebem-se as 
mentiras, o tipo de caráter e o esforço 
em querer explicar o inexplicável. 
 

7. Assinale a alternativa que preenche 
adequadamente as lacunas:  
 
– ____ você não vai ao cinema ?  
– Não sei ______ não quero ir.  
– Talvez _______ tenho que estudar. – 
Na verdade sei o ____.  
a) Por que, Porque, por que, por quê  
b) Por que, por que, por quê, porquê  
c) Por que, por que, porque, porquê  
d) Por que, Porque, por que, porquê  
e) Porque, Porque, por quê, por quê 
 
8. Sobre a estrutura das palavras, 
relacione a coluna 1 com a coluna 2, a 
seguir e marque a alternativa correta: 
 
Coluna 1 
I. Desinência nominal  
II. Vogal temática bares 
III. Desinência verbal  
IV. Radical  
 
Coluna2 
( ) brincava 
( ) pequeno 
( ) ferro 
( ) bares 
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a) III, I, IV, II 
b) II, I, IV, III 
c) I, II, III, IV 
d) II, I, III, IV 
e) IV, III, I, II 
 
9. Leia a tirinha abaixo e depois assinale a 
alternativa correta, sobre processos de 
formação de palavras por derivação. 

 
a) As palavras “casinha”, “Cebolinha” e 
“adivinha” são formadas a partir do processo 
de derivação regressiva pela redução da 
palavra primitiva. No contexto da tira, essas 
três palavras apresentam o mesmo sentido, 
uma vez que indicam uma diminuição no 
tamanho. 
b) As palavras “casinha” e “Cebolinha” são 
formadas a partir do processo de derivação 
sufixal: pelo acréscimo do sufixo -INHA e 
apresentam, no contexto da tira, sentidos 
diferentes, uma vez que “casinha” indica a 
diminuição do tamanho da casa e “Cebolinha” 
indica uma forma carinhosa de se chamar o 
menino. 
c) As palavras “casinha” e “Cebolinha” são 
formadas a partir do processo de derivação 
prefixal: pelo acréscimo do prefixo -INHA. 
Essas duas palavras apresentam, no contexto 
da tira, sentidos diferentes, pois “casinha” 
indica a diminuição do tamanho da casa e 
“Cebolinha” indica uma forma carinhosa de 
se chamar o menino. 
d) No contexto da tira, as palavras “casinha” e 
“Cebolinha” são formadas a partir do 
processo de derivação imprópria: pela 
mudança da categoria gramatical da palavras 
primitivas “casa” e “cebola”, cujos sentidos 
são diferentes, pois “casinha” indica o 
tamanho pequeno de uma casa e “Cebolinha” 
é uma forma carinhosa de se referir ao 
menino. Já a palavra “adivinha” é uma 
palavra primitiva. 

e) As palavras “casinha”, “Cebolinha” e 
“adivinha” são formadas a partir do processo 
de derivação parassintética: pelo acréscimo 
simultâneo do prefixo e do sufixo. No 
contexto da tira, essas três palavras 
apresentam o mesmo sentido, uma vez que 
indicam uma diminuição no tamanho. 
 
10. Marque a alternativa que contém a frase 
com a flexão para o plural de maneira correta:  
(A) Trata-se de um requerimento: Tratam-se 
de requerimentos.  
(B) Havia um sério obstáculo: haviam sérios 
obstáculos.  
(C) O menino pediu atenção pelo alto-falante: 
os meninos pediram atenção pelos altos-
falantes.  
(D) O capitão-mor invadiu a aldeia: os 
capitães-mores invadiram as aldeias.  
(E) A colheita da couve-flor começou: as 
colheitas das couve-flores começaram. 
 
 

Conhecimento Jurídico 
 
 
11) Aponte a alternativa correta conforme a 

disciplina do Art. 5º da Constituição Federal 

no que concerne aos direitos e garantias 

fundamentais. 

