POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
DECISÃO DOS RECURSOS
A POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO torna pública a DECISÃO
E FUNDAMENTAÇÃO DOS RECURSOS IMPETRADOS EM FACE DO GABARITO
PRELIMINAR DA PCIP CHS 2018, nos conformes que seguem:

I DOS RECURSOS
Trata-se de recursos interpostos pelos candidatos infra relacionados concorrentes ao
cargo disponibilizado, que insurgem contra a publicação do Gabarito Preliminar.
RECURSOS INTERPOSTOS À COMISSÃO EXAMINADORA
NOME
ADEMILSON MARCOLINO NASCIMENTO
ADRIANA PARAIZO LYRA
ADRIANO DE SOUZA SCHERRER
ALEX ALVES CANDIDO
ALEX DE SOUZA LIMA
ALEX SANDRO NUNES DA VITÓRIA
ALEXANDRE COFFLER BATISTA
ALINE ALMEIDA SOUZA
ALLAN OLIVEIRA DA VITÓRIA
ANA CAROLINA FERREIRA DOS SANTOS
ANDERSON RODRIGUES
ANDRE LUIZ LOUREIRO LEMOS
ANDRÉ SILVA GOMES
ANDRE SOBRINHO DE SOUZA
ANGELO ANDRE GOMES
ARTHUR FERNANDO SCARPAT
BRUNO ALMEIDA MATIELO
BRUNO MANZOLI DO NASCIMENTO
CAMILY PREDERIGO DE SOUZA
CARLOS EDUARDO DA S CARVALHO
CELSO MENDITTI LIMA
CLAUDETE GONÇALVES DOS SANTOS
CLAUDIA DUARTE VAREJÃO
CLAUDIO VON RONDOW MOURA
DANIEL DIOGO DO NASCIMENTO JESUS

DANIELA DE DEUS COSTA
DANIELA DE SOUZA MARTINEZ
DANIELE GONÇALVES DA SILVA
DANILO DE MARTIN
DANILO MARTINS VIANA
DASIANA RODRIGUES SEIXAS
DEYVID BRANDAO ALVES
DIEGO ROBERTO SANTOS
DIEGO SAVERGNINI
DOUGLAS DA SILVA MILLER LÚPKE
EDUARDO GONÇALVES BIAZI
ELDILENE ANDRADE FERNANDES
ELIZABETH DA PENHA FRAGA
ENITON CAETANO VILEFORTE
EVANDO BATISTA DA SILVA
EZEQUIEL PEREIRA DOS SANTOS
FÁBIO LEITE DE OLIVEIRA
FABIO RODRIGUES DE MATOS
FABIULA SILVEIRA DOS SANTOS
FAGNER DE ARAUJO TABOSA
FERNANDA ZAMBON DA COSTA MIRANDA
FERNANDO STULZER MORAES
GABRIEL PANCINI PEDRA
GEFERSON BREDA
GEIDSON SILVA DE MELO
GILCILEIA DE ALMEIDA VIEIRA PERES
GISELE RANGEL BRIOSCHI
GLAUCIMERE PATERO COELHO
GLEICIMAR ALVES DOS SANTOS
GLENDA GASPARINI GUTERRES
GRACIELE ALVARENGA TOREZANI
HYGOR LOURENÇO CHIABAI
ISABELA MIRANDA BOA MORTE
ITALO CRUZ GUIDOLINI
JACYMAR SPERANDIO JUNIOR
JOÃO PAULO GUSMÃO DOS SANTOS
JOÃO VICTOR HACKBART XAVIER
JORGE DIAS JUNIOR
JOSE DE SOUZA LIMA JUNIOR
KATIANY VERNECK GONÇALVES GUSMÃO
KELLY RANGEL
LEANDRO PEREIRA DA SILVA
LEONARDO DA CONCEICAO CARNEIRO
LETICIA SPANHOL PEREIRA PIRES
LIZÂNIA GARCIA ALVARENGA PEREIRA
LUCIANO JAKSON DE PAULA
LUCIANO RIBEIRO MENDONÇA
LUIZ RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR
MAGNO NEVES BERTOLANI

MARCELA DA SILVA MACHADO
MARCELO BARBOZA DO NASCIMENTO
MARCELO GOMES ONOFRE
MARCIO DIAS DE SOUZA
MARCIO LUIZ MAJESK
MARCOS ANTONIO RODRIGUES CORDEIRO
MARCOS LOPES DA SILVA E SILVA
MARLON FIRME MAURICIO
MAYCON PRALON DOS SANTOS
MICHEL DE SOUZA COUTINHO
MIKLE NATI RIBEIRO
MOISES DA SILVA ROBERTO
PATRICK ZONTA FRANÇA
PRISCILA ALVES CAUS MARTINS
RAFAEL GUIMARÃES CAZUMBÁ
RAQUEL SANTANA MARTINS
RENATA JOSIELLE SANTANA SOUZA
RENATO CEZAR BRAVIN
RENILDO LOPES DE SOUZA
RILION MOREIRA DA SILVA
RODRIGO FERREIRA CORREA
RODRIGO PEREIRA CORREA
RODRIGO QUEDEVEZ MARTINELLI
RODRIGO ROCHA MOURA
ROSEANA DO CARMO GOMES
RUY BARBOSA JUNIOR
SABRINA MAGNAGO FAGUNDES
SABRINA VIEIRA LITTIG
SAMIRA FURTADO BARROS
SAMUEL CRISTO MACEIO
SIDNEY SILVA DE ALMEIDA JANDIRA ANTONIA DA SILVA
TATIANY MARQUES DA SILVA MOURÃO
THAIS MARIA DE JESUS
THAMIRIS DOS SANTOS DE OLIVEIRA
THIAGO MARTINS LUCAS CABRAL
THOR DIETRICH
UESLEI DE SOUZA FRAGA
VALDEIR PERES VIEIRA
VANESSA CAMARGO NUNES
VANESSA RODRIGUES
VINICIUS ROSA DE ALMEIDA
VINICYUS RIZZOLI SANTOS
WAGNER AMARAL MARTINS
WALACE DAÇAEVE JUFFO
WANDERSON CEZAR ALVES
WANDERSON DE SOUZA PINHEIRO
WELLINGTON CÂNDIDO DA SILVA
WEMERSON DE SOUZA
WESLEY MAURI DE FARIAS

