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Subtenente

1º Sargento (3 anos)

2º Sargento (3 anos + CAS)

CFS - 3º Sargento (4 anos)

CFC - Cabo (2 anos)

Soldado 1ª Classe

Soldado 2ª Classe (4 anos)

Soldado 3ª Classe (1 ano)

Soldado 3ª Classe NQ (+- 9 meses)

Coronel

Carreiras Militares Estaduais em SC
Tenente Coronel (3 anos + CSP)

Major (3 anos)

Capitão (3,5 anos + CAO)

1º Tenente (3,5 anos)

2º Tenente (2 anos)

Aspirante a Oficial (6 meses)

Cadete 4º período (5-6 meses)

Cadete 3º período (5-6 meses)

Cadete 2º período (5-6 meses)

Cadete 1º período (5-6 meses)



2

Grau hierárquico Subsídio IRESA Aux.A.(méd) Total Bruto Grau hierárquico

Coronel 22.601,22 4350,73 220,00 27.171,95 Coronel

Tenente Coronel 20.341,09 3915,65 220,00 24.476,74 Tenente Coronel

Major 18.080,97 3480,58 220,00 21.781,55 Major

Capitão 15.820,84 3045,51 220,00 19.086,35 Capitão

1º Tenente 14.464,79 2784,47 220,00 17.469,26 1º Tenente

2º Tenente 12.882,69 2479,91 220,00 15.582,60 2º Tenente

Aspirante a Oficial 11.300,61 2175,36 220,00 13.695,97 Aspirante a Oficial

Cadete 4º período 5.650,30 Não 220,00 5.870,30 Cadete 4º período

Cadete 3º período 5.198,27 Não 220,00 5.418,27 Cadete 3º período

Cadete 2º período 4.972,26 Não 220,00 5.192,26 Cadete 2º período

Cadete 1º período 4.746,24 Não 220,00 4.966,24 Cadete 1º período

Subtenente 10.950,28 2107,92 220,00 13.278,20 Subtenente

1º Sargento 8.659,38 1666,93 220,00 10.546,31 1º Sargento

2º Sargento 7.360,47 1416,89 220,00 8.997,36 2º Sargento

3º Sargento 6.256,40 1204,35 220,00 7.680,75 3º Sargento

Cabo 5.317,94 1023,7 220,00 6.561,64 Cabo

Soldado 1ª Classe 4.520,24 870,14 220,00 5.610,38 Soldado 1ª Classe

Soldado 2ª Classe 4.068,21 783,13 220,00 5.071,34 Soldado 2ª Classe

Soldado 3ª Classe 3.842,20 739,62 220,00 4.801,82 Soldado 3ª Classe

Soldado 3ª Classe NQ 3.842,20 Não tem IRESA 220,00 4.062,20 Soldado 3ª Classe NQ



• Altura
• Teste de Aptidão Física
• Escolaridade:
- CFO PMSC
- CFO CBMSC
- Curso de Adaptação a Oficiais da Saúde e Capelães
- CFSd PMSC e CFSd CBMSC

• Idade

Exigências Básicas



O que estudar?



I – para o Quadro de Oficiais Policiais Militares (QOPM):

a) Direito Constitucional;*

b) Direito Administrativo;

c) Direito Penal Comum* e Militar;

d) Direito Processual Penal Comum* e Militar;

e) Direito Civil;

f) Legislação Institucional;*

g) Língua Portuguesa e Redação;*

h) Inglês; e

i) Informática*

Decreto Nº 1.479/2013



VII – para o Quadro de Praças Policial Militar (QPPM):

a) Direito Constitucional;

b) Direito Penal Comum;

c) Direito Processual Penal Comum;

d) Legislação Institucional;

e) Língua Portuguesa e Redação; e

f) Informática;

Decreto Nº 1.479/2013



CFO PMSC (questões ABCDE):

• 8 Legislação Institucional (CTB, CPM, Estatuto, Decreto-lei 
667, Decreto 88.777, RDPMSC, LC 587/2013, LC 614/2013, LC 
318/2006, Lei nº 6.215/83 LPO, Decreto nº 19.236/83 RLPO)

• 8* Direito Penal Militar

• 8* Direito Processual Penal Militar

• 24 de 80 (30%*)

• *podem aparecer em discursivas

Edital Aberto (2017)



CFO PMSC (2015):

6 Legislação Institucional:

• 2 Estatuto

• 1 RDPMSC

• 1 Dec. Lei 667

• 1 Dec. 88777

• 1 LC 614/13

Última Prova
CFO PMSC (2017 – parte anulada):

8 Legislação Institucional:

• 2 Estatuto

• 1 RDPMSC

• 1 Dec. Lei 667

• 1 Dec. 88777

• 1 LC 587/13

• 1 LC 318/06

• 1 CTB



CFSd PMSC (2015):

8 Legislação Institucional (CTB, CPM, Estatuto, Decreto-
lei 667, Decreto 88.777, RDPMSC, LC 587/2013)

• 8 de 50 (16%)

CFSd – Legislação Institucional (2015):

• 1 LC 587/2013

• 2 RDPMSC

• 5 Estatuto

Último CFSd



CFC (último 2017):

• 5 de 50 Legislação Institucional

• 3 de 50 Direito Militar

• 6 de 50 Tópicos de Direito (Penal e Processual Penal)

CUIDADO: Constitucional matéria transversal

CFC (último 2017):

Legislação Institucional:

• 3 x Estatuto

• 1 x 318

• 1 x 16.773

Seleções Internas



CFS (último 2017):

• 6 de 50 Legislação Institucional

• 6 de 50 Direito Militar

• 5 de 50 Tópicos de Direito (Penal e Processual Penal)

CFS (último 2017):

Legislação Institucional:

• 2 x Estatuto

• 2 x LC 614

• 2 x RDPMSC

Seleções Internas



II – para o Quadro de Oficiais Bombeiros Militar (QOBM):

a) Língua Portuguesa e Redação;

b) Direito Constitucional;

c) Direito Administrativo;

d) Raciocínio Analítico;

e) Raciocínio Lógico;

f) Administração Pública;

g) Matemática;

h) Física;

i) Química;

j) Inglês; e

k) Informática

Decreto Nº 1.479/2013



VIII – para o Quadro de Praças Bombeiros Militar (QPBM):

a) Língua Portuguesa e Redação;

b) Matemática;

c) Química;

d) História;

e) Geografia;

f) Física;

g) Informática;

h) Legislação Institucional;

i) Noções Básicas de Primeiros Socorros; e

j) Segurança e Proteção Contra Incêndios.

Decreto Nº 1.479/2013



Como estudar?



Definir uma carga de estudo diária:

• 3 horas / 2 horas / 1 hora / 30 minutos

Dividir o período levando-se em consideração:

• Conteúdos (matérias) x Quantidade de questões de cada assunto x Conhecimento dos 
assuntos

• Não ficar muito tempo apenas num conteúdo

Na parte de legislação (maior parte):

- Leis “secas”

- Questões objetivas (cuidando)

- Observar a repetição dos erros

- Inovação CFO PMSC: questões discursivas!

Como Estudar



Onde encontrar 

materiais de apoio?