 

a) É assegurado a todos o acesso à 

informação, sendo imprescindível a garantia 

da publicidade da fonte. 

b) Qualquer cidadão é parte legítima para 

propor ação popular que vise anular ato lesivo 

ao patrimônio público ou de entidade de que o 

Estado participe, à moralidade administrativa, 

ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e 

cultural, ficando o autor, salvo comprovada 

má fé, isento de custas judiciais e do ônus da 

sucumbência. 
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c) É inteiro o livre-arbítrio de associação para 

fins lícitos, até mesmo a de caráter 

paramilitar. 

d) A correção de dados pessoais ante aos 

órgãos públicos, quando não se escolha fazer 

por processo sigiloso, judicial ou 

administrativo poderá ser feita através de 

mandado de segurança. 

e) Os tratados e convenções internacionais 

sobre direitos humanos que forem aprovados, 

em cada Casa do Congresso Nacional, em 

dois turnos, por três quintos dos votos dos 

respectivos membros, serão equivalentes às 

Leis Ordinárias. 

 
 
 
12) A despeito dos direitos e deveres 

individuais e coletivos dispostos na 

Constituição da República Federativa do 

Brasil, marque a alternativa correta. 

      

a) A inviolabilidade de domicílio garante que 

a casa não pode ser adentrada pelo agente, 

sem consentimento do morador, salvo em 

caso de flagrante delito ou desastre, ou para 

prestar socorro ou, de dia ou à noite, com 

ordem judicial. 

b) É assegurado o direito de reunião, desde 

que pacífica, sem armas, em locais abertos ao 

público, desde que devidamente autorizado 

pela autoridade competente, e que não 

frustrem outra reunião convocada para o 

mesmo local. 

c) A prática do racismo constitui crime 

inafiançável, imprescritível e insuscetível de 

graça ou anistia, sujeito à pena de detenção, 

nos termos da lei. 

d) Ninguém será preso senão em flagrante 

delito ou por ordem escrita e fundamentada de 

autoridade judiciária competente, salvo nos 

casos de transgressão militar ou crime 

propriamente militar, definidos em lei. 

e) É garantido o sigilo das comunicações 

telefônicas e das comunicações telegráficas, 

de dados e da correspondência, salvo, no 

último caso, por ordem judicial, para fins de 

investigação criminal ou instrução processual 

penal. 

 
13) Considerando a doutrina e a Constituição 

Federal de 1988, marque a alternativa na qual 

NÃO é tida como um remédio constitucional. 

      

    a) Direito de petição.      

    b) Mandado de injunção.      

    c) Ação popular. 

    d) Direito à certidão.   

    e) Princípio da dignidade da pessoa humana.      

 
14) Ante ao disposto no artigo 5º, XLVII  da 

Constituição Federal de 1988, reconhece 

como possível a pena de: 

      

    a) interdição de direitos de caráter 

perpétuo.  

    b) prestação social alternativa com o 

trabalho forçado. 

    c) morte em caso de guerra declarada.      

    d) banimento de caráter perpétuo.      
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    e) privação da liberdade, sem assegurar ao 

preso o respeito à sua integridade física e 

moral. 

 
15)  Consoante o texto do 5º, §3º incluído 

pela Emenda Constitucional n° 45/2004, 

dispõe que  os tratados internacionais sobre 

direitos humanos são equivalentes às emendas 

constitucionais quando: 

      

a) aprovados, em cada Casa da Assembleia 

Nacional Constituinte, em dois turnos, por 

dois terços dos votos dos respectivos 

membros. 

b) aprovados, em cada Casa do Congresso 

Nacional, em turno único, por três quintos dos 

votos dos respectivos membros. 

c) aprovados, na Câmara dos Deputados, em 

dois turnos, por três quintos dos votos dos 

respectivos membros. 

d) aprovados, no Senado Federal, em dois 

turnos, por três quintos dos votos dos 

respectivos membros. 

e) aprovados, em cada Casa do Congresso 

Nacional, em dois turnos, por três quintos dos 

votos dos respectivos membros. 

