
 

 

Preparatório para o Curso CFC 2018 da 

Polícia Militar de Santa Catarina 

 

RESOLUÇÃO DE QUESTÕES 

 
1) (Ano: 2017. Banca: PM-SC. Órgão: PM-SC. Prova: Cabo da 
Polícia Militar) Após conduzir uma vítima de acidente a um serviço 
de Pronto-Socorro, ao retornar para a sua base, uma ambulância 
trafega pelo acostamento da rodovia em velocidade reduzida, sem 
utilizar o alarme sonoro e a iluminação vermelha intermitente. 
Neste caso, de acordo com a Lei 9.503 que instituiu o Código de 
Trânsito Brasileiro, assinale dentre as alternativas abaixo aquela 
que esteja CORRETA e coerente com a situação relatada acima:  
a) Cometeu a infração prevista no CTB de transitar no acostamento.  
b) Cometeu a infração de deixar de manter ligado o sistema de 
iluminação intermitente por se tratar de um veículo de emergência.  
c) Cometeu a infração de transitar em velocidade reduzida por se tratar 
de uma rodovia.  
d) Cometeu a infração de conduzir veículo com equipamento de 
iluminação e sinalização de emergência alterada.  
e) Não cometeu nenhuma infração, pois se tratando de um veículo de 
emergência goza de livre circulação.  
 
2) (Ano: 2017. Banca: PM-SC. Órgão: PM-SC. Prova: Cabo da 
Polícia Militar) 
Joesley foi abordado em uma operação de trânsito com um 
aparelho tipo "GPS" instalado em seu veículo, onde constavam 
vários mapas que avisavam a respeito da localização de radares. 
Alegou que seu aparelho não emite qualquer tipo de sinal que 
interfira no funcionamento dos radares em tempo real, porém, os 
policiais não tinham condições, no momento da abordagem, de 
confirmar tal informação. Com base na narrativa, analise as 
afirmações a seguir e assinale, de acordo com a Lei 9.503/97 – 
CTB, a alternativa CORRETA:  
a) Comete infração do Art. 230, III do CTB - Conduzir o veículo com 
dispositivo antirradar.  
b) Comete infração do Art. 230, XII do CTB - Conduzir o veículo com 
equipamento ou acessório proibido.  
c) Comete infração do Art. 228 do CTB - Usar no veículo equipamento 
com som em volume ou frequência que não sejam autorizados pelo 
CONTRAN.  
d) Por se tratar de um "GPS", poderá a situação ser enquadrada no Art. 
230, III ou Art. 230, XII do CTB, ficando a critério do policial militar que 
abordou o veículo, embasado, neste caso, no poder discricionário que 
possui o agente.  
e) Não há infração de trânsito na questão em tela.   
 
3) (Ano: 2017. Banca: PM-SC. Órgão: PM-SC. Prova: Cabo da 
Polícia Militar) 
Para ser condutor de veículo destinado à condução de escolares 
devem ser satisfeitos alguns requisitos. Sendo assim, de acordo 
com a Lei 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código 
de Trânsito Brasileiro, analise as afirmações e, por conseguinte, 
assinale a alternativa CORRETA: 
 
I. Ter idade superior a dezoito anos. 
 
II. Ser habilitado na categoria B. 
 
III. Não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima, ou ser 
reincidente em infrações médias durante os doze últimos meses. 
 
IV. Ser aprovado em curso especializado, nos termos da 
regulamentação do CONTRAN.  
 
a) Apenas as afirmações II e IV estão corretas.  
b) Apenas a afirmação II está correta.  
c) Apenas as afirmações III e IV estão corretas.  
d) Apenas as afirmações I e III estão corretas. 
e) Todas as afirmações estão corretas.  
 
4) (Ano: 2017. Banca: PM-SC. Órgão: PM-SC. Prova: Cabo da 
Polícia Militar) 

Na prevenção ao crime a descoberta dos padrões que orbitam os 
eventos criminais é importante. A análise da concentração 
criminal e seus elementos como criminosos reincidentes, vítimas 
repetidas e áreas geográficas que concentram determinados 
eventos podem definir padrões criminais. De acordo com o livro 
“Análise de Crime para Solucionadores de Problemas em 60 
passos” assinale a alternativa CORRETA que define esta técnica: 
a) Policiamento comunitário.  
b) Policiamento tradicional.  
c) Regra 80-20.   
d) Triângulo de análise de problema.  
e) Geoprocessamento.  
 
5) (Ano: 2017. Banca: PM-SC Órgão: PM-SC Prova: Cabo da Polícia 
Militar) 
A Polícia Militar de Santa Catarina - PMSC através do 
Procedimento Operacional Padrão 103, estabelece como técnica 
de resolução dos problemas de segurança pública o Método IARA 
(Identificação, Análise, Resposta e Avaliação). Assinale, quanto ao 
método, IARA a alternativa CORRETA:  
a) Priorização dos problemas utilizando ferramentas disponíveis no 
Procedimento Operacional Padrão número 103 como a Matriz GUT, 
serão relevantes na fase de avaliação. 
b) A fase de identificação compara a situação inicial da análise do 
problema, com a situação pós-aplicação das respostas, tendo por base 
os indicadores definidos no plano de ação.  
c) A fase de resposta tem por objetivo primordial identificar os 
problemas de segurança pública em uma determinada comunidade.  
d) A fase de análise tem por objetivo determinar quais as informações 
necessárias para, ao final do processo, ter um retrato fiel do problema, 
de suas consequências e, principalmente de suas causas, levando em 
consideração o triangulo de análise de problema.  
e) O método IARA consiste em uma técnica de análise policial, portanto 
a comunidade será envolvida no processo somente após a fase de 
resposta.  
 
6) (Ano: 2017. Banca: PM-SC. Órgão: PM-SC Prova: Cabo da Polícia 
Militar) 
Sendo o policiamento ostensivo a pé uma das modalidades de 
policiamento mais associadas à filosofia de Polícia Comunitária, 
tendo como referência o POP nº 102 (Policiamento ostensivo a pé) 
assinale a alternativa CORRETA:  
a) Em razão da falta de efetivo, o policial militar deve iniciar o 
atendimento das ocorrências sozinho, independente da chegada de 
apoio/reforço.  
b) Informar à CRE/COPOM apenas os atendimentos de ocorrência.  
c) Realizar o policiamento de proximidade com a comunidade, 
estabelecendo contato com comerciantes e população em geral, com 
foco na atividade policial militar.  
d) Estar sempre em local discreto e sem muita visibilidade, já que a 
presença policial pode gerar uma sensação de insegurança nas 
pessoas.  
e) É permitido realizar atividades pessoais durante o policiamento 
ostensivo a pé (pagamento de contas, serviços bancários, pesquisas 
de preços, compras). 
 
7) (Ano: 2017. Banca: PM-SC Órgão: PM-SC Prova: Cabo da Polícia 
Militar) 
Um dos objetivos do POP nº 106 (Atendimento preventivo pós-
crime residencial) e POP nº 107 (Atendimento preventivo pós-
crime comercial) é prevenir a revitimização ou vitimização 
repetida. Tendo por base o livro “Análise de crime para 
solucionadores de problemas em 60 pequenos passos”, assinale, 
sobre a vitimização repetida, a alternativa CORRETA:  
a) Vitimização repetida se refere ao elevado risco da mesma vítima ser 
vitimizada novamente, com mais frequência nos dias ou semanas 
imediatas ao crime anterior.  
b) A regra 80-20 não tem aplicação no contexto das vitimizações 
repetidas, pois se refere apenas a infratores e locais.  
c) Para a vitimização repetida, vale a expressão “um raio nunca cai duas 
vezes no mesmo lugar”. Assim, a polícia pode direcionar a sua atenção 
para áreas onde o crime ainda não aconteceu, já que é baixa a 
probabilidade de que ele volte a ocorrer com a mesma pessoa ou local 
anteriormente vitimizado.  



 

 

d) Impulsos é a denominação de um tipo de causa de vitimização 
repetida que se refere à atração ou vulnerabilidade incomuns de alvos 
específicos que resultam em sua vitimização por uma variedade de 
criminosos. 
e) Características marcantes é a denominação de um tipo de causa de 
vitimização repetida que se refere à experiência positiva do infrator na 
prática do primeiro crime.  
8) (Ano: 2017. Banca: PM-SC. Órgão: PM-SC. Prova: Cabo da 
Polícia Militar) 
Segundo o POP nº 113 (Implantação da Rede de Vizinhos PMSC), 
assinale a alternativa INCORRETA em relação às etapas para a 
implantação da Rede de Vizinhos PMSC:  
a) Reunião de sensibilização.  
b) Definição da Diretoria da Rede de Vizinhos. 
c) Utilização do Método IARA.  
d) Estabelecimento da Rede de Comunicação.  
e) Participação policial militar.  
 
9) (Ano: 2017. Banca: PM-SC. Órgão: PM-SC. Prova: Cabo da 
Polícia Militar) 
Segundo o livro “Polícia Comunitária, construindo segurança nas 
comunidades”, assinale a alternativa INCORRETA em relação às 
colunas ou eixos estruturantes da filosofia de Polícia Comunitária: 
a) Ação sobre as causas dos problemas de segurança pública.  
b) Pronta resposta. 
c)  Parcerias para construir segurança pública.  
d) Proatividade policial.  
e) Proximidade policial com o cidadão.  
 
10) (Ano: 2017. Banca: PM-SC. Órgão: PM-SC. Prova: Cabo da 
Polícia Militar) 
De acordo com o livro Curso Prático de Gramática, do autor Ernani 
Terra, assinale a alternativa CORRETA que se refere à oração 
subordinada em destaque: 
 
Os trabalhadores que faltaram ao serviço foram demitidos.  
 
a) Adverbial condicional.   
b) Adverbial causal.  
c) Adjetiva explicativa.  
d) Adverbial consecutiva.  
e) Adjetiva restritiva.  
 
11) (Ano: 2017. Banca: PM-SC. Órgão: PM-SC. Prova: Cabo da 
Polícia Militar)  
De acordo com o que nos ensinam “Celso Cunha e Lindley Cintra, 
na obra “Nova gramática do português contemporâneo”, no que 
diz respeito à classe, estrutura e formação das palavras, assinale 
a alternativa INCORRETA: 
a) O radical irmana as palavras da mesma família e lhes transmite uma 
base comum de significação.  
b) Os afixos que se antepõe ao radical chamam-se prefixos, os que a 
ele se pospõe denominam-se sufixos. 
c) Ao abordar a estrutura das palavras, Celso Cunha e Lindley Cintra 
assinalam que as desinências servem para indicar o gênero e o número 
dos substantivos, dos adjetivos e de certos pronomes, além do número 
e a pessoa dos verbos  
d) Os afixos, ou morfemas derivacionais são elementos que modificam 
geralmente de maneira precisa o sentido do radical a que se agregam.  
e) As desinências podem ser primitivas, derivadas, simples ou 
compostas.  
 
12) (Ano: 2017. Banca: PM-SC. Órgão: PM-SC. Prova: Cabo da 
Polícia Militar) 
Conforme o livro Curso Prático de Gramática, do autor Ernani 
Terra, quanto ao emprego da flexão de grau do adjetivo, 
correlacione as proposições que seguem e assinale a alternativa 
CORRETA: 
 
1. Aquele aluno é o mais inteligente da escola. 
 
2. O atendente é menos simpático do que o gerente da loja. 
 
3. Pedro é o menos esforçado da equipe. 
 

4. A formatura foi belíssima. 
 
5. O trabalho foi excessivamente fácil. 
 
A. superlativo absoluto analítico. 
 
B. comparativo de inferioridade. 
 
C. superlativo relativo de inferioridade. 
 
D. superlativo relativo de superioridade. 
 
E. superlativo absoluto sintético.  
 
a) 1-D, 2-C, 3-B, 4-E, 5-A.  
b)  1-A, 2-B, 3-C, 4-D, 5-E. 
c) 1-A, 2-B, 3-C, 4-E, 5-D.  
d) 1-D, 2-B, 3-C, 4-E, 5-A.  
e)  1-E, 2-C, 3-B, 4-A, 5-D.  
 
13) (Ano: 2017. Banca: PM-SC. Órgão: PM-SC. Prova: Cabo da 
Polícia Militar) 
Conforme o livro Curso Prático de Gramática, do autor Ernani 
Terra, analise as seguintes proposições e assinale a alternativa 
CORRETA. 
 
I. Elipse: consiste numa alteração de significado baseada em traços de 
similaridade entre dois conceitos. 
 
II. Pleonasmo: consiste na omissão intencional de um termo facilmente 
identificável pelo contexto. 
 
III. Eufemismo: consiste em substituir uma expressão por outra menos 
brusca. 
 
IV. Hipérbole: consiste em exagerar uma ideia com finalidade enfática. 
 
V. Metáfora: consiste numa redundância cuja finalidade é reforçar a 
mensagem.  
 
a) Apenas as proposições II, III e IV são verdadeiras.  
b) Apenas as proposições I, IV e V são verdadeiras.  
c) Apenas as proposições III e IV são verdadeiras.  
d) Apenas as proposições I e V são verdadeiras. 
e) Apenas as proposições III e V são verdadeiras.  
 
14) (Ano: 2017. Banca: PM-SC. Órgão: PM-SC. Prova: Cabo da 
Polícia Militar) 
O Plano Estratégico da Polícia Militar de Santa Catarina (2015-
2016) orienta as ações da corporação e é parte integrante do 
processo de planejamento. Sobre o Plano Estratégico (2015-2016), 
assinale a alternativa CORRETA:  
a) O Plano Estratégico (2015-2016) está pautado em metas estaduais, 
uma vez que a regionalização das metas traz sérios prejuízos a 
padronização dos procedimentos da Polícia Militar de Santa Catarina.  
b) As prioridades, objetivos e metas do Planejamento Estratégico 
(2015-2016) estão direcionados a atender a sociedade e os cidadãos, 
bem como os policiais militares, no sentido de lhes garantir as 
condições pessoais de trabalho e o suporte organizacional necessário 
para prestar um serviço de qualidade.  
c) A necessidade de promover mais segurança aos cidadãos fez com 
que o Plano Estratégico (2015- 2016) ampliasse os objetivos e 
indicadores da corporação.  
d) A disseminação de boas práticas na corporação evidenciou a 
necessidade de se estabelecer uma metodologia marcada pela 
formalidade e o controle da gestão dos projetos.   
e) A ostensividade foi incorporada como um valor da corporação, pois 
denota a importância da presença 
policial militar na prevenção dos crimes e contravenções.  
 
15) (Ano: 2017. Banca: PM-SC. Órgão: PM-SC. Prova: Cabo da 
Polícia Militar) 
De acordo com o Plano Estratégico da Polícia Militar de Santa 
Catarina (2015-2016), no que diz respeito aos princípios, valores e 



 

 

eixos estruturantes da atuação policial militar, assinale a 
alternativa INCORRETA: 
a) A atuação policial militar para proteção da sociedade catarinense não 
se restringe ao risco real do crime, devendo ser objeto da atuação 
policial militar o risco real e a percepção de risco para crime, violência 
e desordem.  
b) As ações de prevenção, tão necessárias à paz social, passam a 
contemplar como uma dimensão do trabalho policial a gestão do risco.  
c) A percepção do risco, do medo do crime e da sensação de 
insegurança, embora comprometam a qualidade de vida das pessoas, 
são aspectos subjetivos de difícil mensuração, motivo pelo qual não 
devem constituir preocupação do trabalho policial.  
d) A missão constitucional da Polícia Militar (a polícia ostensiva e a 
preservação da ordem pública) estabelece a razão de nossa existência 
como instituição, qual seja, de que existimos para proteger.  
e) A Polícia Militar objetiva ser reconhecida como uma instituição 
efetiva, de maneira que esta efetividade está vinculada à satisfação das 
pessoas.  
 