Normas disponíveis em:
• http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/

Constituicao.htm
• http://www4.planalto.gov.br/legislacao

• http://200.192.66.20/alesc/pesquisadocumentos.as
p

• http://www.pge.sc.gov.br/index.php/legislacao-
estadual-pg

Cuidados Principais

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
http://www4.planalto.gov.br/legislacao
http://200.192.66.20/alesc/pesquisadocumentos.asp
http://www.pge.sc.gov.br/index.php/legislacao-estadual-pg






Provas antigas:

- Cuidado: 2013

Cuidados Principais



1. Artigos base:
Artigos 1º ao 5º e seus LXXVIII incisos e 4 parágrafos + Segurança 
+ Militares 42, 142 e 144, demais que tratam sobre militares
• Sempre caem! Geralmente mais uma: Constitucional; 

Legislação; Direito Administra-tivo; Administração Pública; 
Outros assuntos.

• Também da Constituição do Estado de SC.
II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma 
coisa senão em virtude de lei;

Noções Introdutórias e Resoluções de Questões



03 – (IOBV, 2017/CFO-PMSC) (Etapa anulada) Nos termos do artigo 5o , inciso II da 
Constituição Federal, “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em 
virtude de lei”. Sobre o citado inciso, assinale a alternativa falsa:

a) O texto legal estampa o princípio da legalidade, traduzindo que a lei é o instrumento, por 
excelência, de conformação jurídica das relações sociais;

b) Da aplicação do princípio da legalidade decorre o necessário respeito ao devido processo 
legal;

c) Pelo princípio da legalidade, o particular pode fazer tudo o que a lei não lhe proíbe, vigorando 
o princípio da autonomia da vontade;

d) Não pode ocorrer condenação de indivíduo que desconheça teor de lei que criminalize 
conduta por ele praticada; 

e) O princípio da legalidade surgiu com o Estado de Direito, opondo-se a toda e qualquer forma 
de poder autoritário ou antidemocrático.

Noções Introdutórias e Resoluções de Questões



03 – (IOBV, 2017/CFO-PMSC) (Etapa anulada) Nos termos do artigo 5o , inciso II da 
Constituição Federal, “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em 
virtude de lei”. Sobre o citado inciso, assinale a alternativa falsa:

a) O texto legal estampa o princípio da legalidade, traduzindo que a lei é o instrumento, por 
excelência, de conformação jurídica das relações sociais;

b) Da aplicação do princípio da legalidade decorre o necessário respeito ao devido processo 
legal;

c) Pelo princípio da legalidade, o particular pode fazer tudo o que a lei não lhe proíbe, vigorando 
o princípio da autonomia da vontade;

d) Não pode ocorrer condenação de indivíduo que desconheça teor de lei que criminalize 
conduta por ele praticada; 

e) O princípio da legalidade surgiu com o Estado de Direito, opondo-se a toda e qualquer forma 
de poder autoritário ou antidemocrático.

Noções Introdutórias e Resoluções de Questões



05 – (IOBV, 2017/CFO-PMSC) (Etapa anulada) No que diz respeito à
segurança pública, como dever do Estado, assinale a alternativa incorreta. 
A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, 
é exercida para preservação da ordem pública e da incolumidade das 
pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:

a) Polícia Rodoviária Federal;

b) Polícia Ferroviária Federal;

c) Polícias militares;

d) Corpos de bombeiros militares;

e) Ministério Público. 

Noções Introdutórias e Resoluções de Questões



05 – (IOBV, 2017/CFO-PMSC) (Etapa anulada) No que diz respeito à
segurança pública, como dever do Estado, assinale a alternativa incorreta. 
A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, 
é exercida para preservação da ordem pública e da incolumidade das 
pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:

a) Polícia Rodoviária Federal;

b) Polícia Ferroviária Federal;

c) Polícias militares;

d) Corpos de bombeiros militares;

e) Ministério Público. 

Noções Introdutórias e Resoluções de Questões



32 – (IOBV, 2015/CFSD) De acordo com o disposto na 
Constituição do Estado de Santa Catarina, será transferido 
diretamente para a reserva o militar:

a) que, enquanto em efetivo serviço, se filiar a partido político;

b) da ativa que aceitar cargo, emprego ou função pública 
temporária;

c) em atividade que aceitar cargo público civil permanente;

d) que participar de greve.

Noções Introdutórias e Resoluções de Questões



32 – (IOBV, 2015/CFSD) De acordo com o disposto na 
Constituição do Estado de Santa Catarina, será transferido 
diretamente para a reserva o militar:

a) que, enquanto em efetivo serviço, se filiar a partido político;

b) da ativa que aceitar cargo, emprego ou função pública 
temporária;

c) em atividade que aceitar cargo público civil permanente 
(Art. 31, §5º, CESC);

d) que participar de greve.

Noções Introdutórias e Resoluções de Questões



26 – (CONSULPLAN, 2015/CFO-CBMSC) “A autoridade pública 
municipal, de maneira claramente ilegal, recusa‐se a emitir 
certidão pedida por um indivíduo, que dela necessita para 
efetuar contrato de compra e venda de um imóvel.” Nesta 
situação, é cabível:

a) ação civil pública;

b) mandado de segurança;

c) habeas data;

d) habeas corpus.

Noções Introdutórias e Resoluções de Questões



26 – (CONSULPLAN, 2015/CFO-CBMSC) “A autoridade pública municipal, de 
maneira claramente ilegal, recusa‐se a emitir certidão pedida por um 
indivíduo, que dela necessita para efetuar contrato de compra e venda de 
um imóvel.” Nesta situação, é cabível:

a) ação civil pública; (para a proteção do patrimônio público e social, do meio 
ambiente e de outros interesses difusos e coletivos);

b) mandado de segurança; (Art. 5º, LXVIII, LXIX, LXX, LXXI e LXXII, CRFB/88);

c) habeas data;

d) habeas corpus. (sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação 
em sua liberdade de locomoção).

Noções Introdutórias e Resoluções de Questões



De acordo com o artigo 4º da CRFB, podemos afirmar que a República 
Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais, dentre 
outros, pelos seguintes princípios:

I – independência nacional; prevalência dos direitos humanos; 
autodeterminação dos povos; intervenção; desigualdade entre os 
Estados;

II – solução pacífica dos conflitos; repúdio ao terrorismo e ao racismo; 
cooperação entre os povos para o progresso da humanidade; não 
concessão de asilo político;

III – dependência nacional; prevalência dos direitos humanos; 
autodeterminação dos povos; intervenção; igualdade entre os Estados;

IV – igualdade entre os Estados; defesa da paz; solução pacífica dos 
conflitos; repúdio ao terrorismo; e racismo.



a) Somente a I e II estão corretas.

b) Todas estão verdadeiras.

c) Somente a III e IV estão corretas.

d) Somente a IV está correta.

e) Todas estão falsas.

Noções Introdutórias e Resoluções de Questões



De acordo com o artigo 4º da CRFB, podemos afirmar que a República 
Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais, dentre 
outros, pelos seguintes princípios:

I – independência nacional; prevalência dos direitos humanos; 
autodeterminação dos povos; intervenção; desigualdade entre os 
Estados;

II – solução pacífica dos conflitos; repúdio ao terrorismo e ao racismo; 
cooperação entre os povos para o progresso da humanidade; não
concessão de asilo político;

III – dependência nacional; prevalência dos direitos humanos; 
autodeterminação dos povos; intervenção; igualdade entre os Estados;

IV – igualdade entre os Estados; defesa da paz; solução pacífica dos 
conflitos; repúdio ao terrorismo; e racismo.



a) Somente a I e II estão corretas.

b) Todas estão verdadeiras.

c) Somente a III e IV estão corretas.

d) Somente a IV está correta.

e) Todas estão falsas.