II – DA DISPOSIÇÃO E DOS FUNDAMENTOS ANÁLISE DOS RECURSOS
As questões que foram anuladas também sofreram alteração, mesmo não sendo objetos de
recurso, nas provas A, B e C. Tal atitude é tomada devido à isonomia e legalidade do presente
Processo Seletivo Interno quando da utilização dos mesmos conteúdos programáticos. As
questões suscitadas pelos recorrentes são a seguir analisadas:
QUESTÃO Nº 1 - Prova A (A); Prova B (B); Prova C (D)
Segundo o texto em análise, como pode ser entendida a “Fenomenologia”?
Com base nas alternativas da Prova A:
(A) No primeiro parágrafo do texto se lê que: “Fenomenologia deixa de ser um termo
complicado se pensarmos na descrição do caminho que leva da “consciência sensível” até o
“saber absoluto”, ou seja, da percepção mais simples sobre as coisas até a complexidade da
verdade. Em outros termos, tem-se que a fenomenologia é o processo de acesso à verdade, que
não é algo simples de se acessar.
(B) Não há a afirmação categórica de que o escravo é um “burro” ou “ignorante”.
(C) O texto, de maneira nenhuma, apresenta a analogia de que a verdade é a “luz”, enquanto
a ausência da totalidade dos fatos estar nas “trevas”. Essa leitura é um salto interpretativo através
do texto, mas desvia dele, uma vez que a autora sequer recorre ao recurso retórico de utilização
de imagens para embasar seu texto: um “caminho” que transita de um espaço a outra não
significa, de maneira irrefutável, que esse caminho é de “trevas” à “luz”. Dessa feita, a referida
alternativa também resta incorreta.
(D) Conhecer a verdade / ser consciente não é ser “inteligente”.
(E) O texto não afirma que o senhor é “detentor do absoluto”, mas que a verdade absoluta deve
ser buscada. Do mesmo modo, a consciência é “sensível”, e não o escravo.
PARECER DA BANCA: RECURSO INDEFERIDO – GABARITO MANTIDO
QUESTÃO Nº 3 - Prova A (B); Prova B (C); Prova C (A)
Sobre as “mediações” citadas no texto, avalie as afirmações a seguir:
I Envolvem os interesses e as informações contextuais de certos discursos.
II São as informações veiculadas parcialmente em certos episódios como o do STF.
III Consideram as disputas de poder atreladas aos discursos falsamente verdadeiros.
IV Atuam como responsáveis pela falta de senso crítico na sociedade contemporânea.
A banca esclarece que, em consonância com o texto-base, tem-se que:
(I) Afirmação I (Correta): Refere-se ao excerto: “Se entendêssemos as “mediações”, ou seja,
os interesses, os contextos, os jogos de poder envolvidos nos discursos que se pretendem como
verdades, talvez nos tornássemos um pouco mais senhores de nossas opiniões […]”.
(II) Afirmação II (Incorreta): O trecho em análise não fala das informações dadas pela metade.
Na verdade, as mediações deveriam ocorrer justamente para que as informações entrecortadas
não ocorressem.
(III) Afirmação III (Correta): Refere-se ao excerto: “[…] os jogos de poder envolvidos nos
discursos que se pretendem como verdades […]”
(IV) Afirmação IV (Incorreta): Pelo contrário, o que a autora do texto argumenta é justamente
que, caso as mediações ocorressem, haveria mais senso crítico. Na conclusão do trecho em
análise Marcia Tiburi postula: “Mas poucos se ocupam em entender como as opiniões são
fabricadas e vendidas como verdades no mercado das ideias”.
PARECER DA BANCA: RECURSO INDEFERIDO – GABARITO MANTIDO

QUESTÃO Nº 5 - Prova A (E); Prova B (A); Prova C (C)
Avalie as afirmações a seguir com base no texto como um todo:
I É possível afirmar que, da mesma forma que a usura é indissociável da economia, a ideologia
não pode ser separada do pensamento.
II No contexto da escravidão das ideias, os escravos são felizes por terem a consciência de que a
servidão causa implicações em suas vidas.
III A reflexão crítica, ainda que dispendiosa, é uma arma possível para que o povo possa se
emancipar da exploração feita por discursos e ideologias.

(I) Afirmação I (Correta): Tem base em: “Ora, a ideologia está para o universo do pensamento
assim como a usura está para a economia. Na bolsa de valores dos pensamentos prontos, todos
sabem que as ideias se tornaram um capital”.
(II) Afirmação II (Incorreta): Baseia-se em: “‘Escravos de ideias’ são escravos felizes, não
devem perceber que elas são desfavoráveis às suas próprias vidas”. Contudo, como o trecho
evidencia, os escravos não têm consciência das condições desfavoráveis às suas vidas (“não
devem perceber...”).
(III) Afirmação III (Correta): Retoma o excerto final: “Os escravos foram levados a acreditar
que estão se divertindo ao serem explorados. Nesse contexto, o questionamento continua a ser
a arma rara – e cara – que precisa estar disponível para a emancipação do povo”. Logo, de
“questionamento” advém a ideia de “senso crítico”.
PARECER DA BANCA: RECURSO INDEFERIDO – GABARITO MANTIDO
QUESTÃO Nº 7 - Prova A (D); Prova B (E); Prova C (C)
Considere o trecho inicial do texto: “Uma das formulações mais ricas da história da filosofia é a
chamada […]”. Do ponto de vista morfológico, assinale cada uma das afirmações abaixo:
I Possui um artigo indefinido e quatro artigos definidos.
II É construído com a utilização de um único substantivo.
III Possui um advérbio modificando o sentido de um adjetivo.
IV Apresenta apenas um verbo, que está no presente do indicativo.

