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INFORMAÇÕES SOBRE O SIMULADO 
 

1 – Este simulado conta com questões focadas no concurso da PM PA; 

2 – A prova contém 60 itens que abordam conhecimentos cobrados no edital do concurso; 

3 – As questões são inéditas e foram elaboradas pelos nossos professores com base no perfil da banca organizadora, com 
questões de múltipla escolha A, B, C, D, E. 

4 – Este PDF foi enviado por e-mail, disponibilizado na área do aluno e em um artigo publicado no blog do Estratégia 
Concursos; 

5 – Os participantes têm das 8:30 às 13:00 para responder às questões e preencher o Gabarito Eletrônico; 

6 – O link para preencher o formulário com seu gabarito está localizado na última página deste PDF; 

     7 – Esse simulado é uma auto avaliação! Você mesmo(a) vai corrigir, a partir do padrão de respostas disponível na área do             
aluno. 
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http://bit.ly/Simulado-PMPA-Soldado-17-01-21


3 
3º Simulado – PM PA – Soldado – Pós Edital – 17/01/2020 

 

 

 
PORTUGUÊS 

Janaína Arruda 

Texto I 

 

O egoísmo por detrás do eu lírico 

Natália Cola de Paula 

 

É sabido que a arte da escrita tem a virtude de 
criar, eternizar, denunciar e embelezar a vida. Ademais, é 
clichê dizer o quanto ela transmite conhecimento, histórias, 
momentos e sentimentos, fazendo-nos viajar sem sair do 
aconchego de nossas casas. Enfim, a escrita tem todas essas 
funções e características, mas é sob outro prisma que será 
abordada neste artigo. “A priori”, vamos analisar a escrita 
como instrumento de comunicação, com a existência de 
dois polos: o do emissor da mensagem, que é o escritor, e o 
do receptor, nosso caro leitor. Muito fala-se dos 
desdobramentos e reflexos dessa mensagem no leitor, 
aquele que a recebe, interpreta e extrai dela o que lhe 
aprouver. Porém, pouco se menciona a respeito dos reflexos 
que essa mensagem exerce sobre o autor, sobre o próprio 
escritor. É olhando através desse prisma que analisaremos 
a escrita. 

Primeiramente, o poeta ou o escritor tem seu lado 
altruísta, quer sim ser lido, deseja alcançar um elevado 
número de leitores, sonha que seu texto inspire e mude a 
vida de alguém, ou apenas que lhe abra um leve sorriso e 
aquiete o coração. Mas o que poucos sabem é que o poeta é 
também egoísta, ele escreve, em primeiro lugar, para si, 
para sanar suas necessidades. Como assim? Quais 
necessidades são essas? Muito simples, necessidade de 
expressar-se, de desabafo, de descargo emocional, de fuga 
do mundo externo, de abrigo na arte. Antes de mais nada, 
os autores são seres humanos, não estão isentos dos 
problemas cotidianos, das dores, das tristezas e nem do 
amor. Logo, eles buscam na escrita alento, ou usam-na como 
crítica social, denunciadora do que veem e sentem. De todo 
modo, os autores, como seres humanos, pais, filhos, alunos, 
cidadãos, apaixonados e profissionais que são, precisam da 
escrita mais, talvez, do que ela precisa deles para existir. É 
esse o ponto 

essencial de tal artigo, fazê-los compreender que 
a escrita é a vida pulsando no escritor, sem ela, ele 
simplesmente não vive, pois não se expressa. 

(...) 

 

 

 

 

 

 

Há uma bela reflexão feita por Clarisse Lispector 
que exprime exatamente o caráter egoístico, mas nem por 
isso desnobrecedor, do eu lírico dos autores. “Eu escrevo 
como se fosse para salvar a vida de alguém, provavelmente 
a minha própria vida”  (Clarisse Lispector - Um sopro de 
vida). Certamente, os autores escrevem para salvarem-se 
de si mesmos e das pressões do mundo, escrevem para se 
entenderem; organizam pensamentos, opiniões, críticas e 
amores que estão lhe atormentando o juízo, cuja 
transposição para o papel parece ser seu álibi. Dessa forma, 
o autor é tão dependente da escrita quanto ela desse. O eu 
lírico do poeta, por exemplo, necessita 

da poesia para sobreviver, não apenas a faz por 
hobby ou prazer, a faz porque ela o mantém vivo, e sem ela, 
o poeta, nada mais é do que um mero mortal sem 
identidade. Fazendo uma analogia, a poesia está para o 
poeta como a lágrima está para aquele que sofre. Ambas 
têm o poder de afagar o coração, propiciar aquela sensação 
de alívio e descarregar um peso que cansava a alma. O choro 
não é sinônimo de tristeza, mas sim de liberdade, assim 
como a poesia, que liberta o poeta de suas próprias 
amarras, trazendo-o à luz de fora da caverna. Portanto, a 
poesia é para o poeta e o texto é para o escritor, pura 
liberdade, pura identidade, pura vida transposta em 
palavras. 

 
Fonte: adaptado de <http://obviousmag.org/realidades_sonhos/2017/o-

egoismo-por-detras-do-eu-lirico.html>. Acesso em: 10 jan. 2018. 

 

01. Em “a escrita tem todas essas funções e 
características, mas é sob outro prisma que será 
abordada neste artigo (...)”, os trechos destacados 
são, respectivamente: 

a) objeto indireto e oração subordinada substantiva 
objetiva direta. 

b) predicativo do objeto e oração subordinada 
substantiva subjetiva. 

c) predicativo do sujeito e oração coordenada 
sindética conclusiva. 

d) complemento nominal e oração coordenada 
assindética. 

e) objeto direto e oração coordenada sindética 
adversativa. 
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02. Na frase “De todo modo, os autores, como seres 
humanos, pais, filhos, alunos, cidadãos, apaixonados 
e profissionais que são, precisam da escrita mais, 
talvez, do que ela precisa deles para existir”, os 
termos destacados são, respectivamente: 

a) conjunção integrante e índice de indeterminação do 
sujeito. 

b) substantivo e partícula de realce. 

c) pronome relativo e conjunção comparativa. 

d) pronome indefinido e conjunção condicional. 

e) conjunção integrante e pronome reflexivo. 