Noções Introdutórias e Resoluções de Questões



2. Prazos, datas, períodos:
TÊM CAÍDO SEMPRE – DECORE-OS, inclusive no CFO 
2015 (IOBV) em várias questões o erro estava nos 
prazos. No CFSd idem.
Atenção a prazos irregulares, os prazos mais 
comuns são: 24h, 48h, 5 dias úteis, 30 dias, 6 meses, 
1 ano, 2 anos (evidentemente existem diversos 
outros).

Noções Introdutórias e Resoluções de Questões



32 – (CFSD, 2017/CBMSC) De acordo com a Lei 
Estadual nº 6.218/1983, os policiais-militares, por 
motivo de núpcias, têm direito a afastamento total 
do serviço por:

a) 7 dias;

b) 8 dias;

c) 10 dias;

d) 12 dias;

e) 14 dias.



32 – (CFSD, 2017/CBMSC) De acordo com a Lei 
Estadual nº 6.218/1983, os policiais-militares, por 
motivo de núpcias, têm direito a afastamento total 
do serviço por:

a) 7 dias;

b) 8 dias;

c) 10 dias;

d) 12 dias;

e) 14 dias.



3. Conhecimentos Gerais e Pensamento lógico:

• Relação de Poderes:

• Poder Executivo (Administrativo)

• Poder Legislativo

• Poder Judiciário

• Autoridades de cada poder e os níveis que ocupam

• Organograma básico

• Independência (Autonomia)

• Convivência harmônica

Noções Introdutórias e Resoluções de Questões



• Níveis e relação dos entes (iniciativa das 
leis e competência originária de 
julgamento)

• União (Federal)

• Estadual

• Municipal

Noções Introdutórias e Resoluções de Questões



04 – (IOBV, 2017/CFO–PMSC) (Etapa anulada) Conforme disposto no artigo 125 da 
Constituição Federal, “Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios 
estabelecidos nesta Constituição”. Sobre essa afirmação, é incorreto afirmar:

a) A competência dos tribunais é definida na Constituição do Estado, e a lei de 
organização judiciária é de iniciativa do Tribunal de Justiça;

b) A Justiça Militar Estadual é constituída, em primeiro grau, pelo próprio Tribunal 
de Justiça, nos Estados em que o efetivo militar seja superior a vinte mil 
integrantes;

c) É de competência de lei estadual, mediante proposta do Tribunal de Justiça, a 
criação da Justiça Militar Estadual;

d) Compete aos juízes de direito do juízo militar processar e julgar, singularmente, 
os crimes militares cometidos contra civis;

e) Compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar os militares dos Estados, 
nos crimes militares definidos em lei, e as ações judiciais contra atos disciplinares 
militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil.



04 – (IOBV, 2017/CFO–PMSC) (Etapa anulada) Conforme disposto no artigo 125 da 
Constituição Federal, “Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios 
estabelecidos nesta Constituição”. Sobre essa afirmação, é incorreto afirmar:

a) A competência dos tribunais é definida na Constituição do Estado, e a lei de 
organização judiciária é de iniciativa do Tribunal de Justiça;

b) A Justiça Militar Estadual é constituída, em primeiro grau, pelo próprio 
Tribunal de Justiça, nos Estados em que o efetivo militar seja superior a vinte 
mil integrantes;

c) É de competência de lei estadual, mediante proposta do Tribunal de Justiça, a 
criação da Justiça Militar Estadual;

d) Compete aos juízes de direito do juízo militar processar e julgar, singularmente, 
os crimes militares cometidos contra civis;

e) Compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar os militares dos Estados, 
nos crimes militares definidos em lei, e as ações judiciais contra atos disciplinares 
militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil.



33 – (IOBV, 2015/CFSD) Quanto ao Poder Judiciário é
incorreto afirmar:

a) Aos juízes é vedado dedicar-se à atividade político-
partidária;

b) Os quinze Ministros do Superior Tribunal Militar serão 
escolhidos, todos, dentre integrantes das carreiras militares;

c) São órgãos da Justiça Militar o Superior Tribunal Militar os 
Tribunais e Juízes Militares instituídos por lei;

d) À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes 
militares definidos em lei.



33 – (IOBV, 2015/CFSD) Quanto ao Poder Judiciário é
incorreto afirmar:

a) Aos juízes é vedado dedicar-se à atividade político-
partidária;

b) Os quinze Ministros do Superior Tribunal Militar serão 
escolhidos, todos, dentre integrantes das carreiras 
militares;

c) São órgãos da Justiça Militar o Superior Tribunal Militar os 
Tribunais e Juízes Militares instituídos por lei;

d) À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes 
militares definidos em lei.



34 – (IOBV, 2015/CFSD) Em relação as atribuições dos órgãos de 
segurança pública, constitucionalmente previstas, é incorreto
afirmar. 

a) Às guardas municipais compete o policiamento ostensivo e a 
preservação da ordem pública nas vias públicas urbanas; 

b) A polícia federal exerce as funções de polícia marítima, 
aeroportuária e de fronteiras;

c) Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação 
da ordem pública;

d) Aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições 
definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa 
civil.



34 – (IOBV, 2015/CFSD) Em relação as atribuições dos órgãos de 
segurança pública, constitucionalmente previstas, é incorreto
afirmar. 

a) Às guardas municipais compete o policiamento ostensivo e a 
preservação da ordem pública nas vias públicas urbanas; 
(proteção de seus bens, serviços e instalações)

b) A polícia federal exerce as funções de polícia marítima, 
aeroportuária e de fronteiras;

c) Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da 
ordem pública;

d) Aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições 
definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil.



4. Época de criação da norma:
1. Pós 2003 separação PMSC x CBMSC
2. Pós 1988 não há mais Decreto-Lei (novos):

1. Cuidado, há decretos e há leis.
2. Há decreto-lei anterior a 1988 ainda vigente.

3. 2014 remuneração passou a ser subsídio
4. Contexto de criação.

5. Hierarquia de Leis - Pirâmide de Hans Kelsen:

1. “Submissão” das normas inferiores

2. Importância e finalidade de cada norma

Articulação das normas: Livros – Títulos – Capítulos

Artigos (Art. 1º... Art. 10, Art. 10-A), parágrafos (§1º, §2º), incisos (I, II, III), alíneas 
(a, b, c)

Noções Introdutórias e Resoluções de Questões



6. Razão de existir / contexto de criação das normas / leis / 
regramentos:

1. Via de regra as normas são criadas com objetivos claros e 
influenciadas por fatos ocorridos ou que estão ocorrendo:

• Cargos privativos de brasileiros natos.

• Competência originária de julgamento (ver item já comentado).

• Penas (em direito penal e penal militar).

• Emenda da Constituição do Estado nº 33/2003: Separação em SC 
da PMSC e CBM.