16) (Ano: 2017. Banca: PM-SC. Órgão: PM-SC. Prova: Cabo da 
Polícia Militar) 
O Plano Estratégico da Polícia Militar de Santa Catarina (2015-
2016) estabelece os valores que devem orientar as ações da 
corporação. Neste sentido, assinale a alternativa CORRETA que 
contenha somente os valores institucionais: 
a) Conservadores com as tradições, promotora dos direitos humanos, 
atuação sobre as causas, focados na missão e intransigentes com a 
ilegalidade.  
b) Conservadores com as tradições, criativos com as ações, promotora 
dos direitos humanos, confiáveis nas crises e intransigentes com a 
ilegalidade. 
c) Conservadores com as tradições, promotora dos direitos humanos, 
confiáveis nas crises, focados na missão e intransigentes com a 
ilegalidade.  
d) Conservadores com as tradições, criativos com as ações, criteriosos 
com os recursos, confiáveis nas crises e intransigentes com a 
ilegalidade.  
e) Conservadores com as tradições, criativos com as ações, criteriosos 
com os recursos, focados na missão e intransigentes com a ilegalidade.  
 
17) (Ano: 2017. Banca: PM-SC. Órgão: PM-SC. Prova: Cabo da 
Polícia Militar) 
Quanto ao POP PMSC 304.7, relativo ao atendimento de ocorrência 
de posse de drogas para consumo, assinale a alternativa 
CORRETA:  
a) Nos casos em que o autor do fato não se comprometer em 
comparecer em juízo deverá ser lavrado BO-PA.  
b) Nos casos de menores de idade flagrados cometendo o crime de 
posse de drogas deverá ser lavrado BO-COP, a droga será apreendida 
e o conselho tutelar deverá acionado.  
c) Se duas pessoas forem flagradas consumindo drogas juntas e se 
houve o oferecimento da droga para juntos consumirem por um dos 
envolvidos, deverá ser lavrado um BO-PA para quem ofereceu e um 
BO-TC para quem aceitou.   
d) Como é vedada a condução do autor do fato de posse de drogas 
para consumo próprio à Delegacia, deverá ser lavrado o Termo 
Circunstanciado pela PM no local dos fatos para encerramento destas 
ocorrências.  
e) Adolescentes flagrados portando droga para consumo pessoal 
deverão ser conduzidos à delegacia através da lavratura de BO-PA.  
 
18) (Ano: 2017. Banca: PM-SC. Órgão: PM-SC. Prova: Cabo da 
Polícia Militar) 
De acordo com a Diretriz de Procedimento Permanente nº 
037/2015/CMDO G, assinale a alternativa INCORRETA: 
a) Autoridade Policial é o agente público (militar ou civil) que se 
encontra investido em função policial. 
b) Infrações penais de menor potencial ofensivo são todas as 
contravenções penais e os crimes a que a lei estabeleça pena máxima 
superior a 02 (dois) anos.  
c) Juizados especiais Criminais são Órgãos do Poder Judiciário que têm 
competência para a conciliação, a decisão e a execução de penas, 
relativas às infrações penais de menor potencial ofensivo.  
d) Existem oito modalidades de boletins de ocorrência lavrados pela 
PMSC.  

e) Contravenções penais são infrações penais de menor potencial 
ofensivo, cuja ação penal é sempre pública incondicionada e julgada 
perante os Juizados Especiais Criminais, independentemente da 
existência de procedimento especial estabelecido em lei.   
 
19) (Ano: 2017. Banca: PM-SC. Órgão: PM-SC. Prova: Cabo da 
Polícia Militar) 
Quanto ao disposto no manual de POP PMSC, mais 
especificamente as perguntas frequentes do PMSC Mobile, quanto 
aos cuidados e preocupações ao anexar fotografias da infração de 
trânsito no AIT eletrônico do PMSC Mobile, assinale a alternativa 
INCORRETA:   
a) Visando os princípios da eficiência e da celeridade, não há revisão e 
nem homologação das fotografias pela Seção de Trânsito antes do 
envio para o DETRANET. Ou seja, as fotografias anexadas ao AIT são 
enviadas diretamente para o DETRANET e deste para a residência do 
proprietário do veículo, sendo de inteira responsabilidade do Policial 
Militar que estiver logado no PMSC Mobile.  
b) É possível anexar até 02 (duas) fotografias ao AIT eletrônico da 
PMSC, sendo que nos casos relativos às infrações de estacionamento 
e de parada, é obrigatório anexar ao menos 01 (uma) fotografia ao 
respectivo Auto de Infração de Trânsito Eletrônico.   
c) Sempre permitir a visualização da placa do veículo na fotografia, ou 
seja, tirar a foto em uma posição que permita a visualização da infração, 
do veículo e da placa do veículo. Devendo a foto ser tirada com o Tablet 
"deitado" (modo paisagem/horizontal), pois todas fotos são enviadas ao 
DETRANNET desta forma.  
d) A fotografia é opcional e deve ser anexada ao AIT apenas nos casos 
em que puder contribuir para a comprovação da infração, devendo 
aparecer apenas veículos envolvidos na infração. 
e) Nas fotografias jamais deverão aparecer pessoas. O direito a 
privacidade é superior, neste caso, ao registro fotográfico da infração. 
Se não for possível atender essas orientações, a fotografia não deve 
ser anexada sob pena de responsabilização cível, administrativa ou 
criminal do agente autuador. Ela é uma prova adicional, não obrigatória.  
 
20) (Ano: 2017. Banca: PM-SC. Órgão: PM-SC. Prova: Cabo da 
Polícia Militar) 
Jaime estava voltando do trabalho quando se deparou com Joana, 
sua ex-esposa conversando com seu vizinho Zeca enquanto saiam 
de dentro da casa de Zeca. Com ciúmes, Jaime ficou agressivo e 
partiu para cima de Joana, agredindo-a com seu Tablet que estava 
em suas mãos. O primeiro golpe acertou a cabeça de Joana que 
começou a sangrar imediatamente na altura do supercílio do olho 
esquerdo. Zeca intercedeu e fez com que a agressão de Jaime 
cessasse. Zeca explicou que estava mostrando a casa a Joana, 
pois a mesma tinha interesse em comprá-la, já que queria voltar a 
morar naquele bairro. Jaime tentou se desculpar e na presença da 
guarnição Joana disse que não queria representar. Todos os 
envolvidos se encontravam no local quando a guarnição PM 
chegou para atender a ocorrência. Diante da narrativa e de acordo 
com o Manual de POPs da PMSC, assinale a alternativa CORRETA:  
a) Não se enquadra na lei Maria da Penha, pois Joana não tem mais 
nenhum laço familiar com Jaime. Assim, deve ser lavrado BO-TC e 
preenchido o documento correlato de Apreensão, apreendendo o 
Tablet de Jaime.  
b) Caso Jaime não assine o Termo de Compromisso de 
Comparecimento, deverá ser lavrado BO-AT. 
c) Deve ser lavrado BO-COP, pois Joana não quer representar contra 
Jaime.  
d) Deve ser lavrado um BO-PA, pois por se tratar de tema referente à 
Lei Maria da Penha a lesão corporal leve não depende de 
representação e este é o BO adequado. 
e) Se você entender que Joana está amedrontada, se sentindo 
ameaçada, deve ser lavrado um BO-PA, caso contrário deve ser 
lavrado um BO-TC. 
 
21) (Ano: 2017. Banca: PM-SC. Órgão: PM-SC. Prova: Cabo da 
Polícia Militar) 
Sua guarnição é acionada para atender uma ocorrência de uso de 
drogas. No local da ocorrência, depara-se com Bob e Marley. Os 
dois são maiores de idade e foi constatado que Bob estava 
consumindo maconha, enquanto que Marley não apresentava 
qualquer sinal de uso de drogas. No entanto, ao revistar Marley, foi 
encontrado um cigarro de maconha no seu bolso. Bob afirma que 



 

 

assina o termo de comparecimento, caso seja necessário. Já 
Marley, diz que não assina termo de comparecimento nenhum. 
Diante deste caso, de acordo com o Manual de POPs da PMSC, 
assinale a alternativa CORRETA:  
a) Deve ser lavrado um BO-TC, tendo como autores do fato BOB e 
Marley.  
b) Bob é autor do fato e Marley é testemunha.  
c) Como não se deve separar BO, os dois devem ser conduzidos para 
a delegacia com um BO-PA.  
d) Deve ser lavrado BO-TC para Bob e BO-PA para Marley. 
e) Deve ser lavrado BO-TC para Marley e BO-PA para BOB.  
 
22) (Ano: 2017. Banca: PM-SC. Órgão: PM-SC. Prova: Cabo da 
Polícia Militar) 
A exclusão do serviço ativo da Polícia Militar é assunto do artigo 
100 do Estatuto dos Policiais Militares de Santa Catarina, Lei nº 
6.218, de 10 de fevereiro de 1983. De acordo com esta legislação, 
assinale a alternativa CORRETA que contém todos os motivos de 
Exclusão do Serviço Ativo da Polícia Militar:  
a) Transferência para a reserva remunerada, Reforma, Demissão, 
Perda do posto e patente, Licenciamento, Exclusão a bem da disciplina, 
Deserção, Falecimento, Extravio, Anulação de inclusão.  
b) Demissão, Perda do posto e patente, Licenciamento, Exclusão a bem 
da disciplina, Anulação de inclusão.  
c) Agregação, Reversão, Excedente, À Disposição, Ausente, 
Desaparecido, Desertor, Extraviado.  
d) Transferência para a reserva remunerada, Reforma, Demissão, 
Perda do posto e patente, Licenciamento, Exclusão a bem da disciplina, 
Falecimento, Anulação de inclusão.  
e) Agregação, Demissão, Perda do posto e patente, Licenciamento, 
Exclusão a bem da disciplina, Deserção, Falecimento, Extravio, 
Anulação de inclusão.  
 
23) (Ano: 2017. Banca: PM-SC. Órgão: PM-SC. Prova: Cabo da 
Polícia Militar)  
De acordo com a Lei Complementar nº 318, de 17 de janeiro de 
2006, e suas alterações, assinale a alternativa INCORRETA:  
a) Para ingresso nas Instituições Militares do Estado, na graduação de 
Soldado, o candidato deverá estar em dia com as obrigações militares 
e demais disposições a respeito do serviço militar obrigatório. 
b) O Soldado de 3ª Classe, o Cabo e o 3º Sargento serão relacionados, 
obrigatoriamente, em almanaque anual, por ordem de graduação e 
antiguidade, em ordem decrescente da classificação final obtida em 
curso de formação.  
c) Os critérios de aferição para a promoção por merecimento serão 
regulamentados por Decreto do Chefe do Poder Executivo. 
d) O ingresso no quadro de praças militares se dará através de 
concurso público, de provas ou de provas e títulos, para preenchimento 
das vagas previstas na lei de promoção de praças das instituições 
militares estaduais.   
e) A inspeção de saúde e a avaliação física terão validade de um ano, 
garantindo acesso ao quadro de promoções, aos que estiverem por 
atestado da Junta Médica da Corporação, declarados com 
incapacidade física temporária.   
24) (Ano: 2017. Banca: PM-SC. Órgão: PM-SC. Prova: Cabo da 
Polícia Militar) 
De acordo com a previsão contida no artigo 72 do Estatuto da 
PMSC, Lei nº 6.218/83 e suas alterações, a interrupção da licença 
especial e da licença para tratar de interesses particulares poderá 
ocorrer em alguns casos, diante disto, assinale a alternativa 
INCORRETA diante das afirmativas que seguem:  
a) Em caso de mobilização e estado de guerra.  
b) Para cumprimento de sentença que importe em restrição da 
liberdade individual. 
c) Para cumprimento de punição disciplinar a critério do Comandante-
Geral da Polícia Militar.  
d) Em caso de pronúncia em processo administrativo ou indiciação em 
inquérito policial-militar, a juízo da autoridade que efetivou a denuncia, 
a pronuncia ou indiciação.  
e) Em caso de decretação de estado de emergência ou estado de sítio.  
 
25) Ano: 2017. Banca: PM-SC. Órgão: PM-SC. Prova: Cabo da 
Polícia Militar) 
De acordo com o artigo 62 do Estatuto dos Policiais Militares, Lei 
nº 6.218 de 10 de fevereiro de 1983 e suas alterações, as 

promoções dos militares estaduais serão efetuadas de acordo 
com alguns critérios. Sobre estes critérios, assinale a alternativa 
CORRETA:  
a) A promoção por antiguidade é aquela que se baseia no conjunto de 
atributos e qualidades que distinguem e realçam o valor do militar entre 
seus pares, avaliados no decurso da carreira e no desempenho de 
cargos, comissões e funções exercidas, em particular no posto ou 
graduação que ocupa, ao ser relacionado e indicado para a promoção.  
b) A promoção por merecimento intelectual é aquela que ocorre após a 
conclusão de curso de formação ou concurso e baseia-se no conceito 
numérico final, observada a ordem decrescente e o número de vagas.  
c) A promoção por bravura é aquela que se baseia no conjunto de 
atributos e qualidades que distinguem e realçam o valor do militar entre 
seus pares, avaliados no decurso da carreira e no desempenho de 
cargos, comissões e funções exercidas, em particular no posto ou 
graduação que ocupa, ao ser relacionado e indicado para a promoção.  
d) A promoção por post mortem é aquela que se baseia na precedência 
hierárquica de um militar sobre os demais de igual posto ou graduação, 
dentro de um mesmo quadro ou qualificação.  
e) A promoção por merecimento é aquela que resulta de ato ou atos 
não comuns de coragem e audácia, que ultrapassando os limites 
normais do cumprimento do dever, representam feitos indispensáveis 
ou úteis ao serviço operacional pelos resultados alcançados ou pelo 
exemplo positivo deles emanados, independerá da existência de vaga 
e poderá ocorrer post mortem.  
 
26) (Ano: 2017. Banca: PM-SC. Órgão: PM-SC. Prova: Cabo da 
Polícia Militar) 
De acordo com a Lei nº 16.773, de 30 de novembro de 2015, que 
dispões sobre as formas de cumprimento da jornada de trabalho e 
o banco de horas no âmbito das instituições militares estaduais, 
assinale a alternativa INCORRETA: 
a) Durante os cursos de formação profissional, de especialização e/ou 
profissionalizantes internos, a jornada de trabalho dos militares 
estaduais será definida pelos Comandantes-Gerais das instituições 
militares estaduais. 
b) Compete ao Comandante Regional, com a anuência do Comandante 
Geral, definir a forma de cumprimento de jornada de trabalho individual 
do militar estadual, de acordo com o disposto no art. 2º desta Lei.  
c) A jornada de trabalho individual do militar estadual deve ser definida 
de modo a assegurar a distribuição adequada da força de trabalho, a 
fim de garantir o pleno funcionamento de todas as unidades das 
instituições militares estaduais. 
d)Deverá ser encaminhado aos Comandos-Gerais das instituições 
militares estaduais relatório mensal discriminado da jornada de trabalho 
individual a ser cumprida pelos militares estaduais de cada unidade, na 
forma estabelecida neste artigo.  
e) Observado o interesse da Administração e a necessidade do serviço, 
o cumprimento da jornada de trabalho do militar estadual poderá, 
eventualmente, ser realizado em localidade diversa da sua lotação.  
 
27) (Ano: 2017. Banca: PM-SC. Órgão: PM-SC. Prova: Cabo da 
Polícia Militar) 
Conforme previsto no Decreto-Lei nº 2.848/40 (Código Penal) sobre 
Crime, assinale a alternativa INCORRETA:  
a) Considera-se crime tentado, quando, iniciada a execução, não se 
consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente.   
b) Considera-se crime culposo, quando o agente deu causa ao 
resultado por imprudência, negligência ou imperícia.  
c) Considera-se o crime consumado, quando nele se reúnem todos os 
elementos de sua definição legal. 
d) Considera-se crime doloso, quando o agente quis o resultado ou 
assumiu o risco de produzi-lo. 
e) Considera-se arrependimento posterior, O agente que, 
voluntariamente, desiste de prosseguir na execução ou impede que o 
resultado se produza, respondendo só pelos atos já praticados.  
  
28) (Ano: 2017. Banca: PM-SC. Órgão: PM-SC. Prova: Cabo da 
Polícia Militar) 
De acordo com previsto no Decreto-Lei nº 3.689/41 (Código de 
Processo Penal) sobre o Inquérito Policial, assinale a alternativa 
INCORRETA:  
a) O inquérito, nos crimes em que a ação privada depender de 
representação, não poderá sem ela ser iniciado.  