 

03. Em relação ao uso da vírgula, assinale a alternativa 
correta. 

a) Na oração “(...) sonha que seu texto inspire e mude 
a vida de alguém, ou apenas que lhe abra um leve 
sorriso e aquiete o coração.”, a vírgula é obrigatória, 
porque separa uma oração coordenada adversativa. 

b) No período “(...) a escrita é a vida pulsando no 
escritor, sem ela, ele simplesmente não vive (...)”, as 
vírgulas são obrigatórias, porque marca a supressão 
do verbo. 

c) Na frase “(...) os autores são seres humanos, não 
estão isentos dos problemas cotidianos, das dores, 
das tristezas e nem do amor.”, as vírgulas são 
obrigatórias, porque separam elementos de mesma 
função sintática. 

d) No segmento “(...) a escrita tem todas essas funções 
e características, mas é sob outro prisma que será 
abordada neste artigo.”, a vírgula é obrigatória, 
porque antecede uma conjunção aditiva. 

e) Na frase “Ademais, é clichê dizer o quanto ela 
transmite conhecimento (...)”, a vírgula é obrigatória, 
porque separa um aposto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

04. No que se refere à colocação pronominal, assinale 
a alternativa em que o pronome oblíquo destacado 
está posicionado CORRETAMENTE. 

a) “(...) sem ela, ele simplesmente não vive, pois não 
expressa-se.” 

b) “(...) assim como a poesia, que liberta o poeta de 
suas próprias amarras, o trazendo à luz de fora da 
caverna.” 

c) “O eu lírico do poeta, por exemplo, necessita da 
poesia para sobreviver, não apenas a faz por hobby 
ou prazer (...)” 

d) “Muito fala-se dos desdobramentos e reflexos dessa 
mensagem no leitor (...)” 

e) “(...) sonha que seu texto inspire e mude a vida de 
alguém, ou apenas que abra-lhe um leve sorriso e 
aquiete o coração.” 

 

05. Em relação ao acento gráfico, assinale a alternativa 
incorreta. 

a) Os vocábulos “estão” e “reflexão” recebem o sinal 
fonético do til para marcar a nasalização do termo. 

b) Os vocábulos “alguém” e “também” são acentuados 
graficamente, porque todos os vocábulos oxítonos 
terminados em “em/ens” devem receber acento. 

c) Os vocábulos “lírico” e “caráter” são acentuados 
graficamente, porque são proparoxítona e 
paroxítona terminada em R respectivamente. 

d) Os vocábulos “está” e “há” são acentuados 
graficamente, porque todo monossílabo tônico 
terminado em “a” deve receber acento. 

e) Os vocábulos “lágrima” e “crítica” são acentuados 
graficamente, porque todas as proparoxítonas 
devem receber acento. 
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06. Em relação ao sentido das palavras no texto, 
assinale a alternativa incorreta. 

a) Na frase “Ambas têm o poder de afagar o coração, 
propiciar aquela sensação de alívio (...)”, a palavra 
em destaque pode ser substituída por “acalentar” 
sem prejuízo de 

sentido. 

 b) Na frase “(...) o poeta ou o escritor tem seu lado 
altruísta (...)”, a palavra em destaque pode ser 
substituída por “afável” sem prejuízo de sentido. 

c) Na frase “(...) eles buscam na escrita alento, ou 
usam-na como crítica social, denunciadora do que 
veem e sentem.”, a palavra destacada pode ser 
substituída por “atonia” sem prejuízo de sentido. 

d) Na frase “(...) é clichê dizer o quanto ela [a arte da 
escrita] transmite conhecimento, histórias, 
momentos e sentimentos (...)”, a palavra destacada 
pode ser substituída por “bordão” sem prejuízo de 
sentido. 

e) Na frase “Fazendo uma analogia, a poesia está para 
o poeta como a lágrima está para aquele que sofre.”, 
a palavra em destaque pode ser substituída por 
“simetria” sem prejuízo de sentido. 

 

07. Em relação ao processo de formação de palavras, 
pode-se afirmar que os termos “primeiramente” e 
“descarregar”, presentes no texto, são formados 
por 

a) derivação sufixal e derivação prefixal, 
respectivamente. 

b) por justaposição. 

c) por aglutinação. 

d) composição prefixal e sufixal, simultaneamente. 

e) derivação prefixal e derivação sufixal, 
respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

08. Em relação à função dos vocábulos no texto, 
assinale a alternativa correta. 

a) O vocábulo destacado em “Fazendo uma analogia, a 
poesia está para o poeta como a lágrima está para 
aquele que sofre.” é um substantivo feminino que, 
nessa construção, tem função adverbial, 
caracterizando uma atitude do poeta. 

b) O vocábulo destacado em “Portanto, a poesia é para 
o poeta e o texto é para o escritor,pura liberdade (...)” 
é uma conjunção adversativa no período em que se 
insere. 

c) O vocábulo destacado em “o poeta sonha que seu 
texto inspire e mude a vida de alguém (...)” é um 
pronome relativo o qual inicia uma oração 
subordinada adjetiva restritiva no período em que se 
insere.  

d) O termo destacado em “É olhando através desse 
prisma que analisaremos a escrita.” está conjugado 
na primeira pessoa do plural, no tempo futuro do 
presente, expressando uma ação que ainda irá 
acontecer. 

e) O vocábulo destacado em “(...) o poeta ou o escritor 
tem seu lado altruísta (...)” é um pronome 
demonstrativo que, nessa construção está sendo 
usado para delimitar um dos lados do poeta. 

 

09. No que se refere às características de alguns 
vocábulos do texto, assinale a alternativa correta. 

a) O vocábulo “leitor” apresenta um encontro 
consonantal, que origina um ditongo. 

b) O vocábulo “Clarissa” apresenta dois encontros 
consonantais. 

c) O vocábulo “desnobrecedor” apresenta um dígrafo. 

d) O vocábulo “lhe” apresenta um encontro 
consonantal. 

e) O vocábulo “aquele” e apresenta um dígrafo. 
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10. No trecho “Certamente, os autores escrevem para 
salvarem-se de si mesmos e das pressões do mundo”, 
o termo destacado traz uma ideia de  

a) intensidade.  

b) dúvida. 

c) adversidade. 

d) contradição. 

e) certeza. 

 
 

ATUALIDADES 
Sérgio Henrique 

11. Leia o texto para resolver a questão abaixo.  

Um homem foi preso em flagrante delito pelo crime de 

violência doméstica e familiar contra a mulher, na manhã 

desta segunda-feira (28), em Parauapebas.   

 A prisão ocorreu após a esposa do agressor comparecer à 

Delegacia do município para denunciar as agressões que 

teria sido vítima. Alguns minutos depois, o homem foi até a 

Unidade Policial, atrás da mulher e tentou agredir e 

ameaçar a vítima. De imediato, a equipe de Policiais 

conseguiu conter o agressor e deu voz de prisão. O homem 

foi autuado e está a disposição da justiça.  

http://www.policiacivil.pa.gov.br/  

 

De acordo com o Atlas da violência pública  

a) Aumentaram os casos de feminicídio e crimes 

contra vulneráveis durante os períodos de 

isolamento social e as ocorrências registradas 

aumentaram na mesma proporção.   

b) Aumentaram os casos de estupro. Em 2019 ocorreu 

um a cada 8 minutos, em que 85,7% dos casos eram 

mulheres e a maior parte das ocorrências foram de 

mulheres adultas recém casadas.  

c) Aumentaram os casos de estupro. Em 2019 ocorreu 

um a cada 8 minutos, em que 85,7% dos casos eram 

mulheres e 57,9% das vítimas tinham no máximo 13 

anos, por pessoas alheias à família.   

d) Aumentaram os casos de feminicídio, mas as 

ocorrências registradas de violência contra o 

vulnerável diminuíram.  