Noções Introdutórias e Resoluções de Questões



2. Cuidar com textos ilógicos:

Salvo exceções a lei não é escrita para dizer o óbvio:

• O que é proibido / permitido para todos não precisa ser repetido para um 
[...] grupo específico. Ao militar é permitido filiar-se a partidos políticos.

• Textos redundantes são fruto da invenção do autor da questão: inativos, 
reserva e reformados. Brasileiros natos e naturalizados  Brasileiros.

• Conclusões (premissas, axiomas sem nexo) são feitos pelo autor da 
questão.

• 3. Muito cuidado, entretanto, com as exceções: idade das praças 
(reserva e reforma iguais); penas de leis militares; normas com objetivos 
pessoais; etc.

Noções Introdutórias e Resoluções de Questões



Ilogicidade, texto impreciso

17 – (CFO, 2015/PMSC-IOBV) São competências do Superior Tribunal de Justiça, exceto:

a) Processar e julgar, originariamente, os mandados de segurança e os habeas data contra ato de 
Ministro de Estado, dos Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica ou do próprio Tribunal; 
os habeas corpus, quando o coator ou paciente for qualquer das pessoas mencionadas na alínea "a", ou 
quando o coator for tribunal sujeito à sua jurisdição, Ministro de Estado ou Comandante da Marinha, do 
Exército ou da Aeronáutica, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral;

b) Processar e julgar, originariamente os juízes da Justiça Militar e da Justiça do Trabalho, nos crimes 
comuns e de responsabilidade, e os membros do Ministério Público da União, ressalvada a competência 
da Justiça Eleitoral e as causas fundadas em tratado ou contrato da União com Estado estrangeiro ou 
organismo internacional;

c) Julgar, em recurso ordinário, os habeas corpus decididos em única ou última instância pelos Tribunais 
Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão for 
denegatória; os mandados de segurança decididos em única instância pelos Tribunais Regionais Federais 
ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando denegatória a decisão;

d) Julgar, em recurso especial, as causas decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais 
Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão 
recorrida der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal.



Ilogicidade, texto impreciso

17 – (CFO, 2015/PMSC-IOBV) São competências do Superior Tribunal de Justiça, exceto:

a) Processar e julgar, originariamente, os mandados de segurança e os habeas data contra ato de 
Ministro de Estado, dos Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica ou do próprio Tribunal; 
os habeas corpus, quando o coator ou paciente for qualquer das pessoas mencionadas na alínea "a", ou 
quando o coator for tribunal sujeito à sua jurisdição, Ministro de Estado ou Comandante da Marinha, do 
Exército ou da Aeronáutica, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral;
b) Processar e julgar, originariamente os juízes da Justiça Militar (expressão genérica, não é um 
único órgão) e da Justiça do Trabalho (expressão genérica, não é um único órgão), nos crimes 
comuns e de responsabilidade, e os membros do Ministério Público da União, ressalvada a 
competência da Justiça Eleitoral e as causas fundadas em tratado ou contrato da União com 
Estado estrangeiro ou organismo internacional.

c) Julgar, em recurso ordinário, os habeas corpus decididos em única ou última instância pelos Tribunais 
Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão for 
denegatória; os mandados de segurança decididos em única instância pelos Tribunais Regionais Federais 
ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando denegatória a decisão;

d) Julgar, em recurso especial, as causas decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais 
Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão 
recorrida der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal.



7. Cuidado com palavras totalitárias ou que excluem possibilidades alternativas:

Dentro da sistemática de usar “palavras” (advérbios, alguns verbos, etc.) a seu favor:

• Muito cuidado com palavras totalitárias ou que excluem exceções: sempre, nunca, 
jamais, sem exceção, completamente; sem ressalvas; não; em qualquer situação; 
ninguém; todos; em hipótese alguma; não será nunca; não pode. Ainda: Entretanto; 
mas somente; exceto; somente; salvo; contudo; só pode.

• Deve (obrigatoriamente; em qualquer situação) x Pode (possível; poderá; e variações)*. 
Extrema dificuldade na criação de questões erradas com a palavra “pode” (e variações).

Também costumam ser incorretas expressões que representam parcialidade: parcial, 
injusto, pessoal, quando o correto seria: imparcial, justo, impessoal.

Mas atenção: Garantias constitucionais, princípios, valores éticos e morais, direitos 
constitucionais, costumam estar CORRETAMENTE atrelados a algumas palavras totalitárias.

Ainda: Garantias, em geral, não são ruins!

Noções Introdutórias e Resoluções de Questões



31 – (IOBV, 2015/CFSD) A Constituição do Estado de Santa Catarina ao 
tratar do processo administrativo, determina, independentemente do 
objeto ou procedimento, a observância dos seguintes requisitos de 
validade:

a) respeito irrestrito aos princípios da isonomia, publicidade e 
pessoalidade;

b) o contraditório, a defesa ampla e o despacho ou decisão motivados;

c) o devido processo legal e o prazo razoável de sua duração, limitado 
ao máximo de sessenta dias;

d) o contraditório, a defesa ampla, o devido processo legal além do 
respeito irrestrito aos princípios da isonomia, da publicidade, da 
impessoalidade e da razoável duração do processo, limitado ao 
máximo de noventa dias.



31 – (IOBV, 2015/CFSD) A Constituição do Estado de Santa Catarina ao 
tratar do processo administrativo, determina, independentemente do 
objeto ou procedimento, a observância dos seguintes requisitos de 
validade:

a) respeito irrestrito aos princípios da isonomia, publicidade e 
pessoalidade;

b) o contraditório, a defesa ampla e o despacho ou decisão motivados 
(Art. 16, §5º, CESC);

c) o devido processo legal e o prazo razoável de sua duração, limitado ao 
máximo de sessenta dias

d) o contraditório, a defesa ampla, o devido processo legal além do respeito 
irrestrito aos princípios da isonomia, da publicidade, da impessoalidade e 
da razoável duração do processo, limitado ao máximo de noventa dias.



5 – (IESES, CFSD) Analise as assertivas I, II e III abaixo. Depois assinale a resposta correta:

I - Segundo o que determina a Constituição do Estado de Santa Catarina quanto aos militares 
estaduais, o militar da ativa que aceitar cargo, emprego ou função pública temporária, não eletiva, 
ainda que da administração indireta, passará para a reserva depois de três anos de afastamento, 
contínuos ou não;

II - Segundo o que determina a Constituição do Estado de Santa Catarina quanto aos militares 
estaduais, aos oficiais da ativa, reserva ou reformados, é garantido soldo que não ultrapasse o 
correspondente dos servidores militares federais;

III - Segundo o que determina a Constituição do Estado de Santa Catarina, a administração é obrigada 
a fornecer a qualquer interessado certidão ou cópia autenticada, no prazo máximo de quinze dias, de 
atos, contratos e convênios administrativos, sob pena de responsabilidade da autoridade competente 
ou do servidor que negar ou retardar a expedição;

Assinale a resposta correta:

a) São verdadeiras as assertivas I, II e III.

b) São verdadeiras apenas as assertivas I e II.

c) São falsas as assertivas I, II e III.

d) Apenas as assertivas II e III são verdadeiras.



