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1. Este CADERNO DE QUESTÕES contém 120 (cento e vinte) questões numeradas de 01 a 

120, dispostas da seguinte maneira: 

a) questões de número 01 a 30, relativas à Nível Intelectual; 
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3. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 opções. Apenas uma responde 

corretamente à questão. 

4. O tempo disponível para estas provas é de cinco horas. 

5. Quando terminar as provas, acene para chamar o aplicador e entregue este CADERNO DE 

QUESTÕES e o CARTÃO-RESPOSTA. 

6. Você poderá deixar o local de prova somente após decorridas uma hora do início da 
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ATUALIDADES 

 
QUESTÃO 01   
 
O tema meio ambiente vem sendo muito debatido 
internacionalmente, se tornando uma preocupação 
mundial. (época, 01.06.2017, disponível em 
>https://goo.gl/qu7Jwd<). Sobre esse assunto analise as 
assertivas abaixo, em seguida marque a opção 
CORRETA: 
  
I O Brasil tem se destacado em âmbito internacional 

pelo combate ao desmatamento de forma eficaz. 
II A China vem se destacando no desenvolvimento 

de novas tecnologias de energia sustentável. 
III Os Estados Unidos da América vêm investindo em 

novas tecnologias de combate à pirataria de aves 
raras no Brasil 

  
Somente a alternativa I é verdadeira. 
Somente a alternativa II é verdadeira. 
Somente a alternativa III é falsa. 
Somente as alternativas I e III são verdadeiras. 
Todas as alternativas são verdadeiras. 

 
QUESTÃO 02   
 
Com o avanço das redes sociais surgiram os chamados 
“mundos artificiais”, afetando a realidade do cotidiano de 
diversos usuários. Sobre as consequências dessa 
influencia é INCORRETO afirmar que: 
 

O sofrimento emocional é um gingante a ser 
vencido. 
O consumo de antidepressivos tem aumentado nos 
últimos seis anos no Brasil. 
Depressão e ansiedade são doenças que podem 
decorrer desse fenômeno. 
Os chamados “mundos artificiais” não podem 
influenciar na vida comportamental dos usuários. 
A depressão é uma doença complexa que não 
cura somente com remédios.  

 
QUESTÃO 03   
 
Em 2017, o presidente da República do Brasil, Michel 
Temer, viajou oficialmente à China, onde se reuniu com 
dirigentes e empresários daquele país. Também 
participou da reunião da cúpula do BRICS. É conhecido 
pela sigla BRICS o grupo de países considerados 
grandes mercados emergentes. Os países 
componentes do BRICS são: 
 

Argentina, Brasil, África do Sul, México e Índia. 
Canadá, Singapura, China, Brasil e Índia. 
Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul. 
Rússia, China, Israel, Síria e Brasil. 
África do Sul, Argentina, Coréia do Norte, Japão e 
Rússia. 

 
 
 
 
QUESTÃO 04   

 
Em cerimônia na Casa Branca, para a qual foram 
convidados empresários e trabalhadores da indústria, o 
presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou 
a promulgação das sobretaxas a serem aplicadas ao 
aço (de 25%) e ao alumínio (de 10%) importados. (Valor 
econômico, 08.03.2018. Disponível em: 
https://goo.gl/ByK4bD). A medida citada tem como 
fundamento: 
 

A Seção 232 da lei comercial americana, que 
permite a instituição unilateral das tarifas sob a 
justificativa de proteção da segurança nacional. 
Demonstração do poderio bélico dos Estados 
Unidos frente aos demais países. 
Retaliação aos Russos pela interferência nas 
eleições presidências dos Estados Unidos. 
Necessidade dos Estados Unidos de incentivarem 
a importação. 
Fomentar a exportação de aço e alumínio pelos 
Estados Unidos. 

 
QUESTÃO 05   
 
Acerca das atualidades nacionais e mundiais, assinale a 
alternativa CORRETA: 
 

As denominadas “fake news”, notícias falsas, não 
representam ameaças para os países, sobretudo 
durante o processo eleitoral, pois atualmente a 
tecnologia da informação identifica e elimina 
automaticamente tais ameaças. 
Tendo em Vista a crise econômica e política na 
Venezuela o governo brasileiro incentivou a vinda 
de imigrantes, direcionando-os para o Estado de 
Rondônia. 
A operação Lava Jato investiga o que é 
considerado o maior escândalo de lavagem e 
desvio de dinheiro da história brasileira. Com ela, 
houve um decréscimo na credibilidade 
internacional do Brasil. Tal operação envolve 
políticos, grandes empreiteiras e aquela que é uma 
das maiores petrolíferas do mundo e também a 
maior empresa estatal do Brasil, a Petrobras. 
A Reforma da previdência tão almejada pelo 
Governo foi aprovada pelo Congresso Nacional, 
tendo uns dos pontos mais relevantes o aumento 
da idade de aposentadoria. 
A onda de ataques a escolas promovidas por 
jovens nos Estados Unidos fez com que o Governo 
americano restringisse a aquisição e porte de arma 
de fogo apenas aos agentes ligados à Segurança 
Pública. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GEOGRAFIA E HISTÓRIA DE RONDÔNIA 

https://goo.gl/qu7Jwd%3c
https://goo.gl/ByK4bD
https://www.todamateria.com.br/lava-jato/
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QUESTÃO 06   
 
A colonização oficial do Estado de Rondônia se 
desenvolveu a partir da década de 70. O Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) foi 
encarregado de implementar, pioneiramente, cinco 
Projetos Integrados de Colonização (PIC). Nesta 
conjuntura, o primeiro PIC implementado pelo INCRA 
foi: 
 

Ouro Preto. 
P.A. Ribeiro. 
Ji-Paraná. 
Padre Moretti. 
Sidney Girão. 

 
QUESTÃO 07   
 
Analise as assertivas abaixo, em seguida marque a 
opção CORRETA. 
 
I A assinatura do Tratado de Petrópolis, definiu, em 

1803, as fronteiras entre o Vice-reino do Peru e o 
Território Federal do Guaporé. 

II A solução encontrada para disputa entre Brasil e 
Bolívia pelo território que atualmente corresponde 
ao Estado do Acre, foi o Governo brasileiro 
assumir o compromisso de construir uma ferrovia 
para ligar o Porto de Santo Antônio, localizado na 
margem direita do Rio Madeira, até Guajará-Mirim, 
no Rio Mamoré. 

III O Território Federal do Guaporé foi criado pelo 
Presidente da República Getúlio Vargas através do 
desmembramento de uma parte do território dos 
Estados do Acre e do Amazonas. 

  
Todas as assertivas são corretas. 
Apenas as assertivas I e II são corretas. 
Apenas as assertivas I e III são corretas. 
Somente a assertiva II é correta. 
Todas as assertivas são falsas. 

 
QUESTÃO 08   
 
A idealização e construção da Estrada de Ferro 
Madeira-Mamoré tem como um de seus pressupostos 
as pressões da Bolívia por outro acesso ao Oceano 
Atlântico, via navegação pelo Rio Amazonas, posto que 
a Guerra do Pacífico havia ceifado, dos bolivianos, a 
estratégica e soberana saída para o oceano, situação 
que perdura até os dias atuais. Este país perdeu nessa 
guerra, seus territórios e seus portos no Oceano 
Pacífico. Sobre o assunto, assinale a alternativa 
CORRETA.  
 

A autorização para a construção das obras da 
Ferrovia Madeira-Mamoré foi entregue ao governo 
boliviano que assumiu total responsabilidade 
financeira por sua execução. 
As obras de construção da Ferrovia Madeira-
Mamoré foram autorizadas em 1870, mas tiveram 
início apenas meio século depois, devido à 
complexidade de sua execução. 

O Governo brasileiro firmou acordo bilateral para a 
construção da Ferrovia Madeira-Mamoré na 
década de 70 do século XIX, como forma de 
amenizar as pressões entre os envolvidos e 
controlar os interesses geopolíticos externos sobre 
essa região. 
Apesar de contar com condições naturais e 
ambiente social adequado, as empresas 
responsáveis pela construção não executaram o 
serviço em razão de corrupção e desvio de 
recursos. 
O Brasil concedeu a construção da Ferrovia 
Madeira-Mamoré ao Governo peruano, evitando as 
pressões comerciais inglesas e norte-americanas. 

 
QUESTÃO 09   
 
O Estado de Rondônia possui várias áreas de florestas 
protegidas, objetivando o desenvolvimento sustentável e 
regional. Criada no final da década de 70, uma dessas 
áreas protegidas se destaca pela extensão territorial, 
compreendendo os municípios de Porto Velho, 
Ariquemes, Ji-Paraná e Guajará-Mirim. Assinale a 
alternativa que corresponde ao enunciado: 

 
Reserva Ecológica Nacional do Jaru. 
Reserva Biológica Nacional de Chico Mendes. 
Reserva Nacional do vale do Guaporé. 
Reserva Extrativista do lago do Cuniã. 
Parque Nacional de Pacaás Novos. 

 
QUESTÃO 10   
 
A Rodovia BR 364, principal eixo rodoviário que liga 
Rondônia à Região Centro Oeste do Brasil, foi concluída 
em 1961, quando era presidente do Brasil: 

 
 Juscelino Kubitschek. 
 Jânio da Silva Quadros. 
 Humberto de Alencar Castelo Branco. 
 José Sarney. 
 Carlos Lacerda. 

 

INFORMÁTICA BÁSICA E INFORMÁTICA APLICADA 
NA PMRO 

 
QUESTÃO 11   
 
Ao serem pressionadas simultaneamente as teclas de 
função Shift+F4 no LibreOffice Writer, terá como efeito: 
 

 Inserir campos. 
 Editar o autotexto. 
 Completar o autotexto. 
 Verificação ortográfica. 
 Selecionar o próximo quadro. 

 
 
 
 
 
QUESTÃO 12   
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Considerando que o editor de texto Writer (LibreOffice) 
possui várias maneiras de visualizar um documento. 
Analise as assertivas e assinale a alternativa 
CORRETA. 
 
I Para acessar as opções vá até o menu Janela e 

clique na visualização desejada. 
II Para visualizar um documento pode ser feito pelo: 

Layout de impressão, Layout da Web e Tela inteira. 
III No layout de impressão pode-se usar o Zoom 

deslizante e os ícones do modo de exibição na 
Barra de Status. 

  
 Apenas a assertiva I está correta. 
 Apenas a assertiva II está correta. 
 Apenas a assertiva III está correta. 
 Apenas as assertivas I e II estão corretas. 
 Apenas as assertivas II e III estão corretas. 

 
QUESTÃO 13   
 
Em relação a Ficha Individual gerada pelo SIGESPOM. 
Analise as assertivas e assinale a alternativa 
CORRETA. 
 
I Ao participar de missões em outras Unidades da 

Federação deve haver o registro de tal situação na 
categoria Outros Afastamentos. 

II A categoria falta(s) ao serviço policial é reservado 
ao lançamento de informações relativas a falta do 
Policial Militar que estiver previamente escalado de 
serviço. 

III O nível de escolaridade do Policial Militar a 
exemplo de uma graduação de nível superior 
estará registrado na categoria Formação Civil. 

  
 Apenas a assertiva I está correta. 
 Apenas a assertiva II está correta. 
 Apenas a assertiva III está correta. 
 Apenas as assertivas I e II estão corretas. 
 Apenas as assertivas II e III estão corretas. 

 
QUESTÃO 14   
 
No momento do registro de uma Pré-Ocorrência por 
meio do SIDESPOL é necessário o preenchimento 
obrigatório de diversos campos, sendo que alguns 
apresentam algumas opções a serem selecionadas. A 
partir dessas informações, assinale a opção CORRETA. 
 

 No campo “RELEVÂNCIA” estão disponíveis as 
opções “SIM” e “NÃO”. 

 As opções TENTADO e CONSUMADO estão 
disponíveis no campo “NATUREZA PRINCIPAL”. 

 O espaço “LOCAL DO FATO” oferece as opções: 
CONHECIDO, DESCONHECIDO ou NÃO SE 
APLICA.  

 O campo “NATUREZA PRINCIPAL” oferece as 
opções: CRIMINAL, NÃO CRIMINAL e INDÍCIOS 
DE CRIME. 

 O espaço “PERÍCIA ESTEVE NO LOCAL?” 
apresenta as opções: SIM, NÃO e NÃO SE 
APLICA. 

 

QUESTÃO 15   
 
Sobre o pacote de escritório LibreOffice, analise as 
afirmativas a seguir e selecione a 
alternativa VERDADEIRA. 
 

 No aplicativo CALC, o valor da célula A2 poderá 
ser testado utilizando-se a seguinte função: 
=SE(A2>500;A2*0,15;A2*0,05). Então, se o referido 
valor da célula A2 for maior que 500, este deverá 
ser multiplicado por 0,05.  

 No aplicativo CALC, a célula A2 foi carregada com 
o valor 300. Com a aplicação da seguinte função: 
=SE(A2>=400;Alto;SE(A2<200;Baixo;Médio)) , o 
resultado obtido foi “Alto”. 

 No aplicativo CALC, com a aplicação da seguinte 
função: =SOMA(A1:A5)/A6, ocorre a soma dos 
valores contidos nas células A1, A2, A3, A4 e A5 e, 
em seguida ocorre a divisão do resultado dessa 
soma pelo valor armazenado na célula A6.  

 É formado por diferentes aplicativos com funções 
específicas. Pode-se utilizar o aplicativo IMPRESS 
para criação e edição de documentos de texto. O 
aplicativo CALC permite a criação de 
apresentações multimídia e o aplicativo WRITER é 
capaz de apoiar a construção e modificação de 
planilhas eletrônicas.  

 No aplicativo CALC a aplicação da seguinte função: 
=SOMA(A1:B2;B4) irá executar a soma dos valores 
contidos nas células A1, B2 e B4.  