 

e) Aumentaram os casos de feminicídio e crimes 

contra vulneráveis durante os períodos de 

isolamento social, mas as ocorrências registradas 

diminuíram.  

 

12. A teoria das localidades centrais considera os 

núcleos de povoamento, sejam grandes cidades ou 

núcleos semirrurais, como localidades centrais. 

Estas, por sua vez, são dotadas de funções centrais, 

que são atividades de distribuição de bens e serviços 

para uma população externa, residente da área de 

influência, em relação à qual a localidade central tem 

uma posição central. O quadro abaixo apresenta as 

cidades de uma rede urbana hipotética e suas 

funções: 

 

 

A partir da análise do quadro e da teoria das 

localidades centrais, é correto afirmar que:    

a) dentre os bens ou serviços distribuídos na rede 

urbana hipotética, X é o consumido com menor 

frequência e é certamente é uma commodity.   

b) dentre os bens ou serviços distribuídos na rede 

urbana hipotética, R é o consumido com maior 

frequência certamente é uma commodity.  

c) dentre as cidades da rede urbana hipotética, a 

cidade 1 possui a menor área de influência e pode ser 

Parauapebas.   

d) dentre as cidades da rede urbana hipotética, a 

cidade 3 possui a maior centralidade, pois possui 

uma posição intermediária entre os municípios 1 e 2, 

bem como nos municípios 4 e 5.   

e) dentre as cidades da rede urbana hipotética, a 

cidade 5 possui a menor centralidade. Pode ser 

Altamira, localizada no sudoeste paraense.  
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13. Observe o mapa sobre as potencialidades 

hidrográficas do Pará e assinale a alternativa 

correta.  

 

a) A ilha de Marajó, banhada pelos rios Xingu e 

Amazonas, é um dos principais pontos turísticos da 

região, com destaque para o artesanato marajoara.  

b) O Parque do Xingu, onde nasce o rio com mesmo 

nome, localiza-se na região nordeste do Estado do 

Pará, apresentando potencial para instalação de 

usinas hidrelétricas.  

c) Criado em 1985 pelo Governo Federal, o Programa 

Calha Norte tem como objetivo principal a 

manutenção da soberania da Amazônia, 

contribuindo para a promoção de seu 

desenvolvimento ordenado e sustentável. O projeto 

está presente também na Ilha do Marajó (PA) e na 

região ao sul da bacia do Amazonas, alcançando os 

limites dos estados de Rondônia e Mato Grosso.  

 

 

d) O governo do Pará e a FUNAI (Fundação Nacional 

de Amparo ao Índio) analisaram em conjunto 

projetos que autorizam a exploração de ouro nas 

bordas da barragem de Belo Monte, sendo mais um 

projeto ecologicamente econômico.  

e) A região destacada no mapa hidrográfico da costa 

oeste atlântica é simbolicamente importante, devido 

à revolta de cabanos durante o período regencial 

(1831 – 1840), revolta esta que obteve êxito até o 

início do segundo reinado.  

 

14. O dia 10 de agosto de 2019 poderá ser classificado 

como um momento-chave na história recente da 

Amazônia. Hoje, ele já é conhecido pelo fato de que 

produtores rurais da região Norte do país teriam 

iniciado um movimento de ação conjunta. Essa 

suspeita está sendo investigada pela Polícia Federal 

(PF) e pelo Ministério Público Federal (MPF). Ontem, 

a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, 

afirmou haver indícios de uma “ação orquestrada” 

para agir em pontos da floresta.   

(Uol. https://bit.ly/36Q3bSp. Publicado em 27.08.2019. Adaptado)  

  

O fato citado pelo texto ficou conhecido como  

a) Dia do Agronegócio.  

b) Dia do Fogo.  

c) Dia da Pecuária.  

d) Dia do Madeireiro.  

e) Dia da Fronteira Agrícola.  
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15. A degradação ambiental que se observa na 

periferia das regiões metropolitanas brasileiras 

manifesta-se, principalmente, em função de:    

a) Clima tropical úmido que concorre para acelerar os 

processos erosivos e os deslizamentos de encostas 

instáveis. A favelização ocorre principalmente nos 

morros.  

b) Chuvas convectivas que se concentram em áreas de 

fundo de vale, muito vulneráveis a enchentes e 

assoreamentos.      

c) Situação predominantemente litorânea da maioria 

dessas áreas urbanas, onde as condições climáticas 

são mais úmidas e sujeitas a instabilidades.      

d) Crescimento desordenado da mancha urbana com 

ocupação de espaços inadequados e grave 

insuficiência de infraestrutura. Um bom exemplo são 

as enchentes que atingem principalmente as 

baixadas.  

e) Constituírem conurbações muito extensas, 

ocupando áreas com características naturais 

bastante diversificadas e pressionadas pela 

urbanização.    

 

16. Texto I 

Desde 1985, 92% das mortes no campo por disputa de 

terra seguem sem solução 

Levantamento inédito da Pastoral da Terra revela 

quase 2 mil assassinatos, de sem terras a indígenas. 

De cada 5 mortes registradas, 2 foram no Pará 

Fonte: undefined - iG @ https://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/2019-

06-12/desde-1985-92-das-mortes-no-campo-por-disputa-de-terra-

seguem-sem-solucao.html 

 

Texto II 

Violência cresce no campo em 2019, com cinco 

conflitos por dia e 32 assassinatos. Número de 

conflitos foi o maior em 15 anos. Entre os 

assassinados, nove indígenas, sete sem-terra e cinco 

assentados. Quase metade dos mortos era de 

liderança.  G1-PA 17/04/2020  

 

 

Sobre a questão agrária na Amazônia é correto 

afirmar que:  

a) os conflitos ocorridos no campo quase 

desapareceram com a implantação das políticas de 

assentamentos rurais na região.  

b) a realização da reforma agrária contrariou os 

grandes proprietários de terras e provocou o 

aumento dos conflitos fundiários na região, 

explicando o grande número de mortos.  

c) há um desequilíbrio de interesses e forças no que 

tange as políticas voltadas para a resolução da 

questão agrária no Brasil.  

d) a expansão da produção de biocombustíveis na 

região implicou no aumento da renda dos 

camponeses, bem como no crescimento da produção 

de culturas como a mandioca.  

e) o intenso processo de mecanização do campo, tem 

expulsado os camponeses para a cidade e 

minimizando o conflito pois cada vez há menos 

trabalhadores rurais.  

 

17. Texto I 

Período de chuvas acende alerta para enchentes em 

Marabá, no Pará 

Nível dos rios Tocantins e Itacaiúnas preocupa 

famílias de ribeirinhos. 

Por G1 PA — Belém 14/01/2020  

Texto II 

Belém e ilhas enfrentam maré alta esta semana 

Fenômeno pode ocasionar alagamentos. Confira os 

horários previstos para maré alta. 