 

 

b) O inquérito deverá terminar no prazo de dez dias, se o indiciado tiver 
sido preso em flagrante, ou estiver preso preventivamente, contado o 
prazo, nesta hipótese, a partir do dia em que se executar a ordem de 
prisão, ou no prazo de trinta dias, quando estiver solto, mediante fiança 
ou sem ela.  
c) Os instrumentos do crime, bem como os objetos que interessarem à 
prova, acompanharão os autos do inquérito.  
d) O inquérito policial acompanhará a denúncia ou queixa, sempre que 
servir de base a uma ou outra.  
e) Nos crimes de ação privada, a autoridade policial somente poderá 
proceder a inquérito a requerimento de quem tenha qualidade para 
intentá-la.  
 
29) (Ano: 2017. Banca: PM-SC. Órgão: PM-SC. Prova: Cabo da 
Polícia Militar) 
De acordo com previsto no Decreto-Lei nº 3.689/41 (Código de 
Processo Penal) sobre a Prisão, assinale a alternativa CORRETA: 
a) Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem 
escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em 
decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou, no 
curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária 
ou prisão preventiva. 
b) A prisão poderá ser efetuada em qualquer dia e a qualquer hora, 
independente das restrições relativas à inviolabilidade do domicílio.  
c) As pessoas presas provisoriamente ficarão juntas das que já 
estiverem definitivamente condenadas, nos termos da lei de execução 
penal.  
d) É possível o uso de algemas em mulheres grávidas durante os atos 
médico-hospitalares preparatórios para a realização do parto e durante 
o trabalho de parto, bem como em mulheres durante o período de 
puerpério imediato.  
e) O militar preso em flagrante delito, após a lavratura dos 
procedimentos legais, será recolhido à carceragem da delegacia de 
polícia civil, onde ficará preso à disposição das autoridades 
competentes.  
 
30) (Ano: 2017. Banca: PM-SC. Órgão: PM-SC. Prova: Cabo da 
Polícia Militar) 
A Lei nº 11.343/06 (Lei do SISNAD), conhecida no meio Policial, 
como Lei de Drogas, em seu art. 28, qual trata da posse de drogas 
para consumo pessoal, elenca algumas penas que poderão ser 
submetidos quem for flagrado na posse de drogas para essa 
finalidade. Assim, após analisar as hipóteses abaixo elencadas, 
assinale a alternativa CORRETA que abranja todas as penas 
previstas para esse crime: 
 
I. Advertência sobre os efeitos das drogas. 
 
II. Prestação de serviços à comunidade. 
 
III. Detenção de 6 (seis) meses a 1(um) ano. 
 
IV. Medida educativa de comparecimento a programa ou curso 
educativo.  
 
a) Apenas II e III.  
b) Apenas I e IV.  
c)  I, II, III e IV. 
d) Apenas I, II e IV.  
e) Apenas I, II e III.  
 
31) (Ano: 2017. Banca: PM-SC. Órgão: PM-SC. Prova: Cabo da 
Polícia Militar) 
Por vezes em nossa atividade operacional somos convocados a 
participar de Operação Policial Militar para cumprimento de 
mandado de busca e apreensão, bem como no dia a dia durante o 
serviço operacional deparamo-nos com pessoas suspeitas da 
prática de crime (s). Assim, conforme dispõe o Decreto Lei nº 
3.689, de 3 de outubro de 1941, Código de Processo Penal, 
relativamente à Busca e Apreensão, artigos 240 a 250, assinale a 
alternativa CORRETA.  
a) O mandado de busca deverá indicar, com exata precisão, a casa em 
que será realizada a diligência devendo conter nome do proprietário ou 
morador, ou, no caso de busca pessoal, o nome exato da pessoa que 
terá de sofrê-la.  

b) A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou 
quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de 
arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, 
ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.  
c) As buscas domiciliares serão executadas a qualquer hora do dia ou 
da noite, e os executores mostrarão e lerão o mandado ao morador, ou 
a quem o represente, intimando-o em seguida, a abrir a porta. 
d) Em caso de desobediência, não poderá ser arrombada a porta e 
forçado a entrada.  
e) A busca em mulher deverá ser feita por outra mulher, mesmo que 
retarde ou prejudique a diligência.  
 
32) (Ano: 2017. Banca: PM-SC. Órgão: PM-SC. Prova: Cabo da 
Polícia Militar) 
Todo Policial Militar, deve saber que as autoridades policiais e 
seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em 
flagrante delito. Assim, conforme dispõe os artigos 301, 302 e 303 
do Decreto Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941, Código de 
Processo Penal, com relação à prisão em flagrante, assinale a 
alternativa INCORRETA:  
a) Considera-se em flagrante delito quem é perseguido, logo após pela 
autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça 
presumir ser autor da infração.  
b) Considera-se em flagrante delito quem está cometendo a infração 
penal.  
c) Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito 
enquanto não cessar a permanência.  
d) Qualquer do povo poderá prender quem quer que seja encontrado 
em flagrante delito. 
e) Considera-se em flagrante o agente que uma semana após cometer 
crime de furto, é encontrado com objetos da vítima, que façam presumir 
ser ele autor da infração.   
 
33) (Ano: 2017. Banca: PM-SC. Órgão: PM-SC. Prova: Cabo da 
Polícia Militar) 
Conforme previsto no Decreto-Lei nº 1.002/69 (Código de Processo 
Penal Militar) sobre o Inquérito Policial Militar, assinale a 
alternativa INCORRETA:  
a) Tem o caráter de instrução provisória, cuja finalidade precípua é a de 
ministrar elementos necessários à propositura da ação penal.  
b) O inquérito poderá ser iniciado a requerimento da parte ofendida ou 
de quem legalmente a represente, ou em virtude de representação 
devidamente autorizada de quem tenha conhecimento de infração 
penal, cuja repressão caiba à Justiça Militar.  
c) Os autos de inquérito não poderão ser devolvidos a autoridade 
policial militar, a não ser mediante requisição do Ministério Público, para 
diligências por ele consideradas imprescindíveis ao oferecimento da 
denúncia ou por determinação do juiz, após oferecimento da denúncia, 
para o preenchimento de formalidades previstas no Código de Processo 
Penal Militar ou para complemento de prova que julgue necessária. 
d) O inquérito policial militar é a apuração sumária de fato, que, nos 
termos legais, configure crime militar, e de sua autoria.  
e) 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.  
  
34) (Ano: 2017. Banca: PM-SC. Órgão: PM-SC. Prova: Cabo da 
Polícia Militar) 
Segundo o artigo 47 do Decreto-Lei nº 1.001/69 (Código Penal 
Militar) assinale, de acordo com os elementos não constitutivos do 
crime, a alternativa CORRETA:   
a) Deixa de ser elemento constitutivo do crime a qualidade de superior 
ou a de inferior, quando não conhecida do agente.  
b) Deixa de ser elemento constitutivo do crime a qualidade de militar da 
reserva, quando não conhecida do agente.  
c) Deixa de ser elemento constitutivo do crime a qualidade de superior 
ou a de inferior, a de oficial de dia, de serviço ou de quarto, ou a de 
sentinela, vigia, ou plantão, quando a ação não é praticada em repulsa 
a agressão. 
d) Deixa de ser elemento constitutivo do crime a qualidade de militar da 
reforma, quando não conhecida do agente.  
e) Deixa de ser elemento constitutivo do crime a qualidade de militar da 
ativa, quando não conhecida do agente.  
 



 

 

 
35) (Ano: 2017. Banca: PM-SC. Órgão: PM-SC. Prova: Cabo da 
Polícia Militar) 
De acordo com previsto no Decreto-Lei nº 1.001/69 (Código Penal 
Militar), assinale a alternativa INCORRETA:  
a) Comete o crime de despojamento desprezível, o agente que despoja-
se de uniforme, condecoração militar, insígnia ou distintivo, por 
menosprezo ou vilipêndio.  
b) Comete o crime de ofensa aviltante a inferior, o agente que ofende 
inferior, mediante ato de violência que, por sua natureza ou pelo meio 
empregado, se considere aviltante.  
c) Comete o crime de violência contra superior, o agente que pratica 
violência contra oficial de dia, de serviço, ou de quarto, ou contra 
sentinela, vigia ou plantão.  
d) Comete o crime de rigor excessivo o agente que excede a faculdade 
de punir o subordinado, fazendo-o com rigor não permitido, ou 
ofendendo-o por palavra, ato ou escrito.  
e) Comete o crime de desrespeito a superior, o agente que desrespeita 
superior diante de outro militar.  
 
36) (Ano: 2017. Banca: PM-SC. Órgão: PM-SC. Prova: Cabo da 
Polícia Militar) 
Sobre as características dos direitos humanos fundamentais, 
segundo a obra Direitos Humanos Fundamentais, de Alexandre de 
Moraes, são características dos direitos humanos fundamentais, 
assinale a alternativa CORRETA.:  
a)  Imprescritibilidade, alienabilidade, inviolabilidade, irrenunciabilidade. 
b) Imprescritibilidade, interdependência, efetividade, precariedade.  
c)Complementariedade, efetividade, imprescritibilidade, inviolabilidade.  
d) Universalidade, efetividade, precariedade, imprescritibilidade.  
e) Precariedade, alienabilidade, complementariedade, inviolabilidade.  
 
37) (Ano: 2017. Banca: PM-SC. Órgão: PM-SC. Prova: Cabo da 
Polícia Militar) 
Sobre a evolução histórica dos direitos humanos, segundo a obra 
Direitos Humanos Fundamentais, de Alexandre de Moraes, 
assinale a alternativa CORRETA:  
a) A Bill Of Rights, de 1689, decorrente da abdicação do Rei Jaime II e 
outorgada pelo Príncipe de Orange, no dia 13 de fevereiro, significou 
enorme ampliação do poder estatal.   
b) A Declaração de Independência dos Estados Unidos da América, 
documento de inigualável valor histórico e produzido basicamente por 
Thomas Jefferson, teve como tônica preponderante a ampliação do 
poder estatal.  
c) Posteriormente a Lei das Doze Tábuas, a forte concepção religiosa 
trazida pelo Cristianismo, com a mensagem de igualdade de todos os 
homens, independentemente de origem, raça, sexo ou credo, não 
influenciou a consagração dos direitos fundamentais, enquanto 
necessários à dignidade da pessoa humana. 
d) A Magna Charta Libertatum, de 15 de junho de 1215, entre outras 
garantias, previa: a liberdade da Igreja da Inglaterra, restrições 
tributárias, proporcionalidade entre delito e sanção, previsão do devido 
processo legal, livre acesso à Justiça, liberdade de locomoção e livre 
entrada e saída do país.  
e) Durante a Idade Média, em virtude da organização feudal e da rígida 
separação de classes, com a consequente relação de subordinação 
entre o suserano e os vassalos, não existiam documentos jurídicos que 
reconheciam a existência de direitos humanos.  
 
38) (Ano: 2017. Banca: PM-SC. Órgão: PM-SC. Prova: Cabo da 
Polícia Militar) 
Sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada e 
proclamada pela Assembleia Geral da ONU em 1948, segundo a 
obra Direitos Humanos Fundamentais, de Alexandre de Moraes, 
analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa CORRETA. 
São princípios consagrados na Declaração Universal dos Direitos 
Humanos: 
 
I. Igualdade e dignidade humanas e a vedação absoluta à discriminação 
de qualquer espécie, seja em razão de raça, sexo, língua, religião, 
opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, 
nascimento ou qualquer outra condição. 
 
II. O direito à vida, à liberdade, à segurança pessoal e a expressa 
proibição à escravidão, ao tráfico de escravos ou servidão. 

 
III. A proibição à tortura, ao tratamento ou castigo cruel, desumano ou 
degradante e o princípio do juiz natural. 
 
IV. O direito ao repouso e ao lazer; direito à instrução e à vida cultural.  
  
a) Somente as assertivas I e II estão corretas.  
b) Somente as assertivas II, III e IV estão corretas.  
c) Somente as assertivas I, II e IV estão corretas.  
d) Todas as assertivas estão corretas.  
e) Somente a assertivas IV está incorreta.  
 
39) (Ano: 2017. Banca: PM-SC. Órgão: PM-SC. Prova: Cabo da 
Polícia Militar) 
Sobre a relatividade e as restrições excepcionais dos direitos 
humanos fundamentais, segundo a obra Direitos Humanos 
Fundamentais, de Alexandre de Moraes, assinale a alternativa 
INCORRETA. 
a) Os direitos humanos fundamentais não podem ser utilizados como 
um verdadeiro escudo protetivo da prática de atividades ilícitas, nem 
tampouco como argumento para afastamento ou diminuição da 
responsabilidade civil ou penal por atos criminosos, sob pena de total 
consagração ao desrespeito a um verdadeiro Estado de Direito.  
b) O Estado de Sítio é uma modalidade mais branda de Estado de 
Defesa e corresponde às antigas medidas de emergência do direito 
constitucional anterior e não exige, para sua decretação por parte do 
Presidente da República, de autorização do Congresso Nacional.  
c) Os direitos e garantias fundamentais consagrados pela Constituição 
Federal, não são ilimitados, uma vez que encontram seus limites nos 
demais direitos igualmente consagrados pela Carta Magna. 
d) A Constituição Federal reconhece em situações excepcionais e 
gravíssimas a possibilidade de restrição ou supressão temporária de 
direitos e garantias fundamentais, prevendo-se sempre, porém, 
responsabilização do agente público em caso de utilização dessas 
medidas de forma injustificada e arbitrária.  
e) A Constituição Federal de 1988 prevê a aplicação de duas medidas 
excepcionais e gravíssimas para a restauração da ordem em momentos 
de anormalidade -Estado de Defesa e Estado de Sítio- , possibilitando, 
inclusive, a suspensão de determinadas garantias constitucionais, em 
lugar específico e por certo tempo, possibilitando ampliação do poder 
repressivo do Estado, justificado pela gravidade da perturbação da 
ordem pública.  
  
40) (Ano: 2017. Banca: PM-SC. Órgão: PM-SC. Prova: Cabo da 
Polícia Militar) 
Sobre direitos humanos e atividade policial, segundo a obra 
Polícia Militar & Direitos Humanos, de José Lauri Bueno de Jesus, 
analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa CORRETA. 
 
I. Os policiais militares, antes de serem policiais, são cidadãos, e como 
tais têm direitos e deveres que lhes são inerentes como pessoas 
humanas. 
 
II. O policial militar tem autorização legal para o uso da força e de armas 
de fogo, o que lhe dá uma destacada autoridade para a construção 
social ou para sua devastação, onde o impacto sobre a vida das 
pessoas é sempre extremado e simbolicamente referencial para o bem 
ou para o mal-estar da sociedade. 
 
II. A polícia militar não pode se eximir de intervir, preventivamente ou 
tecnicamente na sociedade, porque democracia nenhuma se sustenta 
sem a contenção do crime. 
 
IV. Ao exercer a hierarquia sobre os policiais militares subordinados, os 
superiores devem fazê-lo com observância da lei, podendo causar, nos 
policiais militares, um estresse psicológico desnecessário, o que será 
desgastante para a corporação, ao cidadão e aos próprios policiais 
militares.  
 
a) Todas as assertivas estão corretas.  
b) Somente as assertivas I e II estão corretas; 
c) Somente as assertivas I, II e III estão corretas;   
d) Somente a assertivas I, II e IV estão corretas;  
e) Somente as assertivas II, III e IV estão corretas; 
 



 

 

41) (Ano: 2017. Banca: PM-SC. Órgão: PM-SC. Prova: Cabo da 
Polícia Militar) 
 A seleção correta de Abrigos e Coberturas durante um confronto 
armado é fundamental para a segurança do Policial Militar. O 
desconhecimento do PM sobre a capacidade que alguns materiais 
possuem para resistir a disparos de arma de fogo pode fazer com 
que sua escolha de abrigo seja inadequada e seu equívoco lhe 
custe a vida. Considerando o Manual de Técnicas de Polícia 
Ostensiva da Polícia Militar de Santa Catarina, assinale, sobre 
Abrigos e Coberturas, a alternativa INCORRETA:  
a) Partes de veículos como portas e para-lamas servem apenas como 
cobertura, pois, embora protejam da visão, não protegem dos disparos.  
b) As edificações podem proporcionar abrigos e coberturas. Portas e 
móveis, embora protejam da visão, não protegem dos disparos.  
c) Paredes e muros são considerados abrigos, pois ambos impedem 
contato visual com o Policial Militar, não importando o poder de fogo e 
calibre da arma utilizada pelo agressor.  
d) A Viatura PM apresenta diversos pontos que podem ser utilizados 
como abrigo, dentre eles estão as colunas, as rodas e o motor.  
e) O uso de áreas escuras e camuflagem podem ser úteis até a 
localização e deslocamento para um abrigo adequado.   
 
