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Confira se, além deste CADERNO DE QUESTÕES, que contém 100 questões objetivas, você
recebeu a FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS, destinada à marcação das respostas da
avaliação.
Verifique se o seu nome e o número de sua identidade funcional conferem com os que aparecem
na FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS. Em caso de divergência, notifique imediatamente o
fiscal.
Após a conferência, assine seu nome nos espaços próprios da FOLHA DEFINITIVA DE
RESPOSTAS, utilizando, de preferência, caneta esferográfica de tinta preta ou azul.
Não dobre, não amasse e nem manche a FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS. Ela somente
poderá ser substituída caso esteja danificada na barra de reconhecimento para leitura óptica.
Na FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS, marque, para cada questão, a letra correspondente à
opção escolhida para a resposta, preenchendo todo o espaço compreendido no retângulo à
caneta esferográfica de tinta preta ou azul. Preencha os campos de marcação completamente,
sem deixar espaços em branco.
Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 opções, identificadas com as letras
A, B, C, D e E. Apenas uma responde adequadamente à questão. Você deve assinalar apenas
uma opção em cada questão. A marcação em mais de uma opção anula a questão, mesmo que
uma das respostas esteja correta.
O tempo disponível para esta avaliação é de 5 horas.
Sugerimos que reserve os 30 minutos finais para marcar sua FOLHA DEFINITIVA DE
RESPOSTAS. Os rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não
serão considerados na avaliação.
O Militar apenas poderá levar o CADERNO DE QUESTÕES após uma hora de prova. Quando
terminar a avaliação, deverá entregar ao fiscal a FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS, aguardar
o fiscal preencher o verso de sua FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS e assinar.
Você somente poderá deixar o local de avaliação após 30 minutos do início da aplicação da
avaliação.
Você será excluído do exame caso utilize, durante a realização da avaliação, máquinas e(ou)
relógios de calcular, bem como rádios, gravadores, headphones, telefones celulares ou fontes de
consulta de qualquer espécie.
Os três últimos candidatos militares que terminarem a avaliação deverão ficar na sala até o último
candidato militar entregar a avaliação. O candidato militar que estiver fazendo a avaliação por
último não é testemunha, e sim a pessoa que está sendo observada.

FOLHA DE RASCUNHO
O Candidato poderá levar esta folha.
INFORMAÇÕES IMPORTANTES:


Data/Horário de Publicação do Gabarito Preliminar/Caderno de Questões: 11/06/2018.



Prazo de Recursos contra o Gabarito Preliminar: 12, 13, 14, 15 e 18/06/2018.



O Caderno de Questão estará disponível para impressão no período aberto a recursos.



Demais datas, consulte o Cronograma do certame.



Acesse - Local de publicação:



O Militar apenas poderá levar o Caderno de Questões após uma hora de prova.



Para água ou banheiro: levante a mão e aguarde sentado até que o aplicador autorize sua saída com o apoio de corredor.