Por G1 PA — Belém 

15/12/2020 21h34  Atualizado há 4 semanas 
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Enchentes no Pará deixam mais de 470 famílias 

desabrigadas. Segundo o noticiário do portal G1 de 

16 de março de 2011, cerca de 470 famílias estão 

desabrigadas nos municípios de Marabá, Tucuruí e 

Parauapebas, no Pará. A região tem registrado 

grande volume de chuvas, segundo a Defesa Civil, o 

que provocou o aumento do nível dos rios Tocantins, 

Parauapebas e Itacaiunas. Como se fosse notícia 

atual, ano após ano, esse fato se repete. As causas 

desse cenário estão associadas:  

a) ao crescimento ordenado desses municípios nas 

margens do rio e a falta de uma política eficiente por 

parte do poder público.  

b) a falta de planejamento urbano, aos problemas 

relacionados ao represamento dos rios da região e 

ao aumento do volume de chuvas em determinados 

períodos do ano.  

c) a implantação de grandes projetos, a migração e o 

desenvolvimento da atividade agrícola no leito dos 

principais rios da região, com destaque para o rio 

Amazonas.  

d) a intensa atividade de embarque e desembarque de 

pessoas e mercadorias nos portos presentes nestes 

rios, despejando toneladas de dejetos em suas 

margens.  

e) aos desmatamentos causados pelas atividades 

agrícolas desenvolvidas nos assentamentos rurais 

existentes na região que destroem a mata ciliar.  

 

18. A crise econômica gerada pela pandemia do novo 

coronavírus atingiu de maneira desigual os Estados 

brasileiros – embora a queda tenha sido 

generalizada. Nos meses de março e abril, quando o 

isolamento social se intensificou em várias cidades, 

a atividade econômica no País como um todo passou 

por retração de 15,29%, conforme dados do Banco 

Central. No mesmo período, o Amazonas registrou 

queda de 21,44% na atividade e o Ceará apresentou 

baixa de 15,89%. Por outro lado, as regiões onde o 

agronegócio é a base da economia têm registrado 

quedas menores.  

Fonte: https://www.istoedinheiro.com.br/regioes-agricolas-tem-sentido-

menos-os-efeitos-da-covid-19-na-economia/  

   

O Pará também aproveitou a forte demanda global por 

alimentos. Dentre as alternativas a seguir, assinale a 

alternativa correta.   

a) O sul do Estado do Pará é hoje tomado pela soja. 

Essa atividade agrícola permitiu que a retração não 

fosse tão significativa. Pelos dados do Banco Central, 

a atividade econômica paraense recuou apenas 

5,22% em abril e maio, bem abaixo dos 21,44% de 

retração do Amazonas.  

b) O impacto do COVID 19 foi mais forte porque a base 

da economia do Estado é a Zona Franca. Com a 

pandemia, boa parte das empresas do polo industrial 

fechou ou reduziu as atividades.   

c) A pandemia de Covid-19, causada pelo vírus SARS-

CoV-2 ou Novo Coronavírus, vem produzindo 

repercussões apenas de ordem sanitária, de modo a 

adotar medidas de prevenção com isolamento e 

distanciamento social.   

d) Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da 

Saúde classificou a Doença pelo coronavírus 19 

como uma pandemia, visto que antes já havia outros 

tipos de coronavírus.   

e) Cientistas e pesquisadores anunciaram 

recentemente que a quarentena e distanciamento 

social não funcionam, por isso há previsão de 

segunda onda de coronavírus.  

 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO 
Carlos Henrique 

19. Assinale a opção que apresenta a proposição 
lógica que é equivalente à seguinte proposição: 

“Se José foi aprovado no concurso da PM PA, então 
José está feliz.” 

a) José não foi aprovado no concurso da PM PA ou José 
não está feliz 

b) José não foi aprovado no concurso da PM PA ou José 
está feliz 

c) Se José não foi aprovado no concurso da PM PA, 
então José não está feliz 

d) Se José não está feliz então José foi aprovado no 
concurso da PM PA 

e) Se José está feliz então José não foi aprovado no 
concurso da PM PA 
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20. Seja P a proposição “Se Joana é médica então João 
não é feliz”.  Qual das afirmativas abaixo é a negação 
lógica da proposição P? 

a) Joana não é médica e João é feliz 

b) Joana é médica e João é feliz 

c) Joana não é médica e João é feliz 

d) Joana é médica e João não é feliz 

e) Joana não é médica ou João não é feliz 

 

21. Para a formação da diretoria de um Conselho 
Administrativo, serão escolhidos 4 entre os 10 
praças que se candidataram. O número de diretorias 
distintas que podem ser formadas é igual a 

a) 210 

b) 180 

c) 250 

d) 300 

e) 120 

 

22. Maria quer fazer uma salada para o almoço.  Ela 
quer misturar frutas e verduras na sua refrescante 
salada.  Ela dispõe de 5 tipos de frutas e 4 tipos de 
verduras. Se ela quiser escolher 3 tipos de frutas e 2 
tipos de verduras, o número de possibilidades que 
ela terá para formar a sua salada é igual a 

a) 350 

b) 240 

c) 120 

d) 90 

e) 60 

 

23. Suponha que um departamento seja composto por 
15 praças, sendo 7 homens e 8 mulheres.  Dois 
praças serão sorteados para tirar serviço.  Qual é a 
probabilidade de saírem dois praças de sexos 
diferentes? 

a) 2/15 

b) 3/15 

c) 4/15 

d) 7/15 

e) 8/15 

 

24. Três praças José, Luciano e Oslani, ganharam R$ 
20.000,00 como premiação.  José tem 2 filhos, 
Luciano, 3 filhos e Oslani, 5 filhos.  A divisão da 
premiação será feita de forma proporcional ao 
número de filhos.  A diferença entre as partes de 
Oslani e José é igual a: 

a) R$ 2.000,00 

b) R$ 3.000,00 

c) R$ 4.000,00 

d) R$ 6.000,00 

e) R$ 5.000,00 

 

 
DIREITO ADMINISTRATIVO 

Antônio Daud 

25. Assinale, dentre as alternativas abaixo, aquela que 

corresponde a elemento da Administração Pública 

em seu sentido funcional: 

a) entidades públicas de direito público, a exemplo das 

autarquias.   

b) órgãos públicos.  

c) agentes públicos. 

d) atividade de prestação de serviço público.  

e) fundações públicas de direito privado.   

 

26. A expedição de ordem, por um superior 

hierárquico, para que determinado agente público 

proceda à verificação de uma ocorrência relacionada 

à segurança pública é manifestação do poder 

a) disciplinar.   

b) normativo.  

c) regulamentar. 

d) hierárquico.  

e) de polícia.  
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27. Naquelas situações em que o poder público 

extingue determinado ato administrativo, 

anteriormente praticado, o qual, embora lícito, 

apresenta-se contrário ao interesse público, estamos 

diante de sua 

a) anulação.   

b) caducidade.  

c) revogação. 

d) cassação.  

e) convalidação.  