 
QUESTÃO 16   
 
No LibreOffice Calc, o resultado para a fórmula 
=MÉDIA(B1:E1;C3:F3), considerando os valores da 
figura abaixo é 
 

 A B C D E F 

1 10 4 5 1 2 1 

2 3 2 6 4 9 8 

3 2 6 1 2 3 2 

 
 2 
 2,5 
 3 
 3,5 
 4 

 
QUESTÃO 17   
 
Quais os Níveis de Acesso dos processos gerados no 
Sistema Eletrônico de Informações – SEI? 
 

 Sigiloso, Restrito ou Público. 
 Confidencial, Reservado ou Público. 
 Sigiloso, Confidencial ou Restrito. 
 Sigiloso, Reservado ou Público. 
 Confidencial, Restrito ou Público. 

 
 
QUESTÃO 18   
 
Utilizando o navegador Google Chrome qual 
combinação de teclas deve ser utilizada para se 
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conseguir gerar e salvar um arquivo em formato PDF do 
conteúdo que é exibido na tela do navegador? 
 

 Ctrl+P 
 Shift+V 
 Alt+Q 
 Ctrl+Z 
 Ctrl+T 

 
QUESTÃO 19   
 
A planilha eletrônica do LibreOffice (Calc) quando é 
iniciada, a janela principal apresenta diversas “barras”, 
as quais disponibiliza diferentes funcionalidades. Na 
parte inferior da janela do Calc está uma dessas barras, 
que mostra informações sobre a planilha e maneiras 
convenientes de alterar algumas das suas 
funcionalidades. Com base nas informações acima, 
conclui-se que se trata da: 
 

 Barra de Menu 
 Barra de Título 
 Barra de Estado 
 Barra de Fórmulas 
 Barra de Ferramentas 

 
QUESTÃO 20   
 
O Servidor Civil ou Militar para ter acesso ao Sistema 
Eletrônico de Informações – SEI, deverá estar 
cadastrado no sistema. Quais informações o Servidor 
Civil ou Militar deverá inserir, respectivamente, para que 
se inicie o seu acesso? 
 

 Usuário, CPF e Senha 
 Nome, CPF e Órgão 
 Usuário, Senha e Órgão 
 CPF, Senha e Setor 
 Nome, Senha e Órgão 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 
QUESTÃO 21   
 
Divulgar campanhas está entre uma das funções 
primordiais de um cartaz. Para isso, imagens e palavras 
se combinam de forma a evidenciar determinadas 
mensagens. 
 

 
 

Com base na análise dessa combinação de texto verbal 
e não verbal, marque a resposta correta: 
 

 Na expressão “febre amarela”, o vocábulo 
“amarela” refere-se à cor da febre e do mosquito 
causador da mesma. 

 Em “mantenha o mosquito Aedes aegypti longe de 
sua casa”, o termo “sua” faz referência à casa do 
mosquito, ou seja, aos lugares em que se 
proliferam. 

 Em “Não amarela!”, o vocábulo “amarela” refere-se 
a fugir, ter medo e faz uma brincadeira com o nome 
da febre. 

 A seringa de injeção presente no cartaz tem como 
principal objetivo gerar medo e afugentar as 
pessoas que queiram se imunizar contra a febre 
amarela. 

 O intuito primeiro do cartaz é deixar claro que a 
incidência de febre amarela está restrita apenas ao 
município de Leopoldina. 

 
QUESTÃO 22   
 
As chamadas baianas não usavam vestidos; traziam 
somente umas poucas saias presas à cintura, e que 
chegavam pouco abaixo do meio da perna, todas elas 
ornadas de magníficas rendas; da cintura para cima 
traziam uma finíssima camisa, cuja gola e manga eram 
também ornadas de renda; ao pescoço punham um 
cordão de ouro, um colar de corais, os mais pobres 
eram de miçangas; ornavam a cabeça com uma espécie 
e turbante a que davam o nome de trunfas, formado por 
um grande laço branco muito teso e engomado; 
calçavam uma chinelas de salto alto e tão pequenas 
que apenas continham os dedos dos pés, ficando de 
fora todo o calcanhar; e, além de tudo isto, envolviam-se 
graciosamente em uma capa de pano preto, deixando 
de fora os braços ornados de argolas de metal 
simulando pulseiras. (Trecho do romance “Memórias de 
um Sargento de Milícias” de Manuel Antônio de 
Almeida) 
Quanto à tipologia textual deste trecho do romance de 
Almeida, pode-se dizer que a organização predominante 
é: 
 

 Descritiva. 
 Argumentativa. 
 Narrativa. 
 Poética. 
 Conativa. 

QUESTÃO 23   
 
Observe a charge. 
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Através da charge, é feita uma crítica à internet, por 
que: 
 

 Questiona a integração real das pessoas após o 
advento das mídias sociais. 

 Considera as relações sociais como menos 
importantes que as virtuais. 

 Enaltece a pretensão do homem de estar 
constantemente ligado às mídias sociais. 

 Supervaloriza a internet como essencial ao mundo 
globalizado. 

 Acredita que a rede de computadores é o espaço 
mais eficaz para a construção de relações sociais. 

 
QUESTÃO 24   
 
Assinale a opção que contenha trecho de texto 
narrativo: 
 

 “Ao se admitir que a vida humana é o bem mais 
precioso do homem, não se pode aceitar a pena de 
morte, uma vez que existe sempre a possibilidade 
de um erro jurídico que, no caso, seria irreparável”. 

 ‘Um belo fim de tarde, logo depois da escola, Pedro 
estava caminhando pela rua quando se deparou 
com uma garrafa de formato anormal em cima do 
meio-fio; abaixou-se, pegou-a e, como era afobado, 
em vez de admirar o peculiar acabamento da 
garrafa, começou a sacudi-la para ver se havia algo 
dentro. Porque não ouviu nenhum som, concluiu 
que deveria estar vazia. Quando estava prestes a 
jogá-la fora, percebeu ranhuras no casco, que era 
feito de vidro fosco, e levantou a garrafa contra a 
luz. Forçando a vista, percebeu alguns sinais que 
aos poucos foram se convertendo em letras. Pôde 
ler então a mensagem: “Abra-me!”.’. 

 “Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os 
cabelos mais negros que a asa da graúna, e mais 
longos que seu talhe de palmeira. O favo da jati 
não era doce como seu sorriso (...) Mais rápida que 
a ema selvagem (...)”. 

 “(...) no seu roupão de manhã de fazenda preta, 
bordado a sutache, com largos botões de 
madrepérola; o cabelo louro um pouco 
desmanchado, com um tom seco do calor do 
travesseiro, enrolava-se, torcido no alto da cabeça 
pequenina, de perfil bonito; a sua pele tinha a 
brancura tenra e láctea das louras; com o cotovelo 
encostado à mesa acariciava a orelha, e, no 
movimento lento e suave dos seus dedos, dois 
anéis de rubis miudinhos davam cintilações 
escarlates.” (O Primo Basílio, Eça de Queiroz). 

 “Em pleno século XXI é salutar refletir sobre a 
importância de preservação do meio ambiente bem 
como atuar em prol de uma sociedade mais 
consciente e limpa. Já ficou mais que claro que a 
maioria dos problemas os quais enfrentamos 
atualmente nas grandes cidades, foram gerados 
pela ação humana”. 

 
QUESTÃO 25   
 
O texto abaixo foi transcrito com desvios ortográficos. 
Assinale a opção em que não existe erro gramatical: 
 

 Na primeira época do reinado de D. Pedro II, entre 
1840 e 1867 até a Guerra do Paraguai, copiava-se, 
no Brasil, tanto os explendores do Segundo Império 
francês quanto os maus costumes. Paris dominava 
o mundo. O Rio de Janeiro contagiava-se por 
imitação. Proliferava, nos diferentes bairros, 
sociedades com títulos preciosos: Vestal, Sílfide, 
Ulisseia. 

 A aparência, segundo Gilberto Freyre, tinha muito a 
dizer sobre homens e mulheres no sistema 
patriarcal em que se vivia. O homem tentava fazer 
da mulher uma criatura tão diferente dele quanto 
possível. O culto à mulher frágil, que reflete na 
literatura o erotismo de músicas açucaradas, de 
pinturas românticas, é, segundo Freyre, um culto 
narsisista do homem patriarcal. 

 A cintura feminina era esmagada por poderosos 
espartílios. Tal armadura era responsável, segundo 
alguns médicos, por problemas respiratórios, que 
ajudava a desenhar a figura da heroína romântica: 
a pálida virgem dos sonhos do poeta", doente do 
pulmão. 

 A acentuada diferença nos papéis matrimoniais 
confirma a afirmação de Gilberto Freyre de que, 
“quando o brasileiro volta da rua, reencontra no lar 
uma esposa submisa, que ele trata como criança 
mimada, trazendo-lhe vestidos, joias e enfeites de 
toda espécie". 

 Essa mulher, contudo, não é associada pelo marido 
aos seus negócios, às suas preocupações e nem 
aos seus pensamentos. É uma boneca que, 
eventualmente, ele enfeita, mas que, na realidade, 
não passa de primeira escrava da casa. (Adaptado 
de “Histórias íntimas: sexualidade e erotismo na 
história do Brasil”, de Mary del Priore, p.71). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RACIOCÍNIO LÓGICO 

 
QUESTÃO 26   
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Um comerciante comprou 48 camisetas. Ao longo de 
um período conseguiu vender todas as camisetas, 
sendo que pela venda de 40 camisetas ele recebeu o 
valor que havia pago pelas 48 camisetas. Cada uma 
das camisetas foi vendida pelo mesmo preço. A 
porcentagem de lucro do comerciante na venda das 48 
camisetas foi de: 
 

 16,67% 
 20% 
 22% 
 25% 
 32% 

 
QUESTÃO 27   
 
O Tenente Melvio de Tal, Chefe da Seção 
Administrativa do 9° BPM, recebeu um documento 
informando a dispensa médica da Sd PM Beltrana, com 
90 dias de afastamento total do serviço policial militar. 
Sabendo que a dispensa se iniciou numa sexta feira em 
junho em qual dia da semana a Sd PM Beltrana deverá 
se apresentar? 
 

 Quarta-feira 
 Quinta-feira 
 Sexta-feira 
 Segunda-feira 
 Terça-feira 

 
QUESTÃO 28   
 
Suponha que uma caixa de água estava com 6/8 de sua 
capacidade e foi usado um recipiente para retirar toda a 
água do seu interior. Considerando que o recipiente 
utilizado tem capacidade para 3/4 de litro e foram 
necessárias 150 retiradas com o recipiente totalmente 
cheio de água para esvaziar completamente a caixa 
d’água, a capacidade total da caixa de água 
corresponde a: 
 

 112,5 litros 
 150 litros 
 200 litros 
 84,375 litros 
 266,67 litros 

 
QUESTÃO 29   
 
Em uma Companhia de Polícia Militar estão lotados 97 
(noventa e sete) policiais militares. Os Policiais Militares 
com menor e maior tempo de serviço respectivamente 
possuem 02 (dois) e 25 (vinte e cinco) anos de serviço. 
Considerando que os tempos de serviço sejam números 
inteiros conclui-se que: 
  

 A média de tempo de serviço da Companhia é de 
15 anos de serviço. 

 A média de tempo de serviço da Companhia é de 
30 anos de serviço. 

 No máximo 10 Policiais Militares possuem o 
mesmo tempo de serviço. 

 No mínimo 5 Policiais Militares possuem o mesmo 
tempo de serviço. 

 A soma do tempo de serviço de todos os Policiais 
Militares da Companhia é de 27 anos. 

 
QUESTÃO 30   
 
Observe abaixo, a planificação de um cubo: 
 

 
 
Essa planificação é de qual cubo abaixo? 
  

 

 

 

 
 

 

   

 

 
 

 

  

 

DIREITO ADMINISTRATIVO 

 
QUESTÃO 31   
 
Em relação ao estudo das modalidades de extinção dos 
atos administrativos, temos aquela que “é o 
desfazimento do ato administrativo por razões de 
ilegalidade”, estamos diante da: 
 

 Anulação ou invalidação. 
 Revogação. 
 Caducidade. 
 Contraposição. 
 Cassação. 

 
 
 
 

QUESTÃO 32   
 
Considerando o estudo dos efeitos da extinção do ato 
administrativo, quando em relação aos efeitos da 
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anulação ou invalidação, assinale abaixo a alternativa 
CORRETA: 
 

 A anulação pode ser feita somente pela 
Administração Pública, com base no seu poder de 
autotutela sobre os próprios atos. 

 A anulação pode ser feita somente pelo Poder 
Judiciário, mediante provocação dos interessados 
que poderão utilizar-se, para esse fim, das ações 
pertinentes, conforme legislação processual vigente 
ou através de remédios constitucionais de controle 
judicial da Administração Pública. 

 A anulação não pode ser feita pela Administração 
Pública, com base no seu poder de autotutela 
sobre os próprios atos. 

 A anulação não pode ser feita pelo Poder 
Judiciário, mediante provocação dos interessados 
que poderão utilizar-se, para esse fim, das ações 
pertinentes, conforme legislação processual vigente 
ou através de remédios constitucionais de controle 
judicial da Administração Pública. 

 A anulação pode ser feita tanto pela Administração 
Pública, com base no seu poder de autotutela 
sobre os próprios atos, bem como também pode 
ser feita pelo Poder Judiciário, mediante 
provocação dos interessados que poderão utilizar-
se, para esse fim, das ações pertinentes, conforme 
legislação processual vigente ou através de 
remédios constitucionais de controle judicial da 
Administração Pública. 

 
QUESTÃO 33   
 
De acordo com o estudo dos elementos ou requisitos 
dos atos administrativos, temos aquele que “é o efeito 
jurídico imediato que o ato produz”, pois tal ato só existe 
quando produz um efeito jurídico, ou seja, quando em 
decorrência dele, nasce, extingue-se, transforma-se um 
determinado direito, estamos diante de qual elemento: 
 

 Forma 
 Objeto 
 Motivo 
 Finalidade 
 Generalidade 

 
QUESTÃO 34   
 
Conforme os ensinamentos de Maria Sylvia Zanella Di 
Pietro, acerca dos princípios da moralidade e legalidade 
administrativa, assinale a questão ERRADA: 
 

 Alguns autores entendem que o conceito de moral 
administrativa é vago e impreciso ou que acaba por 
ser absorvido pelo próprio conceito de legalidade. 
Não se trata neste caso da moral comum, mas sim 
em um conjunto de regras que excluem as 
convicções subjetivas e intimas do agente público, 
trazendo à baila uma necessidade de atuação com 
ética máxima pré-existente em um grupo social. 