42) (Ano: 2017. Banca: PM-SC. Órgão: PM-SC. Prova: Cabo da 
Polícia Militar) 
Considerando as Técnicas de Busca Pessoal e Abordagens 
previstas nos Capítulos IV e VI do Manual de Técnicas de Polícia 
Ostensiva da Polícia Militar de Santa Catarina, assinale a 
alternativa CORRETA:  
a) Se da busca pessoal a um cidadão ajoelhado ou deitado 
resultarprisão do abordado, este deve ser colocado na posição em pé 
para ser algemado e conduzido.  
b) Se um cidadão abordado for colocado na posição de joelhos para 
averiguar fundada suspeita (Abordagem Nível II) e após a busca sua 
suspeita não se confirmar, não havendo motivos para sua prisão, ele 
deve ser liberado, não necessitando realizar entrevista.  
c) Quando empregada a técnica de busca pessoal em cidadão deitado, 
o Policial Militar encarregado da segurança irá colocar seu pé fraco 
entre as pernas cruzadas do cidadão abordado, mantendo seu joelho 
para evitar que este descruze as pernas, enquanto seu companheiro 
realiza a revista.  
d) A técnica da busca pessoal em um cidadão ajoelhado pode ser 
empregada quando houver fundada suspeita (Abordagem Nível II), 
dependendo da situação, ou em intervenção policial que interrompa 
crime em andamento (Abordagem Nível III).  
e) A técnica de busca pessoal minuciosa em um cidadão em pé e 
apoiado deve ser realizada com o cidadão postado de costas para o 
Policial Militar, que pela retaguarda irá se posicionar. Sua perna 
correspondente ao coldre recua enquanto a outra avança para junto da 
perna do abordado, podendo ser utilizada para desequilibrá-lo em caso 
de movimento brusco.  
 
43) (Ano: 2017. Banca: PM-SC. Órgão: PM-SC. Prova: Cabo da 
Polícia Militar) 
O Capítulo IV do Manual de Técnicas de Polícia Ostensiva da 
Polícia Militar de Santa Catarina trata das Técnicas de Busca 
Pessoal e Uso de Algemas. Considerando os ensinamentos 
presentes no referido Capítulo, leia as definições abaixo e assinale 
a alternativa que completa CORRETAMENTE as lacunas: 
 
No intuito de identificar a presença de armas ou de outros objetos 
perigosos em entradas de eventos desportivos e culturais, utiliza-se 
normalmente a modalidade Busca _________. 
 
A Busca _________deve ser realizada em local reservado, em recinto 
fechado, a fim de evitar constrangimento ao cidadão abordado, pois 
nesta modalidade o abordado será despido para a revista. 
 
A Busca _________é utilizada quando do encarceramento de presos 
ou quando a Busca _________não foi capaz de dissipar uma fundada 
suspeita. 
 
A busca utilizada para efetuar prisão em flagrante, ou cumprir um 
mandado de prisão, ou para averiguar fundada suspeita é denominada 
Busca_________.  
 

a) Completa; Minuciosa; Minuciosa; Ligeira; Completa.  
b) Ligeira; Completa; Minuciosa; Completa; Ligeira.  
c) Ligeira; Completa; Completa; Minuciosa; Minuciosa.  
d) Ligeira; Minuciosa; Minuciosa; Completa; Completa.  
e) Ligeira; Completa; Minuciosa; Completa; Minuciosa.  
 
44) (Ano: 2017. Banca: PM-SC. Órgão: PM-SC. Prova: Cabo da 
Polícia Militar)  
O Policial Militar antes de assumir o serviço deve observar uma 
série de quesitos e ter certos cuidados de ordem pessoal, a fim de 
assegurar que sua condição mental, física e técnica, propiciem 
condições de trabalho adequadas à exigência operacional. Esse 
tema é tratado no Capítulo II do Manual de Técnicas de Polícia 
Ostensiva e no Procedimento Operacional Padrão nº 501 – 
Preparação para o Serviço. Sobre o tema, analise as proposições 
que seguem e assinale a alternativa CORRETA: 
 
I. O motorista que assume o serviço possui como atribuições: a limpeza 
da viatura, a inspeção e manutenção de primeiro escalão e registrar as 
alterações verificadas na viatura no relatório de serviço diário da OPM. 
 
II. A apresentação pessoal do Policial Militar transmite uma sensação 
de profissionalismo, por isso deve trajarsua farda limpa, passada, com 
costuras e brevês conforme dispõe o Regulamento de Uniformes da 
PMSC. 
 
III. Na preparação para o serviço uma das atividades críticas para os 
policiais militares é a observância dos armamentos e equipamentos 
padronizados para uso em serviço. 
 
IV. É função do Patrulheiro que assume o serviço a seleção e 
preparação dos documentos, equipamentos e armamentos de uso 
coletivo, de acordo com a natureza do policiamento a ser executado. 
 
V. Ao término do turno de serviço é atribuição do motorista que sai, 
transmitir ao seu substituto todas as alterações, informações e ordens 
relativas ao serviço.  
 
a) As alternativas I, III, IV e V estão corretas.  
b) As alternativas II, III, IV e V estão corretas.  
c) As alternativas II, III e IV estão corretas. 
d) As alternativas III, IV e V estão corretas.   
e) As alternativas I, II, III e IV estão corretas.  
 
45) (Ano: 2017. Banca: PM-SC. Órgão: PM-SC. Prova: Cabo da 
Polícia Militar) 
O Uso Progressivo da Força é a seleção adequada de opções de 
força pelo policial, em resposta ao nível de ação do indivíduo 
suspeito ou infrator da lei a ser controlado. O Manual de Técnicas 
de Polícia Ostensiva da PMSC adota o modelo de Pirâmide de 
Emprego do Uso da Força (adaptado do modelo FLETC, GRAVES 
& CONNOR, 1994, p. 08), que utiliza seis níveis de força a ser 
utilizada pelo policial em relação aos seis níveis de opções de 
ação/resposta do cidadão contra o policial. Então, imagine que 
você está envolvido em uma ação policial onde o cidadão 
abordado passou a esboçar reações diversas as suas ordens 
emanadas e você precisa rapidamente analisar e agir dentro do 
que preceitua a Manual de Técnica de Policia Ostensiva da PMSC. 
Sendo assim, de acordo com o manual em questão, analise as 
afirmações abaixo e assinale a alternativa CORRETA: 
 
I. A ação do cidadão é considerada uma Resistência Física Passiva 
quando oferece um nível consistente de resistência, envolvendo ações 
físicas de defesa e/ou voltadas para agressão do Policial. 
 
II. Os Níveis de opções de Força a serem utilizados pelo policial, 
definidos no Manual de Técnicas de Polícia Ostensiva da PMSC, são: 
presença física do policial, verbalização, controle de contato, controle 
físico, força não letal e força letal. 
 
III. A verbalização constitui um nível de força policial, onde o policial, 
através da abordagem verbal ou orientação persuasiva, busca obter a 
cooperação e submissão do cidadão. Não havendo êxito, a 
verbalização deve cessar e evoluir para níveis de força mais 
consistentes, sem necessidade de nova verbalização. 



 

 

 
IV. Na Agressão Letal o cidadão utiliza ou cria possibilidade concreta 
de uso da força para produzir lesões graves ou letais, não requer, 
obrigatoriamente, uso de arma de fogo, mas sim condições de produzir 
letalidade. 
 
V. O Policial Militar ao fazer uso intencional letal da arma de fogo deve 
identificar-se como policial, avisando claramente a intenção de usar a 
arma de fogo e com tempo suficiente para que o aviso seja levado em 
consideração, exceto se: tal procedimento representar um risco ao 
policial, se causar risco de morte ou dano grave a outrem, ou seja, 
inadequado ou inútil dado às circunstâncias.  
 
a) As alternativas II, III e IV estão corretas.  
b) As alternativas II, III, IV e V estão corretas.  
c) As alternativas I, II, III e IV estão corretas.  
d) As alternativas II, IV e V estão corretas.   
e) As alternativas I, II, IV e V estão corretas.  
 
46) (Ano: 2017. Banca: PM-SC. Órgão: PM-SC. Prova: Cabo da 
Polícia Militar) 
Com base no capítulo III do Manual de Técnicas de Polícia 
Ostensiva, preencha as lacunas com os conceitos táticos 
correspondentes e assinale a alternativa CORRETA: 
 
Ao iniciar o atendimento da ocorrência o Policial Militar deve identificar 
os pontos, locais ou situações no ambiente onde existe a maior 
probabilidade de surgir uma ameaça física contra ele. A identificação 
do _______________________________ é fundamental para o Policial 
Militar decidir aonde ir e o que fazer. Nessas situações de risco, adotar 
uma postura tática é essencial para ter condições de oferecer uma 
resposta imediata a uma agressão física. Para tanto a PMSC adota as 
seguintes posturas táticas - ______________________ , 
___________________ e ___________________________. A postura 
tática do policial exige ainda um comportamento disciplinado de 
controle de armas baseado em três princípios: 
______________________________ onde a arma sempre acompanha 
o olhar do policial; ________________________________ que 
consiste na perda da visão periférica, devendo o policial manter os dois 
olhos abertos; e, _____________________________ que corresponde 
a desviar a arma de pessoas não suspeitas ou de outros policiais.   
 
a) Postura Tática, Posição Sul, Posição Pronto Baixo, Posição Pronto 
Emprego, Terceiro Olho, Visão Periférica e Controle da Arma.  
b) Perigo Imediato, Posição SAS, Posição Pronto Baixo, Posição Pronto 
Emprego, Terceiro Olho, Visão de Túnel e Controle de Cano.  
c) Perigo Imediato, Posição SAS, Posição Pronto Baixo, Posição Pronto 
Emprego, Terceiro Olho, Visão de Túnel e Controle da Arma.  
d) Postura Tática, Posição SAS, Posição Pronto Baixo, Posição Pronto 
Emprego, Terceiro Olho, Visão de Túnel e Controle da Arma.  
e) Postura Tática, Posição SAS, Posição Pronto Baixo, Posição Pronto 
Emprego, Terceiro Olho, Visão Periférica e Controle de Cano.  
 
47) (Ano: 2017. Banca: PM-SC. Órgão: PM-SC. Prova: Cabo da 
Polícia Militar) 
O dimensionamento da cena visto no capítulo X do Manual de TPO 
engloba a visualização e a avaliação da ocorrência, é a chegada 
propriamente dita no local da ocorrência (POP nº 303). Com 
relação aos procedimentos operacionais que devem ser adotados 
na Chegada ao Local da Ocorrência, assinale a alternativa 
INCORRETA:  
a) Comunicar a CRE/COPOM a chegada no local da ocorrência (J10), 
confirmando sua localização exata.  
b) Parar a viatura em frente ao local da ocorrência, se possível. 
Observar o cenário da ocorrência e constatar o número de pessoas 
envolvidas e o ânimo no local.  
c) Identificar o cidadão em flagrante delito, fundada suspeita, atitude 
suspeita, de acordo com as características repassadas pela 
CRE/COPOM ou solicitante, ou pela observação da cena da ocorrência. 
Confirmar/identificar o nível de risco da ocorrência em andamento.  
d) Analisar a necessidade de solicitar apoio de outras Guarnições PM.  
e) Orientar-se sobre as possíveis opções de ação da Guarnição PM 
para resolução da ocorrência, diante do que foi observado. Decidir as 
técnicas e estratégias a utilizar para resolução da ocorrência.  
  

48) (Ano: 2016. Banca: PM-SC. Órgão: PM-SC. Prova: Cabo da 
Polícia Militar) 
Conforme o Plano Estratégico da PMSC, os princípios, valores e 
eixos estruturantes da atuação policial militar, ao mesmo tempo 
em que servem de sustentação para todas as ações que serão 
desenvolvidas, perpassam, transversalmente, todas as estratégias 
de atuação concebidas e o agir de cada policial militar. Neste 
sentido podemos afirmar que a dimensão operacional é baseada 
nos itens abaixo, exceto:  
a) Parcerias.  
b) Ação sobre as causas. 
c) Viaturas e armamentos.   
d) Proatividade.  
e) Pronta resposta.   
 
49) (Ano: 2016. Banca: PM-SC. Órgão: PM-SC. Prova: Cabo da 
Polícia Militar) 
O Plano Estratégico foi construído à luz de princípios, valores e 
eixos estruturantes da atuação policial militar. Assim podemos 
afirmar que são valores institucionais atribuídos ao Plano 
Estratégico, exceto:   
a) Criteriosos com os recursos.   
b) Criativos com as ações.  
c) Intransigentes com a ilegalidade.   
d) Focados na missão.   
e) Reativos as ocorrências.   
 
50) (Ano: 2016. Banca: PM-SC. Órgão: PM-SC. Prova: Cabo da 
Polícia Militar) 
O Plano Estratégico da Polícia Militar de Santa Catarina (2015-
2016) orienta as ações da corporação e é parte integrante do 
processo de planejamento. Sobre o Plano Estratégico (2015-2016), 
é INCORRETO afirmar:   
a) Os eixos estruturantes da dimensão operacional são: ostensividade, 
proximidade, proatividade, pronta resposta, ação sobre as causas e 
parcerias.   
b) A visão estratégica significa os atributos de como a instituição 
objetiva ser reconhecida pela sociedade.  
c) A dimensão estratégica da Polícia Militar de Santa Catarina esta 
delimitada em três perspectivas, processos internos, capital humano e 
organizacional, e finanças.  
d) A criatividade nas ações de polícia ostensiva e preservação da ordem 
pública deve ser balizada pelo profundo conhecimento da profissão, de 
modo que as experiências bem sucedidas serão rapidamente 
institucionalizadas e disseminadas como boas práticas. A criatividade 
nas ações constitui um valor institucional.  
e) Em essência, a Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC) existe para 
proteger. A proteção da sociedade decorre da capacidade da PMSC de 
garantir que o risco real e a percepção de risco para crime, violência e 
desordem sejam aqueles socialmente desejados e aceitos.   
  
51) (Ano: 2016. Banca: PM-SC. Órgão: PM-SC. Prova: Cabo da 
Polícia Militar) 
Analisando as afirmativas abaixo, considere (V) para verdadeiro e 
(F) para falso, para aquelas atividades que devem ser realizadas 
para a implantação da Rede de Vizinhos (POP 113). Em seguida, 
assinale a alternativa que satisfaz a sequência correta. 
 
( ) Divulgar na mídia local a existência e os benefícios do programa de 
Rede de Vizinhos PMSC, buscando sensibilizar e motivar as 
comunidades a aderir ao programa. Ressaltando sempre que a PMSC 
é parceira e aguarda o contado dos interessados. 
 
( ) Manter um policial capacitado, disponível para receber e orientar as 
pessoas que vierem ao quartel em busca de informações sobre o 
programa. 
 
( ) Nos casos excepcionais, nos quais nenhum policial capacitado possa 
receber os interessados, orientar aos policiais militares a colherem os 
dados necessários para que tal policial possa efetuar contato posterior, 
repassando as orientações e se colocando à disposição. 
 
( ) Fazer um levantamento de situação do local em que se pretende 
instalar a Rede de Vizinhos PMSC, obtendo o levantamento estatístico 



 

 

da incidência criminal e desordem, limites geográficos, densidade 
demográfica e histórico do bairro. 
 
( ) Agendar reunião de sensibilização com as lideranças da localidade 
(moradores e entidades), convidandoos, com o intuito de mobilizar a 
participação comunitária.  
 
a) V, F, V, F, V.  
b) V, V, F, F. F. 
c) V, V, V, V, V.   
d) F, F, V, V, V. 
e) V, V, V, F, F.  
 