 

28. É característica das autarquias: 

a) personalidade de direito privado.   

b) submissão ao regime jurídico único de pessoal.  

c) responsabilidade civil subjetiva. 

d) subordinação à administração direta.  

e) autorização para criação por meio de lei.   

 

  

DIREITO CONSTITUCIONAL  
Adriane Fauth 

29. Assinale a alternativa correta, no que diz respeito 

ao direito de propriedade: 

a) Caso haja iminente perigo público, a autoridade 

competente poderá usar de propriedade particular, 

ato que assegurará ao proprietário indenização 

prévia e em dinheiro. 

b) A pequena propriedade não será objeto de penhora 

para pagamento de débitos decorrentes de sua 

atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de 

financiar o seu desenvolvimento. 

c) A Constituição Federal garante aos autores o direito 

exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de 

suas obras, transmissível aos herdeiros em caráter 

vitalício. 

 

 

 

d) A lei assegurará aos autores de inventos industriais 

privilégio vitalício para sua utilização, bem como 

proteção às criações industriais, à propriedade das 

marcas, aos nomes de empresas e a outros signos 

distintivos, tendo em vista o interesse social e o 

desenvolvimento tecnológico e econômico do País. 

e) A sucessão de bens de estrangeiros situados no País 

será regulada pela lei brasileira em benefício do 

cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não 

lhes seja mais favorável a lei pessoal do "de cujus"; 

 

30. Uma das características dos direitos fundamentais 

é a relativização. Por não existir direito absoluto, a 

Constituição Federal de 1988 (CF) prevê que, em 

caso de guerra declarada, poderá haver pena 

a) de trabalhos forçados. 

b) de banimento. 

c) cruel. 

d) de morte. 

e) de caráter perpétuo. 

 

31.  Nacionalidade é o vínculo jurídico político que 

estabelece uma ligação entre um determinado 

indivíduo e um determinado Estado. Tal situação faz 

com que este indivíduo passe a fazer parte do povo 

daquele país e, como consequência, usufrua dos 

direitos e sujeite-se aos deveres provenientes dele.  

A respeito dos direitos de nacionalidade, assinale a 

opção correta conforme dispõe a Constituição 

Federal de 1988: 

a) São símbolos da República Federativa do Brasil: a 

bandeira, o hino, o brasão e os selos nacionais. 

b) Não será declarada a perda da nacionalidade do 

nacional que adquirir outra nacionalidade por 

imposição do estado estrangeiro como condição 

para permanência em seu território ou para o 

exercício de direitos civis.  

c) Os cargos de Presidente e Vice-Presidente da 

República, Ministro do Supremo Tribunal Federal, 

Ministro de Estado das Relações exteriores são 

privativos de brasileiros natos 
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d) O cancelamento da naturalização por sentença 

judicial é hipótese de perda da nacionalidade, e, 

nesse caso, a recuperação da nacionalidade poderá 

ocorrer através de novo processo de naturalização. 

e) Aos originários de países de língua portuguesa com 

residência permanente no País, se houver 

reciprocidade em favor de brasileiros, serão 

atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo 

os casos previstos nesta Constituição. 

 

32. Assinale a opção correta, em relação à segurança 

pública: 

a) Cabe à Polícia Federal exercer as funções de polícia 

marítima, viária e de fronteiras; 

b) Cabe às polícias civis as funções de polícia judiciária 

da União e a apuração de infrações penais, exceto as 

militares. 

c) São forças auxiliares e reserva do Exército as 

polícias militares e os corpos de bombeiros 

militares. 

d) Segundo a Constituição Federal, cabe às polícias 

penais a segurança dos estabelecimentos penais, 

bem como a apuração de infrações que ali vierem a 

ocorrer. 

e) Excepcionalmente, e por meio de decreto, os 

Municípios poderão constituir guardas municipais 

destinadas a proteção de seus bens, serviços e 

instalações. 

 

 

DIREITO PENAL 
Priscila Silveira 

33. Sobre os princípios penais e constitucionais, 

assinale a opção correta: 

a) Fere o princípio da legalidade, também conhecido 

por princípio da reserva legal, a criação de crimes e 

penas por meio de medida provisória. 

b) Segundo o princípio da legalidade, no ordenamento 

jurídico brasileiro determinada conduta só será 

considerada crime caso seja publicada lei posterior 

definindo-a como tal. 

 

 

c) De acordo com o princípio da taxatividade, o direito 

penal deve apenas tratar de condutas que de fato 

causem lesão a algum bem jurídico que mereça 

tutela.   

d) o princípio da humanidade proíbe a instituição de 

penas cruéis, como a de morte e a de prisão 

perpétua, mas não a de trabalhos forçados.  

e) o princípio da intervenção mínima baseia-se nas 

seguintes premissas: mínima ofensividade da 

conduta; ausência de periculosidade social da ação; 

reduzido grau de reprovabilidade da conduta; 

inexpressividade da lesão jurídica. 

 

34. Assinale a alternativa INCORRETA. 

a) A abolitio criminis configura exceção ao princípio da 

irretroatividade da lei penal. 

b) Em relação ao lugar do crime, o Código Penal 

adotou a teoria do resultado. 

c) Ao crime praticado por brasileiro em território 

estrangeiro pode ser aplicada a lei brasileira. 

d) Leis temporárias são aquelas que têm vigência por 

um período predeterminado. 

e) A lei penal pátria pode ser aplicada ao estrangeiro 

que comete crime fora do território nacional, sendo 

a vítima brasileira. 

 

35. No que tange ao concurso de pessoas e segundo 

disposições preceituadas no Código Penal, é correto 

afirmar que 

a) não se comunicam as circunstâncias e as condições 

de caráter pessoal, mesmo quando elementares do 

crime. 

b) quem, de qualquer modo, concorre para o crime 

incide nas penas a este cominadas, 

independentemente se quis participar de crime 
menos grave 

c) o ajuste, a determinação ou instigação e o auxílio, 

salvo disposição expressa em contrário, não são 

puníveis, se o crime, apesar de iniciada a execução, 

não chega a ser consumado. 

d) quem, de qualquer modo, concorre para o crime 

incide nas penas a este cominadas, na medida de sua 

culpabilidade. 

e) se algum dos concorrentes quis participar de crime 

menos grave, a pena pode ser diminuída de um sexto 

a um terço. 
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36. César Augusto, servidor público, desviou para 

reforma da repartição pública de onde trabalha, 

determinada quantia que dispunha em razão de seu 

cargo que estava regularmente destinada à compra 

de computadores para as escolas do munícipio. Na 

situação hipotética acima descrita, trata-se de: 

a) crime de peculato-desvio, independentemente de 

César Augusto ter-se apropriado da quantia para 

proveito próprio ou não. 

b) crime de apropriação indébita, independentemente 

de César Augusto ser ou não servidor público. 

c) crime de emprego irregular de verbas públicas, já 

que o desvio da quantia ocorreu em proveito da 

administração. 

d) crime de prevaricação, posto que César Augusto 

agiu para satisfazer sentimento pessoal. 

e) crime de corrupção passiva privilegiada.  