 A atividade estatal, qualquer que seja o domínio 
institucional de sua incidência, está 
necessariamente subordinada a observância de 
parâmetros ético jurídicos que se refletem na 

consagração constitucional do princípio da 
moralidade administrativa. 

 O princípio constitucional da moralidade 
administrativa, ao impor  limitações ao exercício do 
poder estatal, legitima o controle jurisdicional de 
todos os atos do Poder Público que transgridam os 
valores éticos  que devem pautar o comportamento 
dos agentes e órgãos governamentais. 

 A moralidade administrativa surgiu e se 
desenvolveu ligada à ideia de desvio de poder, pois 
se entendia que em ambas as hipóteses a 
Administração Pública se utiliza de meios lícitos 
para atingir finalidades metajurídicas irregulares. 

 Podemos dizer que a imoralidade pode ser uma 
das hipóteses de ilegalidade que pode atingir os 
atos administrativos, ou seja, a ilegalidade quanto 
aos fins (desvio de poder). 

 
QUESTÃO 35   
 
Em relação ao estudo dos atributos do Poder de Polícia, 
aquele que “a lei deixa certa margem de liberdade de 
apreciação quanto a determinados elementos, como o 
motivo e o objeto, mesmo porque ao legislador não é 
dado prever todas as hipóteses possíveis a exigir a 
atuação da polícia”. Estamos diante de qual atributo? 
 

 Discricionariedade. 
 Auto-executoriedade. 
 Coercibilidade. 
 Indisponibilidade. 
 Efetividade. 

 
QUESTÃO 36   
 

Sobre o poder normativo da Adminsistração, assinale a 
opção CORRETA: 
 

 Os atos normativos derivados são os emitidos pelo 
órgão estatal em virtude de competência própria, 
outorgada imediata e diretamente pela 
Constituição, para edição de regras instituidoras de 
direito novo. 

 Já os atos normativos originário têm por objetivo a 
explicitação ou especificação de um conteúdo 
normativo preexistente, visando à sua execução no 
plano da praxis; o ato normativo originário, por 
excelência, é o regulamento. 

 Ele não pode inovar na ordem jurídica, criando 
direitos, obrigações, proibições, medidas punitivas, 
até porque ninguém é obrigado a fazer ou deixar de 
fazer alguma coisa senão em virtude de lei, 
conforme art.5°, II, da Constituição; ele tem que se 
limitar a estabelecer normas sobre a forma como a 
lei vai ser cumprida pela Administração. 

 Os Atos normativos, uma vez instituídos, esgotam 
todas as competências normativas da 
Administração Pública. 

 Nenhuma das respostas anteriores. 
QUESTÃO 37   
 
Conforme o estudo das modalidades de extinção dos 
atos administrativos, temos aquela que “é o ato 
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administrativo discricionário pelo qual a Administração 
extingue um ato válido, por razões de oportunidade e 
conveniência”. Estamos diante da? 
 

 Anulação ou invalidação. 
 Revogação. 
 Caducidade. 
 Contraposição. 
 Cassação. 

 
QUESTÃO 38   
 
Sobre os poderes discricionário e vinculado da 
Administração Pública, assinale a opção ERRADA: 
 

 No Poder discricionário, está inserido em seu bojo 
a ideia de prerrogativa, uma vez que a lei, ao 
atribuir determinada competência, deixa alguns 
aspectos do ato para serem apreciados pela 
Administração diante do caso concreto, implicando 
a liberdade a ser exercida nos limites fixados na 
lei. 

 No poder vinculado, há juízo de oportunidade e 
conveniência dos atos que vai praticar, que devem 
ser exercidos dentro dos limites da lei, atendendo 
ao interesse público, uma vez que o princípio da 
legalidade deve imperar sobre toda a atividade 
administrativa. 

 No poder discricionário, seus atos são apreciados 
pelo Judiciário no tocante à sua legalidade e não 
quanto ao mérito. 

 O Poder Vinculado ocorre quando o ordenamento 
jurídico, ao outorgar alguma competência ao 
agente público, o faz sem lhe atribuir qualquer 
margem de liberdade em seu exercício. 
O agente público, diante do caso em concreto em 
que é chamado a exercer referida competência, 
resta tão somente verificar se os pressupostos 
legais configuraram-se e, em caso positivo, 
praticar o ato nos exatos termos da lei. 

 

CL-2-PM (Edição 2015) 

 
QUESTÃO 39   
 
Sobre os processos administrativos demissórios, é 
INCORRETO afirmar que: 
 

 Um CB PM poderá ser submetido a Processo 
Administrativo Disciplinar – PAD. 

 Um SGT PM poderá ser submetido a Conselho de 
Disciplina – CD. 

 Um Oficial PM somente poderá ser submetido a 
Conselho de Justificação – CJ. 

 Um CB PM poderá ser submetido a Conselho 
Disciplina – CD. 

 Um Tenente PM poderá compor Conselho de 
Justificação – CJ. 

 
QUESTÃO 40   
 
Quanto às providências a serem adotadas em caso de 
captura ou de apresentação espontânea de desertor, é 
INCORRETO afirmar que: 

 
 Efetuada a captura do desertor, o militar preso 

deverá ser imediatamente apresentado ao 
Comandante, Oficial de Dia, ou à autoridade 
competente, o qual deve providenciar a lavratura 
do Termo de Captura. 

 O militar condutor será, em regra, aquele que der 
voz de prisão em flagrante e apresentar o desertor 
à autoridade competente. 

 Quando o subordinado der voz de prisão em 
flagrante a um desertor, que for seu superior 
hierárquico, deverá reter o preso no local até que 
possa ser conduzido por um militar mais antigo ou 
superior hierárquico do desertor. 

 Ao desertor que se apresentar espontaneamente 
não se imporá a prisão em flagrante, eis que, nessa 
hipótese, deverá ser lavrado o Termo de 
Apresentação Espontânea. 

 As testemunhas da prisão deverão estar presentes 
no ato de apresentação do conduzido. Caso não 
existam testemunhas da prisão, serão exigidas no 
mínimo, duas testemunhas de apresentação. 

 
QUESTÃO 41   
 
A nomeação do Conselho de Justificação será de 
competência do Governador do Estado, quando: 
 

 A parte acusatória partir do Secretário de Estado 
da Segurança, Defesa e Cidadania. 

 A parte acusatória partir do Corregedor Geral. 
 A parte acusatória partir do Comandante Geral. 
 O acusado for Oficial Superior da ativa e do último 

posto. 
 O acusado for Oficial Superior da ativa, do último 

posto e mais antigo do que o Comandante Geral. 
 

QUESTÃO 42   
 
Acerca da audiência de instrução de um Processo 
Administrativo demissório, analise o conteúdo das 
assertivas abaixo e, em seguida, marque a única 
alternativa CORRETA: 
 
I Tendo em vista o sigilo que deve prevalecer no 

ambiente policial militar, as audiências não serão 
públicas. 

II As audiências serão sempre públicas. 
III Não será permitida e nem tolerada manifestação de 

espectadores das audiências. 
IV O acusado que, estando presente a uma audiência, 

se comportar de maneira inconveniente, deverá ser 
retirado da sala de audiência, prosseguindo-se no 
ato com a presença de seu advogado. 

V Se da publicidade de uma audiência puder resultar 
escândalo, inconveniente grave ou perigo de 
perturbação da ordem, o Colegiado, de ofício, ou a 
requerimento do acusado ou de seu advogado, 
poderá determinar que o ato seja realizado a portas 
fechadas, limitando o número de pessoas que 
possam estar presentes. 

  
 Todas as assertivas estão corretas. 
 Todas as assertivas estão incorretas, 
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 Apenas a assertiva I está correta. 
 As assertivas II, III e V estão incorretas 
 Apenas a assertiva V está correta.  

 
QUESTÃO 43   
 
Marque a única alternativa cujo conteúdo não 
corresponde a uma hipótese de sujeição a Conselho de 
Disciplina:  
 

 Ser acusado oficialmente de ter praticado ato que 
afete a honra pessoal, o pundonor policial militar, 
ou decoro da classe. 

 Ser considerado não habilitado para o acesso, em 
caráter provisório, no momento em que venha a ser 
objeto de apreciação para ingresso em Quadro de 
Acesso. 

 Ser afastado do cargo, na forma da legislação 
peculiar, por se tornar incompatível com o mesmo, 
ou demonstrar incapacidade, no exercício de 
funções policiais militares a ele inerentes, salvo se 
o afastamento for decorrente de fatos que motivem 
sua submissão a processo. 

 Ser condenado por crime de natureza dolosa, não 
previsto na legislação especial concernente à 
segurança nacional, em tribunal civil ou militar, a 
pena restritiva de liberdade individual até 2 (dois) 
anos, tão logo transite em julgado a sentença. 

 Ser acusado oficialmente de ter procedido 
incorretamente do desempenho do cargo ou de ter 
tido conduta irregular. 

 
QUESTÃO 44   
 
Acerca dos Processos Administrativos demissórios, é 
CORRETO afirmar que: 
 

 A Praça da ativa da Polícia Militar que for 
submetida a Conselho de Disciplina (CD) poderá 
ter como punição a reforma, efetuada no grau 
hierárquico que possuir na ativa, com proventos 
proporcionais ao tempo de serviço.  

 A punição mais grave a que estará sujeita uma 
Praça Policial Militar submetida a Conselho de 
Disciplina (CD) será a reforma. 

 A punição mais grave a que estará sujeita uma 
Praça Policial Militar submetida a Processo 
Administrativo Disciplinar (PAD) será a exclusão a 
bem da disciplina. 

 A punição mais grave a que estará sujeito um 
Oficial Policial Militar submetido a Conselho de 
Justificação (CJ) será a reforma ou a exclusão a 
bem da disciplina. 

 Em regra, os casos previstos no Decreto-Lei Nº 
34/1982 (Dispõe sobre o Conselho de Disciplina e 
dá outras providências) prescrevem em 05 (cinco) 
anos, contados da data em que forem praticados. 

 
 

QUESTÃO 45   
 
Com base na legislação disciplinar vigente na PMRO, é 
CORRETO afirmar que: 
 

 Toda e qualquer punição disciplinar deve ser 
precedida de um Processo Apuratório Disciplinar 
Sumário – PADS. 

 O Comandante de BPM é autoridade competente 
para instaurar Processo Apuratório por Danos ao 
Erário – PADE. 

 O prazo para conclusão de sindicância regular será 
de, no máximo, 15 dias, prorrogáveis por mais 5 
dias. 

 O Secretário de Estado da Segurança, Defesa e 
Cidadania não é autoridade competente para 
instaurar Processo Apuratório por Danos ao Erário 
– PADE. 

 Em nenhuma hipótese o Comandante Geral da 
PMRO poderá aplicar punição disciplinar a um 
policial militar que estiver subordinado diretamente 
ao Secretário de Estado da Segurança, Defesa e 
Cidadania.  

 
QUESTÃO 46   
 
Com relação ao Registro Geral de Feitos Nº 17.05.18, é 
CORRETO afirmar que: 
 

 Trata-se do 17º Inquérito Policial Militar (IPM) do 
ano de 2018. 

 Trata-se do 5º Auto de Prisão em Flagrante Delito 
(APFD) do ano de 2017. 

 Trata-se do 18º Processo Administrativo Disciplinar 
(PAD) do ano de 2005. 

 Trata-se do 17º Processo de Deserção (PD) do ano 
de 2018. 

 Trata-se do 18º Conselho de Disciplina (CD) do ano 
de 2017. 

 

DIREITO CONSTITUCIONAL 

 
QUESTÃO 47   
 
Acerca dos remédios constitucionais, marque a 
alternativa CORRETA: 
 

 O prazo para impetração do Mandado de 
Segurança é de 120 (cento e vinte) dias e de 
natureza prescricional. 

 No caso de impetração de habeas corpus, tem 
legitimidade apenas cidadão brasileiro. 

 O habeas corpus protege a liberdade, mas desde 
que cerceada por ato de ilegalidade ou abuso de 
poder. 

 Na ação de habeas corpus, a legitimidade ativa 
recebe o nome de impetrante, é a pessoa que 
ingressa com a ação visando evitar suspender o 
ato ilegal ou de abuso de autoridade que resultou 
na constrição da liberdade. O Paciente é a pessoa 
que sofre a restrição da liberdade, há casos em 
que impetrante e paciente seja a mesma pessoa. 
Sendo pessoas distintas, o paciente deve autorizar 
o impetrante para o ajuizamento da ação, sob pena 
de falta de legitimidade da parte. 

 A Ação constitucional de Mandado de segurança 
visa tutelar o patrimônio público, meio ambiente ou 
ainda a moralidade administrativa de atos lesivos 
dos agentes públicos. 
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QUESTÃO 48   
 
Acerca dos direitos da nacionalidade e políticos, 
previstos na Constituição Federal de 1988, marque 
alternativa INCORRETA: 
 

 A nacionalidade originária costuma ser atribuída às 
pessoas com base em dois critérios, de acordo 
com a legislação soberana de cada país. O 
primeiro se funda no princípio de que será nacional 
todo aquele que for filho de nacionais “jus 
sanguinis”. O segundo determina serem nacionais 
todos aqueles nascidos em seu território “jus soli”. 

 O cargo de Ministro do Superior Tribunal de Justiça 
poderá ser provido por brasileiro naturalizado. 

 O presidente do Senado e o Ministro da Defesa são 
cargos privativo de brasileiro nato. 

 Aquisição voluntária e ativa de outra nacionalidade 
acarreta a perda da nacionalidade, aplicando-se 
apenas aos brasileiros naturalizados. 

 Em se tratando de direitos políticos, exercido 
principalmente pelo direito do sufrágio universal, 
tem-se que a democracia brasileira é considerada 
semidireta. 