 

16)  Com base no texto do Art. 5º da 

Constituição Federal de 1998, assinale a 

alternativa correta: 

      

a) conceder-se-á mandado de segurança para 

proteger direito líquido e certo, amparado por 

habeas corpus ou habeas data, quando o 

responsável pela ilegalidade ou abuso de 

poder for autoridade pública ou agente de 

pessoa jurídica no exercício de atribuições do 

Poder Público; 

b)  conceder-se-á mandado de injunção 

sempre que a falta de norma regulamentadora 

torne viável o exercício dos direitos e 

liberdades constitucionais e das prerrogativas 

inerentes à nacionalidade, à soberania e à 

cidadania; 

c)  qualquer cidadão é parte legítima para 

propor ação civil pública que vise a anular ato 

lesivo ao patrimônio público ou de entidade 

de que o Estado participe, à moralidade 

administrativa, ao meio ambiente e ao 

patrimônio histórico e cultural, ficando o 

autor, salvo comprovada má-fé, isento de 

custas judiciais e do ônus da sucumbência; 

d)  o mandado de segurança coletivo pode ser 

impetrado por partido político com 

representação no Congresso Nacional; 

e)  conceder-se-á habeas data para assegurar o 

conhecimento de informações não relativas à 

pessoa do impetrante, constantes de registros 

ou bancos de dados de entidades 

governamentais ou de caráter público; 

 
 
17)  De acordo com a CF, às polícias civis 

cabe a: 

     

    a) execução de atividades de defesa civil. 

    b) apuração de infrações penais, exceto as 

militares.      

    c) função de polícia de fronteira dos 

estados da federação.      

    d) função de polícia judiciária da União.      
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    e) função de polícia ostensiva e judiciária. 

 

18)  São princípios básicos da administração 

pública conforme o texto Constitucional: 

 

    a) Legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e deficiência.      

    b) Legalidade, pessoalidade, probidade, 

publicidade e eficiência.      

    c) Legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência.     .      

    d) Impessoalidade, legitimidade, 

moralidade, sigilo e eficiência.      

    e) Pessoalidade, moralidade, sigilo, eficácia 

e legitimidade. 

 
 
19)  Dispõe a Constituição Federal de 1988, 

no seu Art.37, XVI no que trata da 

Administração Pública, que é possível a 

acumulação remunerada de cargos públicos, 

quando houver compatibilidade de horários 

sendo: 

      

    a)  a de dois cargos, empregos e função 

privativos de profissionais de segurança; 

    b)  de um cargo de professor com outro 

técnico ou científico.      

    c)  de um cargo de professor com outro 

técnico, científico e político.           

    d) a de dois cargos ou empregos privativos 

de profissionais de saúde, com profissões não 

regulamentadas; 

    e) de dois ou mais cargos de professor. 
 
 

20)  No que se refere às disposições 

constitucionais a respeito das Forças 

Armadas, é correto afirmar que: 

      

a) são constituídas pela Marinha, pelo 

Exército e pela Aeronáutica, são instituições 

nacionais permanentes e não regulares, 

organizadas com base na hierarquia e na 

disciplina, sob a autoridade suprema do 

Presidente da República, e destinam-se à 

defesa da Pátria, à garantia dos poderes 

constitucionais e, por iniciativa de qualquer 

destes, da lei e da ordem.. 

b)  os eclesiásticos ficam isentos do serviço 

militar obrigatório em tempo de paz e guerra, 

sujeitos, porém, a outros encargos que a lei 

lhes atribuir. 

c) ao militar inativo é vedada a filiação 

partidária. 

d) ao militar, desde que respeitadas às 

disposições legais, são permitidas a 

sindicalização e a greve. 

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. 

 
 

Conhecimento Técnico-
profissional 
 
 
21) Conforme Álvaro Lazzarini(1999), p.21: 
É o estado antidelitual, que resulta da 
observância dos preceitos tutelados pelos 
códigos penais comuns e pela lei de 
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contravenções penais, com ações de polícia 
repressiva ou preventiva típicas, afastando-se, 
assim, por meio de organizações próprias, de 
todo o perigo, ou de todo o mal que possa 
afetar a ordem pública em prejuízo da vida, da 
liberdade ou dos direitos de propriedade das 
pessoas, limitando as liberdades individuais, 
estabelecendo que a liberdade de cada pessoa, 
mesmo em fazer aquilo que a lei não lhe veda, 
não pode ir além da liberdade assegurada aos 
demais, ofendendo-a  
Tal conceito, refere-se a:  

a) Políticas públicas; 
b) Segurança Pública; 
c) Ordem Pública; 
d) Controle social; 
e) Poder de Polícia. 