Os recursos apresentados contra essa questão não apresentaram fundamentação teórica
consistente que embasasse os argumentos apresentados, quer seja os arrolados no Manual
desse certame ou mesmo outras referências bibliográficas. Dessa forma, a banca não pôde
confrontar pontos de vista teóricos, de modo a tentar entender os postulados pelos candidatos.
Referências bibliográficas:
INFANTE, Ulisses; NETO, Pasquale Cipro. Gramática da Língua Portuguesa. São Paulo:
Scipione, 2010.
CEGALLA, Domingos Pachoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. 48 ed. São Paulo:
Companhia Editora Nacional, 2009.
BECHARA, Evanildo. Gramática Escolar da Língua Portuguesa. São Paulo: Nova Fronteira,
2010.
Nesse sentido, considera-se os recursos improcedentes e reafirma o Gabarito preliminar.
PARECER DA BANCA: RECURSO INDEFERIDO – GABARITO MANTIDO

QUESTÃO Nº 12 - Prova A (D); Prova B (E); Prova C (B)
Analise o trecho: “…a mágica desse tipo de mercado – altamente publicitário – é fazer cada
cidadão acreditar…”. Considerando o contexto de utilização, os travessões aplicados nesse
excerto poderiam ser substituídos, sem perda de sentido, por:

Em primeiro lugar, a banca ressalta as referências bibliográficas arroladas como parte do
certame:
INFANTE, Ulisses; NETO, Pasquale Cipro. Gramática da Língua Portuguesa. São Paulo:
Scipione, 2010.
CEGALLA, Domingos Pachoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. 48 ed. São Paulo:
Companhia Editora Nacional, 2009.
BECHARA, Evanildo. Gramática Escolar da Língua Portuguesa. São Paulo: Nova Fronteira,
2010.
Dito isso, Bechara (2010, p. 520), por exemplo, afirma:
“Travessão – Não confundir o travessão com o traço de união ou hífen e com o traço de divisão
empregado na partição de sílabas (ab-so-lu-ta-men-te) e de palavras no fim de linha. O travessão
pode substituir vírgulas, parênteses, colchetes, para assinalar uma expressão intercalada”.
E também:
“Parênteses e colchetes – Os parênteses assinalam um isolamento sintático e semântico mais
completo dentro do enunciado, além de estabelecer maior intimidade entre o autor e o seu leitor”.
Ou seja: os travessões podem ser substituídos por parênteses, mas não por hífen, aspas, pontoe-vírgula ou dois pontos.
PARECER DA BANCA: RECURSO INDEFERIDO – GABARITO MANTIDO
QUESTÃO Nº 13 - Prova A (C); Prova B (D); Prova C (A)
No contexto utilizado no artigo de Júlia Studart, a palavra “preposição” (em “Esta proposição
interrogativa...”) tem o sentido de:

Em primeiro lugar, a banca esclarece que entende que o erro material na troca de “proposição”
por “preposição” no comando da questão não afetou a possibilidade de resolução do item, uma
vez que tanto o trecho citado como o texto-base apresentam a palavra correta e sem lapso, isto
é: “proposição”. Diante disso, é de se salientar também que o comando afirma “No contexto
utilizado…”, ou seja, com base no texto e suas relações semântico-textuais. Além disso, tem-se
em mente que não houve intencionalidade no lapso, condição necessária para que houvesse
“armadilhas verbais” de modo a prejudicar o candidato.
No mais, sobre a possibilidade de ambiguidade de respostas, observe-se:
(pro.po.si.ção)
sf.
[…]
3. Afirmação, asserção, sentença, máxima
4. Lóg. Expressão que pode ser verdadeira ou falsa, na lógica de cunho aristotélico;
ENUNCIAÇÃO.

Contudo, no trecho em análise, a palavra não pode ser uma afirmação, pois o texto fala em
proposição “interrogativa”. Ou seja: não é possível se fazer uma afirmação de modo interrogativo,
isso resultaria em um incontestável oximoro.
Pelo exposto, mantem-se o gabarito preliminar, pois a banca entende que só há uma
possibilidade de resposta.
PARECER DA BANCA: RECURSO INDEFERIDO – GABARITO MANTIDO
QUESTÃO Nº 14 - Prova A (A); Prova B (B); Prova C (E)
Sobre as ideias de Sloterdijk a partir da leitura de Heidegger, é correto afirmar que:

Sobre esta questão a banca salienta (com base na Prova A) que:
(A) Tem base em: “A questão é, para ele, como gerar um pensamento morfológico, por que
insiste que o problema fundamental do homem é o espaço e é com o espaço, ou seja, que a vida
é um assunto de forma por que existem vários formatos de estar no mundo”.
(B) Pelo contrário: “Imagina que usar mundo e não esfera coloca um impasse para a
proposição…”.
(C) Heidegger foi muito metafísico: “A leitura que faz do conceito de mundo de Heidegger como
excessivamente metafísico...”.
(D) Critica essa visão: “. Imagina que usar mundo e não esfera coloca um impasse para a
proposição, seria algo como ter que contar a história de cada homem individualmente”.
(E) Prefere as múltiplas artificialidades possíveis: “…que aponta para uma história que vai de
uma posição metafísico-cosmológica até a constituição de condições para os artifícios de
imunidade humana”.
PARECER DA BANCA: RECURSO INDEFERIDO – GABARITO MANTIDO
QUESTÃO Nº 15 - Prova A (B); Prova B (C); Prova C (A)
“Por isso que a passagem articulada por uma teoria esferológica lhe é tão cara como instrumento
morfológico…”

Sobre essa questão, com base na Prova A, tem-se que:
(A) No caso em tela, não é possível essa substituição. Ela ocorreria em contextos como: Trouxe
a filha para o quarto e cortou-lhe os cabelos (= cortou seus cabelos)”.
(B) Os pronomes oblíquos átonos podem ser utilizados como complementos nominais. No
caso, quem “é caro” é caro a alguém”, dito de outra forma: “…uma teoria esferológica é tão cara
a ele”.
(C) Essa seria a função de uma conjunção.
(D) Seria o caso se assumisse a função de um pronome reflexivo (“se”), o que não ocorre.
Nesse sentido, observe-se que a alternativa coloca “ante a ele”, como se a própria teoria se
apresentasse a seu autor cumprindo papel de sujeito. De outro modo, há sim uma teoria, mas
ela não SE apresenta a seu autor, ela é CARA A ELE (=lhe), não se pode afirmar que a própria
teoria é sujeito e objeto da ação.