 
QUESTÃO 49   
 
A Constituição Federal em seu art. 5º prevê, declara 
direitos e assegura garantias. Sobre o tema, analise o 
conteúdo das assertivas abaixo e em seguida marque a 
alternativa CORRETA: 
 
I O brasileiro nato jamais será extraditado. 
II O estrangeiro que ingressou irregularmente no 

território nacional, ou seja, descumprindo os 
requisitos legais para entrada e permanência em 
território brasileiro, poderá ser expulso ou 
extraditado para o País de origem. 

III O brasileiro naturalizado poderá ser extraditado ou 
deportado, nos casos de cometimento de crime 
comum antes da naturalização. 

IV Não será concedida extradição de estrangeiro por 
crime político ou de opinião. 

  
 I, II, e III estão corretas 
 I, III e IV estão corretas 
 Somente a IV está correta 
 I e IV estão corretas 
 Somente a I está correta 

 
QUESTÃO 50   
 
São fundamentos da República Federativa do Brasil, 
EXCETO: 
 

 A soberania. 
 A cidadania. 
 A dignidade da pessoa humana. 
 A independência nacional. 
 O pluralismo político. 

 
QUESTÃO 51   
 

São condições de elegibilidade, na forma da lei, 
EXCETO: 
 

 A naturalidade brasileira. 
 O pleno exercício dos direitos políticos. 
 O alistamento eleitoral. 
 O domicílio eleitoral na circunscrição. 
 A filiação partidária. 

 
QUESTÃO 52   
 
Marque a alternativa CORRETA: 
 

 A forma do Estado brasileiro é a república. 
 O sistema de governo é estabelecido conforme o 

grau de relacionamento entre os poderes executivo 
e legislativo. O Brasil adotou como sistema de 
governo o federalismo. 

 O regime político de um país se verifica 
considerando-se o grau de respeito à vontade do 
povo nas decisões do Estado. No Brasil há 
presença da democracia, do tipo direta. 

 É um dos objetivos da República Federativa do 
Brasil a cidadania e a dignidade da pessoa 
humana. 

 A forma de governo estabelecida na Constituição 
Federal/88 é a república, definida após plebiscito 
nacional. 

 
QUESTÃO 53   
 
Acerca dos Direitos Políticos, marque a alternativa 
INCORRETA: 
 

 São inelegíveis, no território de jurisdição do titular, 
o cônjuge e os parentes consangüíneos ou afins, 
até o segundo grau ou por adoção, do Presidente 
da República, de Governador de Estado ou 
Território, do Distrito Federal, de Prefeito ou de 
quem os haja substituído dentro dos seis meses 
anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato 
eletivo e candidato à reeleição. 

 O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a 
Justiça Eleitoral ou comum no prazo de quinze dias 
contados da diplomação, instruída a ação com 
provas de abuso do poder econômico, corrupção 
ou fraude. 

 Não podem alistar-se como eleitores os 
estrangeiros e, durante o período do serviço militar 
obrigatório, os conscritos. 

 Condenação criminal transitada em julgado tem 
como efeito a suspensão dos direitos políticos. 

 Cancelamento da naturalização por sentença 
transitada em julgado acarreta a perda dos direitos 
políticos. 

 
 
 
 
QUESTÃO 54   
 
São símbolos da República Federativa do Brasil, 
conforme definido na Constituição Federal de 1988, 
EXCETO: 
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 A bandeira. 
 O hino. 
 As armas. 
 O selo. 
 A língua portuguesa. 

 

DIREITOS HUMANOS 

 
QUESTÃO 55   
 
Marque a alternativa que expressa as principais 
preocupações da Declaração Universal dos Direitos 
Humanos, quando delineada pela Carta das Nações 
Unidas em 1948: 
 

 Positivação internacional dos direitos mínimos dos 
seres humanos, em complemento aos propósitos 
das Nações Unidas de proteção dos direitos 
humanos e liberdades fundamentais de todos, sem 
distinção de sexo, raça, língua ou religião. 

 Positivação internacional dos direitos mínimos dos 
seres humanos, em complemento aos propósitos 
das Nações Unidas de proteção dos direitos 
humanos e liberdades fundamentais de todos, com 
distinção de sexo, raça, língua ou religião. 

 Positivação internacional dos direitos mínimos dos 
seres humanos, em complemento aos propósitos 
das Nações Unidas de proteção exclusivamente 
dos direitos humanos, sem distinção de sexo e 
raça, somente. 

 Positivação internacional dos direitos mínimos dos 
seres humanos, sem complemento aos propósitos 
das Nações Unidas. 

 Positivação internacional dos direitos mínimos dos 
seres humanos, em complemento aos propósitos 
das Nações Unidas de proteção apenas das 
liberdades fundamentais de todos, sem distinção 
de língua ou religião, somente. 

 
QUESTÃO 56   
 
Em 14 de julho de 1789, com a tomada da Bastilha, que 
é até hoje o símbolo maior da Revolução Francesa, em 
27 de agosto de 1789 foi declarada a “Declaração 
Francesa dos Direitos do Homem e dos Povos”, que 
consagram direitos inatos a todos os indivíduos. O 
Lema dos revolucionários, de clareza evidente, era: 
 

 Solidariedade, Igualdade e Fraternidade. 
 Fraternidade, Igualdade e Unidade 
 Liberdade, Igualdade e Fraternidade 
 Liberdade, Igualdade e Unidade 
 Imunidade, Igualdade e Igualdade 

 
QUESTÃO 57   
 
Com base nas Gerações de Direitos Humanos segundo 
Paulo Bonavides, assinale a alternativa que expressa a 
geração que desenvolveu os Direitos econômicos, 
Sociais e Culturais: 
 

 1ª Geração - Direitos de Liberdade. 
 3ª Geração - Direitos de Fraternidade. 

 2ª Geração - Direitos de Igualdade. 
 4ª Geração - Direitos da Solidariedade. 
 4ª Geração - Direitos de Igualdade. 

 
QUESTÃO 58   
 
Segundo o “Curso de Direitos Humanos, de André 
Ramos de Carvalho ”, o conceito de Direitos Humanos 
é: 
 

 Consistem em um conjunto de direitos 
considerados indispensável para uma vida humana 
pautada na liberdade, igualdade e dignidade. 

 Consistem em um aglomerado de Leis e Decretos 
que visam dar qualidade aos seres vivos. 

 Consistem na busca da real qualidade de vida, 
exigindo atenção especial por parte do Estado. 

 Consistem em um rol de obrigações indispensáveis 
para uma vida humana pautada na liberdade, 
fraternidade e sobriedade. 

 Consistem no conjunto de Leis e Deveres 
indispensáveis para uma vida humana com 
qualidade. 

 
QUESTÃO 59   
 
Sobre o Programa Nacional de Direitos Humanos 
(PNDH) é CORRETO afirmar que: 
 

 O PNDH não possui força vinculante em si, pois é 
mero decreto presidencial editado à luz do art. 84 
da Constituição, visando a fiel execução das leis e 
normas constitucionais. 

 O PNDH possui força de lei, pois é elaborado pelo 
congresso nacional e somente é sancionado pelo 
presidente após votação em dois turnos. 

 O PNDH possui força de Emenda Constitucional. 
 O PNDH possui força supraconstitucional. 
 O PNDH possui força vinculante semelhante às 

súmulas do STF. 
 

DIREITO PENAL 

 
QUESTÃO 60   
 
De acordo com Rogério Sanches (2016), a ordem de 
superior hierárquico é a manifestação de vontade 
emanada de um detentor de função pública dirigida a 
um agente público hierarquicamente inferior, destinada 
à realização de uma ação ou abstenção. Dentro deste 
entendimento, analise as assertivas abaixo e marque a 
opção CORRETA: 
 
I Na obediência hierárquica, a responsabilidade 

penal sempre se desloca da figura do subordinado 
para a do superior, respondendo este na condição 
de autor mediato. 

II Na ordem claramente ilegal, os dois personagens, 
superior e subordinado, respondem pelo crime, 
podendo este ser beneficiado com a atenuante 
prevista no Código Penal de cumprimento de 
ordem de autoridade superior. 

III Mesmo se tratando de ordem legítima, tanto o 
superior quanto o subordinado respondem pelo 
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crime. 
IV Caso a ordem não seja manifestamente ilegal, o 

subordinado fica isento de pena por inexigibilidade 
de conduta diversa. 

  
 Apenas as assertivas I e II estão corretas. 
 Apenas as assertivas II e IV estão corretas. 
 Apenas as assertivas II e III estão incorretas. 
 Apenas a assertiva IV está correta. 
 Todas as assertivas estão corretas. 

 
QUESTÃO 61   
 
Carlos Emanuel, ao ver que seu vizinho João comprou 
um tênis que tanto almejava, decidiu que queria para si. 
Aguardou João sair de casa, adentrou em seu quarto e 
pegou o objeto. Ao passar pelo corredor, em direção a 
saída da residência, pensou em sua mãe e o quanto ela 
ficaria decepcionada com sua atitude, assim, deixou o 
tênis próximo à porta e dirigiu-se para fora. Ao se 
aproximar da saída, a polícia o surpreendeu e o 
prendeu. Emanuel confessou para os policiais que seu 
objetivo foi furtar o tênis de seu vizinho. Considerando a 
situação hipotética apresentada, marque a alternativa 
CORRETA: 
 

 Carlos Emanuel responderá por tentativa de furto 
do tênis, já que sua intenção era de subtrair coisa 
alheia móvel. 

 Carlos Emanuel responderá apenas pela violação 
de domicílio, haja vista ser beneficiado pela 
desistência voluntária, no tocante ao delito de furto. 

 Nesse caso, não há que se falar em desistência 
voluntária, já que o agente não desistiu do ato por 
vontade própria, e sim, por situações alheias a sua 
vontade. 

 Carlos Emanuel não responderá por qualquer um 
dos crimes, haja vista não ter subtraído o objeto 
que era pretendido, sendo a violação de domicílio 
apenas meio para a prática do delito fim. 

 Carlos Emanuel responderá pelos delitos de 
violação de domicílio e tentativa de furto, haja vista 
o primeiro ter sido consumado e o segundo apenas 
tentado. 

 
QUESTÃO 62   
 
Assinale a alternativa CORRETA, no tocante às ações 
penais de iniciativa privada: 
 

 Salvo disposição em contrário, o ofendido, ou seu 
representante legal, decairá no direito de 
representação se não exercer dentro do prazo de 
seis meses, contado do dia que vier, a saber, quem 
é o autor do crime. 

 O ofendido, ou seu representante legal, decairá no 
direito de queixa se não o exercer do prazo de seis 
meses, contado do dia da pratica do crime. 

 O ofendido, ou seu representante legal, decairá no 
direito de representação se não o exercer dentro do 
prazo de seis meses, contado do dia da prática do 
crime. 

 Salvo disposição em contrário, o ofendido, ou seu 
representante legal, decairá no direito de queixa se 

não o exercer dentro do prazo de seis meses, 
contado do dia em que vier, a saber, quem é o 
autor do crime. 

 A iniciativa será sempre do Ministério Público, pois 
é titular constitucional da ação penal. 

 
QUESTÃO 63   
 
De acordo com os ensinamentos de Rogério Sanches, 
assinale a alternativa CORRETA: 
 

 O conceito da infração penal é gênero, dividido em 
crime e contravenção penal. 

 O conceito de infração penal é mais amplo que o 
conceito de delito. 

 O conceito de infração penal coincide com o 
conceito de crime. 

 O conceito de infração penal é menos amplo que o 
conceito de crime. 

 O conceito de infração penal coincide com o 
conceito de delito. 

 
QUESTÃO 64   
 
No tocante ao crime impossível, podemos afirmar que 
ele não é punível porque: 
 

 O objeto material absolutamente impróprio ou o 
meio utilizado para prática da conduta 
absolutamente ineficaz tornam a consumação 
impossível de ocorrer. 

 O agente, embora tenha pensado no delito, não 
agiu com vontade de praticá-lo.  

 A consumação é interrompida devido à desistência 
voluntária do agente. 

 O agente deixa de praticar a conduta, em razão da 
ação de terceira pessoa que determina a cessação 
do ato delitivo, tornando o fato atípico. 

 Pune-se apenas a tentativa, pois a consumação 
tornou-se impossível, por vontade do próprio 
agente. 

 
QUESTÃO 65   
 
Uma quadrilha sequestrou a família do gerente de uma 
agência bancária, sabendo que ele possui a senha do 
cofre e assim eles começam a ameaçá-lo, o gerente 
nesse caso, em virtude das ameaças, resolve abrir o 
cofre para os ladrões levarem todo o dinheiro da 
agência bancária, em troca a sua família será libertada. 
É CORRETO afirmar que a coação irresistível, conforme 
ensina Rogério Sanchez: 
 

 É circunstância atenuante em relação ao coagido e 
circunstância agravante para os coautores. 

 É causa de excludente da antijuricidade em relação 
ao coagido. 

 Não exclui o fato típico em relação ao coagido, 
desde que seja coação moral. 

 Sendo coação moral, responde pelo fato apenas os 
coautores, a título de autoria imediata. 

 Quando praticada mediante vis absoluta exclui a 
culpabilidade do coagido por inexigibilidade de 
conduta diversa. 
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QUESTÃO 66   
 
Após um desentendimento entre amigos na 
Distribuidora amarelinho, Sr. Francisco irado com seu 
amigo Raimundo efetuou seis disparos, vindo a 
descarregar seu revólver calibre .38, acertando em 
várias partes do corpo de Raimundo. Francisco, ao ver 
seu amigo agonizando ao solo, resolve imediatamente 
socorrê-lo ao Pronto Socorro João Paulo II, em seu 
próprio veículo. Após todo atendimento médico 
adequado, Sr. Raimundo sobrevive. Diante deste 
quadro e de acordo com entendimento de Rogério 
Sanchez (2016), assinale a afirmativa CORRETA: 
 

 É hipótese de desistência da tentativa inacabada e 
deve ser entendida como arrependimento eficaz. 

 É hipótese de desistência voluntária e Francisco 
deve ter a sua pena atenuada. 