http://ckmservicos.proseleta.com.br/informacoes/33/ ou www.pm.es.gov.br .
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Língua Portuguesa
Texto para responder às questões de 01 a 12.
Escravos felizes: quando discursos prontos liberam do esforço de pensar
Márcia Tiburi
Uma das formulações mais ricas da história da filosofia é a chamada “dialética do senhor e do escravo”,
que aparece na Fenomenologia do Espírito, obra de Friedrich Hegel do começo do século 19.
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 nossa época, estamos desacostumados ao trabalho da compreensão e a ideia da verdade não tem
mais valor coletivo, vide o lugar das fake news que avançam como indústria da deturpação de fatos e
falas. Enquanto isso, meios de comunicação e toda sorte de discursos prontos liberam as pessoas do
esforço de discernir e pensar. Para citar um exemplo, um dia desses um ministro do STF disse
impropérios a um outro e seu discurso tornou-se, para muita gente, uma espécie de desabafo gracioso.
Repetido em memes e camisetas, perderam-se as “mediações” em jogo em uma fala como aquela.
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. Mas poucos se ocupam em entender como as opiniões são fabricadas e vendidas como
verdades no mercado das ideias.
“Mercado de ideias” não é apenas uma metáfora econômica para algo que não parece ser um “produto” e,
portanto, não parece estar embalado para a viagem ideológica do momento. 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.
O dono do pensamento único é, literalmente, o grande capitalista. A hiperprodutividade das frases de
efeito nas redes sociais é a parte que cabe ao cidadão, trabalhador vigiado de perto pelo sistema
midiático-religioso, para servir como replicante. O sistema econômico-político depende do controle da
mentalidade popular e a mágica desse tipo de mercado – altamente publicitário – é fazer cada cidadão
acreditar que é pensamento próprio aquilo que, na verdade, estava na prateleira por um preço alto.
“Escravos de ideias” são escravos felizes, não devem perceber que elas são desfavoráveis às suas
próprias vidas.
Sustentar a capacidade de lutar pela independência do pensamento implica a dialética, ou seja, a luta
contra as corporações proprietárias dos meios de produção dos discursos, especializadas em construção
de narrativas. Elas atuam como senhores a controlar a consciência da população. Escravização televisiva
e escravização digital pelas redes sociais ocultam o “trabalho espectral” e seu caráter de exploração.
Reduzida a uma espécie de lazer controlado ou de controle prazeroso, a liberdade de pensar e de agir já
não é uma questão.
De certo modo, a dialética do senhor e do escravo – como luta pela independência da consciência que
nos torna senhores ou escravos de ideologias econômicas, religiosas, morais ou políticas – foi
interrompida em nossa época. 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.
Disponível em: https://revistacult.uol.com.br/home/escravos-felizes/.
Acesso em: 27/05/2018.

Questão 01
Segundo o texto em análise, como pode ser entendida a “Fenomenologia”?
A A fenomenologia é o saber absoluto, isso significa que o senhor é aquele que detém a razão absoluta
e o escravo é um parvo que só possui a ignorância.
B Esse conceito pode ser definido como um procedimento de acesso a verdade, de modo que se passa
das trevas à luz.
C Ela é um estudo da consciência e dos caminhos a serem percorridos para se chegar nela, ou seja,
como fazer para ser inteligente.
D O conceito pode ser compreendido como um processo que resulta na percepção da verdade, a qual
não é algo facilmente acessível.
E Ideia que define o mecanismo de se libertar da escravidão para ser o próprio senhor, sendo o escravo
sensível e o senhor detentor do absoluto.
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Questão 02
Sobre as Fake News, com base no texto, é possível afirmar que são
A Uma forma de facilitar a compreensão dos fatos do cotidiano da sociedade.
B Informações veiculadas que faltam com a verdade dos fatos e declarações.
C A forma que os meios de comunicação utilizam para veicular notícias.
D Indústrias da área de comunicação que propagam informações falaciosas.
E Os chamados “memes” que se utilizam do humor para ironizar fatos corriqueiros.
Questão 03
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.
Está correto o que se afirma em:
A I e III, apenas.
B II e IV, apenas.
C II e III, apenas.
D I, III e IV.
E I, II e III.
Questão 04
“[…] é fazer cada cidadão acreditar que é pensamento próprio aquilo que, na verdade, estava na
prateleira por um preço alto”.
No excerto em destaque há a imagem da “prateleira”. Pelo contexto, é certo que seu uso se deu:
A Para apresentar a noção de que a população comum se apropria de ideias já anteriormente colocadas
ou expostas como se fossem originalmente suas.
B Pois quis aludir ao contexto do mercado, no qual o cidadão paga por um produto para se sentir dono
dele, mesmo sabendo que só explora a mercadoria.
C No sentido de construir uma ideia imagética de que o pensamento próprio, na verdade, só pode ser
comprado por um preço alto.
D Porque a autora quis exemplificar que os pensamentos e opiniões próprias são necessariamente
contagiadas pelo senso comum exposto socialmente.
E Uma vez que, na sociedade capitalista, pensamento crítico é produto, então ele só pode ser
encontrado pelo cidadão no mercado que é a sociedade.
Questão 05
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.
Está correto o que se afirma em:
A I, II e III.
B I, apenas.
C I e III, apenas.
D II, apenas.
E II e III, apenas.
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Questão 06
Em “A hiperprodutividade das frases de efeito nas redes sociais é a parte que cabe ao cidadão […] para
servir como replicante” a palavra em destaque, considerando seu contexto de aplicação, tem o sentido
de:
A Contestação.
B Refutação.
C Oposição.
D Propagação.
E Contradição.
Questão 07
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
II
III
IV