 

 

DIREITO PROCESSUAL PENAL  

Priscila Silveira 

37. No que diz respeito ao Inquérito Policial, 
assinale a resposta correta: 

a) o inquérito policial deve ser instaurado através 
de relatório e encerrado mediante portaria da 
autoridade policial. 

b) em razão do princípio da oralidade do 
processo, não há necessidade de serem as peças 
do inquérito policial reduzidas a escrito ou 
datilografadas. 

c) no inquérito policial, o ofendido, ou seu 
representante legal, e o indiciado poderão 
requerer qualquer diligência, que será realizada, 
ou não, a juízo da autoridade. 

d) poderá ser arquivado pela autoridade policial, 
desde que fique comprovada a inexistência do 
fato ou que o fato não constituía crime. 

e) como responsável pela instauração do 
inquérito policial, a Autoridade Policial deve 
agir em qualquer hipótese, somente por 
requisição de Membro do Ministério Público de 
quem é subordinada. 

 

 

38. A respeito da ação penal privada subsidiária 
da pública, é INCORRETO afirmar que: 

a) cabe ao Ministério Público aditar a queixa. 

b) no caso de negligência do querelante e sem que 
haja sua concordância, retomar a ação penal 
como parte principal. 

c) repudiar a inicial acusatória e oferecer 
denúncia substitutiva. 

d) é possível a intervenção em todos os termos do 
processo.   

e) poderá fornecer elementos de prova.  

 

39. Acerca do tema prisão previsto no CPP, 
assinale a alternativa correta: 

a) será admitida a decretação da prisão 
preventiva nos crimes culposos punidos com 
pena privativa de liberdade máxima de quatro 
anos. 

b) se o crime envolver violência doméstica e 
familiar contra a mulher, caberá prisão 
preventiva, desde o crime tenha pena privativa 
de liberdade máxima de quatro anos. 

c) prisão poderá ser efetuada em qualquer dia e a 
qualquer hora, independentemente se for 
dentro ou fora do domicílio da pessoa que venha 
a ser presa. 

d) A prisão preventiva imposta à mulher que for 
mãe ou responsável por crianças ou pessoas 
com deficiência será substituída por prisão 
domiciliar, desde que não tenha cometido o 
crime contra seu filho ou dependente. 

e) As pessoas presas provisoriamente não 
necessitam ficar separadas das que já estiverem 
definitivamente condenadas. 
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40. No que concerne ao regramento legal do 
habeas corpus previsto no CPP, é correto 
afirmar: 

a) É possível impetrar habeas corpus quando já 
extinta a pena privativa de liberdade. 

b) Cabe habeas corpus contra decisão 
condenatória a pena de multa, ou relativo a 
processo em curso por infração penal a que a 
pena pecuniária seja a única cominada. 

c) A petição de Habeas Corpus deve ser 
obrigatoriamente impetrada por advogado.  

d) dar-se-á habeas corpus sempre que alguém 
sofrer ou se achar na iminência de sofrer 
violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir 
e vir, inclusive nos casos de punição disciplinar. 

e) recebida a petição de habeas corpus, o juiz, se 
julgar necessário, e estiver preso o paciente, 
mandará que este lhe seja imediatamente 
apresentado em dia e hora que designar. 

 

 

DIREITO PENAL MILITAR 
Antônio Pequeno 

41. A ofensa à dignidade ou ao decoro são elementares 
que se fazem presentes expressamente no crime 
militar de: 

a) desacato a assemelhado ou funcionário  

b) ingresso clandestino  

c) desacato a superior  

d) desobediência  

e) desacato a militar 

 

42. O ato de “retardar ou deixar de praticar, 
indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra 
expressa disposição de lei, para satisfazer interesse 
ou sentimento pessoal” configura o crime militar de: 

a) abuso de confiança  

b) condescendência criminosa  

c) omissão de dever funcional  

d) retardamento de ato de ofício  

e) prevaricação 

 

43. Sobre o que constitui a conduta típica de crime 
militar de motim, 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 desarmados agindo contra a 
ordem recebida de superior, ou negando-se a 
cumpri-la  

c) reunirem-se mais de dois militares ou 
assemelhados, com material bélico de propriedade 
militar, praticando violência à pessoa em lugar 
sujeito à administração militar  

d) deixar o militar de levar ao conhecimento do 
superior conspiração de cuja preparação teve 
notícia, ou, estando presente ao ato criminoso, não 
usar de todos os meios ao seu alcance para impedí-
lo  

e) reunirem-se militares armados, recusando 
obediência a superior, quando estejam agindo sem 
ordem ou praticando violência. 

 

44. Segundo o Código Penal Militar brasileiro,  

a) a reforma é uma espécie de pena acessória que 
sujeita o condenado a permanecer no recinto da 
unidade, sem prejuízo da instrução militar.  

b) a pena de impedimento sujeita o condenado à 
situação de inatividade e fora da unidade militar.  

c) o crime cometido em país estrangeiro só atenua o 
crime quando praticado por civil.  

d) a suspensão dos direitos políticos é efeito 
automático das condenações militares, ainda que o 
réu seja civil.  

e) é vedada, em tempos de paz, a suspensão 
condicional da pena para o crime de desrespeito a 
superior. 
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DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR 

Antônio Pequeno 

45. Em se falando da reprodução simulada dos 
fatos em inquérito policial militar, assinale a 
alternativa ERRADA: 

a) É utilizada para verificar a possibilidade de 
haver sido a infração praticada de determinado 
modo.  

b) Não poderá se proceder a reprodução 
simulada dos fatos caso esta contrarie a 
moralidade.  

c) Não poderá se proceder a reprodução simulada 
dos fatos caso esta contrarie a ordem pública.  

d) Não poderá se proceder a reprodução 
simulada dos fatos caso esta atente contra a 
disciplina militar.  

e) Poderá se proceder a reprodução simulada dos 
fatos mesmo se esta atentar contra a hierarquia 
militar. 

 

46. Em relação ao inquérito policial militar, 
assinale a alternativa ERRADA:  

a) A autoridade militar não poderá mandar 
arquivar autos de inquérito, embora conclusivo 
da inexistência de crime ou de inimputabilidade 
do indiciado.  

b) O arquivamento do inquérito não obsta a 
instauração de outro. Se novas provas 
aparecerem em relação ao fato, ressalvados o 
caso julgado e os casos de extinção de 
punibilidade.  

c) O Ministério Público poderá requerer o 
arquivamento dos autos se entender 
inadequada a instauração do inquérito.  

d) Os autos de inquérito não poderão ser 
devolvidos a autoridade policial militar, a não 
ser mediante requisição do Ministério Público 
para diligências por ele consideradas 
imprescindíveis ao oferecimento da denúncia.  

e) O inquérito é indispensável para o 
oferecimento da denúncia. 