52) (Ano: 2016. Banca: PM-SC. Órgão: PM-SC. Prova: Cabo da 
Polícia Militar) 
De acordo com o Procedimento Operacional Padrão Nº 
113/PMSC/2016, é correto afirmar:  
a) O Programa Rede de Vizinhos PMSC institucionaliza como estratégia 
de policiamento a vigilância entre vizinhos, tendo por intento reunir 
vizinhos para que em conjunto com policiais militares fortaleçam 
vínculos e parcerias com a finalidade de prevenir e restaurar problemas 
de ordem pública.  
b) O objetivo do Programa Rede de Vizinhos PMSC deve ser o relato 
direto de emergências, para que o empenho da guarnição policial Militar 
ocorra diretamente pelo cidadão, gerando um canal de emergências 
paralelo às Centrais de Emergências 190 da Polícia Militar de Santa 
Catarina.  
c) O Programa Rede de Vizinhos PMSC trata-se de uma estratégia de 
policiamento direcionada às residências unifamiliares, de modo que a 
aplicação em áreas comerciais torna-se prejudicada.   
d) Vizinhos Seguros, Vizinhos Solidários e Vizinhos em Alerta são 
algumas das denominações que identificam o nome do programa de 
vigilância entre vizinhos da Polícia Militar de Santa Catarina.  
e) A criação de uma Rede de Vizinhos PMSC é simples, bastando reunir 
em grupos de aplicativos (whatsApp ou similares) os vizinhos de 
determinada localidade para que interajam e troquem informações.  
  
53) (Ano: 2016. Banca: PM-SC. Órgão: PM-SC. Prova: Cabo da 
Polícia Militar) 
Dentre os Procedimentos Operacionais Padrão pró-ativos (POP´s 
100) os de n° 106 e 107 estabelecem a sequência de ações a serem 
cumpridas no atendimento preventivo pós-crime residencial e 
comercial, respectivamente. Qual alternativa abaixo NÃO 
estabelece o que estes atendimentos visam?   
a) Estabelecer um maior vínculo entre polícia e comunidade, com o 
objetivo principal de mostrar que a polícia está sempre próxima, 
evitando com que sejam geradas críticas ao serviço policial.  
b) Subsidiar estratégias e ações preventivas e repressivas para coibir 
outros atos criminosos.   
c) Colher informações sobre o crime e características dos infratores.  
d) Reconhecer o modus operandi (modo de operação) dos infratores o 
que possibilitará a identificação de um mesmo infrator ou grupo de 
infratores que venham praticando vários roubos ou furtos.  
e) Oferecer informações às vítimas de crime com o objetivo de reduzir 
a revitimização.   
  
54) (Ano: 2016. Banca: PM-SC. Órgão: PM-SC. Prova: Cabo da 
Polícia Militar) 
Conforme o livro “Análise de crime para solucionadores de 
problemas em 60 pequenos passos”, dos autores CLARKE, R. V.; 
ECK, J. E, traduzido por SOARES, A. S.; SOUZA, E, 2010, faz-se 
necessário repensar o trabalho policial a partir de algumas 
premissas. Segundo os autores, assinale a assertiva correta que 
contenha as premissas para se repensar o trabalho policial:  
a) Incorpore tecnologias que potencializem o trabalho policial; Saiba o 
que funciona em policiamento; Valorize o conhecimento do policial da 
ponta; Saiba mais sobre criminologia do ambiente; Aprimore sua 
habilidade de técnica policial; Melhore a sua profissão; Torne-se um 
expert em crime; Promova solução de problemas.   
b) Comunique-se eficientemente; Saiba o que funciona em 
policiamento; Assuma o seu lugar na equipe de projeto; Saiba mais 
sobre criminologia do ambiente; Aprimore sua habilidade de pesquisa; 
Melhore a sua profissão; Torne-se um expert em crime; Promova 
solução de problemas.  

c) Comunique-se eficientemente; Saiba o que funciona em 
policiamento; Valorize o conhecimento do policial da ponta; Saiba mais 
sobre criminologia do ambiente; Aprimore sua habilidade de pesquisa; 
Melhore a sua profissão; Tenha humildade para transferir as 
ocorrências; Promova solução de problemas.   
d) Incorpore tecnologias que potencializem o trabalho policial; Saiba o 
que funciona em policiamento; Adote um serviço de pronta resposta 
eficiente; Saiba mais sobre criminologia do ambiente; Aprimore sua 
habilidade de pesquisa.  
e) Incorpore tecnologias que potencializem o trabalho policial; Saiba o 
que funciona em policiamento; Adote um serviço de pronta resposta 
eficiente; Saiba mais sobre criminologia do ambiente; Aprimore sua 
habilidade de pesquisa; Melhore a sua profissão; Torne-se um expert 
em crime; Encaminhe os problemas para autoridades competentes.   
  
55) (Ano: 2016. Banca: PM-SC. Órgão: PM-SC. Prova: Cabo da 
Polícia Militar) 
Herman Goldstein introduziu o conceito de policiamento orientado 
para o problema em um ensaio publicado em 1979. A sua ideia era 
simples. O conceito de policiamento deveria ser 
fundamentalmente sobre como alterar as condições que dão 
origem aos problemas de crime repetitivo e não deveria ser 
simplesmente sobre como responder a incidentes quando eles 
ocorrem ou tentar impeli-los através de rondas preventivas. A 
polícia considera desmoralizante retornar várias vezes ao mesmo 
local ou lidar várias vezes com problemas causados pelo mesmo 
pequeno grupo de infratores. A polícia sente-se sobrecarregada 
com o volume de chamadas de ocorrências e pela pressa em 
atendê-las, num esforço inútil de lidar com todas elas. Para 
escapar dessa enrascada, Goldstein disse que a polícia deveria 
adotar o método de solução de problemas no qual a polícia 
trabalha a partir de quatro etapas, são elas EXCETO:   
a) Análise profunda das causas desses padrões (ou problemas).  
b) Relatar ao Comando e ao Conseg, o número de ocorrências 
atendidas, pois o teste da eficiência da polícia será pela capacidade de 
força de reprimir os problemas e não pela ausência do crime e da 
desordem.  
c) Descoberta de novas formas de intervir previamente na cadeia 
causal, a fim de que esses problemas sejam menos prováveis de 
ocorrerem no futuro.   
d) Exame cuidadoso dos dados, para identificar padrões dos incidentes 
com os quais a polícia lida rotineiramente.  
e) Avaliação de impacto das intervenções e, se elas não tiverem 
sucesso, iniciar o processo novamente.  
  
56) (Ano: 2016. Banca: PM-SC. Órgão: PM-SC. Prova: Cabo da 
Polícia Militar) 
Analisando as afirmativas abaixo, considere (V) para verdadeiro e 
(F) para falso, para aquelas assertivas que constituam erros a 
serem evitados pelos policiais militares na implantação da Rede 
de Vizinhos (POP 113). Em seguida, assinale a alternativa que 
satisfaz a sequência correta. 
 
( ) Inserir logomarcas de empresas, patrocinadores ou outras entidades 
com fins lucrativos no sistema de identificação visual da Rede. 
 
( ) Permitir a participação de crianças e adolescentes como membros 
do Programa Rede de Vizinhos PMSC. 
 
( ) Utilizar os modelos de identificação visual do POP 113. 
 
( ) Mobilizar e engajar os membros da Rede nas atividades e ações do 
grupo. 
 
( ) Não realizar o cadastro e verificação de todos os envolvidos no 
programa no Sisp ou em outros sistemas disponíveis.   
 
a) F, V, V, F, V.  
b) V, V, V, F, V.   
c) F, V, F, V, V.   
d) F, V, F, F, V.   
e) V, V, F, F, V.  
 
 



 

 

57) (Ano: 2016. Banca: PM-SC. Órgão: PM-SC. Prova: Cabo da 
Polícia Militar) 
Conforme preceitua o Manual de Técnicas de Polícia Ostensiva da 
Polícia Militar de Santa Catarina, assinale a alternativa correta em 
relação a abordagem e busca pessoal em ações Policiais: 
a) No decorrer de uma abordagem para averiguar fundada suspeita, 
efetuar prisão em flagrante, ou cumprir mandado de prisão, o Policial 
Militar deverá utilizar a Busca Completa de forma metódica.  
b) Durante a realização da busca pessoal, o Policial Militar deverá 
ordenar que o abordado mostre seus pertences, tais como: carteiras, 
bolsas e sacolas, caso não o faça, o Policial deverá fazê-lo fora do 
campo visual do suspeito.   
c) Nas situações que for necessário o encarceramento de preso, o 
Policial Militar deverá realizar busca minuciosa em recinto fechado, 
onde o cidadão é despido para revista, devendo também ser realizada 
busca em suas vestes.   
d) O Policial Militar responsável pela revista pessoal de um suspeito, 
deverá manter sua arma no coldre, o qual será travado/afivelado, 
minimizando os riscos de uma possível reação.   
e)  Na busca pessoal em suspeito deitado, o Policial Militar revistará um 
lado do cidadão, na sequência: tirar o chapéu ou boné e examiná-lo - 
apalpar o colarinho - revistar o braço, antebraço e mão - revistar ao 
longo das costas, desde os ombros até a cintura e as axilas; verificar 
peito, abdômen e, não podendo revistar a região pubiana para evitar 
constrangimentos.  
 
58) (Ano: 2016. Banca: PM-SC. Órgão: PM-SC. Prova: Cabo da 
Polícia Militar) 
Segundo o Manual de Técnicas de Polícia Ostensiva da Polícia 
Militar de Santa Catarina, o policiamento motorizado diurno e 
noturno são utilizados rotineiramente nas atividades preventivas, 
devendo seguir padrões estabelecidos, evitando exposições 
desnecessárias ao risco. Assinale a alternativa correta:  
a) Nos Postos de Observação (P-115 - Vtr PM parada) os Policiais 
Militares deverão desembarcar da Vtr PM, posicionando-se ao lado da 
mesma, atentos às comunicações rádio, devendo proceder, nos 
arredores, Policiamento Ostensivo à Pé.  
b) A velocidade de patrulhamento (P-409 - patrulhamento/ronda) 
deverá ser baixa, não ultrapassando 60k/m, possibilitando ao Policial 
Militar estar atento a qualquer fato suspeito, bem para que a Vtr PM seja 
vista pelos transeuntes.  
c) Nas abordagens a outro veículo, a Viatura PM deverá parar numa 
distância mínima de segurança, de 02 metros no máximo em relação 
ao veículo abordado, buscando-se alinhar o rodado direito da Vtr PM 
com o rodado traseiro esquerdo do veículo a ser abordado.  
d) Durante o policiamento ostensivo motorizado, em viatura policial com 
dois policiais militares, o motorista tem como responsabilidade o campo 
de visão à frente e à esquerda (principalmente veículos que trafegam 
no contra-fluxo), deve fazer uso dos espelhos retrovisores externos e 
internos para auxiliar no patrulhamento da retaguarda, e, em caso de 
abordagem, permanece no interior da viatura no QAP ao rádio.  
e) Durante o acompanhamento ou perseguição de um veículo suspeito, 
o policial deve usar do disparo de arma de fogo somente depois dos 
suspeitos terem atirado contra o mesmo.   
 
59) (Ano: 2016. Banca: PM-SC. Órgão: PM-SC. Prova: Cabo da 
Polícia Militar) 
Segundo o Manual de Técnicas de Polícia Ostensiva da Polícia 
Militar de Santa Catarina, as ações de entradas em ambiente 
confinados são responsáveis por um número expressivo de 
policiais feridos em serviço. Neste sentido, assinale a alternativa 
correta.  
a) Tomada de ângulo, consiste em abrir o campo de visão, 
distanciando-se das paredes, até um metro e meio aproximadamente, 
mantendo o “Efeito Imã”, isto fará com que domine a área não 
visualizada mantendo a proteção.  
b) Entradas Cobertas, também chamadas de entradas furtivas, lentas e 
programadas, são penetrações em ambientes sem visualização, 
quando as técnicas de varreduras se tornam insuficientes para o 
controle da área, ou quando há necessidade de continuação do 
deslocamento.  
c) Na técnica de varredura - olhada rápida, se houver necessidade de 
uma segunda olhada, esta deve ser mais rápida e na mesma altura da 
primeira, evitando ser percebido pelo possível agressor, mantendo a 
arma na posição 1 - SAS. 

d) Alguns locais as tomadas em ângulos devem ser restringidas, até 
mesmo desconsideradas, tais como escadas, abordagens veiculares e 
corredores com portas nas laterais.  
e) A técnica de “entrada cruzada” consiste em: estando os dois policiais 
posicionados um atrás do outro, em um lado da entrada, quando 
adentrarem o ambiente executarem uma curva tipo gancho no interior 
e posicionarem-se da maneira mais segura possível.  
  
60) (Ano: 2016. Banca: PM-SC. Órgão: PM-SC. Prova: Cabo da 
Polícia Militar) 
Segundo o Manual de Técnicas de Polícia Ostensiva da Polícia 
Militar de Santa Catarina, assinale a alternativa correta relacionada 
a preparação para o serviço:   
a) O procedimento disciplinado no Manual de Técnicas de Polícia 
Ostensiva prevê que a Guarnição que sai de serviço - solicita 
autorização ao responsável pelo policiamento local, devendo após 
receber o aval, deslocar ao local de passagem de serviço, retirando 
todos os pertences pessoais, materiais de carga individual, pedindo 
para o colega que assume o serviço repassar à central de operações o 
término de serviço.  
b) O motorista que entra de serviço realiza a inspeção e manutenção 
de 1º escalão, acompanhado pelo motorista que sai de serviço, apenas 
comunicando verbalmente ao superior as possíveis alterações na 
Viatura PM.   
c) A condição mental e técnica interferem diretamente na Qualidade do 
Serviço prestado ao cidadão, todavia, como os militares estão 
acostumados, isso pode ser relativizado ao passar dos anos, não sendo 
necessário treinar ou passar com revitalizações anuais.   
d) Na Guarnição de Rádio Patrulha composta por dois Policiais 
Militares, o comandante que sai de serviço será o responsável pela 
transmissão de todas as alterações relativas à viatura ao responsável 
seguinte, sendo que o comandante que entra de serviço realizará a 
inspeção e manutenção de 1º escalão, acompanhado pelo motorista 
que sai de serviço, devendo constar as alterações em relatório da 
unidade.  
e) O patrulheiro da Viatura seleciona e prepara os equipamentos e 
armamentos de uso coletivo, de acordo com a natureza do 
policiamento. 
 
61) (Ano: 2016. Banca: PM-SC. Órgão: PM-SC. Prova: Cabo da 
Polícia Militar) 
Segundo o Manual de Técnicas de Polícia Ostensiva da Polícia 
Militar de Santa Catarina, na ação de busca e localização de 
delinquentes, em áreas internas de uma edificação, são inúmeras 
as desvantagens dos policiais em relação aos marginais. Os 
espaços dos cômodos são pequenos, as coberturas existentes 
são mínimas e nem sempre há disponibilidade de iluminação. 
Assinale a alternativa correta:  
a) O correto é manter uma postura ofensiva, que permita uma ação 
imediata contra o atacante. Isso é possível mantendo a arma fora do 
coldre (posições 2 ou 3) - com o dedo no gatilho. Assim, o Policial 
poderá aplicar a tática do “terceiro olho”, que lhe permite olhar para 
cima, para baixo, para o lado e até para trás, com a certeza de que sua 
ação resposta será imediata, caso ocorra um ataque neste espaço de 
tempo.  
b) Ao atravessar corredores e salões, poderão ser encontradas muitas 
portas que dão para quartos, dispensas e armários. Abrir qualquer porta 
e entrar sem averiguar o que existe por trás dela é muito perigoso. O 
Policial deverá concentrar-se, portanto, em realizar movimentos 
silenciosos. Ruídos causados por sapatos, chaveiros e outros objetos, 
podem chamar a atenção, assim como alertar para a localização de 
quem efetua a busca.  
c) Um dos momentos mais críticos de uma ação de busca é aquele que 
antecede a entrada, através de uma cobertura para um aposento 
qualquer, sem que se saiba o que há lá dentro. Como prevê o manual 
de técnicas de polícia ostensiva, “entradas cobertas”, só devem ser 
executadas por grupos especializados.   
d) Quando o policial for fazer a busca em uma edificação deverá utilizar 
a arma na posição 1 (SAS) ou 2 (Pronto Baixo), utilizar as técnicas de 
varreduras e terceiro olho, sempre com a cobertura do colega de 
trabalho.  
e) A varredura em ambiente confinado é uma busca que visa identificar 
e dominar visualmente um determinado ambiente ou local, a fim de 
manter seu controle, quando a observação direta não é suficiente ou é 
uma situação considerada de alto risco. As três técnicas de varredura 



 

 

preconizadas pelo Manual de TPO da PMSC, são: Tomada de Ângulo, 
Fatiamento e uso de Espelhos.   
  