5 – (IESES, CFSD) Analise as assertivas I, II e III abaixo. Depois assinale a resposta correta:

I - Segundo o que determina a Constituição do Estado de Santa Catarina quanto aos militares 
estaduais, o militar da ativa que aceitar cargo, emprego ou função pública temporária, não eletiva, 
ainda que da administração indireta, passará para a reserva depois de três anos (dois anos) de 
afastamento, contínuos ou não;

II - Segundo o que determina a Constituição do Estado de Santa Catarina quanto aos militares 
estaduais, aos oficiais da ativa, reserva ou reformados, é garantido soldo que não ultrapasse o 
correspondente dos servidores militares federais;

III - Segundo o que determina a Constituição do Estado de Santa Catarina, a administração é obrigada 
a fornecer a qualquer interessado certidão ou cópia autenticada, no prazo máximo de quinze dias 
(trinta dias), de atos, contratos e convênios administrativos, sob pena de responsabilidade da 
autoridade competente ou do servidor que negar ou retardar a expedição;

Assinale a resposta correta:

a) São verdadeiras as assertivas I, II e III.

b) São verdadeiras apenas as assertivas I e II.

c) São falsas as assertivas I, II e III.

d) Apenas as assertivas II e III são verdadeiras.



16 – (IOBV, 2015/CFO-PMSC) Sobre a inconstitucionalidade de leis, é correto
afirmar:

a) Compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar, originariamente, o 
pedido de medida cautelar das ações diretas de inconstitucionalidade;

b) Somente pelo voto da maioria simples dos membros do respectivo órgão 
especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato 
normativo do Poder Público;

c) Declarada a inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva 
norma constitucional, será dada ciência ao Poder competente para a adoção das 
providências necessárias e, em se tratando de órgão administrativo, para fazê-lo 
em quarenta e cinco dias;

d) Cabe aos Estados a instituição de representação de inconstitucionalidade de 
leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição 
Estadual, vedada a atribuição da legitimação para agir a um único órgão. 



16 – (IOBV, 2015/CFO-PMSC) Sobre a inconstitucionalidade de leis, é correto
afirmar:

a) Compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar, originariamente, 
o pedido de medida cautelar das ações diretas de inconstitucionalidade;

b) Somente pelo voto da maioria simples (maioria absoluta) dos membros do 
respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade 
de lei ou ato normativo do Poder Público;

c) Declarada a inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva 
norma constitucional, será dada ciência ao Poder competente para a adoção das 
providências necessárias e, em se tratando de órgão administrativo, para fazê-lo 
em quarenta e cinco dias (trinta dias);

d) Cabe aos Estados a instituição de representação de inconstitucionalidade 
de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição 
Estadual, vedada a atribuição da legitimação para agir a um único órgão.



9 – (VUNESP, 2011/TJM-SP) Sobre os crimes militares em 
tempo de paz, assinale a alternativa correta.

a) O militar só pode praticar crimes militares no interior de 
quartéis ou em serviço;

b) O civil só pode praticar crimes militares no interior de 
quartéis;

c) O militar não pode praticar crimes militares contra civis;

d) O civil pode praticar crimes militares em lugar sob 
administração militar;

e) O militar da reserva, ou reformado, ou civil não pode 
praticar crimes militares contra as instituições militares.



9 – (VUNESP, 2011/TJM-SP) Sobre os crimes militares em 
tempo de paz, assinale a alternativa correta.

a) O militar só pode praticar crimes militares no interior de 
quartéis ou em serviço;

b) O civil só pode praticar crimes militares no interior de 
quartéis;

c) O militar não pode praticar crimes militares contra civis;

d) O civil pode praticar crimes militares em lugar sob 
administração militar;

e) O militar da reserva, ou reformado, ou civil não pode 
praticar crimes militares contra as instituições militares.



8. Análise ‘tática’ das alternativas possíveis: 
verificar quais tem certeza e ver o que é
possível eliminar.

Noções Introdutórias e Resoluções de Questões



56 – (IOBV, 2015/CFO-PMSC) Conforme o artigo 109 do Estatuto dos Policiais Militares do 
Estado de Santa Catarina – Lei n. 6.218/83, o policial militar será reformado quando:

I - Atingir as seguintes idades limites de permanência na reserva remunerada: para Oficial 
superior: 65 anos; para Capitão e Oficial Subalterno: 60 anos; para Praças: 55 anos;

II - For julgado incapaz definitivamente para o serviço ativo da Polícia-Militar;

III - Estiver agregado por mais de 02 (dois) anos consecutivos ou não, por ter sido julgado 
incapaz temporariamente, mediante homologação da Junta de Saúde, ainda que se trate 
de moléstia curável;

IV - For condenado a pena de reforma previsto no Código Penal Militar, por sentença 
transitada em julgado;

V - Sendo Oficial e tiver determinado o Tribunal de Justiça do Estado em julgamento por 
ele efetuado em consequência da decisão do Conselho de Justificação;

VI - Sendo Aspirante-a-Oficial ou Praça com estabilidade assegurada, e tiver determinado o 
Comandante geral da Polícia Militar, após o julgamento por ele efetuado, em 
consequência da decisão do Conselho de Disciplina.



56 – (IOBV, 2015/CFO-PMSC) Conforme o artigo 109 do Estatuto dos Policiais Militares do 
Estado de Santa Catarina – Lei n. 6.218/83, o policial militar será reformado quando:

I - Atingir as seguintes idades limites de permanência na reserva remunerada: 
para Oficial superior: 65 anos; para Capitão e Oficial Subalterno: 60 anos; para 
Praças: 55 anos;

II - For julgado incapaz definitivamente para o serviço ativo da Polícia-Militar;

III - Estiver agregado por mais de 02 (dois) anos consecutivos ou não, por ter sido julgado 
incapaz temporariamente, mediante homologação da Junta de Saúde, ainda que se trate 
de moléstia curável;

IV - For condenado a pena de reforma previsto no Código Penal Militar, por sentença 
transitada em julgado;

V - Sendo Oficial e tiver determinado o Tribunal de Justiça do Estado em julgamento por 
ele efetuado em consequência da decisão do Conselho de Justificação;

VI - Sendo Aspirante-a-Oficial ou Praça com estabilidade assegurada, e tiver determinado o 
Comandante geral da Polícia Militar, após o julgamento por ele efetuado, em 
consequência da decisão do Conselho de Disciplina.



Analise as alternativas acima e assinale a única 
opção correta:

a) Estão corretas somente as alternativas I, II, 
III, IV;

b) Somente a alternativa I está incorreta;

c) Somente a alternativa III está incorreta;

d) Todas as alternativas estão corretas. 



Analise as alternativas acima e assinale a única 
opção correta:

a) Estão corretas somente as alternativas I, II, 
III, IV;

b) Somente a alternativa I está incorreta;

c) Somente a alternativa III está incorreta;

d) Todas as alternativas estão corretas. 



II - For julgado incapaz definitivamente para o serviço ativo da Polícia-
Militar;

III - Estiver agregado por mais de 02 (dois) anos consecutivos ou não, por ter 
sido julgado incapaz temporariamente, mediante homologação da Junta de 
Saúde, ainda que se trate de moléstia curável;

IV - For condenado a pena de reforma previsto no Código Penal Militar, por 
sentença transitada em julgado;

V - Sendo Oficial e tiver determinado o Tribunal de Justiça do Estado em 
julgamento por ele efetuado em consequência da decisão do Conselho de 
Justificação;

VI - Sendo Aspirante-a-Oficial ou Praça com estabilidade assegurada, e tiver 
determinado o Comandante geral da Polícia Militar, após o julgamento por 
ele efetuado, em consequência da decisão do Conselho de Disciplina.