Por tudo isso, é certo afirmar que não há que se falar em uso de pronome dêitico, uma vez que
a elucubração da alternativa parte de uma ocorrência sequer existente no contexto, isto é, o
pronome “se”.
(E) O verbo “ser” é verbo de ligação, não solicita nem um tipo de complemento.
PARECER DA BANCA: RECURSO INDEFERIDO – GABARITO MANTIDO
QUESTÃO 20 – Prova A (B); Prova B (C); Prova C (A)
Em qual dos enunciados a seguir há um exemplo de regência nominal?
Acerca dessa questão, com base na Prova A, pondera-se que:
(A) Ocorrência de Regência verbal (quem “reside”, reside EM algum lugar...)
(B) Quem tem “dúvidas” [SUBTANTIVO] tem dúvidas “acerca de/sobre algo ou alguém”;
portanto: regência nominal.
(C) Ocorrência de Regência verbal (quem “chega”, chega A algum lugar...)
(D) Ocorrência de Regência verbal (quem “desobedece”, desobedece A alguém...)
(E) Nesse item sequer há ocorrência de regência quer seja verbal ou nominal. Não se pode
considerar, pois, que o uso de dois-pontos substitui a preposição (e não “conjunção”) já que
gramaticalmente isso não é previsto; além disso, em “caixa de som”, há a ocorrência de um
adjunto adnominal formado pela locução adjetiva “de som” (=sonora).
Dessa feita, informa Bechara (2010, p. 250):
“Preposição e significado – Já vimos que tudo na língua é semântico, isto é, tudo tem um
significado, que varia conforme o papel léxico ou puramente gramatical que as unidades
linguísticas desempenham nos grupos nominais unitários e nas orações. As preposições não
fazem exceção a isto: Nós trabalhamos com ele, e não contra ele. Contextos deste tipo
ressaltam bem o significado de unidades como com ele e contra ele, auxiliados por diferentes
preposições. Todavia, devemos lembrar aqui a noção de significado unitário (que não quer dizer
significado único), exposta nas páginas de introdução. Ora, cada preposição tem o seu
significado unitário, fundamental, primário, que se desdobra em outros significados contextuais
(sentido), em acepções particulares que emergem do nosso saber sobre as coisas e da nossa
experiência de mundo”.
Ou seja: a preposição também pressupõe um significado, significado esse que os dois-pontos
não oferecem.
PARECER DA BANCA: RECURSO INDEFERIDO – GABARITO MANTIDO
QUESTÃO 25 - Prova A (B); Prova B (C); Prova C (A)
Bayley leciona que a informação sobre a natureza das situações que a polícia enfrenta pode
ser depreendida de distintas fontes, segundo ele, qual é a melhor delas?

ALEGA-SE que mais de uma alternativa, além da apresentada por correta, perfazia fonte sobre
a natureza das situações que a polícia enfrenta.
ALEGA-SE que a alternativa apontada por correta "observação dos oficiais da polícia
trabalhando" não foi 'fiel' ao texto da referência bibliográfica.

CONCLUI-SE que, de fato, todas as alternativas constituem fonte sobre a natureza das situações
que a polícia enfrenta, entretanto, o comando do enunciado tratou da 'melhor' delas, sendo a
alternativa aposta por gabarito preliminar a única adequada à resolução.
CONCLUI-SE que todas as alternativas foram apresentadas em consonância com a referência
bibliográfica, em nada obstando e / ou prejudicando a assertividade quando da resolução da
questão.
PARECER DA BANCA: RECURSO INDEFERIDO – GABARITO MANTIDO
QUESTÃO 26 - Prova A (A); Prova B (B); Prova C (E)
A Secretaria Nacional de Segurança Pública - SENASP adverte que todas as instituições que
prestam serviço de defesa social à comunidade devem conhecer e utilizar a filosofia de Polícia
Comunitária, neste intento, constante dentre as ideias apregoadas: [...]

ALEGA-SE que a alternativa ‘vedada a participação do cidadão no policiamento para sua
segurança e qualidade de vida’ deva ser considerada por correta, em conjunto com a alternativa
apresentada no gabarito preliminar.
CONCLUI-SE que dentre as principais ideias apregoadas à filosofia da Polícia Comunitária
consta a participação social, como apresentado nas próprias razões recursais, a abrangência
destacada foge do que solicitado no enunciado.
PARECER DA BANCA: RECURSO INDEFERIDO – GABARITO MANTIDO
QUESTÃO 29 - Prova A (B); Prova B (C); Prova C (A)
Para o policiamento comunitário, __________ e ________ são traços que caracterizam uma
comunidade. Completa corretamente as lacunas:

ALEGA-SE que a alternativa ‘forte solidariedade social; problemas regionais’ também deve ser
considerada correta, além da alternativa indicada como gabarito pela Banca;
ALEGA-SE que os itens do enunciado fazem menção à comunidade e não ao policiamento
comunitário;
ALEGA-SE que o ‘trecho’ textual abordado no enunciado não foi contemplado no conteúdo
programático da PCIP CHS 2018;
ALEGA-SE que a questão deva ser anulada por não ter contemplado sua fonte, de forma a
dificultar a resolução;
CONCLUI-SE que, a abordagem do enunciado não é teor de uma única referência bibliográfica,
constando em ao menos três delas – todas devidamente comportadas no conteúdo

programático, além de ser temática de amplitude para além do texto ‘ipsis litteris’, desta forma,
a menção à fonte concreta em nada obstou e / ou prejudicou para quando da resolução da
questão.
PARECER DA BANCA: RECURSO INDEFERIDO – GABARITO MANTIDO
QUESTÃO 34 - Prova A (B); Prova B (C); Prova C (A)
“A força não poderá ser empregada quando, em função do contexto, possa ocasionar danos
de maior relevância do que os objetivos legais pretendidos.” O conceito exarado e
contextualizado pela Portaria Interministerial nº 4.226 / 2010 vincula-se a qual princípio?
ALEGA-SE idêntico teor ao da questão 37.
CONCLUI-SE pela veracidade das alegações.
PARECER DA BANCA: RECURSO DEFERIDO – QUESTÃO ANULADA
QUESTÃO 36 - Prova A (A); Prova B (B); Prova C (E)
Ao respeito das diretrizes postas pela Portaria Interministerial nº 4.226 / 2010 sobre o Uso da
Força pelos Agentes de Segurança Pública, assinale a alternativa CORRETA: [...]

ALEGA-SE que a alternativa ‘é legítimo o ato de apontar arma de fogo contra pessoas desde
que durante procedimentos de abordagem’ também deva ser considerada correta.
CONCLUI-SE que, como bem apontado nas razões recursais, tal ação constitui exceção e não
máxima, conste da referência em comento: “O ato de apontar arma de fogo contra pessoas
durante os procedimentos de abordagem não deverá ser uma prática rotineira e indiscriminada”.
A exatidão da resposta adéqua-se ao texto legal.
PARECER DA BANCA: RECURSO INDEFERIDO – GABARITO MANTIDO
QUESTÃO 37 - Prova A (B); Prova B (C); Prova C (E)
“A força não poderá ser empregada quando, em função do contexto, possa ocasionar danos
de maior relevância do que os objetivos legais pretendidos.” O conceito exarado e
contextualizado pela Portaria Interministerial nº 4.226 / 2010 vincula-se a qual princípio?
ALEGA-SE idêntico teor ao da questão 34.
CONCLUI-SE pela veracidade das alegações.
PARECER DA BANCA: RECURSO DEFERIDO – QUESTÃO ANULADA

QUESTÃO 38 - Prova A (C); Prova B (D); Prova C (B)
De acordo com a Portaria Interministerial nº 4.226 / 2010, quando o uso da força causar lesão
ou morte de pessoa(s), o agente de segurança pública envolvido deverá, EXCETO: [...]

ALEGA-SE idêntico teor ao da questão 44.
CONCLUI-SE pela veracidade das alegações.
PARECER DA BANCA: RECURSO DEFERIDO – QUESTÃO ANULADA
QUESTÃO 39 - Prova A (D); Prova B (E); Prova C (C)
Sob a óptica da aplicação da lei, a ética deve ser entendida como __________________,
observando-se o dever __________________, além de constituir um conjunto de princípios
__________________.

ALEGA-SE que a questão incorreu em “armadilhas verbais e ambiguidades” por não citar a
fonte a que se vinculou, devendo ser anulada.
CONCLUI-SE que, a abordagem do enunciado não é teor de uma única referência bibliográfica,
constando em ao menos três delas – todas devidamente comportadas no conteúdo
programático, além de ser temática de amplitude para além do texto ‘ipsis litteris’, desta forma,
a menção à fonte concreta em nada obstou e / ou prejudicou para quando da resolução da
questão.
PARECER DA BANCA: RECURSO INDEFERIDO – GABARITO MANTIDO
QUESTÃO 41 - Prova A (A); Prova B (B); Prova C (E)
Na conduta ética e legal na aplicação da lei pelos policiais, de acordo com o código de conduta
para os encarregados da aplicação da lei (cceal), está correto que [...]
ALEGA-SE que os termos dignidade humana e dignidade social possuem idêntico significado,
devendo a alternativa ‘requer que os encarregados da aplicação da lei, no cumprimento do
dever, respeitem e protejam a dignidade social, mantenham e defendam os direitos humanos
dos cidadãos’ ser considerada correta em conjunto com a alternativa definida em gabarito pela
Banca.
ALEGA-SE que em detrimento do trecho retirado da bibliografia referenciada: 'a não ser que o
cumprimento do dever ou a necessidade de justiça exijam estritamente o contrário' o ‘site da
câmara dos deputados’ apresenta: ‘a não ser que o cumprimento do dever ou necessidade de
justiça estritamente exijam outro comportamento' devendo prevalecer, retirando a assertividade
da alternativa posta por gabarito pela Banca.