62) (Ano: 2016. Banca: PM-SC. Órgão: PM-SC. Prova: Cabo da 
Polícia Militar) 
Segundo o Manual de Técnicas de Polícia Ostensiva da Polícia 
Militar de Santa Catarina, a importância do emprego da lanterna no 
serviço Policial Militar é indiscutível, sendo unanimidade mundial 
sua utilidade como equipamento a ser usado no período noturno. 
Existem vários exemplos de ocorrências Policiais Militares onde o 
suspeito escondeu-se em edificações abandonadas, dificultando a 
localização, mesmo durante o dia, devido à escuridão do local. 
Portanto, cabe ressaltar que mesmo durante o dia, deverá ser, a 
lanterna, equipamento indispensável ao serviço Policial Militar. 
Assinale a alternativa correta:  
a) Ao ligar a lanterna, o Policial deverá mantê-la ligada a todo tempo, 
evitando através disso, transformar o Policial Militar num alvo.  
b) A técnica de nº 2 - Torre - que será padrão para os treinamentos em 
nossa Corporação e também empregada no serviço diário.   
c) A Técnica nº 1 - Harries - Com a arma na posição 2 (pronto-baixo), o 
Policial Militar empunhará a lanterna com a mão de tiro fraca, 
posicionando-a de forma cruzada, com a mão da empunhadura de tiro 
forte, com o dorso (costas) das mãos juntas e apoiadas, pressionando 
uma contra a outra, dando firmeza a empunhadura (esta posição 
possibilita ao Policial Militar uma condição similar a da dupla 
empunhadura de tiro, propiciando mais estabilidade à arma e precisão 
no momento do disparo).  
d) As lanternas possuem cinco funções principais: encontrar o caminho 
no escuro; identificar o alvo antes do disparo, ofuscar (“cegar”) 
momentaneamente o opositor, emprego como instrumento de 
autodefesa (cassetete), se for resistente, e iluminar o alvo para um 
disparo preciso.  
e) Nas abordagens, o Policial Militar deverá dirigir o foco da lanterna 
para as mãos do suspeito, objetivando identificar o perigo imediato, 
facilitando a abordagem.   
 
63) (Ano: 2016. Banca: PM-SC. Órgão: PM-SC. Prova: Cabo da 
Polícia Militar) 
Segundo o Manual de Técnicas de Polícia Ostensiva da Polícia 
Militar de Santa Catarina, o recebimento e conhecimento da 
ocorrência se dará através de comunicação do Centro de 
Emergência 190 ou COPOM. Será o momento em que o Policial 
Militar receberá todas as informações relacionadas ao fato 
delituoso, desde tipo de ocorrência, às características dos 
envolvidos, dentre outras, podendo solicitar informações 
complementares, para que possa ter noção, a mais exata possível, 
daquilo que está acontecendo, evitando ser surpreendido com 
uma situação mais grave da que lhe foi repassada. Assinale a 
alternativa correta: 
a) Para se fazer o dimensionamento da cena, o policial deve fazer a 
visualização e avaliação da ocorrência, utilizando-se dos conceitos do 
ciclo OODA - Observar - Organizar - Dirigir e Agir. 
b) O cidadão preso deverá ser conduzido ao órgão competente 
responsável por dar prosseguimento ao “ciclo de polícia”, não devendo 
levá-lo para atendimentos médicos emergenciais, ou outro tipo de 
assistência, bem como quartéis de polícia, evitando ainda circular pelas 
ruas da cidade com essa pessoa no interior da Vtr PM.  
c) Nas abordagens durante o atendimento de ocorrências não há 
necessidade de dizer POLÍCIA, havendo somente se o suspeito 
perguntar, pois os Policiais já estão fardados. 
d) O dimensionamento da cena engloba a visualização e avaliação da 
ocorrência, é a chegada propriamente dita, no local da ocorrência, onde 
numa rápida avaliação, será colocado em prática o Planejamento 
Prévio, feito no local, devendo manter um padrão rígido, evitando 
adequar-se as situações inesperadas.  
e) A definição do nível de risco da ocorrência poderá variar durante todo 
o atendimento, evoluindo para um nível de maior gravidade ou 
regredindo para um nível menor, de acordo com as novas informações 
recebidas ou observadas na cena da ocorrência, momento em que os 
procedimentos subsequentes serão adequados a nova definição do 
nível de risco.  
  
 
 

64) (Ano: 2016. Banca: PM-SC. Órgão: PM-SC. Prova: Cabo da 
Polícia Militar) 
Assinale a alternativa correta, de acordo com o previsto na Diretriz 
de Procedimento Permanente nº 037/2015/CMDO G e na Apostila 
de Documentos Operacionais - CFSd 2016:   
a) Ao se lavrar um BOTC nos casos de violência doméstica, o policial 
deve se certificar de que ao deixar todos os envolvidos no local dos 
fatos, a vítima mulher não esteja correndo perigo de ser novamente 
agredida.  
b) No caso dos crimes militares, somente pode ser lavrado BOTC para 
os crimes propriamente militares de menor potencial ofensivo.  
c) Nos casos de acidente de trânsito com “auto-lesão”, ou seja, aquele 
que se lesionou foi quem deu causa ao acidente, embora não haja a 
caracterização de crime, a guarnição deverá expedir a requisição de 
exame de corpo de delito direto de lesão corporal (guia de lesão 
corporal) para fins de DPVAT.  
d) Ao se lavrar um BOTC para um adolescente que está em flagrante 
de ato infracional, o policial deve colher a assinatura de um dos 
responsáveis legais no termo de compromisso de comparecimento 
e) A Polícia Militar de Santa Catarina não pode lavrar Boletim de 
Acidente de Trânsito para acidentes ocorridos dentro de 
estacionamentos de universidades, shoppings, e supermercados, pois 
estes locais não são vias públicas.  
  
65) (Ano: 2016. Banca: PM-SC. Órgão: PM-SC. Prova: Cabo da 
Polícia Militar) 
Considerando a Apostila de Documentos Operacionais - CFSd 
2016, quanto aos documentos correlatos expedidos pelo PMSC 
Mobile assinale a alternativa correta:  
a) Em razão de algumas limitações técnicas, a versão atual do PMSC 
Mobile ainda não possui regras de amarração relacionada a expedição 
de documentos correlatos.  
b) Documentos Correlatos não são expedidos no caso de lavratura de 
BOPA.  
c) Existem atualmente 06 (seis) Documentos Correlatos disponíveis no 
PMSC Mobile.   
d) Para imprimir o Termo de Depósito no PMSC Mobile a GU deverá 
cadastrar um envolvido com a participação fiel depositário, e na aba 
outros objetos, um objeto, com o tipo de envolvimento depósito fiel.  
e) O Termo de compromisso de Comparecimento somente será 
expedido nos casos de BOTC.   
 
66) (Ano: 2016. Banca: PM-SC. Órgão: PM-SC. Prova: Cabo da 
Polícia Militar) 
Considerando a Apostila de Documentos Operacionais - CFSd 
2016, qual destas funcionalidades NÃO está prevista no PMSC 
Mobile já em uso pela PMSC:   
a) Elaboração dos Boletins de Ocorrência da PMSC.  
b) Consulta de pessoas e veículos através do SISP Móvel e do SINESP 
Cidadão.  
c) Utilização do Whatsapp como ferramenta de chat entre as guarnições 
de serviço. 
d) Consulta a todos os Boletins de Ocorrência já encerrados lavrados 
pela guarnição.  
e) O registro das providências administrativas de trânsito, além da 
confecção de Autos de Infração de Trânsito.   
 
67) (Ano: 2016. Banca: PM-SC. Órgão: PM-SC. Prova: Cabo da 
Polícia Militar) 
Quanto as funcionalidades do PMSC Mobile, descritas na Apostila 
de Documentos Operacionais - CFSd 2016, assinale a alternativa 
correta:  
a) Consulta de Pessoas e de veículos que possuem restrição, Lavratura 
de procedimento administrativos de Trânsito, Registro e finalização de 
Ocorrências, lavratura e impressão de BOs PMSC, inclusive o AIT, são 
procedimentos que podem ser realizados mesmo com o PMSC Mobile 
off-line.   
b) Na funcionalidade de Visão Espacial do PMSC Mobile, por questões 
de segurança, apenas as Ocorrências em andamento podem ser 
visualizadas em tempo real.   
c) Os POPs - Procedimentos Operacionais Padrão da PMSC, são 
visualizados no PMSC Mobile e sua carga de atualização/sincronização 
ocorre no momento em que a Guarnição faz o login no PMSC Mobile.   



 

 

d) As câmeras de vídeo monitoramento da PMSC são visualizadas 
através do PMSC Mobile com um delay de mais de 1(um) minuto, pois 
elas necessitam passar pelo servidor do SADE para chegar ao Tablet.  
e) Através do Quadro de Avisos do PMSC Mobile a Guarnição poderá 
visualizar as ocorrências relevantes das últimas 72hs, relativas à 
circunscrição de sua OPM.   
 
68) (Ano: 2016. Banca: PM-SC. Órgão: PM-SC. Prova: Cabo da 
Polícia Militar) 
Sua guarnição de serviço foi acionada para atender uma 
ocorrência em que Julieta havia acabado de ser ameaçada de 
morte por seu vizinho Romeu. Essa ameaça foi presenciada por 
Willian, um outro vizinho que acabou chamando a polícia. Ao 
chegar no local da ocorrência, sua guarnição se deparou com 
Willian e com Julieta, que confirmaram o ocorrido. Romeu não 
estava mais no local, o mesmo fugiu e não mais foi encontrado 
naquele dia. Qual a alternativa que indica as providências corretas 
a serem adotadas, conforme o previsto na Diretriz de 
Procedimento Permanente nº 037/2015/CMDO G e na Apostila de 
Documentos Operacionais - CFSd 2016:   
a) Deve ser lavrado um BO-COP, não sendo obrigatório acionar a 
Polícia Civil, pois se trata de uma ameaça e o agente não está mais no 
local.  
b) Não há a necessidade de se lavrar nenhum boletim de ocorrência, 
pois a ocorrência foi resolvida no local.  
c) Deve ser lavrado um BO-COP, sendo obrigatório acionar a Polícia 
Civil através da CRE/Copom informando sobre o ocorrido e 
perguntando se irão comparecer no local da ocorrência.  
d) Deve ser lavrado um BO-PA, pois se trata de um crime de maior 
potencial ofensivo.   
e) Deve ser lavrado um BO-TC, pois se trata de um crime de menor 
potencial ofensivo.  
  
 
69) (Ano: 2016. Banca: PM-SC. Órgão: PM-SC. Prova: Cabo da 
Polícia Militar) 
Quanto as regras de amarração do PMSC Mobile, apresentadas na 
Apostila de Documentos Operacionais - CFSd 2016, assinale a 
alternativa correta:   
a) As regras de amarração fazem parte apenas do código fonte do 
aplicativo, por isso não é necessário atualizá-la no início de cada 
serviço.   
b) Existem no aplicativo PMSC Mobile mais de 3.500 mil regras de 
amarração relacionadas a legislação, doutrina e Procedimentos 
Operacionais Padrão Institucionais que auxiliam a Guarnição Policial 
Militar à realizar o encerramento adequado das ocorrências.  
c) Em razão das regras de amarração, por exemplo, ao se lavrar um 
BOCOP pelo crime de ROUBO cometido com o uso de arma de fogo, 
será necessário o cadastramento da arma de fogo e informada a sua 
situação "Utilizada para a prática da infração penal", mesmo que ela 
não tenha sido apreendida.  
d) Caso o Policial Militar encontre dificuldades no encerramento de 
ocorrências em razão das regras de amarração exigidas no PMSC 
Mobile, poderá solicitar ao despachante a desativação das regras de 
amarração priorizando a rápida finalização da ocorrência.   
e) As regras de amarração existentes no PMSC Mobile são rotinas 
oriundas do desencadeamento natural da lógica de programação 
básica do aplicativo.   
 
70) (Ano: 2016. Banca: PM-SC. Órgão: PM-SC. Prova: Cabo da 
Polícia Militar) 
Quanto aos Princípios básicos sobre o uso da força e armas de 
fogo pelos funcionários responsáveis pela aplicação da lei é 
CORRETO afirmar que:   
a) O aperfeiçoamento e a distribuição de armas letais devem ser 
avaliados com cuidado, visando minimizar o perigo para as pessoas 
não envolvidas, devendo o uso de tais armas ser cuidadosamente 
controlado.  
b) Sempre que o uso legítimo da força e de armas de fogo for inevitável, 
os responsáveis pela aplicação da lei deverão assegurar que qualquer 
indivíduo ferido ou afetado receba assistência e cuidados médicos 
quando possível.  
c) As regras mínimas para o tratamento de prisioneiros preveem 
circunstâncias nas quais não é aceitável o uso da força pelos 
funcionários das prisões, no cumprimento das suas obrigações.  

d) Será aceitável invocar circunstâncias excepcionais, tais como 
instabilidade política interna ou outras situações de emergência pública, 
como justificativa para o abandono destes princípios básicos de uso da 
força.  
e) Sempre que o uso legítimo da força e de armas de fogo for inevitável, 
os responsáveis pela aplicação da lei deverão exercer moderação no 
uso de tais recursos e agir na proporção da gravidade da infração e do 
objetivo legítimo a ser alcançado.   
 
71) (Ano: 2016. Banca: PM-SC. Órgão: PM-SC. Prova: Cabo da 
Polícia Militar) 
A Declaração Universal dos Direitos Humanos é o principal 
documento sobre o tema no mundo, ela é referência para todas as 
normas nacionais e internacionais sobre os direitos fundamentais. 
Sobre a Declaração é INCORRETO afirmar:   
a) Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. 
São dotadas de razão e consciência e devem agir em relação umas às 
outras com espírito de fraternidade.   
b) Toda pessoa tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades 
estabelecidos nesta Declaração, havendo distinção de raça, cor, sexo, 
língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional 
ou social, riqueza e nascimento.  
c) Toda pessoa tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal.   
d) Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo 
cruel, desumano ou degradante. 
e) Toda pessoa tem o direito de ser, em todos os lugares, reconhecida 
como pessoa perante a lei.  
  
72) (Ano: 2016. Banca: PM-SC. Órgão: PM-SC. Prova: Cabo da 
Polícia Militar) 
De acordo com o Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e 
políticos, os direitos humanos são a grande prioridade 
internacional desde que as Nações Unidas aprovaram a 
Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948. Este 
conjunto de normas, universalmente reconhecidas, influi, cada vez 
mais, nas relações individuais e coletivas no seio das 
comunidades e entre as nações. Na atualidade, é quase unânime o 
reconhecimento de que o respeito dos direitos humanos é 
essencial para o estabelecimento das 3 prioridades mundiais, 
sendo elas:   
a) A paz, o desenvolvimento e a democracia.  
b) A igualdade de gênero, o desenvolvimento e a democracia.   
c) A paz, a sustentabilidade e a fraternidade  
d) A igualdade de gênero, a sustentabilidade e a fraternidade.   
e) A paz, a sustentabilidade e a democracia.   
 