38 – (MSCONCURSOS, 2013/CBM) Analise as afirmações e, de acordo com a Emenda 
Constitucional nº 033, de 13 de junho de 2003, assinale a alternativa correta.

I - Os Conselhos de Justiça funcionarão como órgãos de Primeiro Grau da Justiça Militar, 
constituídos na forma da lei de organização judiciária, com competência para processar 
e julgar, nos crimes militares definidos em lei, os militares estaduais;

II - A Polícia Militar, órgão permanente, força auxiliar, reserva do Exército, organizada 
com base na hierarquia e na disciplina é subordinada ao Secretário de Estado de Justiça;

III - A Polícia Militar é comandada por oficial da ativa do último posto da corporação;

IV - O Corpo de Bombeiros Militar é comandado por oficial da ativa designado pelo 
Governador do Estado;

V - Os militares estaduais, lotados funcionalmente nas unidades ou órgãos da Polícia 
Militar, poderão optar pelo Corpo de Bombeiros Militar, de acordo com os prazos e 
requisitos de qualificação estabelecidos em lei;

VI - A efetivação do desmembramento patrimonial da Polícia Militar para o Corpo de 
Bombeiros Militar se dará na forma de lei.



II - A Polícia Militar, órgão permanente, força auxiliar, 
reserva do Exército, organizada com base na 
hierarquia e na disciplina é subordinada ao 
Secretário de Estado de Justiça;
a) São verdadeiras apenas as afirmações II, III, IV e V;
b) São verdadeiras as afirmações I, II, III, IV, V e VI;
c) São verdadeiras apenas as afirmações I, III, IV, V e
VI.50%
d) São verdadeiras apenas as afirmações I, III, V e
VI.50%



I - Os Conselhos de Justiça funcionarão como órgãos de Primeiro Grau da 
Justiça Militar, constituídos na forma da lei de organização judiciária, com 
competência para processar e julgar, nos crimes militares definidos em lei, 
os militares estaduais;
III - A Polícia Militar é comandada por oficial da ativa do último posto da 
corporação;

IV - O Corpo de Bombeiros Militar é comandado por oficial da ativa 
designado pelo Governador do Estado;

V - Os militares estaduais, lotados funcionalmente nas unidades ou órgãos 
da Polícia Militar, [...] poderão optar pelo Corpo de Bombeiros Militar, de 
acordo com os prazos e requisitos de qualificação estabelecidos em lei;

VI - A efetivação do desmembramento patrimonial da Polícia Militar para o 
Corpo de Bombeiros Militar se dará na forma de lei.



a) São verdadeiras apenas as afirmações II, III, IV 
e V;

b) São verdadeiras as afirmações I, II, III, IV, V e VI;

c) São verdadeiras apenas as afirmações I, III, IV, 
V e VI;

d) São verdadeiras apenas as afirmações I, III, 
V e VI.



41 – (IOBV, 2013/PMSC) Com base na Lei Complementar Estadual número 
587/2013, que dispõe sobre o ingresso nas carreiras das instituições militares de 
Santa Catarina, aponte a única afirmativa verdadeira:

a) O candidato será submetido ao exame de avaliação física para comprovar se possui 
condicionamento físico mínimo para o serviço militar, conforme regulamentação do 
Comandante Geral da Polícia Militar de Santa Catarina;

b) O candidato será submetido ao exame de avaliação psicológica a fim de comprovar 
se possui perfil para o cargo e serviço militar, conforme regulamentação do Chefe do 
Poder Legislativo;

c) O candidato, ao final aprovado e classificado, deverá preencher o QIS, a fim de ser 
submetido à investigação social, que será realizada pela respectiva instituição militar 
estadual;

d) O ingresso do candidato aprovado e classificado no concurso público dar-se-á por 
meio de Lei Complementar Estadual assinada pelo Chefe do Poder Executivo, e 
publicada no Diário Oficial do Estado.



41 – (IOBV, 2013/PMSC) Com base na Lei Complementar Estadual número 
587/2013, que dispõe sobre o ingresso nas carreiras das instituições militares de 
Santa Catarina, aponte a única afirmativa verdadeira:

a) O candidato será submetido ao exame de avaliação física para comprovar se 
possui condicionamento físico mínimo para o serviço militar, conforme 
regulamentação do Comandante Geral da Polícia Militar de Santa Catarina;

b) O candidato será submetido ao exame de avaliação psicológica a fim de 
comprovar se possui perfil para o cargo e serviço militar, [...] [...] conforme 
regulamentação do Chefe do Poder Legislativo;
c) O candidato, ao final aprovado e classificado, deverá preencher o QIS, a fim 
de ser submetido à investigação social, que será realizada pela respectiva 
instituição militar estadual;
d) O ingresso do candidato aprovado e classificado no concurso público dar-se-á
por meio de Lei Complementar Estadual assinada pelo Chefe do Poder 
Executivo, e publicada no Diário Oficial do Estado.



9. Por fim, quando for pedido a CORRETA na dúvida, e não tiver mais nenhum outro recurso 
a dispor, a não ser arriscar aleatoriamente. Assinale a maior.

FATO -> Questões que pedem para assinalar a CORRETA:

55% maior ou quase maior.

15% Outra

15% Outra

15% Outra

Se eliminar duas, ficará:

85% maior

15% outra

Esse fato é estatístico e baseia-se em dados de TODAS as questões que colhi dos testes, e tem 
dois principais fundamentos lógico...

Noções Introdutórias e Resoluções de Questões



14 – (IOBV, 2013/PMSC) Considerando o Capítulo referente ao Poder 
Legislativo disposto na Constituição Federal vigente, assinale a correta:

a) Os Deputados e Senadores são invioláveis na esfera civil e violáveis 
penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos;

b) Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não 
poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Nesse caso, 
os autos serão remetidos dentro de vinte e quatro horas à Casa respectiva, 
para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão;

c) Cabe ao Congresso Nacional, independente da sanção do Presidente da 
República, a fixação e modificação do efetivo das Forças Armadas;

d) A incorporação às Forças Armadas de Deputados e Senadores, embora 
militares e ainda que em tempo de guerra, independerá de prévia licença 
da Casa respectiva.



14 – (IOBV, 2013/PMSC) Considerando o Capítulo referente ao Poder 
Legislativo disposto na Constituição Federal vigente, assinale a correta:

a) Os Deputados e Senadores são invioláveis na esfera civil e violáveis
penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos;

b) Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional 
não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Nesse 
caso, os autos serão remetidos dentro vinte e quatro horas à Casa 
respectiva, para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva 
sobre a prisão;

c) Cabe ao Congresso Nacional, independente da sanção do Presidente 
da República, a fixação e modificação do efetivo das Forças Armadas;

d) A incorporação às Forças Armadas de Deputados e Senadores, embora 
militares e ainda que em tempo de guerra, independerá de prévia licença 
da Casa respectiva.