Possui um artigo indefinido e quatro artigos definidos.
É construído com a utilização de um único substantivo.
Possui um advérbio modificando o sentido de um adjetivo.
Apresenta apenas um verbo, que está no presente do indicativo.

Está correto o que se afirma em:
A
B
C
D
E

I e IV, apenas.
I, II e IV.
I, III e IV.
III e II, apenas.
IV, apenas.

Questão 08
“Sustentar a capacidade de lutar pela independência do pensamento implica a dialética, ou seja, a luta
contra as corporações proprietárias dos meios de produção dos discursos, especializadas em construção
de narrativas. Elas atuam como senhores a controlar a consciência da população. Escravização televisiva
e escravização digital pelas redes sociais ocultam o “trabalho espectral” e seu caráter de exploração.
Reduzida a uma espécie de lazer controlado ou de controle prazeroso, a liberdade de pensar e de agir já
não é uma questão”.
A respeito do parágrafo acima é correto afirmar que:
A Possui apenas uma oração, classificada como absoluta.
B Ele se apresenta apenas com predicados verbais.
C Ele é constituído somente por quatro períodos.
D Todos os seus verbos estão em formas nominais.
E Ele é constituído apenas por orações subordinadas.
Questão 09
O uso do prefixo “hiper-“ na palavra “produtividade” (em “A hiperprodutividade das frases de efeito nas
redes sociais…”) forneceu a esse vocábulo, dado o contexto, o sentido de:
A Superior.
B Inferior.
C Debaixo.
D Escasso.
E Excessivo.
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Questão 10
Em qual das alternativas abaixo há uma forma verbal que apresenta o fato, a ação, mas de maneira
incerta, imprecisa, duvidosa ou eventual?
A “Mercado de ideias’ não é apenas uma metáfora…”.
B “...talvez nos tornássemos um pouco mais senhores de nossas opiniões”.
C “ Fenomenologia deixa de ser um termo complicado…”
D Em nossa época, estamos desacostumados ao trabalho da compreensão…”.
E “…um dia desses um ministro do STF disse impropérios a um outro…”.
Questão 11
Avalie as afirmações a seguir, sobre algumas ocorrências da partícula “se” no texto.
I Em “as ideias se tornaram um capital...” o vocábulo foi utilizado para denotar a voz passiva analítica.
II Em “Fenomenologia deixa de ser um termo complicado se pensarmos...” o termo foi utilizado como
conjunção.
III Em “…perderam-se as “mediações” em jogo em uma fala como aquela…” o “se” foi utilizado como
pronome apassivador.
IV Em “…seu discurso tornou-se, para muita gente, uma espécie de desabafo gracioso” a partícula
assume função de pronome reflexivo.
Está correto o que se afirma em:
A I, apenas.
B I, II, III e IV.
C I e III, apenas.
D II, III e IV, apenas.
E II e IV, apenas.
Questão 12
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:
A Hífen.
B Parênteses.
C Aspas.
D Ponto-e-vírgula.
E Dois-pontos.
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Texto para responder às questões de 13 a 17.
GONÇALO M. TAVARES: No Reino dos Capitais Circulantes
Júlia Vasconcelos Studart (UNIRIO)