73) (Ano: 2016. Banca: PM-SC. Órgão: PM-SC. Prova: Cabo da 
Polícia Militar) 
Sobre o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e 
Culturais é INCORRETO afirmar:   
a) Os Estados Partes do presente Pacto reconhecem o direito de toda 
pessoa de desfrutar o mais elevado nível possível de saúde física e 
mental.  
b) Não se admitirá qualquer restrição ou suspensão dos direitos 
humanos fundamentais reconhecidos ou vigentes em qualquer país em 
virtude de leis, convenções, regulamentos ou costumes, sob pretexto 
de que o presente Pacto não os reconheça ou os reconheça em menor 
grau.  
c) Os Estados Partes do presente Pacto reconhecem o direito de toda 
pessoa à previdência social, inclusive ao seguro social. 
d) Os Estados Partes do presente Pacto comprometemse a assegurar 
a homens e mulheres igualdade no gozo de todos os direitos 
econômicos, sociais e culturais enumerados no presente Pacto.  
e) O Pacto estará sujeito à retificação. Os instrumentos de retificação 
serão depositados junto ao Secretário-Geral da Organização das 
Nações Unidas.  
  
74) (Ano: 2016. Banca: PM-SC. Órgão: PM-SC. Prova: Cabo da 
Polícia Militar) 
O Código de Conduta para os Encarregados da Aplicação da Lei 
foi adotado através da Resolução 34/169 da Assembleia Geral das 
Nações Unidas de 17 de dezembro de 1979. Sobre o Código é 
INCORRETO afirmar:   



 

 

a) Os funcionários responsáveis pela aplicação da lei não devem 
cometer qualquer ato de corrupção. Também se devem opor 
rigorosamente e combater todos esses atos.  
b) No cumprimento do dever, os funcionários responsáveis pela 
aplicação da lei devem respeitar a proteger a dignidade humana, 
manter e apoiar os direitos humanos de todas as pessoas.  
c) Nenhum funcionário responsável pela aplicação da lei pode infligir, 
instigar ou tolerar qualquer ato de tortura ou qualquer outro tratamento 
ou pena cruel, desumano ou degradante.   
d) Os funcionários responsáveis pela aplicação da lei devem empregar 
a força para o cumprimento do seu dever.  
e) Os funcionários responsáveis pela aplicação da lei devem assegurar 
a proteção da saúde das pessoas a sua guarda e, em especial, devem 
tomar as medidas imediatas para assegurar os cuidados médicos, 
sempre que necessário.   
  
75) (Ano: 2016. Banca: PM-SC. Órgão: PM-SC. Prova: Cabo da 
Polícia Militar) 
Em relação à lei n. 9.099/1995, analise as assertivas abaixo: 
 
I. Tratando-se de ação penal de iniciativa privada ou de ação penal 
pública condicionada à representação, o acordo homologado, relativo à 
composição dos danos civis, acarreta a renúncia ao direito de queixa 
ou representação. 
 
II. Havendo representação ou tratando-se de crime de ação penal 
privada, não sendo caso de arquivamento, o Ministério Público poderá 
propor a aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multas, a 
ser especificada na proposta. 
 
III. Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para 
os efeitos desta Lei, as contravenções penais e os crimes a que a lei 
comine pena máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não 
com multa. 
 
IV. Dependerá de representação a ação penal relativa aos crimes de 
lesões corporais leves e lesões culposas. 
 
V. Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a 
dois anos, abrangidas ou não por esta Lei, o Ministério Público, ao 
oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo, por dois 
a quatro anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou 
não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais 
requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena.   
 
a) Estão corretas as assertivas I, II, III e IV, apenas.  
b) Estão corretas as assertivas I, II, III, IV e V.  
c) Estão corretas as assertivas II, III, IV e V, apenas.   
d) Estão corretas as assertivas I, III e IV, apenas.  
e) Estão corretas as assertivas III, IV e V, apenas.   
 
76) (Ano: 2016. Banca: PM-SC. Órgão: PM-SC. Prova: Cabo da 
Polícia Militar) 
Acerca das excludentes de ilicitude previstas no Código Penal 
Brasileiro, assinale a alternativa INCORRETA: 
a) São considerados como excludentes de ilicitude para o Código Penal 
Brasileiro o estado de necessidade, a legítima defesa, o estrito 
cumprimento do dever legal e o exercício regular de direito.   
b) Considera-se em legítima defesa quem pratica o fato para salvar de 
perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro 
modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, 
não era razoável exigir-se.  
c) O exercício regular de direito, em suma, consiste na atuação do 
indivíduo dentro dos limites estabelecidos pelo ordenamento jurídico.  
d) Não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de 
enfrentar o perigo.  
e) Age no estrito cumprimento do dever legal o policial que prende em 
flagrante autor de fato de crime de roubo, cerceando, desse modo, a 
liberdade do agente.  
  
77) (Ano: 2016. Banca: PM-SC. Órgão: PM-SC. Prova: Cabo da 
Polícia Militar) 
Em relação à lei n. 11.343, de 23 de agosto de 2006, analise as 
assertivas: 
 

I. Consideram-se como drogas as substâncias ou os produtos capazes 
de causar dependência, ainda que não estejam assim especificados em 
lei ou relacionados em listas atualizadas periodicamente pelo Poder 
Executivo da União. 
 
II. Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz 
atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local 
e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias 
sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente. 
 
III. No crime de tráfico de drogas, na forma do artigo 28 da lei n. 11.343 
de 2006, o agente será submetido às seguintes penas: advertência 
sobre os efeitos das drogas; prestação de serviços à comunidade; 
medida educativa de comparecimento à programa ou curso educativo. 
 
IV. Não havendo prejuízo para a produção da prova dos fatos e 
comprovado o interesse público ou social, excetuadas as armas, que 
serão recolhidas na forma de legislação específica, mediante 
autorização do juízo competente, ouvido o Ministério Público e 
cientificada a Senad, os bens apreendidos poderão ser utilizados pelos 
órgãos ou pelas entidades que atuam na prevenção do uso indevido, 
na atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas e 
na repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas, 
exclusivamente no interesse dessas atividades. 
 
V. Incide no crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da lei n. 
11.343 de 2006, o agente que importar, exportar, remeter, preparar, 
produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em 
depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, 
entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem 
autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.   
 
a) Estão corretas as assertivas I, II, III e V, apenas.   
b) Estão corretas as assertivas I, II, IV e V, apenas.   
c) Estão corretas as assertivas II, IV e V, apenas.  
d) Estão corretas as assertivas I, II, III, IV e V. 
e) Estão corretas as assertivas I, II e IV, apenas.  
 
78) (Ano: 2016. Banca: PM-SC. Órgão: PM-SC. Prova: Cabo da 
Polícia Militar) 
Com relação ao Inquérito Policial, previsto no Código de Processo 
Penal, assinale a alternativa INCORRETA:   
a) O inquérito policial deverá terminar no prazo de 10 dias, se o 
indiciado tiver sido preso em flagrante, ou estiver preso 
preventivamente, contado o prazo, nesta hipótese, a partir do dia em 
que se executar a ordem de prisão, ou no prazo de 30 dias, quando 
estiver solto, mediante fiança ou sem ela.  
b) Qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência de 
infração penal em que caiba ação pública poderá, verbalmente ou por 
escrito, comunicá-la à autoridade policial, e esta, verificada a 
procedência das informações, mandará instaurar inquérito. 
c) Nos crimes de ação pública o inquérito policial será iniciado de ofício 
ou mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério 
Público, ou a requerimento do ofendido ou de quem tiver qualidade para 
representá-lo.   
d) A autoridade policial não poderá mandar arquivar autos de inquérito.  
e) O Inquérito Policial, nos crimes em que a ação pública depender de 
representação, poderá ser iniciado, desde que por determinação do 
Ministério Público.   
 
79) (Ano: 2016. Banca: PM-SC. Órgão: PM-SC. Prova: Cabo da 
Polícia Militar) 
Em relação aos crimes contra o patrimônio, nos termos previstos 
no Código Penal, é correto afirmar: 
 
I. O crime de furto, previsto no art. 155, caput, do Código Penal, é crime 
de ação penal pública condicionada à representação. 
 
II. Em relação ao crime de furto, previsto no art. 155, caput, do Código 
Penal, se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, 
o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la 
de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa. 
 
III. O crime de extorsão mediante sequestro, previsto no art. 159, caput, 
do Código Penal, é crime hediondo. 



 

 

 
IV. Os crimes de furto, cometidos mediante a destruição ou rompimento 
de obstáculo, com abuso de confiança, com emprego de chave falsa e 
mediante concurso de duas ou mais pessoas são denominados “furto 
privilegiado”. 
 
V. Incide no crime de extorsão, previsto no art. 158, caput, do Código 
Penal, o agente que constranger alguém, mediante violência ou grave 
ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida 
vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer 
alguma coisa.  
 
a) Estão corretas as assertivas II, III e V, apenas   
b) Estão corretas as assertivas II, III, IV e V, apenas   
c) Estão corretas as assertivas I, II, III e IV, apenas   
d) Estão corretas as assertivas II, III e IV, apenas   
e) Estão corretas as assertivas I, II, III, IV e V.  
 
80) (Ano: 2016. Banca: PM-SC. Órgão: PM-SC. Prova: Cabo da 
Polícia Militar) 
Acerca da Lei nº. 11.343, de 23 de agosto de 2006 (Lei do SISNAD), 
assinale a alternativa CORRETA:  
a) Aquele que oferece droga, eventualmente e sem objetivo de lucro, a 
pessoa de seu relacionamento, para juntos consumirem, muito embora 
seja crime previsto na Lei nº 11.343/2006 (Lei do SISNAD), não terá 
previsão de pena privativa de liberdade.   
b) O indiciado ou acusado que colaborar obrigatoriamente com a 
investigação policial e o processo criminal na identificação dos demais 
coautores ou partícipes do crime, mesmo não sendo possível a 
recuperação total ou parcial do produto do crime, no caso de 
condenação, terá pena reduzida de um terço a dois terços.  
c) Kelvin (23 anos), é flagrado pela Polícia Militar trazendo consigo 1 
(um) cigarro de substância entorpecente (maconha), para consumo 
próprio. Neste caso, Kelvin pode ser punido com pena privativa de 
liberdade.   
d) O inquérito policial será concluído no prazo de 10 (dez) dias, se o 
indiciado estiver preso, e de 30 (trinta) dias, quando solto.  
e) Todos os crimes previstos na Lei nº. 11.343, de 23 de agosto de 2006 
(Lei do SISNAD) são considerados de ação penal pública.  
 
81) (Ano: 2016. Banca: PM-SC. Órgão: PM-SC. Prova: Cabo da 
Polícia Militar) 
Sobre as normas gerais de conduta e circulação, Capítulo III da Lei 
nº 9.503/97, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro, assinale 
a alternativa correta:  
a) O condutor que tenha o propósito de ultrapassar um veículo de 
transporte coletivo que esteja parado, efetuando embarque ou 
desembarque de passageiros, deverá reduzir a velocidade, dirigindo 
com atenção redobrada ou parar o veículo com vistas à segurança dos 
pedestres.  
b) A ultrapassagem de outro veículo em movimento deverá ser feita 
pela esquerda, obedecida a sinalização regulamentar e as demais 
normas estabelecidas neste Código, sem exceção.  
c) Dentre outras determinações, no que diz respeito ao uso de luzes em 
veículo, o condutor obedecerá o seguinte: nas vias não iluminadas o 
condutor deve usar luz baixa, exceto ao cruzar com outro veículo ou ao 
segui-lo; a troca de luz baixa e alta, de forma intermitente e por curto 
período de tempo, com o objetivo de advertir outros motoristas, só 
poderá ser utilizada para indicar a intenção de ultrapassar o veículo que 
segue à frente; o condutor manterá acesas pelo menos as luzes de 
posição do veículo quando sob chuva forte, neblina ou cerração.  
d) A sequência de ações do condutor ao efetuar a ultrapassagem será 
na seguinte ordem: a) afastar-se do usuário ou usuários aos quais 
ultrapassa, de tal forma que deixe livre uma distância lateral de 
segurança; b) indicar com antecedência a manobra pretendida, 
acionando a luz indicadora de direção do veículo ou por meio de gesto 
convencional de braço; c) retomar, após a efetivação da manobra, a 
faixa de trânsito de origem, acionando a luz indicadora de direção do 
veículo ou fazendo gesto convencional de braço, adotando os cuidados 
necessários para não pôr em perigo ou obstruir o trânsito dos veículos 
que ultrapassou.  
e) O condutor que for ingressar numa via, procedente de um lote lindeiro 
a essa via, terá preferência em relação aos veículos e pedestres que 
por ela estejam transitando.  
 

82) (Ano: 2016. Banca: PM-SC. Órgão: PM-SC. Prova: Cabo da 
Polícia Militar) 
Sobre a competência dos órgãos que compõem o Sistema 
Nacional de Trânsito, de acordo com a Lei nº 9.503/97, que instituiu 
o Código de Trânsito Brasileiro, assinale a alternativa correta:  
a) É vedado aos órgãos e entidades executivos do Sistema Nacional de 
Trânsito celebrar convênio delegando as atividades previstas neste 
Código.  
b) Compete às JARI julgar os recursos interpostos pelos infratores e 
solicitar aos órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos 
rodoviários informações complementares relativas aos recursos, 
objetivando uma melhor análise da situação recorrida.  
c) Compete à Polícia Rodoviária Federal, no âmbito das vias urbanas 
municipais, cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, 
no âmbito de suas atribuições.   
d) Compete às Polícias Militares dos Estados e do Distrito Federal 
executar a fiscalização de trânsito, quando e conforme convênio 
firmado, como agente do órgão ou entidade executivos de trânsito ou 
executivos rodoviários, exclusivamente.  
e) Compete exclusivamente ao órgão executivo de trânsito dos Estados 
e do Distrito Federal registrar e licenciar, na forma da legislação, 
veículos de tração e propulsão humana e de tração animal, fiscalizando, 
autuando, aplicando penalidades e arrecadando multas decorrentes de 
infrações.  
  
83) (Ano: 2016. Banca: PM-SC. Órgão: PM-SC. Prova: Cabo da 
Polícia Militar) 
Sobre as categorias das carteiras nacionais de habilitação, 
Capítulo XIV da Lei nº 9.503/97, que instituiu o Código de Trânsito 
Brasileiro, assinale a alternativa correta:  
a) Para obter a Carteira Nacional de Habilitação, o candidato deverá 
preencher os seguintes requisitos: ser penalmente imputável, ter 
formação pelo menos de ensino médio completo e possuir Carteira de 
Identidade ou equivalente.  
b) O exame de aptidão física e mental será preliminar e renovável a 
cada três anos, ou a cada dois anos para condutores com mais de 
sessenta e cinco anos de idade, no local de residência ou domicílio do 
examinado.  
c) A categoria “D” é a mínima exigida para a condução de combinação 
de veículos em que a unidade tratora se enquadre nas categorias B, C 
ou D e cuja unidade acoplada, reboque, semirreboque, trailer ou 
articulada tenha 6.000 kg (seis mil quilogramas) ou mais de peso bruto 
total, ou cuja lotação exceda a 8 (oito) lugares.   
 d) A categoria “B” é a mínima exigida para a condução de veículo 
automotor da espécie motor-casa, definida nos termos do Anexo I do 
Código de Trânsito Brasileiro, cujo peso não exceda a 6.000 kg (seis 
mil quilogramas), ou cuja lotação não exceda a 8 (oito) lugares, excluído 
o do motorista. 
e) A categoria “C” é a mínima exigida para a condução de veículo 
motorizado utilizado no transporte de passageiros, cuja lotação exceda 
a oito lugares, excluído o do motorista.   
 
84) (Ano: 2016. Banca: PM-SC. Órgão: PM-SC. Prova: Cabo da 
Polícia Militar) 
Sobre as normas gerais de conduta e circulação, Capítulo III da Lei 
nº 9.503/97, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro, é correto 
afirmar que:  
a) Os condutores de motocicletas, motonetas e ciclomotores só 
poderão circular nas vias utilizando capacete de segurança, com viseira 
ou óculos protetores, segurando o guidom com as duas mãos e usando 
vestuário de proteção, de acordo com as especificações do CONTRAN. 
b)  Os ciclomotores devem ser conduzidos pela esquerda da pista de 
rolamento.  
c) Onde não existir sinalização regulamentadora, a velocidade máxima 
nas vias de trânsito rápido, arteriais e coletoras será, respectivamente, 
oitenta quilômetros por hora, quarenta quilômetros por hora e sessenta 
quilômetros por hora.  
d) São vias urbanas as estradas e rodovias.   
e) É vedado ao órgão ou entidade de trânsito ou rodoviário com 
circunscrição sobre a via regulamentar, por meio de sinalização, 
velocidades superiores ou inferiores àquelas estabelecidas no 
parágrafo anterior.  
 