 É hipótese de arrependimento eficaz e Francisco 
deverá responder por tentativa de homicídio. 

 É hipótese de desistência voluntária e Francisco 
deverá responder por lesão corporal grave. 

 É hipótese de arrependimento eficaz e Francisco 
deverá responder por lesão corporal. 

 
QUESTÃO 67   
 
A coação moral irresistível e a obediência hierárquica 
são causas de exclusão de: 
 

 Punibilidade. 
 Tipicidade. 
 Culpabilidade. 
 Antijuricidade. 
 Ilicitude. 

 

DIREITO PENAL MILITAR 

 
QUESTÃO 68   
 
Em relação às espécies de Penas cominadas no Direito 
Penal Militar, marque a alternativa CORRETA: 
 

 A pena acessória de perda do posto e da patente 
ocorre com a condenação do Oficial por crime 
militar cuja pena é superior a 02 anos.  

 Nos crimes em que for aplicada a pena acessória 
de perda do posto e da patente, dispensa a 
aferição da incompatibilidade/indignidade com o 
oficialato. 

 A pena de morte, segundo Código Penal Militar é 
executada por enforcamento. 

 Não é prevista a pena de Reforma no Código Penal 
Militar. 

 Nos crimes de traição, espionagem ou cobardia o 
militar fica sujeito à declaração de indignidade com 
o oficialato, qualquer que seja a pena. 

 
QUESTÃO 69   
 
O Decreto Lei nº 1.001 de 21 de outubro de 1969 define 
o conceito de pessoa militar. Para fins de aplicação da 

lei penal militar, qual das alternativas abaixo melhor 
define o conceito de pessoa considerada militar: 
 

 Não pode ser civil. 
 Não abrange os casos de incorporação temporária. 
 Abrange somente os militares da união. 
 Os civis são considerados militares, para efeitos 

penais, quando incorporados às forças armadas 
em tempo de guerra. 

 Os militares estaduais não são alcançados pelos 
crimes militares definidos no âmbito federal. 

 
QUESTÃO 70   
 
Uma guarnição tipo “B” da PMRO, composta pelos 
policiais militares Melvio (motorista), Tício (patrulheiro) e 
o Comandante Alvarenga, durante o patrulhamento no 
dia 01 de abril de 2017, no 2º turno, por volta das 
21h00min, se depararam com um jovem capaz, de 21 
(vinte e um) anos, chamado Charles. A Gu decidiu 
realizar abordagem, e todos os policiais militares 
desceram da viatura, com exceção do Comandante que 
ficou na viatura falando ao celular. O patrulheiro já com 
a tonfa para pronto emprego, passou a indagar o 
abordado o que ele estava fazendo na rua naquele 
horário, enquanto lhe golpeava nos braços. Charles, 
que estava desarmado e sem expressar nenhuma 
reação, voltou ferido e andando para sua residência. A 
ação do patrulheiro foi presenciada pelo motorista, que 
nada fez para impedí-lo, que também não comunicou ao 
comandante e nem ao CPOC. Em decorrência das 
lesões sofridas, Charles ficou 60 (sessenta) dias 
afastado de suas ocupações habituais, conforme laudo 
pericial juntado aos autos da ação penal ajuizada. A 
respeito da situação hipotética apresentada e 
considerando que se amolda a prática de crime militar, 
assinale a opção CORRETA: 
 

 Tício cometeu crime de Lesão Corporal Grave, 
tipificado no CPM, mas, Melvio não deve responder 
pelo referido crime, uma vez que não participou das 
agressões. 

 Melvio e Tício devem responder por lesões 
corporais graves na forma comissiva. 

 As lesões corporais sofridas por Charles não são 
de natureza grave, uma vez que não resultaram em 
incapacidade permanente para o trabalho. 

 Melvio deve responder por lesões corporais graves 
por omissão em concurso de agentes com Tício, 
que responderá na forma comissiva. 

 Não se trata de crime militar, uma vez que Charles 
é civil e não se encontrava em ambiente sujeito à 
administração militar. 

 
 
 

QUESTÃO 71   
 
O policial militar que durante uma ação policial militar 
utiliza dos meios necessários, repelindo uma injusta 
agressão e atual de uma pessoa, a direito seu e da 
guarnição, mas atua com excesso culposo: 
 

 Não responderá criminalmente em nenhuma 
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hipótese, nem de dolo nem de culpa. 
 Responderá criminalmente pelo excesso. 
 Só responderia criminalmente se o excesso fosse 

doloso. 
 Responderia civil e criminalmente pelo excesso, 

apenas, caso tivesse agido com dolo indireto ou 
eventual. 

 Não responderá criminalmente pelo excesso, por 
se enquadrar em uma excludente de ilicitude. 

 
QUESTÃO 72   
 
O Sd PM Martins, foi escalado para o 1º Turno de 
Serviço, no dia 14/03/2018, na Base do Caladinho, na 
função de Guarda (permanência) da base, contudo, 
como estuda a noite, resolveu sair do serviço mais 
cedo, cerca de meia hora antes de terminar o seu turno. 
Ocorre que como a guarnição de serviço da base, 
comandada pelo Sgt PM Altemar estava na Central de 
Flagrantes registrando uma ocorrência, o Sd PM Martins 
deixou de solicitar e informar ao comandante de sua 
necessidade. O Sgt PM Altemar ao verificar 
posteriormente a ausência do Sd PM Martins da base, 
confeccionou uma parte especial e a encaminhou ao 
Batalhão. Face ao ocorrido, assinale a alternativa 
CORRETA: 
 

 O Sd PM Martins não cometeu nenhum crime 
militar. 

 O Sd PM Martins cometeu apenas transgressão 
disciplinar. 

 O Sd PM Martins praticou crime militar de 
Abandono de Posto, previsto no Art. 195 do CPM. 

 O Sd PM Martins praticou o crime militar de 
Descumprimento de Missão, previsto no Art. 196 do 
CPM. 

 A transgressão praticada pelo Sd PM Martins 
absorve o crime militar, logo não praticou o crime, 
somente a transgressão. 

 
QUESTÃO 73   
 
Sobre as causas extintivas de punibilidade previstas no 
Código Penal Militar, marque a alternativa CORRETA: 
 

 As causas de extinção da punibilidade previstas no 
Art. 123 do Código Penal Militar, são taxativas. 

 A reabilitação, enquanto causa de extinção da 
punibilidade, alcança as penas principais impostas 
por sentença definitiva. 

 No crime de deserção, embora decorrido o prazo 
da prescrição, esta só extingue a punibilidade 
quando o desertor atinge a idade de quarenta e 
cinco anos, e, se oficial, a de sessenta. 

 Na prescrição, no caso de reforma ou suspensão 
de exercício, se aperfeiçoa no prazo de 02 (dois) 
anos. 

 Embora não haja previsão expressa do Perdão 
Judicial no art. 123 do Código Penal Militar, ele 
pode ser aplicado sem distinção aos crimes 
militares. 

 
QUESTÃO 74   
 

Em relação ao Art. 89 do CPM, que trata do Livramento 
Condicional, marque a alternativa INCORRETA: 
 

 Um dos requisitos para que ocorra o Livramento 
Condicional, é que o condenado tenha cumprido 
metade da pena, se primário. 

 Revoga-se o livramento, se o liberado vem a ser 
condenado, em sentença irrecorrível, a penal 
privativa de liberdade. 

 O condenado a pena de reclusão ou de detenção 
por tempo igual ou superior a 02 (dois) anos pode 
ser liberado condicionalmente. 

 A boa conduta durante a execução da pena, a 
adaptação ao trabalho e às circunstâncias 
atinentes à sua personalidade, ao meio social e à 
sua vida pregressa, permitem supor que voltará a 
delinquir. 

 Em seu § 2º, contempla o livramento etário, em que 
se reduz a exigência de cumprimento de pena para 
menores de 21 e maiores de 70 anos. 

 
QUESTÃO 75   
 
São considerados crimes militares em tempo de paz, os 
crimes previstos no Código Penal Militar, quando 
praticados, EXCETO: 
 

 Por militar em situação de atividade ou 
assemelhado, contra militar na mesma situação ou 
assemelhado. 

 Por militar em situação de atividade, ou 
assemelhado, contra o patrimônio sob a 
administração militar, ou a ordem administrativa 
militar. 

 Por militar em situação de atividade ou 
assemelhado, em lugar sujeito à administração 
militar, contra militar da reserva, ou reformado, ou 
assemelhado, ou civil. 

 Por militar em serviço, em comissão de qualquer 
natureza, ou em formatura, ainda que fora do lugar 
sujeito a administração militar contra militar da 
reserva, ou reformado, ou assemelhado, ou civil. 

 Por militar durante o período de manobras ou 
exercício, contra militar da reserva, ou reformado, 
ou assemelhado, ou civil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECRETO-LEI N° 09-A (ESTATUTO DOS POLICIAIS 
MILITARES) 

 
QUESTÃO 76   
 
Pertinente aos dispositivos previstos no Decreto 09-A 
(Estatuto dos Policiais Militares), marque a alternativa 
CORRETA: 
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 Graduação é o grau hierárquico da Praça, 

conferido pelo Comandante Geral e pelo 
Governador em ato conjunto. 

 Em se tratando de precedência hierárquica, tem-se 
que não há precedência entre o Aluno Oficial PM 
sobre o Aluno Oficial de Administração PM, por 
estarem no mesmo círculo e condição escolar.  

 Cargo policial militar é aquele que só pode ser 
exercido por Policial Militar em serviço ativo. 

 São considerados no exercício de função de 
natureza policial militar ou de interesse policial 
militar, os policiais militares colocados à disposição 
do Governo Federal, para exercerem cargos ou 
funções em órgãos federais e, ainda, os policiais 
militares nomeados ou designados para o exercício 
de atividade associativa, devidamente 
regulamentada, cuja associação ou entidade esteja 
registrada em órgão competente. 

 São manifestações essenciais do valor policial 
militar, o patriotismo traduzido pela vontade 
inabalável de cumprir o dever policial militar e 
solene juramento de fidelidade à Pátria; o civismo e 
o culto das tradições históricas, a fé na missão 
elevada da Polícia Militar e ainda, respeitar a 
dignidade da pessoa humana; cumprir e fazer 
cumprir as leis, os regulamentos, as instruções e as 
ordens das autoridades competentes; ser justo e 
imparcial, nos julgamentos dos atos e na 
apreciação do mérito dos subordinados. 

 
QUESTÃO 77   
 
De acordo com as disposições estatutárias 
estabelecidas no Decreto-lei 09-A/82, marque a 
alternativa CORRETA: 
 
I O culto aos símbolos nacionais, a probidade e 

lealdade em todas as circunstâncias, a disciplina e 
o respeito à hierarquia e o rigoroso cumprimento 
das obrigações e ordens, são preceitos da ética 
policial militar de observância obrigatória do policial 
militar. 

II O Comandante Geral, no interesse da salvaguarda 
da dignidade dos policiais militares, além das 
demais medidas legais, poderá determinar a 
abertura de uma Sindicância Regular, Inquérito 
Policial Militar, ou ainda, Processo de Dano ao 
Erário, para apurar a origem e natureza dos seus 
bens, sempre que houver razões que recomendem 
tal medida. 

III A pena disciplinar de detenção, ou prisão, não 
poderá ultrapassar o período de 08 (oito) dias. 

IV Compete ao Tribunal de Justiça do Estado de 
Rondônia julgar os processos oriundos dos 
Conselhos de Justificação. 

  
 I e IV estão corretas. 
 Somente II está correta. 
 Somente a IV está correta. 
 III e IV estão corretas. 
 Nenhuma está correta. 

 
QUESTÃO 78   

 
Concernente às disposições estatutárias dos policiais 
militares, marque a alternativa INCORRETA: 
 

 A transferência do Policial Militar para a reserva 
remunerada poderá ser suspensa na vigência de 
estado de guerra, estado de sítio, em caso de 
mobilização, ou em caso de emergente 
necessidade de segurança pública. 

 A transferência para a reserva remunerada ou a 
reforma não isenta o Policial Militar da indenização 
dos prejuízos causados às Fazendas Nacional, ou 
Estadual nem do pagamento das pensões 
decorrentes de sentença judicial. 

 A passagem do Policial Militar à situação de 
inatividade, mediante reforma, será sempre a 
pedido, nos casos em que for julgado incapaz, 
definitivamente, para o serviço ativo da Polícia 
Militar. 

 O Oficial, que houver perdido o posto e a patente, 
será demitido ex-officio sem direito a qualquer 
remuneração, ou indenização, tendo a sua situação 
definida pela lei do serviço militar. 

 É da competência do Comandante Geral o ato de 
exclusão, a bem da disciplina, do Aspirante-a-
Oficial PM, bem como das Praças com estabilidade 
assegurada. 

 
QUESTÃO 79   
 
Conforme estabelecido no parágrafo único do artigo 69 
do Estatuto dos Policiais Militares, a interrupção da 
licença especial, da licença para tratar de interesse 
particular, da licença para tratamento de saúde de 
dependente legalmente reconhecido e da licença para 
acompanhar o cônjuge, poderá ocorrer: 
 
I Em caso de emergente necessidade de segurança 

pública. 
II Em caso de mobilização e estado de guerra. 
III Em caso de decretação de estado de sítio. 
IV Para cumprimento de sentença que importe em 

restrição da liberdade individual, ou em caso de 
impronúncia em processo criminal, ou indiciação 
em inquérito policial militar, a juízo da autoridade 
que efetivou a pronúncia ou a indiciação. 

V Para cumprimento de punição disciplinar, 
decorrente de transgressão disciplinar de natureza 
média cometida durante o gozo da licença. 

  
 As alternativas I, II e III estão corretas. 
 As alternativas II, III e IV estão incorretas. 
 As alternativas II, III, e V estão corretas. 
 Todas as alternativas estão corretas. 
 Todas as alternativas estão incorretas. 

 
QUESTÃO 80   
 
Conforme estabelecido no artigo 72 do Estatuto dos 
Policiais Militares, são prerrogativas dos Policiais 
Militares, EXCETO: 
 

 O uso de títulos, uniforme, distintivos, insígnias e 
emblemas da Polícia Militar do Estado de 
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Rondônia, correspondentes ao posto ou 
graduação. 