 
22) Analise as afirmativas abaixo e em 

seguida marque a alternativa correta: 
 

1) Ordem Pública refere-se ao conjunto 
de regras formais, que emanam do 
ordenamento jurídico da Nação, tendo 
por escopo regular as relações sociais 
de todos os níveis, do interesse 
público, estabelecendo um clima de 
convivência harmoniosa e pacífica, 
fiscalizado pelo poder de polícia, e 
constituindo uma situação ou condição 
que conduza ao bem comum.( art.2º, 
item 21, do Decreto Federal n.88.777, 
de 1983) 

2) Considera-se poder de polícia um 
conjunto de atribuições da 
administração, como poder público, 
indelegáveis aos entres particulares[...] 
tendentes ao controle dos direitos e 
liberdades das pessoas[...] 
Lazzarini(1994, p.74). 

3) O controle externo da atividade 
policial é exercido através dos poderes 
hierárquico e disciplinar, que são 
poderes administrativos inerentes a 
administração pública, já o controle 
interno é exercido privativamente pelo 
Ministério Público. 

 
a) Todas afirmativas estão incorretas; 
b) As afirmativas 1 e 3 estão corretas; 
c) Apenas a 3 está correta; 
d) As afirmativas 1 e 2 estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão 

corretas. 

 
23) Polícia comunitária é uma filosofia e 
estratégia organizacional que proporciona 
uma nova parceria entre a polícia e a 
sociedade. (Trojanovix e Bouquerox, 1999) 
Sobre o trabalho policial realizado com base 
nesta filosofia de trabalho, é incorreto afirmar 
que:  
a) A base desta filosofia é a comunidade. Para 
direcionar seus esforços, a Polícia, ao invés de 
buscar ideias pré-concebidas, deve buscar, 
junto às comunidades, os anseios e as 
preocupações das mesmas, a fim de traduzi-
los em procedimentos de segurança; 
b). É necessário um policial plenamente 
envolvido com a comunidade, conhecido pela 
mesma e conhecedor de suas realidades; 
c). O policiamento comunitário poderá ser 
interpretado como um instrumento político-
partidário e como uma estratégia da 
Corporação; 
d). Tal policiamento pressupõe um novo 
contrato entre a polícia e os cidadãos, aos 
quais elas atendem com o rigor do respeito à 
ética policial, da legalidade dos 
procedimentos, da responsabilidade e da 
confiança mútua que devem existir;  
e) O profissionalismo policial se caracteriza 
pelo estreito relacionamento com a 
comunidade. 
ANULADA 
24) Sobre os órgãos que compõem o Sistema 
Nacional de Segurança Pública, marque V 
para verdadeiro e F para falso, e marque a 
sequência correta. 
a)(  )A Polícia Federal, Rodoviária Federal e 
Ferroviária Federal são organizadas e 
mantidas pelo Distrito Federal; 
b)( )A Polícia Militar e os Corpos de 
Bombeiros Militares são forças auxiliares do 
Exército; 
c)(  ) As Polícias civis e militares são 
subordinadas aos Governadores; 
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d)(   )Cabe as polícias civis exercer as funções 
de polícia marítima, aeroportuária e de 
fronteiras. 
a) F,V,V,F,V 
b) V,V,V,F,V 
c) V,V,V,V,V 
d) F,F,V,F,V 
e) F,F,F,F,F 
 
25)  Sobre  Policiamento Ostensivo, analise as 
afirmativas, e  marque a única alternativa 
INCORRETA. 