 



 

 

85) (Ano: 2016. Banca: PM-SC. Órgão: PM-SC. Prova: Cabo da 
Polícia Militar) 
Sobre a sinalização de trânsito, conforme Capítulo VII da Lei nº 
9.503/97, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro, assinale a 
alternativa INCORRETA:  
a) A afixação de publicidade ou de quaisquer legendas ou símbolos ao 
longo das vias condiciona-se à prévia aprovação do órgão ou entidade 
com circunscrição sobre a via.  
b) A sinalização terá a seguinte ordem de prevalência: I - as indicações 
dos sinais sobre as demais normas de trânsito; II - as indicações do 
semáforo sobre os demais sinais; III - as ordens do agente de trânsito 
sobre as normas de circulação e outros sinais. 
c) O órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via poderá 
retirar ou determinar a imediata retirada de qualquer elemento que 
prejudique a visibilidade da sinalização viária e a segurança do trânsito, 
com ônus para quem o tenha colocado.  
d) Os locais destinados pelo órgão ou entidade de trânsito com 
circunscrição sobre a via à travessia de pedestres deverão ser 
sinalizados com faixas pintadas ou demarcadas no leito da via.   
e) É proibido afixar sobre a sinalização de trânsito e respectivos 
suportes, ou junto a ambos, qualquer tipo de publicidade, inscrições, 
legendas e símbolos que não se relacionem com a mensagem da 
sinalização.  
 
86) (Ano: 2016. Banca: PM-SC. Órgão: PM-SC. Prova: Cabo da 
Polícia Militar) 
De acordo com o Estatuto dos Policiais Militares, Lei nº 6.218 de 
1983, é considerado dependente do policial militar:  
a) A filha solteira, mesmo que a mesma receba remuneração.  
b) A mãe solteira, desde que não receba remuneração.  
c) A mãe viúva, mesmo que a mesma receba remuneração.  
d) A filha casada, desde que não receba remuneração.  
e) O filho estudante, menor de 24 (vinte e quatro) anos, desde que não 
receba remuneração.  
  
87) (Ano: 2016. Banca: PM-SC. Órgão: PM-SC. Prova: Cabo da 
Polícia Militar) 
Em conformidade com o Estatuto dos Policiais Militares, Lei nº 
6.218 de 1983, sobre as Situações Especiais, assinale a alternativa 
correspondente: 
 
I. O policial militar será agregado quando for afastado, 
temporariamente, do serviço ativo por haver ultrapassado um ano 
contínuo em licença para tratamento de saúde própria. 
 
II. O policial militar promovido indevidamente passa automaticamente a 
situação transitória de excedente ao seu respectivo quadro. 
 
III. Não é considerado no exercício de função policial militar os policiais 
militares da ativa que desempenham cargo de instrutor de 
estabelecimento de ensino das Forças Armadas, no país ou no exterior. 
 
IV. A passagem do policial militar à situação de “a disposição” não abre 
vaga para fins de promoção ou movimentação.  
 
a) Somente as alternativas I e IV são corretas.  
b) Somente a alternativa III é correta.  
c)  Somente as alternativas I, II e IV são corretas.   
d) Somente as alternativas II e III são corretas.  
e) Somente as alternativas II, III e IV são corretas.   
 
88) (Ano: 2016. Banca: PM-SC. Órgão: PM-SC. Prova: Cabo da 
Polícia Militar) 
O artigo 14 do Estatuto dos Policiais Militares de Santa Catarina, 
Lei nº 6.218, de 10 de fevereiro de 1983, traz que a hierarquia e a 
disciplina são a base institucional da Polícia Militar. De acordo com 
este dispositivo legal faça a análise das afirmações abaixo e 
assinale a alternativa correta: 
 
I. O respeito à hierarquia é consubstanciado no espírito de acatamento 
à sequência de autoridade. 
 
II. A Autoridade e a responsabilidade crescem com o grau hierárquico. 
 

III. A hierarquia policial militar é a rigorosa observância e o acatamento 
integral das leis, regulamentos, normas e disposições que 
fundamentam o organismo policial-militar e coordenam seu 
funcionamento regular e harmônico traduzindo-se pelo perfeito 
cumprimento do dever por parte de todos e de cada um dos 
componentes desse organismo. 
 
IV. Disciplina é a ordenação da autoridade em níveis diferentes dentro 
da estrutura da Polícia Militar. A ordenação se faz por postos ou 
graduações; e dentro de um mesmo posto ou graduação se faz pela 
antiguidade. 
 
V. A disciplina e o respeito à hierarquia devem ser mantidos em todas 
as circunstâncias, entre policiais militares da ativa, da reserva e 
reformados.   
 
a) Somente II, III e IV estão corretas.  
b) Somente I, II, III e IV estão corretas.  
c) As assertivas I, II, III, IV e V estão corretas.   
d) Somente II, III e V estão corretas.  
e) Somente I, II e V estão corretas.   
 
89) (Ano: 2016. Banca: PM-SC. Órgão: PM-SC. Prova: Cabo da 
Polícia Militar) 
Sobre o sistema remuneratório dos Militares Estaduais, 
especificamente tratado na Lei Complementar nº 614/2013, 
assinale a alternativa INCORRETA:  
a) Estão compreendidas no subsídio e por ele extintas todas as 
espécies remuneratórias do regime anterior, em especial os valores 
incorporados à remuneração a título de adicional por tempo de serviço, 
triênios ou quinquênios.  
b) Não poderão ser concedidas, a qualquer tempo e a qualquer título, 
quaisquer outras vantagens com o mesmo título e fundamento das 
verbas extintas quando da adoção do regime de remuneração por 
subsídio.  
c) Os Militares Estaduais não poderão perceber cumulativamente com 
o subsídio quaisquer valores ou vantagens incorporados à 
remuneração por decisão administrativa, judicial ou extensão 
administrativa de decisão judicial, de natureza geral ou individual, ainda 
que decorrentes de sentença judicial transitada em julgado.  
d) A Indenização por Regime Especial de Serviço Ativo constitui-se em 
verba de natureza indenizatória e não se incorpora ao subsídio, aos 
proventos nem à pensão por morte, sendo isenta da incidência de 
contribuição previdenciária.  
e) O subsídio dos Militares Estaduais exclui o direito à percepção de 
retribuição financeira transitória pelo exercício de função de comando, 
direção, chefia ou assessoramento.   
  
90) (Ano: 2016. Banca: PM-SC. Órgão: PM-SC. Prova: Cabo da 
Polícia Militar) 
De acordo com a Lei Nº 16.773, de 30 de novembro de 2015 que 
dispõe sobre as formas de cumprimento da jornada de trabalho e 
o banco de horas no âmbito das instituições militares estaduais e 
estabelece outras providências e a Lei Complementar Nº 614, de 
20 de dezembro de 2013 que fixa o subsídio mensal dos Militares 
Estaduais, assinale a alternativa INCORRETA:   
a) O valor da Indenização por Regime Especial de Serviço Ativo não 
constitui base de cálculo de qualquer vantagem. 
b) Não faz jus à Indenização por Regime Especial de Serviço Ativo o 
militar estadual que não tenha concluído o curso de formação 
profissional para ingresso na carreira.  
c) A Indenização por Regime Especial de Serviço Ativo visa compensar 
o desgaste físico e mental a que estão sujeitos os titulares dos cargos 
de que trata esta Lei Complementar em razão da eventual prestação de 
serviço em condições adversas de segurança, com risco à vida, 
disponibilidade para cumprimento de escalas de serviço, horários 
irregulares, horário noturno e chamados a qualquer hora e dia. 
d) A jornada de trabalho do militar estadual será cumprida sob a forma 
de escalas de serviço e/ou expediente administrativo. O registro no 
banco de horas será realizado em frações de 05 (cinco) minutos, 
desprezados os períodos que não alcançarem esse espaço de tempo.  
e) O banco de horas, sistema de natureza compensatória instituído pela 
Lei Complementar nº 614, de 20 de dezembro de 2013, consiste no 
registro do quantitativo de horas, excedentes ou insuficientes, em 



 

 

relação ao quantitativo estabelecido para a jornada de trabalho 
individual do militar estadual, na forma do disposto na Lei.  
 
91) (Ano: 2016. Banca: PM-SC. Órgão: PM-SC. Prova: Cabo da 
Polícia Militar) 
No que tange as penas principais previstas no Código Penal 
Militar, assinale a alternativa correta: 
a) A pena de morte é executada por injeção letal.  
b) A pena de morte é uma das penas principais previstas no Código 
Penal Militar.   
c) O mínimo da pena de detenção é de um ano, e o máximo de trinta 
anos; o mínimo da pena de prisão é de trinta dias, e o máximo de dez 
anos.  
d) A pena de impedimento consiste na agregação, no afastamento, no 
licenciamento ou na disponibilidade do condenado, pelo tempo fixado 
na sentença, sem prejuízo do seu comparecimento regular à sede do 
serviço. Não será contado como tempo de serviço, para qualquer efeito, 
o do cumprimento da pena.  
e) A pena de reclusão sujeita o condenado a permanecer no recinto da 
unidade, sem prejuízo da instrução militar.   
  
 
92) (Ano: 2016. Banca: PM-SC. Órgão: PM-SC. Prova: Cabo da 
Polícia Militar) 
Segundo o Código Penal Militar, "recusar obedecer a ordem do 
superior sobre assunto ou matéria de serviço, ou relativamente a 
dever imposto em lei, regulamento ou instrução" caracteriza 
espécie de:   
a) Desobediência.  
b) Desacato a superior.   
c) Insubmissão.  
d) Insubordinação.   
e) Desrespeito a superior.   
 
93) (Ano: 2016Banca: PM-SCÓrgão: PM-SCProva: Cabo da Polícia 
Militar 
 Acerca dos crimes contra a autoridade ou disciplina militar do 
Código Penal Militar, assinale a alternativa correta:  
a) Para a caracterização do crime de motim é necessário que os 
agentes estejam armados.   
b) Comete crime de conspiração o militar que deixa de levar ao 
conhecimento do superior o motim ou revolta de cuja preparação teve 
notícia.  
c) Comete o crime de violência contra inferior, o superior hierárquico 
que ofende inferior, mediante ato de violência que, por natureza ou pelo 
meio empregado, se considera aviltante. 
d) O militar que critica publicamente ato de seu superior incide no crime 
de publicação ou crítica indevida.  
e) O crime de incitamento consiste em fazer apologia de fato que a lei 
militar considera crime, ou do autor do mesmo, em lugar sujeito à 
administração militar.   
 
94) (Ano: 2016. Banca: PM-SC. Órgão: PM-SC. Prova: Cabo da 
Polícia Militar) 
De acordo com a 3ª edição o Manual de padronização e redação 
dos atos oficiais do Estado de Santa Catarina, instituído pelo 
Decreto nº 840, de 27 de dezembro de 1999, não podem estar 
presentes nas produções textuais, por caracterizarem-se como 
defeitos que devem ser evitados:  
a) Pleonasmo ou redundância, ambiguidade, cacofonia, chavões, eco e 
impessoalidade.  
b) Chavões, concisão, eco, obscuridade e pleonasmo ou redundância.  
c) Ambiguidade, cacofonia, coerência e coesão, pleonasmo ou 
redundância e obscuridade.   
d)  Ambiguidade, cacofonia, chavões, eco, obscuridade e objetividade 
e clareza.  
e)  Ambiguidade, cacofonia, chavões, eco, obscuridade e pleonasmo 
ou redundância. 
 
95) (Ano: 2016. Banca: PM-SC. Órgão: PM-SC. Prova: Cabo da 
Polícia Militar) 
Segundo o manual de padronização e redação dos atos oficiais 
usado pelo Estado de Santa Catarina algumas qualidades devem 
ser incutidas nos textos oficiais, entre estas qualidades estão a 
coerência e coesão. Sendo assim, numere a locução conectiva da 

segunda coluna de acordo com a sua adequada relação de sentido 
presente na primeira coluna: 
 
1. Adição 
 
2. Alternância 
 
3. Causa 
 
4. Condição 
 
5. Oposição 
 
( ) No entanto, apesar de, a despeito de, não obstante, malgrado a, por 
mais que, muito embora. 
 
( ) Não só... mas também, tanto... como, não apenas...como. 
 
( ) Contanto que, desde que, a não ser que, a menos que, exceto se. 
 
( ) Nem... nem, ou... ou, ora... ora, quer... quer, seja... seja. 
 
( ) Devido à, em vista de, em virtude de, em face de, em razão de, já 
que, uma vez que. 
 
Assinale a alternativa que condiz com a correta correlação, no sentido 
de cima para baixo, considerando o manual de padronização e redação 
dos atos oficiais usado pelo Estado de Santa Catarina:   
 
a) 5, 1, 4, 2, 3.   
b) 1, 2, 4, 5, 3.   
c) 5, 3, 1, 2, 4.  
d) 1, 2, 3, 4, 5.   
e) 4, 1, 5, 2, 3.   
 
96) (Ano: 2016. Banca: PM-SC. Órgão: PM-SC. Prova: Cabo da 
Polícia Militar) 
Considere as frases abaixo: 
 
I. Sem conhecer as leis, o policial não saberá apresentar razões porque 
de sua atitude diante de um crime ou contravenção. 
 
II. Os danos patrimoniais causados pelos manifestantes do passe livre 
em Florianópolis marcaram o porquê do descaso da sociedade 
catarinense para com tal movimento. 
 
III. A Constituição Federal trouxe inúmeros benefícios, embora os 
direitos contidos nela não sejam de todo respeitados, com a 
persistência do analfabetismo funcional, por que passa parte de nossa 
nação. 
 
IV. Os problemas de Segurança Pública por que passa um Estado 
devem ser prevenidos e combatidos pelo governo, porque ele foi criado 
para atender os anseios de seu povo.  
 
Consoante ao Decreto nº 840 de 27/12/ 1999 de Santa Catarina 
assinale a alternativa que elenca os itens onde os termos que aparecem 
sublinhados estão corretos:  
 
a) Somente nas assertivas I e IV.  
b) Somente nas assertivas I, III e IV.   
c) As assertivas I, II, III e IV.   
d) Somente nas assertivas II, III e IV.   
e) Somente nas assertivas I, II e III.  
 
97) (Ano: 2016. Banca: PM-SC. Órgão: PM-SC. Prova: Cabo da 
Polícia Militar) 
De acordo com a 3ª edição do Manual de padronização e redação 
dos atos oficiais do Estado de Santa Catarina, instituído pelo 
Decreto nº 840, de 27 de dezembro de 1999, a redação oficial pode 
ser assim definida:   
a) Redação oficial é a técnica usada na escritura das correspondências 
geradas na rotina do serviço público, ou seja, é a maneira pela qual os 
servidores públicos se comunicam entre si, excluindo-se deste conceito 
a técnica usada nas correspondências de órgãos do Poder Público e 



 

 

particulares, já que nestes casos, não se exige qualquer espécie de 
formalidade ou padronização.  
b) Redação oficial pode ser conceituada como a técnica utilizada pelo 
particular que pretenda corresponderse com qualquer órgão da 
Administração Pública, exigindo-se, portanto, do particular a 
padronização na redação de documentos.  
c) Redação oficial é a técnica usada na escritura das correspondências, 
dos processos e documentos gerados na rotina do serviço público, ou 
seja, é a maneira pela qual o Poder Público se comunica formalmente 
com órgãos e servidores públicos, e com particulares.  
d) Redação oficial é a técnica usada na confecção de 
correspondências, processos e documentos gerados na rotina do 
serviço público, ou seja, é a maneira pela qual o Poder Público se 
comunica formalmente apenas entre seus órgãos.  
e) Redação oficial é a técnica usada na confecção de 
correspondências, processos e documentos gerados na rotina do 
serviço público, ou seja, é a maneira pela qual o Poder Público se 
comunica, de maneira formal, tão somente entre os órgãos que o 
compõem e os particulares. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