É Sloterdijk que lança a pergunta a partir da leitura que faz de Heidegger: onde estamos quando dizemos
que estamos no mundo. Esta proposição interrogativa diz sobre os diferentes formatos de estar no mundo
e como isto é um problema do espaço. Ele afirma que é preciso “interpretar o lugar do homem como
esfera, visto que não me sinto à vontade com essa fria e ilhada fórmula sonora de estar-no-mundo”. A
leitura que faz do conceito de mundo de Heidegger como excessivamente metafísico toca o que ele
chama de conceito saturado de totalidade. 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. 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. Por isso que a passagem articulada por uma teoria esferológica lhe é tão cara como
instrumento morfológico de investigação, por que aponta para uma história que vai de uma posição
metafísico-cosmológica até a constituição de condições para os artifícios de imunidade humana. Esse
pensamento da esfera segue o que ele chama de “globalização morfológica, ou melhor, onto-morfológica
em honra da predileção da teoria clássica do ser pelas figuras esféricas” e se propaga no conjunto de
relatos que matizam a vida numa espécie de proteção artificial, e é a isto que ele chama imprecisamente
de pós-história.
Disponível em: http://dx.doi.org/10.5007/1984-784X.2014v14n22p127. Acesso em: 27/05/2018 (Trecho adaptado).