a) Ação Policial, exclusiva da Polícia Militar, 
desenvolvida como um dos mecanismos de 
prevenção e repressão ao crime; 

b) O Policiamento Ostensivo por ser por ser 
uma atividade facilmente identificada pela 
farda, exige atenção e atuação ativas de seus 
executores, de forma a proporcionar o 
estímulo ao cometimento de atos antissociais, 
pela atuação preventiva e repressiva; 

c) A atitude, compondo a apresentação 
pessoal, bem como a correção de maneiras no 
trato com as pessoas, influem decisivamente 
no grau de confiabilidade do público em 
relação à Corporação e mantém elevado o 
grau de autoridade do Policial Militar, 
facilitando-lhe o desempenho operacional; 

d) Partindo da crença de que a visibilidade da 
polícia inibe a ação dos criminosos, tal 
visibilidade constitui-se no principal elemento 
da prevenção pela redução da oportunidade de 
delinquir; 

e) O Policiamento Ostensivo realiza  também 
mecanismo de dissuasão que visa evitar e 
impedir a perturbação potencial e iminente da 
Ordem Pública, através da presença e da força 
policial. 

 
26)  São princípios básicos do Policiamento 
Ostensivo, exceto: 
a) Universalidade; 
b) Antecipação; 
c) Responsabilidade Territorial; 
d) Continuidade; 
e) Escolta. 

 
27)  Marque marque V para verdadeiro e F 
para falso, e marque a sequência correta: 
a) A abordagem pode ser conceituada como 
ato de aproximar-se de pessoas, coisas, 
veículos ou edificações quando houver 
fundada suspeita na prática de delito ou a 
eminência da prática destes, ou ainda, 
aproximar-se para: orientar, assistir, advertir, 
prender, etc; 
b)Ao realizar a abordagem o policial deve 
ficar menos exposto, facilitando sua 
visualização pelo abordado, e evitando ser 
atingido por possíveis disparos ou outro tipo 
de agressão; 
c) O policial ao abordar, deverá ter em mente 
que possuir respostas adequadas, estar em 
alerta e agir preventivamente é mais 
importante que o tipo de arma que possa estar 
portando, pois uma vez que for surpreendido, 
seu armamento de nada adiantará; 
d) Durante a abordagem não se faz tão 
necessário o contato visual entre os policiais 
principalmente entre os que fazem a 
segurança da abordagem, uma vez que os 
policiais que realizam a busca perdem grande 
parte de sua visão periférica, cabendo aos 
demais a cobertura destes durante a realização 
da busca. 
e) O fator surpresa contribui decisivamente 
para a segurança dos executores da 
abordagem, pois o indivíduo pego de 
surpresa, fica totalmente sem ação, incapaz de 
reagir. 
A) F, V, F, V, F 
B) V, V, V, F, V 
C) V, F, V, V, V 
D)V, F, F,F, F 
E) V, F, V, F, V 
 
28)  Na abordagem policial, a VEÍCULO DE 
PASSEIO: 
a)Deve ser imediatamente isolado, a fim de se 
evitar que no curso da operação haja danos 
pessoais a inocentes;  
b) A guarnição deverá ter bastante cuidado e 
atenção, tanto para evitar a fuga dos 
abordados, como possíveis acidentes de 
trânsito em caso de acompanhamento tático, 
ou ainda possíveis disparos por parte dos 
abordados; 

Informação Gabarito preliminar CFC (1123055)         SEI 00028.002197/2021-46 / pg. 24



 10 

c) Os policiais devem utilizar a técnica de 
aproximação e fazer com o formato de um 
leque, onde o abordado ficará no centro dessa 
formação, evitando assim, o cruzamento das 
linhas de tiro entre os policiais e minimizando 
a possibilidade de fuga; 
d) Não deve haver preocupação imediata para 
que os abordados retirem os capacetes, uma 
vez que até a situação estar totalmente 
dominada e procedida a busca pessoal, a 
identificação dos abordados é uma 
preocupação secundária; 
e) A arma deve estar em posição de pronto 
emprego e o atirador rente a parede, ao se 
aproximar da esquina desloca-se, 
lateralmente, abrindo o ângulo até a 
visualização total do ângulo morto. 
ANULADA 
29)  Analise as seguintes reflexões sobre 
política de segurança pública e em seguida 
marque a alternativa correta; 