 

47. Assinale a alternativa correta. 

a) O Código de Processo Penal Militar utiliza a 
denominação "juiz" apenas para autoridades 
judiciárias colegiadas, dentro e fora do exercício 
das respectivas competências atributivas ou 
processuais.  

b) A suspeição não poderá ser declarada nem 
reconhecida, quando a parte injuriar o juiz ou, 
de propósito, der motivo para criá-la  

c) O oficial de justiça providenciará para que 
estejam em ordem e em dia as peças e termos 
dos processos.  

d) As diligências serão feitas durante o dia ou à 
noite, em período que medeie entre as seis e as 
vinte e duas horas e sempre na presença de duas 
testemunhas 

e) O escrivão realizará as diligências que lhe 
atribuir a lei de organização judiciária militar e 
as que lhe forem ordenadas por despacho do 
juiz. 

 

48. A PRISÃO PROVISÓRIA: 

a) A prisão em Flagrante, no caso de perseguição 
não interrompida, poderá ser realizada em 
qualquer lugar onde o perseguidor alcance o 
capturando;  

b) Em qualquer fase do inquérito ou processo, 
estando o capturando militar em jurisdição 
diversa do juiz que determinar a prisão, o 
mandado será encaminhado à autoridade 
militar da localidade onde estiver, observada a 
antiguidade de posto ou graduação;  

c) A recaptura independe de mandado e pode ser 
realizada por qualquer pessoa;  

d) Em face da ordem constitucional e da 
interpretação jurisprudencial, a prisão em crime 
militar próprio dispensa o controle da 
autoridade judiciária. 

e) Prisão provisória é a que ocorre depois da 
condenação definitiva. 
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LEGISLAÇÃO PENAL ESPECIAL  
Marcos Girão 

49. De acordo com os ditames da Lei Federal nº 

11.343/06, quem comete o crime de posse de drogas 

para uso pessoal está submetido à pena de 

a) reclusão em regime fechado. 

b) liberdade assistida. 

c) advertência sobre os efeitos das drogas. 

d) perda de bens e valores. 

e) detenção em regime aberto. 

 

50. Assinale a alternativa abaixo que corresponde a 

uma das infrações administrativas, previstas no 

Estatuto da Criança e do Adolescente: 

a) Hospedar criança ou adolescente desacompanhado 

dos pais ou responsável, ou sem autorização escrita 

desses ou da autoridade judiciária, em hotel, pensão, 

motel ou congênere. 

b) Prometer ou efetivar a entrega de filho ou pupilo a 

terceiro, mediante paga ou recompensa. 

c) Deixar a autoridade competente, sem justa causa, de 

ordenar a imediata liberação de criança ou 

adolescente, tão logo tenha conhecimento da 

ilegalidade da apreensão. 

d) Privar a criança ou o adolescente de sua liberdade, 

procedendo à sua apreensão sem estar em flagrante 

de ato infracional ou inexistindo ordem escrita da 

autoridade judiciária competente. 

e) Subtrair criança ou adolescente ao poder de quem 

o tem sob sua guarda em virtude de lei ou ordem 

judicial, com o fim de colocação em lar substituto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

51. Conforme dispõe expressamente o § 6° do Art. 1° 

da Lei n° 9.455/1997, que define os crimes de 

tortura, o crime de tortura, além de ser insuscetível 

de graça ou anistia é também. 

a) inafiançável. 

b) inimputável. 

c) imprescritível. 

d) irrevogável. 

e) irretratável. 

 

52. Tendo em vista o disposto no Estatuto do 

Desarmamento (Lei nº 10.826/03), é correto 

afirmar que: 

a) o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é 

inafiançável, sendo irrelevante o fato de a arma de 

fogo estar registrada em nome do agente. 

b) o agente que importa ou exporta arma de fogo de 

uso permitido, sem autorização da autoridade 

competente, comete o crime de contrabando. 

c) será responsabilizado apenas administrativamente 

o proprietário ou diretor de empresa de segurança 

que não registrar ocorrência policial e não 

comunicar à Polícia Federal nas primeiras vinte e 

quatro horas depois de ocorrido a perda, o furtou ou 

roubo de arma de fogo, acessório ou munição, que 

estejam sob sua guarda. 

d) é possível a tentativa no crime de deixar de 

observar as cautelas necessárias para impedir que 

menor se apodere de arma de fogo. 

e) a conduta delituosa de portar arma de uso 

permitido é equiparada a de portar arma de uso 

restrito para efeito da aplicação da pena, quando a 

referida arma estiver com a numeração, marca ou 

qualquer outro sinal de identificação raspado, 

suprimido ou adulterado. 
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DIREITO HUMANOS  
Ricardo Torques 

53. A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi 
adotada e proclamada pela Assembleia Geral das 
Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948, como o 
ideal comum a ser atingido por todos os povos e 
todas as nações. Com base na Declaração, pode-se 
afirmar: 

a) A Declaração Universal dos Direitos Humanos 
estabelece que ninguém será mantido em escravidão 
ou servidão, salvo os prisioneiros de guerra. 

b) A prática de tortura, tratamentos ou castigos cruéis, 
desumanos ou degradantes é, em regra, vedada, mas 
admitida, excepcionalmente, nos casos de guerra 
declarada. 

c) Todo ser humano tem o direito de ser, unicamente 
em seu Estado de origem, reconhecido como pessoa 
perante a lei. 

d) Todos são iguais perante a lei e têm direito, sem 
qualquer distinção, a igual proteção da lei, sendo 
garantido amparo contra qualquer discriminação ou 
incitamento a tal prática. 

e) Ninguém será arbitrariamente preso ou detido, 
podendo ser exilado por decisão discricionária da 
autoridade competente. 

 

54. Assinale a alternativa que apresenta corretamente 
uma garantia assegurada pela Declaração Universal 
dos Direitos Humanos: 

a) Todo ser humano acusado de um ato delituoso tem 
o direito de ser presumido inocente até o trânsito em 
julgado de sentença penal condenatória. 

b) A Declaração, em respeito ao direito à intimidade, 
prevê que os julgamentos poderão ser realizados em 
sigilo. 

c) Em casos excepcionais, poderá ser atribuída 
responsabilidade penal por ação ou omissão que, 
posteriormente, seja constituída como delito 
perante o direito nacional ou internacional. 

d) Admite-se a imposição de pena mais severa do que 
aquela que, no momento da prática, era aplicável ao 
ato delituoso. 

 

 

 

e) Todo ser humano tem direito, em plena igualdade, 
a uma justa e pública audiência por parte de um 
tribunal independente e imparcial, para decidir seus 
direitos e deveres ou fundamento de qualquer 
acusação criminal contra ele. 