 Honras, tratamento e sinais de respeito que lhes 
sejam assegurados em leis e regulamentos. 

 Cumprimento da pena de prisão ou detenção 
somente em Organização Policial Militar da 
Corporação cujo Comandante, Chefe, ou Diretor, 
tenha precedência hierárquica sobre o preso. 

 O Comandante Geral tem direitos e prerrogativas 
de Chefe de Estado. 

 Julgamento nos crimes militares, foro especial. 
 

QUESTÃO 81   
 
Os uniformes da Polícia Militar, com seus distintivos, 
insígnias e emblemas, são privativos do Policial Militar e 
representam o símbolo da autoridade policial militar, 
com as prerrogativas a ela inerentes. Quanto ao uso 
dos uniformes é INCORRETO afirmar: 
 

 O Policial Militar fardado tem as obrigações 
correspondentes ao uniforme que use, e aos 
distintivos, emblemas ou insígnias que ostente. 

 É vedado a qualquer elemento civil, ou 
organizações civis, o uso de uniformes ou 
distintivos, insígnias ou emblemas que possam ser 
confundidos com os dotados pela Polícia Militar. 

 É permitido ao Policial Militar o uso de uniformes no 
estrangeiro, quando em atividade não relacionada 
com a missão do policial militar. 

 Os Policiais Militares na inatividade, cuja conduta 
possa ser considerada ofensiva à dignidade da 
classe, poderão ser proibidos definitivamente de 
usar uniformes por decisão do Comandante Geral 
da Polícia Militar. 

 É proibido ao Policial Militar na inatividade o uso de 
uniformes, salvo para comparecer a solenidades 
policiais militares, cerimônias cívicas 
comemorativas das grandes datas nacionais, ou a 
atos sociais solenes, quando devidamente 
autorizado. 

 
QUESTÃO 82   
 
Em relação a licença gestante é INCORRETO afirmar: 
 

 No caso de nascimento prematuro, a licença terá 
inicio a partir do parto. 

 A licença gestante será concedida sem prejuízo da 
remuneração e da contagem de tempo de serviço, 
mediante inspeção de saúde e laudo da Junta 
Militar de Saúde, não podendo, enquanto perdurar 
a licença, ser demitida ou licenciada, salvo se a 
pedido. 

 No caso de natimorto, após decorrido 60 (sessenta) 
dias do evento, a Policial Militar será submetida a 
exame médico e, se julgada apta, retornará as suas 
atividades. 

 No caso de aborto, atestado por médico da 
Corporação, a Policial Militar terá direito a 30 
(trinta) dias de licença. 

 No caso de adoção ou guarda judicial de criança 
até 01 (um) de idade, a Policial Militar terá direito a 
uma licença de 60 (sessenta) dias para 

ajustamento do adotado ao novo lar. 
 

QUESTÃO 83   
 
O Estatuto dos Policiais Militares regula a situação, 
obrigações, deveres, direitos e prerrogativas dos 
policiais militares do Estado de Rondônia. Assinale a 
única assertiva FALSA: 
 

 Os Subtenentes e Sargentos auxiliam ou 
complementam as atividades dos Oficiais, quer no 
adestramento e no emprego de meios, quer na 
instrução e na administração. 

 Núpcias é o afastamento total do serviço, por 
período de 08 (oito) dias, concedido ao Policial-
Militar, a contar do dia da celebração do evento, no 
civil ou no religioso, desde que seja solicitado com 
antecipação através de documento específico. 

 A transferência para a Reserva Remunerada ou a 
Reforma isenta o Policial-Militar da Indenização dos 
prejuízos causados às Fazenda Nacional, ou 
Estadual, mas não o isenta de pagamento das 
pensões decorrentes de sentença judicial. 

 A pensão de Policial-Militar destina-se a amparar 
os beneficiários do Policial-Militar falecido, ou 
extraviado, e será paga conforme o disposto em lei 
peculiar. 

 O foro especial, para o julgamento nos crimes 
militares, é uma das prerrogativas do Policial 
Militar. 

 

DIRETRIZES DE AÇÃO OPERACIONAL 

 
QUESTÃO 84   
 
Conforme disposto na Diretriz de Ação Operacional 
(DAO) Nº 01/CPO-2008, assinale a alternativa 
INCORRETA: 
 

 As DAO serão colecionadas pelas diversas 
Unidades Operacionais (UOp) que compõem os 
órgãos da PMRO, acondicionadas a um único 
volume, dotado de relação de documentos que 
permita o acréscimo e/ou a substituição de folhas, 
de modo a mantê-las permanente atualizadas. 

 As DAO serão distribuídas a todos os órgãos da 
Polícia Militar, operacionais e administrativos, até o 
nível destacamento, registrando-se o necessário 
controle de expedição. 

 As DAO serão expedidas pelo Comando, através 
da Coordenadoria Regional de Policiamento 
Operacional, e endereçadas às unidades 
operacionais, em numeração ordinária e crescente. 

 As modificações do conteúdo das DAO são de 
competência exclusiva do Comando, que as 
determinará mediante a elaboração de substitutivo 
correspondente. 

 O conhecimento das DAO é obrigatório a todos os 
policiais militares das OPM, Chefias e Diretorias, a 
partir do recebimento e instrução das mesmas. 

 
QUESTÃO 85   
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Conforme disposto na DAO Nº 12/CPO-2008, assinale a 
alternativa CORRETA: 
 

 As ações contra bomba são os procedimentos de 
reação imediata a um incidente, compreendendo as 
ações preventivas e as ações de gerenciamento de 
ameaças, busca e localização de objetos suspeitos 
e avaliação dos riscos. 

 Ações Antibomba são os procedimentos de 
identificação do objeto suspeito, remoção e 
neutralização de bombas e explosivos, além dos 
trabalhos de perícia e investigação técnica. 

 Serão admitidas iniciativas individuais e 
desautorizadas visando à tentativa de remoção, 
desmonte ou desativação de bombas, devida a 
urgência de resolver esse tipo de ocorrência, 
justamente para evitar um prejuízo maior. 

 A remoção, desmonte ou desativação de bombas, 
será uma tarefa exclusiva dos elementos 
especialistas da Polícia Militar, Polícia Federal, das 
Forças Armadas ou da Polícia Civil, de acordo com 
a disponibilidade na área. 

 Quando necessário, as ações serão conjuntas, 
integrando os esquemas de ação operacional PM e 
BM, visando medidas coordenadoras. O 
gerenciamento das ações ficará com o oficial mais 
antigo ou de maior posto, desde que possua curso 
de especialização em ações com explosivos. 

 
QUESTÃO 86   
 
Levando em consideração que as Diretrizes de Ação 
Operacional (DAO) são normas gerais de ação, 
destinadas a regular, precipuamente, a conduta 
pertinente às atividades de POLICIAMENTO 
OSTENSIVO desenvolvidas na PMRO, analise as 
afirmativas abaixo e marque a alternativa INCORRETA 
 
I A ação de presença é a manifestação que dá à 

comunidade a sensação de segurança, pela 
certeza de cobertura policial militar. 

II Ocorrência é todo fato que exige intervenção da 
Polícia Militar por meio de ações ou operações 
policiais militares. 

III Operação Policial é a conjugação de ações, 
executada por fração de tropa constituída, que 
exige planejamento específico. 

IV Policiamento de Trânsito é o ato de controlar o 
cumprimento das normas estabelecidas na 
legislação de trânsito, por meio do poder de polícia 
administrativa de trânsito, no âmbito da 
circunscrição dos órgãos e entidades executivas de 
trânsito e de acordo com as competências 
definidas no Código de Trânsito Brasileiro – CTB. 

V Superior de Dia é o responsável direto pelo 
controle e supervisão de todas as ações de 
policiamento desenvolvidas em sua respectiva área 
de atuação. A depender da disponibilidade de 
oficiais, o serviço poderá funcionar em regime de 
sobreaviso. 

  
 As afirmativas I, II e III estão corretas. 
 As afirmativas IV e V estão incorretas. 
 As afirmativas I e II estão corretas. 

 Somente a afirmativa IV está incorreta. 
 A afirmativa III está correta. 

 
QUESTÃO 87   
 
Em relação a Diretriz de Ação Operacional (DAO) nº 21, 
que trata da atuação da PMRO nas invasões de 
imóveis, assinale a alternativa INCORRETA: 
 

 A intervenção da força policial é o último recurso de 
que se dispõe para desalojar os invasores de uma 
propriedade. 

 A utilização da força policial deve ser entendida 
como um instrumento da Administração Pública 
para cumprir um preceito legal, no estrito exercício 
do poder de polícia. 

 O atendimento a toda e qualquer requisição judicial 
em casos de invasões por grande número de 
pessoas, que dependa de realização de operações 
e cuja ação policial poderá ter grande repercussão, 
somente poderá ser desencadeado mediante 
conhecimento e autorização do Comandante Geral, 
após realizado o reconhecimento do local e um 
estudo de situação. 

 Os Planos de Operações deverão estar elaborados 
de maneira a evitar improvisos. Os comandos 
subordinados devem estar suficientemente 
informados e orientados e a tropa, 
satisfatoriamente adestrada para a ação. 

 A força policial militar deverá garantir a integridade 
física do (s) oficial (is) de justiça e colocar-se-á na 
posição de expectativa, deixando a cargo daqueles 
o exercício das suas atribuições, competências e 
funções, sendo permitida a execução de qualquer 
ato, por policial militar, que extrapole o fiel 
cumprimento de sua missão, como carregar 
pertences, derrubar tendas ou barracos, etc. 

 
QUESTÃO 88   
 
Entende-se por Técnicas o conjunto de métodos e 
procedimentos usados para execução eficiente das 
atividades policiais militares nas ações de policiamento 
ostensivo. Dessa forma, a Diretriz de Ação Operacional 
n. 08/CPO-2007, que trata sobre as técnicas policiais 
militares mais usuais, traz diversos tipos de abordagens. 
Sobre o tema mencionado, marque a alternativa 
CORRETA: 
 

 A abordagem deve resultar sempre em busca 
pessoal ou vistoria em veículo. 

 Toda abordagem deve sempre pautar primeiro pela 
aproximação, primando pela “cara-a-cara” com o 
abordado. 

 O policial militar, ao se deparar com um infrator da 
lei, deverá empregar comportamento insultante e 
enérgico, levando sempre em consideração que a 
verbalização é a melhor técnica empregada nesses 
casos. O Policial Militar insiste na persuasão e na 
verbalização todo o tempo. 

 Aos infratores da lei, durante a abordagem, 
primeiramente deverão ser algemados e em 
seguida procedida busca pessoal, devendo-se 
obrigatoriamente procurar arma de fogo, em 
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primeira instância, e posteriormente qualquer 
objeto relacionado com práticas delituosas. 

 A busca preliminar é aquela realizada em pessoas 
altamente suspeitas ou em delinquentes. 

 
QUESTÃO 89   
 
A Diretriz de Ação Operacional nº 29/CPO-2007, que 
trata do policiamento velado, trouxe como finalidade do 
policiamento velado a atuação do policial 
descaracterizado, com trajes comuns, tendo como 
objetivo principal o monitoramento da criminalidade 
através da investigação policial preventiva, atividade 
normalmente de alto risco, que só em circunstâncias 
excepcionais enseje a prisão em flagrante delito. Ainda 
nesse sentido, as técnicas operacionais do policiamento 
velado são consideradas como sendo o conjunto de 
métodos e procedimentos usados pelas patrulhas 
veladas para a execução do policiamento velado. No 
tocante às técnicas operacionais, destacam-se, 
EXCETO: 
 

 Vigilância. 
 Entrevista. 
 Sondagem. 
 Reconhecimento. 
 Acareação. 

 
QUESTÃO 90   
 
Em relação a Diretriz de Ação Operacional (DAO) nº 25, 
que trata de grupos vulneráveis, marque a alternativa 
CORRETA: 
 

 Grupo vulnerável é um conjunto de pessoas com 
características especiais relacionadas à idade, 
deficiência física ou mental, orientação sexual ou 
ao gênero, que lhes tornam suscetíveis à violação 
de direitos e, portanto, merecem especial atenção 
dos agentes policiais. 

 É premissa básica dos direitos humanos a 
igualdade e discriminação entre os sexos. De outro 
lado, os servidores policiais devem atender as 
necessidades e direitos especiais da mulher. 

 O policial, agente público, promotor dos direitos 
humanos, deve lidar com todos os cidadãos 
dispensando-lhes respeito e atenção, adotando 
postura discriminatória. 

 O policial militar, agente promotor da cidadania, 
deve saber portar-se adequadamente em 
ocorrência que envolva deficiente físico ou mental, 
dispensando-lhe tratamento indigno e solucionando 
seus problemas. 

 O Policial Militar deverá dispensar tratamento 
respeitoso para com à pessoa de terceira idade, 
assim, sempre que possível, o policial usará 
linguagem gentil, fazendo com que o idoso 
permaneça em pé, até que seja confirmada a sua 
condição de idoso, e questionará sobre seus 
problemas de saúde, para saber se providencia 
contato com algum familiar para acompanhá-lo. 

 
QUESTÃO 91   
 

O policiamento Ostensivo Geral, segundo a Diretriz de 
Ação Operacional (DAO) nº 06/CPO-2007, conceitua-o 
como tipo de policiamento que objetiva satisfazer as 
necessidades basilares de segurança pública, inerentes 
à coletividades ou a qualquer cidadão individualmente 
considerado. Considerando o teor acima, bem como o 
constante na Diretriz citada, marque a alternativa 
CORRETA: 
 

 O policiamento Ostensivo Geral apresenta-se na 
PMRO pela combinação de alguns processos, 
dentre os quais: Policiamento Ostensivo (PO) 
Motorizado, PO em Embarcação e o PO Florestal 
são alguns exemplos de processos de Policiamento 
Ostensivo Geral. 