a) A política de segurança pública pode ser 
definida, como a forma de instituir 
mecanismos e estratégias de controle social e 
enfrentamento da violência e da 
criminalidade, racionalizando as ferramentas 
de punição (ADORNO,1996; BENGOCHEA, 
et. al. 2004, SAPORI,2007); 

b) A participação da sociedade, por meio de 
suas instituições representativas não são 
significativas para a formulação de uma 
política pública; 

c) Cabe ao poder legislativo o planejamento e 
a gestão de políticas de segurança pública que 
visem a prevenção e a repressão da 
criminalidade e da violência e à execução 
penal; 

d) Políticas públicas, como por exemplo, 
iluminação e a criação de meios não violentos 
para resolver os conflitos, ajudam a construir 
um ambiente que possibilite, na prática o 
exercício deste direito; 

e) A polícia é a única forma de se garantir o 
acesso à segurança pública. 

A) V, V, V, V, V 

B)  V, F, F,  F,  F 

C) V, V, F, V, F 

D) V, V, V, F, F 

E) F, V, V, V, F 
 
 

30)  Marque a alternativa que corresponde ao 
tipo de policiamento que visa a satisfação das 
necessidades básicas de segurança inerentes a 
qualquer comunidade ou cidadão: 

a)Policiamento Ostensivo Geral; 

b)Policiamento Ostensivo de trânsito Urbano 
ou Rodoviário; 

c)Policiamento Florestal; 

d) Policiamento de Mananciais; 

e) Policiamento Ostensivo de Guardas. 
 
 

 
 
Legislação específica 
 
 

31) Os membros da Polícia Militar e do 
Corpo de Bombeiros Militar, instituições 
organizadas com base na hierarquia e 
disciplina, são militares do Estado.  As 
patentes, com prerrogativas, direitos e 
deveres a elas inerentes são assegurados 
em plenitude aos oficiais da ativa, da 
reserva ou reformados, da Polícia Militar, 
como preceitua a Constituição do Estado. 
Neste contexto, marque a opção 
INCORRETA no tocante às prerrogativas, 
direitos, deveres e proibições aos 
servidores militares: 
a) As patentes dos Oficiais da Polícia 

Militar e do Corpo de Bombeiros 
Militar do Estado são conferidas pelo 
Governador. 

b)  O militar do Estado em atividade que 
aceitar cargo ou emprego público civil 
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permanente será transferido para a 
reserva, nos termos da lei.  

c) Ao militar do Estado são vedadas a 
sindicalização e a greve. 

d) O Militar do Estado, enquanto em 
efetivo serviço, não pode estar filiado 
a partido político. 

e) 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 
e de guerra. 

 
32) A segurança pública do Estado do 
Piauí tem suas competências delineadas 
constitucionalmente entre vários órgãos, 
dentre eles a Polícia Militar. Sendo, assim, 
marque a assertiva correta em relação às 
competências e ao comando da Polícia 
Militar prevista na constituição estadual. 
a) Cabe a Polícia Militar a execução de 

atividade de defesa civil. 
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 e do Estado Maior da 
Polícia Militar do Estado do Piauí, 
observada a formação profissional 
para o exercício do comando. 

c) A Polícia Militar e o Corpo de 
Bombeiros Militar estão vinculados, 
operacionalmente e 
administrativamente 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. 

d) À Polícia Militar cabe o policiamento 
ostensivo e a preservação da ordem 
pública, sendo que os Comandos da 
Polícia Militar e do Corpo de 
Bombeiros Militar podem ser 
exercidos, excepcionalmente, por 

oficial do Exército cujo nome tenha 
prévia aprovação de seu Ministério. 

e) Nenhuma das alternativas acima. 