CONCLUI-SE que os termos dignidade humana e dignidade social não se equiparam, bem
como, por si só, não trariam assertividade para a alternativa que lhes abarcou. De igual forma,
as variações ‘exijam estritamente o contrário’ e ‘exijam outro comportamento’ também não são
aptas à alteração do gabarito, que deve, portanto, permanecer incólume.
PARECER DA BANCA: RECURSO INDEFERIDO – GABARITO MANTIDO
QUESTÃO 43 - Prova A (B); Prova B (C); Prova C (A)
Cabível aos policiais, enquanto encarregados da aplicação da lei: [...]
ALEGA-SE que a abordagem dada à questão foge do conteúdo programático estipulado pela
PCIP CHS 2018.
CONCLUI-SE que a POSTURA POLICIAL, como tratada na questão ora em tela, constitui
nuance de mais de uma das temáticas abordadas no conteúdo programático, bem como em
distintas referências bibliográficas, com amplitude para além do texto ‘ipsis litteris’, não havendo
o que se falar em não vinculação ao conteúdo programático, não se esperava do candidato
conhecimento e aplicação de trecho de obra em exatidão, mas, tão somente, domínio de ideias
basilares aptas a excluir todas as demais alternativas.
PARECER DA BANCA: RECURSO INDEFERIDO – GABARITO MANTIDO
QUESTÃO 44 - Prova A (C); Prova B (D); Prova C (B)
De acordo com a Portaria Interministerial nº 4.226 / 2010, quando o uso da força causar lesão
ou morte de pessoa(s), o agente de segurança pública envolvido deverá, EXCETO: [...]
ALEGA-SE idêntico teor ao da questão 38.
CONCLUI-SE pela veracidade das alegações.
PARECER DA BANCA: RECURSO DEFERIDO – QUESTÃO ANULADA
QUESTÃO 46 - Prova A (A); Prova B (B); Prova C (E)
Acerca da organização básica da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), assinale a
alternativa CORRETA: [...]
ALEGA-SE a inexistência do termo COMPANHIA ESPECIALIZADA na estrutura básica da
PMES deveras definida em lei.
CONCLUI-SE do DECRETO Nº 4070-R DE 01 DE MARÇO DE 2017 que dispõe sobre a
organização básica da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) e dá outras providências, o
artigo 2º inciso XI. COMPANHIA ESPECIALIZADA: Unidade Operacional comandada por
Capitão do QOC, que se desdobra em no mínimo 2 (dois) e no máximo 4 (quatro)
Pelotões.
PARECER DA BANCA: RECURSO INDEFERIDO – GABARITO MANTIDO

QUESTÃO 47 - Prova A (D); Prova B (E); Prova C (C)
A Direção Geral da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) contempla o Comando Geral e os
Órgãos de Assessoramento, dentre os quais: [...]
ALEGA-SE que a DIRETORIA DE INTELIGÊNCIA também figura dentre os citados ÓRGÃOS
DE ASSESSORAMENTO, por sua descrição legal contemplar ‘objetivando ASSESSORAR o
comando geral na tomada de decisões’, havendo, assim, mais de uma alternativa correta à
questão.
CONCLUI-SE que o verbo ASSESSORAR posto na descrição legal da DIRETORIA DE
INTELIGÊNCIA não lhe enquadra por órgão de assessoramento, segundo estrutura básica
atribuída à PMES. Veja-se do rol taxativo CAPÍTULO II - DA ESTRUTURA GERAL / Seção I Dos Órgãos de Direção Geral / Art. 3º São órgãos de Direção Geral: o Comando Geral e os
Órgãos de Assessoramento. § 1º O Comando Geral é constituído pelo Comandante Geral e
Subcomandante Geral, que têm suas competências definidas em Lei. § 2º SÃO ÓRGÃOS DE
ASSESSORAMENTO DO COMANDO GERAL: a) Alto Comando; b) Estado Maior Geral; c)
Corregedoria; d) Ajudância Geral; e) Assistência do Comando Geral; f) Gabinete do
Comandante Geral; g) Assessorias Militares; h) Comissões. A DIRETORIA DE INTELIGÊNCIA,
por sua vez, enquadra-se em Seção II - Dos Órgãos de Direção Setorial.
PARECER DA BANCA: RECURSO INDEFERIDO – GABARITO MANTIDO
QUESTÃO 55 - Prova A (A); Prova B (B); Prova C (E)
Dentre as medidas administrativas acessórias que poderão ser aplicadas cumulativamente às
sanções disciplinares a que estão sujeitos os militares estaduais da Polícia Militar do Espírito
Santo (PMES) figura: [...]
ALEGA-SE que a questão deva ser anulada por não ter mencionado a lei a que se referia, qual
seja: 254-R Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Espírito Santo.
CONCLUI-SE que, ao candidato bastava, tão somente, conhecer das medidas administrativas
acessórias às quais se sujeita, que seguem esparsas em mais de um instrumento legal,
inclusive. Tal supressão em nada obstou e / ou prejudicou para quando da resolução da
questão.
PARECER DA BANCA: RECURSO INDEFERIDO – GABARITO MANTIDO
QUESTÃO 60 - Prova A (D); Prova B (E); Prova C (C)
O Pessoal da Ativa da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) contempla a constituição, dentre
outros, dos seguintes Quadros de Oficiais: [...]
ALEGA-SE mais de uma alternativa CORRETA para questão.
CONCLUI-SE pela veracidade das alegações.

PARECER DA BANCA: RECURSO DEFERIDO – QUESTÃO ANULADA
QUESTÃO 62 - Prova A (C); Prova B (D); Prova C (B)
Dos conceitos adotados pela Lei nº 2.701/1972 que regula os vencimentos, indenizações,
proventos e dispõe sobre outros direitos dos policiais militares da Polícia Militar do Espírito
Santo (PMES), se tem que: [...]
ALEGA-SE que a definição posta ao termo ENCARGO está correta, de forma que, existente
mais de uma resposta correta.
CONCLUI-SE que a definição posta ao termo ENCARGO dentre as alternativas pertence ao
conceito legal de CARGO, FUNÇÃO OU COMISSÃO, vide artigo 2º, inciso VIII.
PARECER DA BANCA: RECURSO INDEFERIDO – GABARITO MANTIDO
QUESTÃO 64 - Prova A (A); Prova B (B); Prova C (E)
Considerando as regras previstas para o casamento de policiais militares, marque a alternativa
CORRETA: [...]
ALEGA-SE que a ausência da exceção – salvo em casos excepcionais a critério do
Comandante Geral da PM – na regra contemplada na alternativa posta por correta pela Banca
impediu a resposta assertiva da questão.
CONCLUI-SE que tal supressão não obstou e / ou prejudicou a resolução da questão, a inclusão
deste trecho em nada alteraria o gabarito indicado.
PARECER DA BANCA: RECURSO INDEFERIDO – GABARITO MANTIDO
QUESTÃO 65 - Prova A (C); Prova B (D); Prova C (B)
As recompensas constituem reconhecimento dos bons serviços prestados pelos policiais
militares, dentre as que garantidas nesta modalidade em ordenamento, CERTO que: [...]