 Na modalidade de processo de policiamento 
ostensivo geral motorizado, a patrulha motorizada 
será constituída, no Estado de Rondônia, sempre 
por um comandante, motorista e patrulheiro, 
devendo o comandante, em regra, ser um 
graduado (Sargento ou Cabo PM). 

 No processo de policiamento ostensivo geral com 
embarcações, a embarcação deverá ser equipada 
com rádio, bússola, binóculo, âncora, choque-
sonda, remo, cabo, coletes salva-vidas, extintor de 
incêndio, apito ou sirene, material de pronto 
socorro e aparelho GPS (global positioning system 
– sistema de posicionamento global), corda, maleta 
de ferramentas. 

 O processo de policiamento ostensivo geral 
florestal cooperará com a proteção ao meio 
ambiente, onde efetuará, entre outras missões, o 
trabalho educativo junto às populações ribeirinhas 
no tocante à educação ambiental na preservação 
dos mananciais, ictiofauna e flora, bem como 
ressaltar a importância destes para a vida. 

 O policiamento Ostensivo Geral apresenta-se na 
PMRO pela combinação de alguns processos, 
dentre os quais: Policiamento Ostensivo (PO) 
Motorizado, PO em Embarcação e o PO Florestal 
são alguns exemplos de processos de Policiamento 
Ostensivo Geral. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGULAMENTO DISCIPLINAR DA PMRO 

 
QUESTÃO 92   
 
Com base nas prescrições estabelecidas no RDPM e 
analisando o contexto das hipóteses descritas abaixo, 
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em qual delas não se pode afirmar que houve a 
circunstância agravante da reincidência: 
 

 O PM “X” cumpriu 03 (três) dias de detenção no 
período de 10 a 12 de março de 2017 como 
punição disciplinar decorrente de fato praticado em 
01/01/2016. Em 15/03/2018 cumpriu 01 (um) dia de 
detenção como punição disciplinar por fato 
praticado em 01/02/2018.  

 O PM “X” cumpriu 01 (um) dia de detenção em 
01/02/2017 como punição disciplinar decorrente de 
fato praticado em 01/01/2016. Em 12/03/2018 
cumpriu 01 (um) dia de detenção como punição 
disciplinar por fato praticado em 02/02/2018. 

 O PM “X” cumpriu 03 (três) dias de detenção no 
período de 15 a 17 de julho de 2016 como punição 
disciplinar decorrente de fato praticado em 
20/08/2015. Em 09/03/2018 cumpriu 01 (um) dia de 
detenção como punição disciplinar por fato 
praticado em 31/12/2017. 

 O PM “X” cumpriu 04 (quatro) dias de detenção no 
período de 11 a 14 de fevereiro de 2018 como 
punição disciplinar decorrente de fato praticado em 
01/01/2018. Em 16/03/2018 cumpriu 01 (um) dia de 
detenção como punição disciplinar por fato 
praticado em 12/02/2018. 

 O PM “X” cumpriu 01 (um) dia de prisão em 
10/01/2018 como punição disciplinar decorrente de 
fato praticado em 01/12/2017. Em 15/03/2018 
cumpriu 01 (um) dia de prisão como punição 
disciplinar por fato praticado em 12/01/2018. 

 
QUESTÃO 93   
 
O PM ‘X’ praticou, em 31/07/2014, possível 
transgressão disciplinar. Em 04/08/2014, o fato chegou 
ao conhecimento da autoridade disciplinar competente 
por meio de uma parte disciplinar. Em 14/08/2014 a 
autoridade disciplinar restituiu a parte disciplinar à 
origem para complementação de dados. Em 01/09/2014 
a parte disciplinar novamente chegou às mãos da 
autoridade disciplinar competente que determinou a 
instauração de sindicância regular por considerar que o 
fato, autoria e circunstâncias ainda não tinham ficado 
bem esclarecidos. Em 10/10/2014 a solução da 
sindicância foi homologada e instruiu um Processo 
Apuratório Disciplinar Sumário (PADS), instaurado em 
17/10/2014 em desfavor do PM “X”. Após a instauração 
do PADS não se tem notícia de qualquer causa 
suspensiva e nem interruptiva do prazo prescricional da 
ação disciplinar, como também não houve julgamento 
do processo. Com base nestas informações é possível 
afirmar que: 
 

 Se a acusação disser respeito à prática de fato que 
configure, em tese, transgressão disciplinar de 
natureza grave, a prescrição da ação disciplinar 
ocorrerá em outubro de 2018. 

 Se a acusação disser respeito à prática de fato que 
configure, em tese, transgressão disciplinar de 
natureza média, a prescrição da ação disciplinar 
ocorreu em setembro de 2016. 

 Se a acusação disser respeito à prática de fato que 
configure, em tese, transgressão disciplinar de 

natureza leve, a prescrição da ação disciplinar 
ocorreu em julho de 2015. 

 Se a acusação disser respeito à prática de fato que 
configure, em tese, transgressão disciplinar de 
natureza grave, a prescrição da ação disciplinar 
ocorrerá em outubro de 2019. 

 Se a acusação disser respeito à prática de fato que 
configure, em tese, transgressão disciplinar de 
natureza grave, a prescrição da ação disciplinar 
ocorrerá em setembro de 2020. 

 
QUESTÃO 94   
 
Uma Praça Policial Militar que tenha sido incluído na 
PMRO em 10/03/2008, tenha sido punido com 01 (um) 
dia de prisão em 08/08/2012, por fato praticado em 
junho de 2012, e tenha sido punido com repreensão em 
20/07/2017, por fato praticado em fevereiro de 2017, 
terá, hoje, quantos pontos positivos? 
 

 30 pontos positivos. 
 36 pontos positivos. 
 31 pontos positivos. 
 32 pontos positivos. 
 34 pontos positivos. 

 
QUESTÃO 95   
 
Determinado policial militar respondeu a PADS cujo 
julgamento confirmou a imputação inicialmente feita. 
Sabe-se que o julgamento foi datado de 19/02/2018. A 
publicação do julgamento se deu em 20/02/2018. O 
acusado foi intimado da decisão em 23/02/2018 (sexta-
feira). Sabendo que o mês de fevereiro foi de 28 dias, e 
que o acusado interpôs, no último dia possível, o 
recurso administrativo disciplinar competente contra a 
decisão, é possível afirmar que: 
 

 O recurso foi a Queixa, a qual foi protocolada em 
27/02/2018. 

 O recurso foi o Pedido de Reconsideração de Ato, 
o qual foi protocolado em 28/02/2018. 

 O recurso foi o Pedido de Reconsideração de Ato, 
o qual foi protocolado em 07/03/2018. 

 O recurso foi a Queixa, a qual foi protocolada em 
05/03/2018. 

 O recurso foi o Pedido de Reconsideração de Ato, 
o qual foi protocolado em 03/03/2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 96   
 
Para se conceder o cancelamento de punição, o 
requerente deve satisfazer algumas exigências. Sobre 
isso, é CORRETO afirmar que: 
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 Se o requerente for praça, deve estar no mínimo no 
comportamento bom e ter completado, sem sofrer 
punição disciplinar, 4 (quatro) anos consecutivos de 
efetivo serviço, quando a punição a cancelar for de 
detenção.  

 Se o requerente for oficial, deve estar no mínimo no 
comportamento ótimo e ter completado, sem sofrer 
punição disciplinar, 6 (seis) anos consecutivos de 
efetivo serviço, quando a punição a cancelar for de 
prisão. 

 Se o requerente for praça, deve possuir ao menos 
30 pontos positivos e ter completado, sem sofrer 
punição disciplinar, 5 (cinco) anos consecutivos de 
efetivo serviço, quando a punição a cancelar for de 
prisão. 

 Se o requerente for oficial, deve possuir ao menos 
29 pontos positivos e ter completado, sem sofrer 
punição disciplinar, 2 (dois) anos consecutivos de 
efetivo serviço, quando a punição a cancelar for de 
repreensão. 

 Se o requerente for praça, deve possuir ao menos 
30 pontos positivos e ter completado, sem sofrer 
punição disciplinar, 6 (seis) anos consecutivos de 
efetivo serviço, quando a punição a cancelar for de 
prisão. 

 
QUESTÃO 97   
 
Segundo o RDPM, das autoridades abaixo, aquela que 
não consta do rol objetiva e expressamente autorizado 
para aplicar punições disciplinares a policiais militares 
da inatividade, é: 
 

 O Governador do Estado. 
 O Corregedor Geral da PMRO. 
 O Comandante Geral da PMRO. 
 O Secretário de Estado da Segurança, Defesa e 

Cidadania (SESDEC/RO). 
 O Subcomandante Geral da PMRO. 

 
QUESTÃO 98   
 
Não constitui punição disciplinar: 
 

 A destituição de cargo, emprego ou comissão. 
 A exclusão a bem da disciplina. 
 A demissão “ex-offício”. 
 A prisão. 
 O licenciamento a bem da disciplina. 

 
QUESTÃO 99   
 
O julgamento de um Pedido de Reconsideração de Ato 
ocorreu 06/02/2018. A publicação desse julgamento se 
deu em 07/02/2018. O acusado foi intimado da decisão 
em 09/02/2018 (sexta-feira). No dia 12/02/2018 foi 
decretado ponto facultativo (não houve expediente 
administrativo na Corporação Policial Militar). O dia 
13/02/2018 foi feriado. No dia 14/02/2018 (quarta-feira), 
o expediente transcorreu normalmente, no horário da 
tarde, por determinação do Governador do Estado. Com 
base nestas informações, caso o acusado queira 
recorrer administrativamente contra a decisão de seu 

primeiro recurso, até que dia poderá interpor o recurso 
administrativo disciplinar cabível? 
 

 Até o dia 18 de fevereiro de 2018. 
 Até o dia 19 de fevereiro de 2018. 
 Até o dia 20 de fevereiro de 2018. 
 Até o dia 14 de fevereiro de 2018. 
 Até o dia 16 de fevereiro de 2018. 

 

R-1-PM 

 
QUESTÃO 100   
 
Analise as assertivas e marque a alternativa CORRETA: 
 
I Comandante Geral é o responsável pela Direção 

Superior da Corporação compreendendo o 
comando, administração, emprego e atuação. 

II A cadeia de comando dos diversos órgãos policiais 
militares é caracterizada pelo escalonamento 
vertical da autoridade, que será descendente do 
Comando Geral até o Grupo de Polícia Militar. 

III Os Órgãos de Execução realizam a atividade fim 
da Corporação, em obediência às determinações 
dos escalões superiores. 

  
 Apenas as alternativas II e III estão corretas. 
 Apenas a alternativa I está correta. 
 Apenas a alternativa III está correta. 
 Apenas as alternativas I e II estão corretas. 
 Todas estão corretas. 

 
QUESTÃO 101   
 
A Polícia Militar de Rondônia tem a seguinte estrutura 
geral: 
 

 Órgãos de Direção, Órgãos de Apoio, Órgãos de 
Comando. 

 Órgãos de Planejamento, Órgãos Administrativos, 
Órgãos Operacionais. 

 Órgãos de Direção, Órgãos de Apoio, Órgãos de 
Execução. 

 Órgãos de Pessoal, Órgãos de Administrativo, 
Órgãos de Operacional. 

 Órgãos de Pessoal, Órgãos de Comando, Órgãos 
de Operacional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 102   
 
O Estado-Maior Geral – EMG, é o principal órgão de 
assessoramento do Comandante Geral, tem a seguinte 
composição: 
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 Subcomandante Geral, Coordenador de 
Planejamento Operacional, Coordenador de 
Recursos Humanos, Coordenador Administrativo, 
Chefe do Centro de Inteligência, Chefe do Centro 
de Comunicação Social, Ajudante Geral. 

 Subcomandante Geral, Coordenador de 
Planejamento Operacional, Coordenador de 
Recursos Humanos, Coordenador Administrativo, 
Chefe do Centro de Inteligência, Chefe do Centro 
de Comunicação Social. 

 Subcomandante Geral, Coordenador Regional de 
Policiamneto I, Coordenador de Planejamento 
Operacional, Coordenador de Recursos Humanos, 
Coordenador Administrativo, Chefe do Centro de 
Inteligência, Chefe do Centro de Comunicação 
Social. 

 Subcomandante Geral, Corregedor Geral, 
Coordenador Regional de Policiamento I, 
Coordenador de Planejamento Operacional, 
Coordenador de Recursos Humanos, Coordenador 
Administrativo, Chefe do Centro de Inteligência, 
Chefe do Centro de Comunicação Social, Chefe do 
Centro de Informática. 

 Subcomandante Geral, Coordenador de 
Planejamento Operacional, Coordenador de 
Recursos Humanos, Coordenador Administrativo, 
Chefe do Centro de Inteligência, Chefe do Centro 
de Comunicação Social, e Chefe do Centro de 
Informática. 

 
QUESTÃO 103   
 
A respeito dos órgãos de apoio, marque a alternativa 
CORRETA: 
 

 Os órgãos de apoio são os responsáveis pelo 
atendimento das necessidades dos materiais e de 
pessoal da corporação, executando atividade-meio 
de acordo com a legislação em vigor regulamentos 
e outros documentos baixados pelo comando geral. 

 Complexo de Correição, Ajudância Geral e 
Diretoria de Apoio Administrativo e Logístico, são 
exemplos de órgãos de apoio. 

 Os policiais militares dos órgãos de apoio exercem 
com exclusividade atividades da área meio da 
corporação. 

 Os órgãos de apoio, Diretoria de Apoio 
Administrativo e Logístico e Colégio Tiradentes da 
Polícia Militar são responsáveis pelo 
assessoramento as Coordenadorias Administrativa 
e de Recursos Humanos, respectivamente. 

 O Colégio Tiradentes da Polícia Militar tem sido 
grande alvo de críticas e processos quanto à 
legalidade de sua atuação na rede estadual de 
ensino, uma vez que, sendo órgão de direção da 
Polícia Militar, não pode invadir a esfera do ensino 
público. 

 
QUESTÃO 104   
 
É o órgão de apoio responsável pelo assessoramento 
ao subcomandante-geral e pela integração com sistema 
estadual de ensino: 
 

 O Complexo de Correição nas atividades de 
ressocialização do interno. 