33 – (CFO-CBM) Assinalar a alternativa INCORRETA:

a) O processo administrativo disciplinar é obrigatório, em 
conformidade com a Constituição Federal, para aplicação das penas 
que impliquem perda de cargo para o funcionário estável;

b) O princípio de ampla defesa é aplicável a qualquer tipo de 
processo que envolva situações de litígio ou poder sancionatório do 
Estado sobre as pessoas físicas ou jurídicas;

c) O Poder de Polícia é um exemplo de poder da Administração 
Pública e somente pode ser exercido pela polícia judiciária 
(corporações especializadas);

d) O princípio do contraditório, que é inerente ao direito de defesa, 
é decorrente da bilateralidade do processo.



33 – (CFO-CBM) Assinalar a alternativa INCORRETA:

a) O processo administrativo disciplinar é obrigatório, em 
conformidade com a Constituição Federal, para aplicação das penas 
que impliquem perda de cargo para o funcionário estável;

b) O princípio de ampla defesa é aplicável a qualquer tipo de 
processo que envolva situações de litígio ou poder sancionatório do 
Estado sobre as pessoas físicas ou jurídicas;

c) O Poder de Polícia é um exemplo de poder da Administração 
Pública e somente pode ser exercido pela polícia judiciária 
(corporações especializadas);

d) O princípio do contraditório, que é inerente ao direito de defesa, 
é decorrente da bilateralidade do processo.



10. Quanto a resolução das questões:
1. Destacar as questões que pedem as ERRADAS ou INCORRETAS.
2. Responder as que tem certeza primeiro (resposta clara e grande 
ao lado da questão).
3. Passar para as que tem dúvidas.
4. As que não souber NADA, deixar por último.
5. Sempre tentar reduzir as alternativas.
6. Verificar “equilíbrio” no gabarito.
7. Cuidado ao passar o gabarito a limpo.

11. Pós prova – Questões a serem anuladas:

Noções Introdutórias e Resoluções de Questões



48 – (IOBV, 2017/CFO-PMSC) (ETAPA ANULADA) Sobre os recursos previstos no 
Código de Processo Penal Militar, assinale a alternativa correta:

a) Das decisões do Conselho de Justiça ou do auditor poderão as partes interpor 
recurso de apelação, recurso em sentido estrito e embargos de declaração;

b) Se reformada a decisão recorrida, poderá a parte prejudicada, por simples 
petição, recorrer da nova decisão, quando, por sua natureza, dela caiba recurso. 
Neste caso, os autos subirão imediatamente à instância superior, assinado o 
termo de recurso independentemente de novas razões;

c) Em qualquer hipótese, a parte não será prejudicada pela interposição de um 
recurso por outro;

d) No caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos 
réus, não aproveitará aos outros;

e) Da decisão que não receber a apelação, caberá agravo, no prazo de 5 (cinco) 
dias, que será recebido com efeito suspensivo. 



A banca considerou como correta a alternativa “b”.

Entretanto a alternativa “a”, “b”, “c”, “d” e “e” referiam-se 
respectivamente aos artigos: 510, 520 (Parágrafo único), 514, 
515 e 516 do Código de Processo Penal Militar “Dos 
Recursos”. Todos temas fora do previsto no edital, como 
segue:

Das nulidades (art. 499 a 509). Do indulto, da comutação da 
pena, da anistia e da reabilitação (art. 643 a 658). Justiça 
militar em tempo de guerra (art. 675 a 710).”

Noções Introdutórias e Resoluções de Questões



(IOBV, 2015/PM-SC) Dadas as assertivas abaixo, sobre as forças armadas, assinalar a alternativa 
correta:

a) Lei complementar estabelecerá as normas gerais a serem adotadas na organização, no preparo e 
no emprego das Forças Armadas. Caberá habeas corpus em relação a punições disciplinares 
militares;

b) Ao militar são proibidas a sindicalização e a greve; ao militar, enquanto em serviço ativo ou na 
reserva é permitida a filiação a partidos políticos;

c) O militar da ativa que, de acordo com a lei, tomar posse em cargo, emprego ou função pública 
civil permanente ou eletiva, ainda que da administração indireta, ficará agregado ao respectivo 
quadro e somente poderá, enquanto permanecer nessa situação, ser promovido por antiguidade, 
contando-se-lhe o tempo de serviço apenas para aquela promoção e transferência para a reserva, 
sendo depois de um ano de afastamento, transferido para a reserva, nos termos da lei;

d) Às Forças Armadas compete, na forma da lei, atribuir serviço alternativo aos que, em tempo de 
paz, após alistados, alegarem imperativo de consciência, entendendo-se como tal o decorrente de 
crença religiosa e de convicção filosófica ou política, para se eximirem de atividades de caráter 
essencialmente militar. As mulheres e os eclesiásticos ficam isentos do serviço militar obrigatório 
em tempo de paz, sujeitos, porém, a outros encargos que a lei lhes atribuir.



(IOBV, 2015/PM-SC) Dadas as assertivas abaixo, sobre as forças armadas, assinalar a alternativa 
correta:

a) Lei complementar estabelecerá as normas gerais a serem adotadas na organização, no 
preparo e no emprego das Forças Armadas. Caberá habeas corpus em relação a punições 
disciplinares militares;

b) Ao militar são proibidas a sindicalização e a greve; ao militar, enquanto em serviço ativo ou na 
reserva é permitida a filiação a partidos políticos;

c) O militar da ativa que, de acordo com a lei, tomar posse em cargo, emprego ou função pública 
civil permanente ou eletiva, ainda que da administração indireta, ficará agregado ao respectivo 
quadro e somente poderá, enquanto permanecer nessa situação, ser promovido por antiguidade, 
contando-se-lhe o tempo de serviço apenas para aquela promoção e transferência para a reserva, 
sendo depois de um ano de afastamento, transferido para a reserva, nos termos da lei;

d) Às Forças Armadas compete, na forma da lei, atribuir serviço alternativo aos que, em tempo 
de paz, após alistados, alegarem imperativo de consciência, entendendo-se como tal o 
decorrente de crença religiosa e de convicção filosófica ou política, para se eximirem de 
atividades de caráter essencialmente militar. As mulheres e os eclesiásticos ficam isentos do 
serviço militar obrigatório em tempo de paz, sujeitos, porém, a outros encargos que a lei lhes 
atribuir.



23 – (IOBV, 2015/CFSd-PMSC) A idade limite 
para a transferência ex officio do policial 
militar é de 60 anos para os ocupantes do 
posto de:

a) Coronel;

b) Capitão;
c) Cabo;
d) Major.



30 – (IOBV, 2015/CFSd-PMSC) Quanto à atividade política do 
militar é incorreto:

a) Não poderão se alistar como eleitor, durante o período do serviço 
militar obrigatório, os conscritos;

b) O militar alistável é elegível, e se contar menos de dez anos de 
serviço, deverá afastar-se da atividade;

c) O militar alistável é elegível, e se contar mais de dez anos de 
serviço, será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará
automaticamente, no ato da diplomação, para a inatividade;

d) O militar alistável é elegível, e, se eleito, poderá acumular suas 
funções com o mandato, desde que verifique-se compatibilidade de 
horários.