 

55. A Convenção Americana sobre Direitos Humanos 
(CADH / Pacto de São José da Costa Rica) entende 
que os direitos essenciais do homem não derivam do 
fato de ser ele nacional de determinado Estado, mas 
sim do fato de ter como fundamento os atributos da 
pessoa humana, razão por que justificam uma 
proteção internacional. Sobre a proteção conferida 
pela Convenção, pode-se afirmar: 

a) O direito à vida deve ser protegido pela lei desde o 
momento da concepção, sendo admitida a privação 
arbitrária de tal direito. 

b) Nos países que não houverem abolido a pena de 
morte, está poderá ser imposta a qualquer delito 
conforme vontade do legislador. 

c) Após a abolição da pena de morte, os Estados ficam 
vedados de restabelecê-la. 

d) Quando graves, a pena de morte poderá ser 
aplicada por delitos políticos ou delitos comuns 
conexos com delitos políticos. 

e) Não há limite etário à imposição da pena de morte, 
sendo vedada apenas às mulheres em estado de 
gravidez. 
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56. Em relação às diretrizes sobre o uso da força e 
armas de fogo pelos agentes de segurança pública, 
estabelecidas pela Portaria Interministerial nº 
4.226/2010, assinale a alternativa correta: 

a) Caso um veículo desrespeite bloqueio policial em 
via pública, só será admitido o uso de armas de fogo 
quando tal ato representar um risco imediato de 
morte ou lesão grave aos agentes de segurança 
pública. 

b) Não há qualquer impedimento à utilização 
indiscriminada de "disparos de advertência" posto 
que não são direcionados à população. 

c) O ato de apontar arma de fogo contra pessoas 
durante os procedimentos de abordagem deverá ser 
uma prática rotineira e indiscriminada. 

d) O agente de segurança pública que, em razão da sua 
função, possa vir a se envolver em situações de uso 
da força, está dispensado do porte de instrumento de 
menor potencial ofensivo quando já portar arma de 
fogo. 

e) Ainda que porte arma de fogo, o agente de 
segurança pública deverá portar, no mínimo, um 
instrumento de menor potencial ofensivo. 

 

 

LEGISLAÇÃO INSTITUCIONAL 
Marcos Girão 

57. Conforme o Estatuto dos Policiais-Militares da 
Polícia Militar do Estado do Pará (Lei Estadual nº 
5.251/1985), é incorreto afirmar que. 

a)  O serviço Policial-Militar consiste no exercício de 
atividades inerentes à Polícia Militar e compreende 
todos os encargos previstos na legislação específica, 
relacionados com a manutenção da ordem pública e 
a segurança interna no Estado do Pará. 

b) É privativo de brasileiro nato a carreira de Oficial 
da Polícia Militar. 

c) O disposto neste Estatuto aplica-se, no que couber, 
aos Policiais-Militares reformados e aos da reserva 
remunerada. 

 

 

 

 

d) A precedência entre Policiais-Militares da ativa, do 
mesmo grau hierárquico, é assegurada pelo critério 
de merecimento no posto ou graduação, salvo nos 
casos de precedência funcional estabelecida em Lei 
ou Regulamento. 

e) A hierarquia e a disciplina são a base institucional 
da  Polícia Militar, crescendo a autoridade e 
responsabilidade com a elevação do grau 
hierárquico. 

 

58. Segundo a Lei Estadual nº 5.251/1985, é correto 
afirmar quanto ao soldo do policial militar: 

a) o valor do soldo do policial militar na ativa é maior 
do que o reformado, mesmo que de igual grau 
hierárquico. 

b) o soldo é irredutível e não está sujeito a penhora, 
sequestro, ou arresto, exceto nos casos previstos em 
lei. 

c) o soldo é redutível, sujeito a penhora, sequestro, ou 
arresto, exceto nos casos previstos em lei. 

d) o valor do soldo do policial militar na ativa é maior 
do que o reformado e igual ao da reserva 
remunerada, mesmo que de igual grau hierárquico. 

e) o soldo é irredutível, mas está sujeito a penhora, 
sequestro, ou arresto, sem hipótese de exceção. 

 

59. Analise as assertivas abaixo sobre a Lei 
Complementar nº 53/2006 (organização básica e 
fixa o efetivo da Polícia Militar do Pará – PMPA) 

I. São princípios basilares a serem observados pela 
PMPA, dentre outros: a hierarquia, a disciplina, a 
moralidade, a publicidade, o profissionalismo, a 
probidade e a razoabilidade. 

II. A organização básica da Polícia Militar do Pará é 
composta de órgãos superiores, órgãos de direção, 
órgãos de apoio e órgãos de execução. 

III. O Comando Geral da Polícia Militar, constituído 
pelos órgãos de direção geral, realiza o comando, a 
gestão, o planejamento estratégico e a correição, 
visando à organização e o emprego da corporação 
para o cumprimento de suas missões, acionando, por 
meio de diretrizes e ordens, os órgãos de direção 
intermediária ou setorial, de apoio e de execução, 
supervisionando, coordenando, controlando e 
fiscalizando a atuação desses órgãos. 
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IV. As funções dos órgãos de direção, de apoio e de 
execução são inerentes ao pessoal da ativa da 
corporação. 

Marque a alternativa que traz os itens corretos. 

a) I, II e III. 

b) II, III e IV. 

c) III e IV. 

d) II e IV. 

e) I e III. 

 

60. Segundo a Lei Estadual nº 6.833/2006, que institui 
o Código de Ética e Disciplina da Polícia Militar do 
Pará, marque a alternativa incorreta: 

a) Graduação é o grau hierárquico dos oficiais, 
correspondente ao respectivo cargo, conferido por 
ato do Governador do Estado e atestado em Carta 
Patente. 

b) Os alunos de órgãos específicos de formação, 
especialização e aperfeiçoamento de policiais 
militares ficam sujeitos às disposições deste código, 
sem prejuízo das leis, regulamentos, normas e outras 
prescrições das Organizações Policiais Militares 
(OPM) em que estejam matriculados. 

c) Também se aplicam as normas deste código aos 
policiais militares à disposição de outros órgãos. 

d) O CEDPM tem por finalidade especificar e classificar 
as transgressões disciplinares, estabelecer normas 
relativas à amplitude e à aplicação das punições 
disciplinares e avaliação continuada do 
comportamento disciplinar escolar, com seus 
respectivos procedimentos e processos, à 
classificação do comportamento policial militar das 
praças, à interposição de recursos contra a aplicação 
das punições e recompensas. 

e) São Organizações Policiais-Militares (OPM) o 
Quartel do Comando-Geral, Comandos Operacionais 
Intermediários, Diretorias, Corpo Militar de Saúde, 
Unidades Operacionais de Polícia Ostensiva, 
Unidades de Apoio e áreas de instrução e exercício. 
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Preencha o Gabarito 

 
http://bit.ly/Simulado-PMPA-Soldado-17-01-21 
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http://bit.ly/Simulado-PMPA-Soldado-17-01-21
https://bit.ly/Estrategia-Assinaturas
https://bit.ly/Sistemas-de-Questões