 O Colégio Tiradentes da Polícia Militar de 
Rondônia. 

 A Diretoria de Apoio Administrativo e Logístico; 
 A Diretoria de Ensino nas diversas formações que 

promove. 
 A Diretoria de Pessoal. 

 
QUESTÃO 105   
 
É o órgão responsável pelo planejamento, coordenação, 
fiscalização e controle das atividades relacionadas a 
gestão do pessoal civil e militar da Polícia Militar. 
Competindo-lhe, entre outras, aprovar o plano de férias 
dos oficiais e as Normas Gerais de Ensino e Instrução: 
 

 Coordenadoria de Planejamento Operacional. 
 Diretoria de Ensino. 
 Diretoria de Pessoal. 
 Coordenadoria de Recursos Humanos. 
 Coordenadoria Administrativa. 

 
QUESTÃO 106   
 
Sobre a Diretoria de Apoio Administrativo e Logístico, de 
acordo com o Decreto n°. 12.722/07, assinale a 
alternativa INCORRETA: 
 

 A Divisão de Orçamento e Finanças faz parte da 
estrutura orgânica da Diretoria de Apoio 
Administrativo e Logístico. 

 À Diretoria de Apoio Administrativo e Logístico 
compete estudar, planejar, organizar, dirigir, 
coordenar, controlar e fiscalizar as atividades 
logísticas da Corporação referente à segurança das 
instalações da Diretoria. 

 Ao almoxarifado da Diretoria de Apoio 
Administrativo e Logístico compete a execução das 
atividades de controle e escrituração do patrimônio. 

 A Divisão de Transporte da Diretoria de Apoio 
Administrativo e Logístico compete a execução das 
atividades de manutenção e controle dos veículos e 
prestação do serviço de transporte. 

 A Seção Administrativa, Almoxarifado e 
Controladoria Geral fazem parte da estrutura 
orgânica da Diretoria de Apoio Administrativo e 
Logístico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 107   
 
É atribuição da Diretoria de pessoal: 
 

 Dar pareceres sobre logística. 
 Guarda do Quartel do Comando Geral. 
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 Inclusão e posse de pessoal civil e militar. 
 Publicação de Atos no Boletim da Polícia Militar – 

BPM. 
 Prestar informações de natureza Orçamentária e 

Contábil. 
 

D-6-PM 

 
QUESTÃO 108   
 
Compõe o Sistema de Ensino Policial Militar: 
 

 Órgão Superior do Sistema de Ensino representado 
pela Diretoria de Ensino da Polícia Militar e Órgãos 
de Execução representados pelas OPM 
executoras. 

 Estabelecimento Central do Sistema de Ensino 
representado pela Diretoria de Ensino e 
Estabelecimento de Ensino representado pelas 
coordenações dos cursos no âmbito da PMRO. 

 Órgãos de Execução representados pela Diretoria 
de Ensino e OPM’s executoras e Órgão Superior 
do Sistema de Ensino, representada pela 
Coordenadoria de Recursos Humanos da PMRO. 

 Estabelecimentos de Ensino (EE) representados 
pela Diretoria de Ensino e Estabelecimento Central 
do Sistema de Ensino representado pelo 
Departamento de Ensino da Coordenadoria de 
Recursos Humanos da PMRO. 

 Órgão Superior do Sistema de Ensino (OSSE) 
representada pela Coordenadoria de Recursos 
Humanos da PMRO e Órgão Central do Sistema de 
Ensino (ECSE) representada pela Divisão de 
Formação, Aperfeiçoamento e Especialização da 
Diretoria de Ensino da PMRO. 

 
QUESTÃO 109   
 
Acerca do Processo Disciplinar de Ensino, assinale a 
afirmativa CORRETA: 
 

 Destina-se a apurar as transgressões de caráter 
escolar, previstas no manual do aluno de cada 
atividade de ensino, possibilitando ao aluno 
acusado o exercício do contraditório e ampla 
defesa. 

 São autoridades competentes para instaurar o 
Processo Disciplinar de Ensino o Diretor de Ensino 
ou comandantes do estabelecimento de Ensino, o 
Diretor de Ensino Adjunto ou subcomandantes dos 
estabelecimentos de ensino, o chefe da Divisão de 
Formação, Aperfeiçoamento e Especialização ou 
Chefe da Divisão Operacional dos 
Estabelecimentos de Ensino, o Coordenador do 
Curso e os comandantes de Companhia dos 
Alunos. 

 O Processo Disciplinar de Ensino destina-se a 
apurar as condições constantes nos incisos III e IX 
do art. 63 aos alunos matriculados em atividade de 
ensino, segundo os critérios estabelecidos nesta 
DGE, garantindo ao acusado o exercício do 
contraditório e da ampla defesa. 

 Destina-se a formalizar procedimentos diversos 
relacionados a problemas, variações, modificações 

ou adaptações necessárias, constatadas no 
decorrer das atividades de ensino. 

 Caso a solução do processo seja pelo 
desligamento do aluno acusado, os autos serão 
remetidos ao Coordenador de Recursos Humanos 
da PMRO para fins de homologação ou avocação. 

 
QUESTÃO 110   
 
Segundo a Diretriz Geral de Ensino em vigência na 
Polícia Militar do Estado de Rondônia, qual atividade de 
ensino tem finalidade qualificar os recursos humanos, 
necessários para o desempenho das atividades típicas 
dos cargos policiais militares? 
 

 Cursos de adaptação. 
 Cursos de Especialização. 
 Cursos de Formação. 
 Cursos de Habilitação. 
 Cursos de Extensão. 

 
QUESTÃO 111   
 
São motivos que ensejam o desligamento do aluno 
matriculado em atividade de ensino por ato de ofício do 
Diretor de Ensino ou Comandante de Estabelecimento 
Ensino, EXCETO: 
 

 Reprovação por nota ou conceito relativo à aptidão. 
 Por ter sido licenciado a pedido ou ex officio da 

Corporação. 
 Pela constatação, mesmo posterior, da falta de 

preenchimento de requisito para inscrição no 
concurso, seleção ou matrícula na atividade de 
ensino. 

 Por ingresso no comportamento “INSUFICIENTE”, 
mesmo durante o curso, até a data da formatura. 

 Por ato de indisciplina ou envolvimento, antes ou 
após o seu ingresso na atividade de ensino, em 
fato que o comprometa moral ou profissionalmente, 
demonstrando incapacidade para a permanência 
na atividade de ensino ou para desempenho das 
novas funções e/ou cargos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 112   
 
São justificativas que abonam a falta do aluno em 
atividade de ensino, EXCETO: 
 

 Por motivo de dispensa médica ou baixa hospitalar 
ainda que não comprovada em atestado de origem 
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a relação de causa e efeito com a atividade de 
ensino e/ou serviço. 

 Em caso de emprego do aluno para fins de justiça. 
 Em caso de emprego do aluno para a garantia da 

ordem pública. 
 Decorrentes de cumprimento de ordem superior. 
 Luto, nos casos previstos na legislação orgânica da 

PMRO. 
 

QUESTÃO 113   
 
Marque a alternativa que não é considerado motivo para 
desligamento do aluno da atividade de ensino: 
 

 Inadaptabilidade. 
 Desistência voluntária. 
 Lactação. 
 Reprovação por índice de frequência.  
 Falecimento. 

 
QUESTÃO 114   
 
Com base na Diretriz Geral de Ensino – DGE (D-6-PM) 
analise as assertivas e em seguida marque a alternativa 
CORRETA: 
 
I A solução do Processo Disciplinar de Ensino, 

caracterizando a inadaptabilidade escolar e/ou 
funcional da carreira Policial Militar poderá 
acarretar o desligamento do Aluno da atividade de 
ensino. 

II Avaliar a mudança de comportamento dos 
discentes e em que níveis ocorrem essas 
mudanças com relação aos objetivos propostos é 
um dos objetivos da avaliação do rendimento de 
aprendizagem. 

III A Flexibilidade não pode ser considerada um dos 
princípios do Ensino Policial Militar. 

  
 Somente as assertivas I e II estão corretas. 
 Somente a assertiva III está correta. 
 Somente a assertiva I está correta. 
 Somente as assertivas II e III estão corretas. 
 Todas as assertivas estão corretas. 

 
QUESTÃO 115   
 
Dentre os princípios do Ensino Policial Militar, marque 
aquele que deve estimular permanentemente o 
individuo ou o grupo para a pesquisa, como forma de 
aprofundamento da cultura profissional e geral: 
 

 Oportunidade. 
 Conhecimento. 
 Compreensão e valorização das diferenças. 
 Iniciativa. 
 Objetividade. 

 

POLÍCIA COMUNITÁRIA 

 
QUESTÃO 116   
 
Segundo o princípio de polícia comunitária 
“Policiamento Descentralizado e Personalizado”: 

 
 É necessário um policial plenamente envolvido com 

a comunidade, conhecido pela mesma e 
conhecedor de suas realidades. 

 É necessária a manutenção de pessoas adequadas 
à nova polícia. 

 Os problemas mais importantes para a população 
podem não ser os mais importantes para a polícia. 

 A finalidade da existência da Polícia Militar é 
promover segurança à população através do 
policiamento ostensivo. 

 A melhor solução é aquela que satisfaz a 
comunidade, melhora a segurança, diminui a 
ansiedade, aumenta a ordem, fortalece os laços 
entre polícia e comunidade e minimiza ações 
coercitivas. 

 
QUESTÃO 117   
 
Com base na filosofia de Polícia Comunitária, assinale a 
alternativa que não condiz com o princípio da “Filosofia 
e Estratégia Organizacional”: 
 

 A base desta filosofia é a comunidade; 
 A tradução pela Polícia dos anseios e as 

preocupações das comunidades são em 
procedimentos de segurança. 

 A polícia deve buscar, junto às comunidades, os 
anseios e as preocupações das mesmas. 

 A própria comunidade deverá buscar seus anseios 
e preocupações. 

 A Polícia não deve buscar ideias pré-concebidas 
pela comunidade. 

 
QUESTÃO 118   
 
Com base nos ensinamentos de Robert Trojanowicz 
acerca do que não é Policiamento Comunitário, marque 
a alternativa que referencia o Policiamento Comunitário: 
 

 Fórmula mágica ou panaceia. 
 Simples edificação. 
 Modalidade ou uma ação especializada isolada 

dentro da Instituição. 
 Condescendente com o crime. 
 Pode se beneficiar de novas tecnologias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 119   
 
O princípio de polícia comunitária nominado 
“Comprometimento da Organização com a Concessão 
de Poder à Comunidade” explicita que: 
 

 A Polícia deve ser, nas suas estruturas básicas e 
em seu funcionamento, um serviço democrático. 
Isso pressupõe a necessária participação de todos 
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os integrantes do serviço e do conjunto da 
população na elaboração das políticas policiais. 

 Os objetivos da polícia devem corresponder às 
necessidades da comunidade, ser flexíveis, 
realizáveis e mensuráveis. 

 Dentro da comunidade, os cidadãos devem 
participar como plenos parceiros da polícia, dos 
direitos e das responsabilidades envolvidas na 
identificação, priorização e solução dos problemas. 

 Uma comunidade com mais poder, trabalhando em 
conjunto com uma polícia com mais poder, resulta 
numa situação em que o todo é maior do que a 
soma das partes. 

 É exercido, visando preservar o interesse da 
segurança pública nas comunidades resguardando 
o bem comum em sua maior amplitude. 

 
QUESTÃO 120   
 
Em 1829, Sir Robert Pell, primeiro Ministro Inglês, 
fundou a Polícia Londrina. O mesmo explica sobre os 
princípios da Polícia Moderna. Assinale a alternativa 
que condiz com um princípio da Polícia Moderna: 
 

 A polícia deve ser estável, eficaz e organizada, 
debaixo do controle do governo. 

 A missão básica para a polícia existir é reprimir o 
crime e a desordem. 

 O nível de cooperação do público para desenvolver 
a segurança pode contribuir no aumento 
proporcional do uso da força. 

 A capacidade de a polícia realizar suas obrigações 
independe da aprovação pública de suas ações. 

 O teste da eficiência da Polícia não será pela 
ausência do crime e da desordem, e sim pela 
capacidade de força de reprimir esses problemas. 

 



 
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE RONDÔNIA 

PROCESSO SELETIVO INTERNO 
CHOA/PM-2018 

 
A Comissão do Curso de Habilitação de Oficiais de Administração CHOA/PMRO-2018, 

no uso das atribuições que lhe confere a Portaria nº 363/2018/PM-CRH, 06 de fevereiro de 2018, 

divulga o Gabarito Oficial definitivo, após julgamento de recursos, da prova de nível intelectual e 

conhecimentos profissionais ocorrida no dia 15/04/2018 na Diretoria de Ensino da PMRO, 

conforme quadro a seguir: 

 

1 B  31 A  61 B  91 ANULADA 

2 D  32 E  62 D  92 D 

3 C  33 B  63 A  93 D 

4 A  34 D  64 A  94 C 

5 C  35 A  65 ANULADA  95 C 

6 A  36 ANULADA  66 E  96 E 

7 D  37 B  67 C  97 B 

8 C  38 B  68 E  98 A 

9 E  39 E  69 D  99 B 

10 A  40 ANULADA  70 D  100 E 

11 E  41 C  71 B  101 C 

12 E  42 E  72 C  102 E 

13 B  43 B  73 C  103 A 

14 E  44 A  74 D  104 B 

15 C  45 D  75 D  105 D 

16 B  46 ANULADA  76 C  106 C 

17 A  47 C  77 C  107 C 

18 A  48 D  78 C  108 C 

19 C  49 D  79 A  109 C 

20 C  50 D  80 D  110 C 

21 C  51 A  81 C  111 E 

22 A  52 E  82 E  112 A 

23 A  53 B  83 C  113 C 

24 B  54 E  84 C  114 A 

25 E  55 A  85 D  115 D 

26 B  56 C  86 D  116 A 

27 B  57 C  87 E  117 D 

28 B  58 A  88 D  118 E 

29 D  59 A  89 E  119 C 

30 D  60 B  90 A  120 A 

 