ALEGA-SE que as recompensas são tratadas em mais de uma das legislações contempladas
no conteúdo programático, de forma que, a ausência de especificação impediu a resolução
assertiva da questão.
CONCLUI-SE que ambas as legislações suscitadas nas razões recursais direcionam à mesma
alternativa colocada por gabarito pela Banca, assim, a referida supressão de nada obstou e /
ou prejudicou para quando da resolução da questão.
PARECER DA BANCA: RECURSO INDEFERIDO – GABARITO MANTIDO

QUESTÃO 70 - Prova A (C); Prova B (D); Prova C (B)
Gratificações são as partes dos vencimentos atribuídos ao policial militar do Estado do Espírito
Santo, como estímulo, por atividades profissionais e condições de desempenho peculiares,
bem como pelo tempo de permanência em serviço. Dentre as passíveis de percepção consta:
[...]
ALEGA-SE que a questão não comportou alternativa correta, além de não ter especificado a
legislação a que se referia, sendo necessária sua anulação.
CONCLUI-SE que as gratificações não são tratadas de forma contraditória e / ou distinta nas
legislações que lhes contemplam, assim, a supressão da especificação de nada obstou e / ou
prejudicou para quando da resolução da questão. Ademais, as alternativas como postas
contemplaram uma única GRATIFICAÇÃO, bastando ao candidato distingui - lá da outra
modalidade inclusa, qual seja: INDENIZAÇÃO.
PARECER DA BANCA: RECURSO INDEFERIDO – GABARITO MANTIDO
QUESTÃO 73 - Prova A (E); Prova B (A); Prova C (D)
De acordo com os princípios fundamentais elencados na Constituição Federal vigente, as
relações internacionais da República Federativa do Brasil reger-se-ão por: [...]
ALEGA-SE que a preposição POR inclusa no enunciado ‘fere a língua portuguesa’ e prejudicou
a interpretação da questão, prejudicando a assertividade de sua resolução.
CONCLUI-SE que a construção como dada, sobremaneira pela partícula ‘por’, é, de pleno,
irrelevante ao entendimento e resolução da questão, ao candidato bastava, tão somente,
conhecer os princípios basilares elencados constitucionalmente à temática.
PARECER DA BANCA: RECURSO INDEFERIDO – GABARITO MANTIDO
QUESTÃO 74 - Prova A (B); Prova B (C); Prova C (A)
A necessidade de preservação da ordem pública ou da paz social ameaçadas por grave e
iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções na
natureza autoriza ao Presidente da República, ouvidos o Conselho da República e o Conselho
de Defesa, a decretação de: [...]
ALEGA-SE que a questão deve ser anulada por não especificar Conselho de Defesa conforme
Constituição, ou seja: Conselho de Defesa ‘NACIONAL’.
CONCLUI-SE que os demais elementos elencados no enunciado ora em tela bastavam à
resolução assertiva da questão, ademais, a inclusão da palavra ‘NACIONAL’ não se mostra
apta a alterar seu entendimento.
PARECER DA BANCA: RECURSO INDEFERIDO – GABARITO MANTIDO

QUESTÃO 79 - Prova A (A); Prova B (B); Prova C (E)
Figura dentre as qualificadoras previstas em ordenamento para o crime de homicídio: [...]
ALEGA-SE que a falta de especificação da referência bibliográfica dificultou o entendimento
para quando da resolução da questão, devendo a mesma ser anulada.
CONCLUI-SE que a supressão da especificação de nada obstou e / ou prejudicou para quando
da resolução da questão, por óbvio as qualificadoras do homicídio como pleiteadas em
enunciado são tratadas em um único diploma legal.
PARECER DA BANCA: RECURSO INDEFERIDO – GABARITO MANTIDO
QUESTÃO 81 - Prova A (C); Prova B (D); Prova C (B)
Sabido que ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e
fundamentada da autoridade judiciária competente, destarte, quanto ao mandado de prisão,
marque a alternativa CORRETA: [...]
ALEGA-SE que a falta de especificação da referência bibliográfica dificultou o entendimento
para quando da resolução da questão, devendo a mesma ser anulada.
CONCLUI-SE que a supressão da especificação de nada obstou e / ou prejudicou para quando
da resolução da questão, por óbvio a temática discutida é contemplada por um único diploma
legal.
PARECER DA BANCA: RECURSO INDEFERIDO – GABARITO MANTIDO
QUESTÃO 82 - Prova A (D); Prova B (E); Prova C (C)
O início do inquérito policial em se tratando de crimes de ação pública dar-se-á: [...]
ALEGA-SE que o tema INQUÉRITO POLICIAL não constou no conteúdo programático.
CONCLUI-SE o tema INQUÉRITO POLICIAL constou vinculado à AÇÃO PENAL, lhe sendo
intrínseco – este segundo devidamente consignado no conteúdo programático.
PARECER DA BANCA: RECURSO INDEFERIDO – GABARITO MANTIDO
QUESTÃO 85 - Prova A (C); Prova B (D); Prova C (B)
O Militar que deixa de levar ao conhecimento do superior o motim ou revolta de cuja preparação
teve notícia, ou, estando presente ao ato criminoso, não usar de todos os meios ao seu alcance
para impedi-lo comete qual crime?
ALEGA-SE que os crimes militares em espécie não constaram comportados no conteúdo
programático definido para PCIP CHS 2018.