30 – (IOBV, 2015/CFSd-PMSC) Quanto à atividade política do 
militar é incorreto:

a) Não poderão se alistar como eleitor, durante o período do serviço 
militar obrigatório, os conscritos;

b) O militar alistável é elegível, e se contar menos de dez anos de 
serviço, deverá afastar-se da atividade;

c) O militar alistável é elegível, e se contar mais de dez anos de 
serviço, será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará
automaticamente, no ato da diplomação, para a inatividade;

d) O militar alistável é elegível, e, se eleito, poderá acumular 
suas funções com o mandato, desde que verifique-se 
compatibilidade de horários.



45 – (IOBV, 2015/CFO-PMSC) De conformidade com a disciplina do Código de Processo Penal 
Militar quanto ao inquérito policial militar, assinale a alternativa incorreta: (ALTERADA) – NÃO É
ANULADA E NUNCA SERÁ!

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

b) O encarregado do inquérito poderá manter incomunicável o indiciado, que estiver legalmente 
preso, por três dias no máximo;

c) O inquérito deverá terminar dentro em vinte dias, se o indiciado estiver preso, contado esse 
prazo a partir do dia em que se executar a ordem de prisão; ou no prazo de quarenta dias, 
quando o indiciado estiver solto, contados a partir da data em que se instaurar o inquérito. Este 
último prazo poderá ser prorrogado por mais vinte dias pela autoridade militar superior, desde 
que não estejam concluídos exames ou perícias já iniciados, ou haja necessidade de diligência, 
indispensáveis à elucidação do fato;

d) A testemunha não será inquirida por mais de quatro horas consecutivas, sendo-lhe 
obrigatório o descanso de meia hora, sempre que tiver de prestar declarações além daquele 
termo. O depoimento que não ficar concluído às dezenove horas será encerrado, para prosseguir 
no dia seguinte, em hora determinada pelo encarregado do inquérito.



45 – (IOBV, 2015/CFO-PMSC) De conformidade com a disciplina do Código de Processo Penal 
Militar quanto ao inquérito policial militar, assinale a alternativa incorreta: (ALTERADA) –NÃO É
ANULADA E NUNCA SERÁ!

a) A autoridade militar não poderámandar arquivar autos de inquérito, embora conclusivo da 
inexistência de crime ou de inimputabilidade do indiciado; Art. 24.

b) O encarregado do inquérito poderámanter incomunicável o indiciado, que estiver legalmente 
preso, por três dias no máximo; Art. 17.

c) O inquérito deverá terminar dentro em vinte dias, se o indiciado estiver preso, contado esse 
prazo a partir do dia em que se executar a ordem de prisão; ou no prazo de quarenta dias, quando o 
indiciado estiver solto, contados a partir da data em que se instaurar o inquérito. Este último prazo 
poderá ser prorrogado por mais vinte dias pela autoridade militar superior, desde que não estejam 
concluídos exames ou perícias já iniciados, ou haja necessidade de diligência, indispensáveis à
elucidação do fato; Art. 20.

d) A testemunha não será inquirida por mais de quatro horas consecutivas, sendo-lhe 
obrigatório o descanso de meia hora, sempre que tiver de prestar declarações além daquele 
termo. O depoimento que não ficar concluído às dezenove horas será encerrado, para 
prosseguir no dia seguinte, em hora determinada pelo encarregado do inquérito. Art. 19, §2º.



40 – (IOBV, 2013/CFSd – PMSC) Sobre o cargo e a função do policial-militar, como previsto na Lei Estadual de Santa 
Catarina, número 6.218/83 (Estatuto dos Policiais Militares), observe as afirmações abaixo, e ao final responda: 
ÓTIMA QUESTÃO PARA FINALIZAR

I - Cargo policial-militar é aquele que pode ser exercido por policial-militar em serviço ativo, inativo, da reserva ou 
reformado.

II - A cada cargo policial-militar corresponde um conjunto de atribuições, deveres e responsabilidade que se 
constituem em obrigações do respectivo titular.

III - As obrigações inerentes ao cargo policial-militar devem ser compatíveis com o correspondente grau hierárquico 
e definidas em legislação ou regulamentos peculiares.

IV - Os cargos policiais-militares são providos com pessoal que satisfaça aos requisitos de grau hierárquico de 
qualificação exigidos para o seu desempenho.

V - O provimento de cargo policial-militar se faz somente por ato de nomeação.

VI - Dentro de uma mesma organização policial-militar, a sequência de substituições para assumir cargo ou 
responder por funções, bem como as normas, atribuições e responsabilidades, relativas, são estabelecidas na 
legislação peculiar, respeitadas a precedência e a qualificação exigidas para o cargo ou para o exercício da função.

VII - As obrigações que, pela generalidade, peculiaridade, duração ou natureza não são catalogadas como posições 
tituladas em quadro de efetivo, quadro de organização ou dispositivo legal são cumpridas como encargo, 
incumbência, comissão, serviço ou atividade policial-militar ou de natureza policial-militar, por decreto do Chefe do 
Poder Executivo por prazo nunca superior a 24 meses.



40 – (IOBV, 2013/CFSd – PMSC) Sobre o cargo e a função do policial-militar, como previsto na Lei Estadual de Santa 
Catarina, número 6.218/83 (Estatuto dos Policiais Militares), observe as afirmações abaixo, e ao final responda: 
ÓTIMA QUESTÃO PARA FINALIZAR

I - Cargo policial-militar é aquele que pode ser exercido por policial-militar em serviço ativo, inativo, da reserva ou 
reformado.

II - A cada cargo policial-militar corresponde um conjunto de atribuições, deveres e responsabilidade que se 
constituem em obrigações do respectivo titular.

III - As obrigações inerentes ao cargo policial-militar devem ser compatíveis com o correspondente grau hierárquico 
e definidas em legislação ou regulamentos peculiares.

IV - Os cargos policiais-militares são providos com pessoal que satisfaça aos requisitos de grau hierárquico de 
qualificação exigidos para o seu desempenho.

V - O provimento de cargo policial-militar se faz somente por ato de nomeação.

VI - Dentro de uma mesma organização policial-militar, a sequência de substituições para assumir cargo ou 
responder por funções, bem como as normas, atribuições e responsabilidades, relativas, são estabelecidas na 
legislação peculiar, respeitadas a precedência e a qualificação exigidas para o cargo ou para o exercício da função.

VII - As obrigações que, pela generalidade, peculiaridade, duração ou natureza não são catalogadas como posições 
tituladas em quadro de efetivo, quadro de organização ou dispositivo legal são cumpridas como encargo, 
incumbência, comissão, serviço ou atividade policial-militar ou de natureza policial-militar, por decreto do Chefe do 
Poder Executivo por prazo nunca superior a 24 meses.



Com base nas afirmações anteriores, aponte a 
única alternativa correta.

A) Todas as afirmações estão corretas;

B) Somente estão corretas as afirmativas I, III, 
IV e VII;

C) Somente estão corretas as afirmativas II, VI 
e VII;

D) São falsas as afirmativas I, V e VII.



Com base nas afirmações anteriores, aponte a 
única alternativa correta.

A) Todas as afirmações estão corretas;

B) Somente estão corretas as afirmativas I, III, 
IV e VII;

C) Somente estão corretas as afirmativas II, VI 
e VII;

D) São falsas as afirmativas I, V e VII.
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