 
 

33) Acerca do regramento constitucional 
do Estado relativo à segurança pública, 
marque a alternativa INCORRETA: 
a) Os Municípios poderão estabelecer 

guardas municipais destinadas à 
proteção de seus bens, serviços e 
instalações, conforme dispuser a lei. 

b) A Polícia Militar, o Corpo de 
Bombeiros Militar, forças auxiliares e 
reserva do Exército subordinam-se, 
juntamente com a Polícia Civil e a 
Polícia Penal, ao Governador do 
Estado. 

c) A Polícia Civil, dirigida por delegado 
de polícia de carreira, é instituição 
permanente e auxiliar da função 
jurisdicional do Estado, com 
atribuições, entre outras fixadas em 
lei, de exercer as funções de polícia 
judiciária e a apuração de infrações 
penais, inclusive as militares. 

d) À Polícia Militar cabe o policiamento 
ostensivo e a preservação da ordem 
pública. 

e) Ao Corpo de Bombeiros Militar, além 
das atribuições definidas em lei, 
incumbe a execução de atividades de 
defesa civil. 

 
34) A segurança pública, dever do Estado, 
direito e responsabilidade de todos, é 
exercida para a preservação da ordem 
pública, da segurança dos 
estabelecimentos penais em geral, da 
incolumidade das pessoas e do 
patrimônio. Marque alternativa que 
relaciona os órgãos que compõem o 
aparelho estadual de Segurança Pública: 

a) Policia Civil, Policia Militar e 
Corpo de Bombeiros Militar. 
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b) Policia Civil, Corpo de Bombeiros 
Militar, Policia Militar e Guardas 
Municipais. 

c) Policia Militar e Corpo de 
Bombeiros Militar. 

d) Policia Civil, Corpo de Bombeiros 
Militar, Policia Militar, Guardas 
Municipais e Policia Penal. 

e) Policia Civil, Corpo de Bombeiros 
Militar, Policia Militar e Policia 
Penal. 

 
35)  Dentre as condições para ingresso e 
matrícula nos Cursos de Formação da 
PMPI, constantes no Art.10-F da Lei nº 
3.808 de 1980 (Estatuto da PMPI), 
marque a alternativa que corresponde aos 
limites de idade exigidos: 
a) Para a matrícula do candidato no curso 

de formação para ingresso no quadro 
de Praças: ter idade mínima de 18 
(dezoito) anos e máxima de 30 (trinta) 
anos no período de inscrição para o 
concurso. 

b) Para a matrícula do candidato no curso 
de formação para ingresso no quadro 
de Oficiais: ter idade mínima de 18 
(dezoito) anos e máxima de 35 (trinta 
e cinco) anos no período de inscrição 
para o concurso. 

c) Para a matrícula do candidato no curso 
de formação para ingresso no quadro 
de Oficiais: ter idade mínima de 21 
(vinte e um) anos e máxima de 30 
(trinta) anos no período de inscrição 
para o concurso. 

d) O limite de idade de 35 (trinta e cinco) 
anos não se aplica aos policiais 
militares que já fazem parte da 
Corporação na condição de Praças, 
para ingresso nos quadros de Oficiais, 
os quais não se submeterão a limite 
máximo de idade. 

e) Para a matrícula do candidato no curso 
de formação para ingresso no quadro 
de Praças: ter idade mínima de 21 

(vinte e um) anos e máxima de 35 
(trinta e cinco) anos no período de 
inscrição para o concurso. 

 
36)  A base institucional da Polícia Militar 
é fundada na hierarquia e na disciplina. 
Com base nessa premissa constante no 
Estatuto da PMPI, julgue os itens e 
marque a alternativa correspondente: 

I - A disciplina e o respeito à 
hierarquia devem ser mantidos no 
ambiente de trabalho, entre policiais 
militares da ativa, da reserva 
remunerada e reformado. 
II - A hierarquia policial militar é a 
ordenação de autoridade em níveis 
diferentes, dentro da estrutura da 
Polícia Militar. A ordenação se faz por 
posto ou graduações; dentro de um 
mesmo posto ou de uma mesma 
graduação se faz pela antiguidade no 
posto ou na graduação.  
III - 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. 
IV - O respeito à hierarquia é 
substanciado no espírito de 
acatamento à sequência de autoridade. 
A autoridade e a responsabilidade 
crescem com o grau hierárquico. 
a) F, V, V, V. 
b) V, V, V, F. 
c) F, F, V, V. 
d) F, V, F, V. 
e) V, V, F, F. 
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37)  Com relação ao cargo policial militar, 
nos termos da Lei nº 3.808 de 1980, entre 
as situações abaixo elencadas, qual a 
alternativa que não configura a vacância 
do cargo: 

a) A partir de sua criação e até que 
um policial militar tome posse. 