CONCLUI-SE que o conteúdo programático bem especificou "O CRIME MILTAR", não houve
menção ipsis litteris ao capítulo DO CRIME como se pretende demonstrar, desta forma,
evidente equívoco de interpretação, foram contemplados crimes militares básicos, em questões
cuja resolução se faria possível até mesmo pelos demais temas, leis e posturas abarcadas no
conteúdo programático.
PARECER DA BANCA: RECURSO INDEFERIDO – GABARITO MANTIDO
QUESTÃO 86 - Prova A (B); Prova B (C); Prova C (A)
São penas acessórias previstas aos militares por viés do ordenamento competente: [...]
ALEGA-SE que as penas acessórias são tratadas em mais de uma legislação, assim, a
supressão de especificação prejudicou a resolução da questão.
CONCLUI-SE que, a supressão em nada prejudicou e / ou obstou a resolução da questão,
ademais, até mesmo a divisão da prova por matérias permitiu distinguir que o que ora em tela
vinculou-se ao que consignado para CONHECIMENTOS JURÍDICOS.
PARECER DA BANCA: RECURSO INDEFERIDO – GABARITO MANTIDO
QUESTÃO 87 - Prova A (D); Prova B (E); Prova C (C)
Distinguem-se os crimes militares de motim e revolta por: [...]
ALEGA-SE que os crimes militares em espécie não constaram comportados no conteúdo
programático definido para PCIP CHS 2018.
CONCLUI-SE que o conteúdo programático bem especificou "O CRIME MILTAR", não houve
menção ipsis litteris ao capítulo DO CRIME como se pretende demonstrar, desta forma,
evidente equívoco de interpretação, foram contemplados crimes militares básicos, em questões
cuja resolução se faria possível até mesmo pelos demais temas, leis e posturas abarcadas no
conteúdo programático.
PARECER DA BANCA: RECURSO INDEFERIDO – GABARITO MANTIDO
QUESTÃO 88 - Prova A (E); Prova B (A); Prova C (D)
Promover a reunião de militares, ou nela tomar parte, para discussão de ato de superior ou
assunto atinente à disciplina militar, constitui: [...]
ALEGA-SE que os crimes militares em espécie não constaram comportados no conteúdo
programático definido para PCIP CHS 2018.
CONCLUI-SE que o conteúdo programático bem especificou "O CRIME MILTAR", não houve
menção ipsis litteris ao capítulo DO CRIME como se pretende demonstrar, desta forma,
evidente equívoco de interpretação, foram contemplados crimes militares básicos, em questões
cuja resolução se faria possível até mesmo pelos demais temas, leis e posturas abarcadas no
conteúdo programático.
PARECER DA BANCA: RECURSO INDEFERIDO – GABARITO MANTIDO

QUESTÃO 92 - Prova A (D); Prova B (E); Prova C (C)
A Lei 10.826 de 2003, conhecida por Estatuto do Desarmamento, dentre outras providências,
cuida de dispor sobre o Sistema Nacional de Armas – Sinarm, instituído no Ministério da
Justiça, no âmbito da Polícia Federal, dentre as responsabilidades elencadas ao mesmo,
marque a alternativa CORRETA: [...]

ALEGA-SE que a alternativa posta como gabarito encontra-se incompleta, induzindo ao erro, já
que do verbete legal respectivo consta ‘VII – cadastrar as apreensões de armas de fogo,
inclusive as vinculadas a procedimentos policiais e judiciais.
CONCLUI-SE que, a parte suprimida do texto legal original é uma inclusão, se veja ‘inclusive’,
sua ausência em nada obstou à resolução da questão, sobremaneira diante das demais
alternativas.
PARECER DA BANCA: RECURSO INDEFERIDO – GABARITO MANTIDO
QUESTÃO 93 - Prova A (B); Prova B (C); Prova C (A)
Quanto aos crimes previstos na Lei 11.343/2006, conhecida por Lei Antidrogas, CERTO que:
[...]
ALEGA-SE que a dependência química pode ser invocada para fins de isenção de pena,
estando, portanto, equivocado o gabarito divulgado pela Banca.
ALEGA-SE que limitar a competência de condutas tidas por consumo pessoal aos Juizados
Especiais é errôneo, vista a ‘hipótese’ de concurso de crimes.
CONCLUI-SE que a alegação de que a dependência química possa ser invocada para fins de
isenção de pena confere, entretanto a alternativa correspondente nega tal possibilidade,
pedindo o enunciado a resposta CERTA; a exceção de concursos de crimes para quando da
competência de julgamento não altera a resolução da questão nos conformes do comando do
enunciado.
PARECER DA BANCA: RECURSO INDEFERIDO – GABARITO MANTIDO
QUESTÃO 98 - Prova A (C); Prova B (D); Prova C (B)
No endereço de Internet https://pm.es.gov.br/, o Policial Militar observa que

ALEGA-SE que a questão em tela possui duas respostas corretas, tratando-se da letra “B” e
letra “C”, sendo, a última, conforme gabarito da banca.
CONCLUI-SE que de acordo com a RFC 1738 e o funcionamento de protocolos de acesso à
rede mundial, a única resposta possível de certeza é aquela que indica que o HTTPS é o
protocolo de segurança por criptografia, portanto o recurso indeferido.
PARECER DA BANCA: RECURSO INDEFERIDO – GABARITO MANTIDO

QUESTÃO 100 - Prova A (A); Prova B (B); Prova C (E)
Um Policial Militar deseja pesquisar na ferramenta de busca e pesquisa do Google a expressão
exata ‘armamento e munições’. Para que sua pesquisa seja mais precisa, deverá se valer de:

ALEGA-SE que a alternativa apresentada como correta, trás o termo armamentos e munições,
enquanto no enunciado da questão o termo a ser pesquisado no Google é armamento e munições.
CONCLUI-SE que o conhecimento necessário a ser apresentado pelo candidato na análise da
questão, refere-se ao uso das aspas (“ “) na pesquisa, portanto, independente da ausência do
plural na palavra armamento na alternativa correta, o candidato precisava saber que o uso das
aspas na pesquisa do Google faz com que a ferramenta de pesquisa apresente um resultado
mais preciso.
PARECER DA BANCA: RECURSO INDEFERIDO – GABARITO MANTIDO

III DO GABARITO RETIFICADO
FACE ÀS DECISÕES DOS RECURSOS INTERPOSTOS, CONSTE RETIFICADO O
GABARITO PRELIMINAR PUBLICADO NO DIA 11/06/2018.