b) Por ter se candidatado a cargo 
eletivo. 

c) A partir da data em que o policial 
tenha sido considerado desertor. 

d) O ocupante tenha falecido.  
e) O policial militar tenha sido 

considerado extraviado.  

 
38)  Conforme dispõe o Estatuto da 
Polícia Militar, no que diz respeito ao 
comando e à subordinação, assinale a 
alternativa INCORRETA: 
a) Os subtenentes e sargentos deverão 

impor-se pela lealdade, pelo exemplo 
e pela capacidade profissional e 
técnica incumbindo-lhes assegurar a 
observância minuciosa e ininterrupta 
das ordens, das regras do serviço e das 
normas operativas pelas praças que 
lhes estiverem diretamente 
subordinadas e a manutenção, da 
coesão e do moral das mesmas praças 
em todas as circunstâncias. 

b) Às praças especiais cabe a rigorosa 
observância das prescrições dos 
regulamentos que lhes são pertinentes, 
exigindo-lhes inteira dedicação ao 
estudo e ao aprendizado técnico 
profissional. 

c) Os subtenentes e sargentos auxiliam e 
completam as atividades dos Oficiais 
no comando de frações de tropa, 
mesmo agindo isoladamente, nas 
atividades de policiamento ostensivo 
peculiares à Polícia Militar. 

d) Cabe ao policial-militar a 
responsabilidade integral pelas 
decisões que tomar, pelas ordens que 
emitir e pelos atos que praticar. 

e) A subordinação afeta diretamente a 
dignidade pessoal do policial-militar e 
decorre, exclusivamente, da estrutura 
hierárquica da Polícia Militar. 

 
39)  De acordo com a Lei nº 3.808 de 
1980, o policial militar será afastado do 
cargo quando, por sua atuação, se tornar 
incompatível com o cargo ou demonstrar 
incapacidade no exercício das funções 
policiais militares a ele inerentes. Assinale 
a alternativa que indica as autoridades 
competentes para determinar o imediato 
afastamento do cargo ou o impedimento 
do exercício da função:  
a) Governador do Estado do Piauí, 

Comandante-Geral da Polícia Militar, 
Comandantes, Chefes e Diretores, na 
conformidade da legislação ou 
regulamentação da Corporação. 

b) Secretário de Segurança Pública, 
Procurador-Geral do Estado e 
Corregedor da PMPI. 

c) Presidente do Tribunal de Justiça. 
d) Presidente da República. 
e) Comandante do Exército. 

 
 

40)  Para o policial militar recorrer ou 
interpor pedido de reconsideração, queixa 
ou representação na esfera administrativa, 
quando julgar-se prejudicado ou ofendido 
por qualquer ato administrativo ou 
disciplinar de superior hierárquico, deverá 
observar quais prazos? Marque a resposta 
correta. 
a) 15 (quinze) dias corridos, a contar do 

recebimento da comunicação oficial, 
quanto a ato que decorra da 
composição de Quadro de Acesso, e 
120 (cento e vinte) dias corridos, nos 
demais casos.  

b) 5 (cinco) dias úteis, a contar do 
recebimento da comunicação oficial, 
quanto a ato que decorra da 
composição de Quadro de Acesso, e 
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60 (sessenta) dias corridos, nos demais 
casos.  

c) 45 (quarenta e cinco) dias corridos, a 
contar da data de publicação do ato. 

d) 20 (vinte) dias, a contar da data de 
publicação do ato. 

e) 30 (trinta) dias corridos, a contar do 
recebimento da comunicação oficial, 
quanto a ato que decorra da 
composição de Quadro de Acesso, e 
180 (cento e oitenta) dias corridos, nos 
demais casos. 
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