Questão 13
No contexto utilizado no artigo de Júlia Studart, a palavra “preposição” (em “Esta proposição
interrogativa...”) tem o sentido de:
A Asserção.
B Proposta.
C Afirmação.
D Expressão
E Protestação.
Questão 14
Sobre as ideias de Sloterdijk a partir da leitura de Heidegger, é correto afirmar que:
A Prefere o uso do termo “mundo” ao invés de “esfera”, por considerá-lo mais totalizante.
B Considera o conceito de Heidegger desgastado, uma vez que o filósofo foi pouco metafísico.
C Opta por contar a história de cada homem de maneira individual, sem generalizações.
D Escolhe trabalhar com o conceito “metafísico-cosmológico” ao invés de um que seja “artificial”.
E Há várias maneiras de se estar no mundo e por isso a questão do homem é com o espaço.
Questão 15
“Por isso que a passagem articulada por uma teoria esferológica lhe é tão cara como instrumento
morfológico…”
O uso do pronome pessoal “lhe”, na passagem acima, ocorreu pois:
A Ele completa o sentido do adjetivo “cara”, funcionando como complemento nominal.
B Substituiu o pronome possesivo “seu”, já que a teoria é “cara” a seu fundador.
C Ele faz a ligação entre as orações, agindo como palavra invariável que conecta os sentidos.
D A autora quis empregar o sentido de “ante a ele”, já que a teoria se apresenta a seu autor.
E Completa o sentido do verbo transitivo “ser”, funcionando como seu objeto indireto.
Questão 16
No trecho final “…e é a isto que ele chama imprecisamente de pós-história”, as palavras em destaque,
no contexto, são:
A Pronome – Verbo – Adjetivo.
B Conjunção – Advérbio – Substantivo.
C Preposição – Adjetivo – Pronome.
D Conjunção – Adjetivo – Verbo.
E Preposição – Advérbio – Substantivo.
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Questão 17
Como ficaria a redação do trecho “…a vida é um assunto de forma por que existem vários formatos de
estar no mundo” caso seu tempo verbal fosse o Pretérito Mais-que-perfeito?
A “…a vida foi um assunto de forma por que existiram vários formatos de estar no mundo”.
B “…a vida era um assunto de forma por que existiam vários formatos de estar no mundo”.
C “…a vida foras um assunto de forma por que existiras vários formatos de estar no mundo”.
D “…a vida fora um assunto de forma por que existira vários formatos de estar no mundo”.
E “…a vida fora um assunto de forma por que existiram vários formatos de estar no mundo”.
Questão 18
Assinale a alternativa em que a palavra em destaque seja oxítona.
A O cristal preto que ganhei é lindo.
B A lenda diz que ele morreu na lua cheia.
C O progenitor costuma amar seus filhos.
D O antídoto para picada está em falta.
E O planeta Marte deve ser explorado brevemente.
Questão 19
Preencha as lacunas das frases a seguir com “a(s)” ou “à(s)”:
I
Hoje andarei ___ pé pelo bairro.
II Quero ir ___ faculdade ver uma palestra.
III ___ vezes dá vontade de comer um doce!
IV No final da rua, vire ___ esquerda.
As lacunas são completadas corretamente, de cima para baixo com:
A à – à – às – à.
B a – a – às – a.
C à – a – as – a.
D a – à – às – à.
E a – à – as – à.
Questão 20
Em qual dos enunciados a seguir há um exemplo de regência nominal?
A Tenho dúvidas acerca do exercício da aula anterior
B Eu resido na Rua dos Eucaliptos, no bairro dos Girassóis.
C Chegarei a São Paulo com muitos presentes e novidades.
D As crianças desobedeceram aos pais e foram ao circo.
E Eu quero duas coisas: um celular novo e uma caixa de som.
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Conhecimento Técnico-Policial
Questão 21
Consoante o que dispõe o Regulamento para as Polícias Militares e Corpo de Bombeiros Militares (R200) ao conceituar policiamento ostensivo, marque a alternativa CORRETA:
A conjunto de atividades, metodicamente desenvolvidas, para esquematizar a solução de um problema,
comportando a seleção da melhor alternativa e o ordenamento contentemente avaliado e reajustado,
do emprego dos meios disponíveis para atingir os objetivos estabelecidos.
B abrange todos os tipos de ação, inclusive as decorrentes de calamidade pública que, por sua
natureza, origem, amplitude e potencial possam vir a comprometer, na esfera estadual, o exercício dos
poderes constituídos, o cumprimento das leis e a manutenção da ordem pública, ameaçando a
população e propriedades públicas e privadas.
C é o exercício dinâmico do poder de polícia, no campo da segurança pública, manifestado por atuações
predominantemente ostensivas, visando a prevenir, dissuadir, coibir ou reprimir eventos que violem a
ordem pública.
D atividade destinada a exercitar o policial-militar, individualmente e em equipe, desenvolvendo-lhe a
habilidade para o desempenho das tarefas para as quais já recebeu a adequada instrução.
E ação policial, exclusiva das Policias Militares em cujo emprego o homem ou a fração de tropa
engajados sejam identificados de relance, quer pela farda quer pelo equipamento, ou viatura,
objetivando a manutenção da ordem pública.
Questão 22
O Regulamento para as Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares (R-200) elenca os tipos de
policiamento ostensivo que correm a cargo das Polícias Militares, dentre estes, figuram:
A fluvial, lacustre, urbano e marítimo.
B ostensivo geral, de trânsito, portuário e florestal.
C ostensivo comunitário, florestal e de mananciais.
D rural, de trânsito, voluntário e radiopatrulha.
E ostensivo geral, portuário, natural e florestal.
Questão 23
Consoante o que dispõe o Regulamento para as Polícias Militares e Corpo de Bombeiros Militares (R200) ao conceituar ordem pública, marque a alternativa CORRETA:
A grau de autoridade que compreende atribuições para compor forças subordinadas, designar missões e
objetivos e exercer a direção necessária para a condução das operações militares.
B ato ou efeito de acompanhar a execução das atividades das Polícias Militares, por forma a não permitir
desvios dos propósitos que lhe forem estabelecidos pela União, na legislação pertinente.
C conjunto de regras formais, que emanam do ordenamento jurídico da Nação, tendo por escopo regular
as relações sociais de todos os níveis, do interesse público, estabelecendo um clima de convivência
harmoniosa e pacífica, fiscalizado pelo poder de polícia, e constituindo uma situação ou condição que
conduza ao bem comum.
D grau de autoridade atribuído à Chefia do órgão responsável pela Segurança Pública para acompanhar
a execução das ações de manutenção da ordem pública pelas Polícias Militares, por forma a não
permitir desvios do planejamento e da orientação pré-estabelecidos, possibilitando o máximo de
integração dos serviços policiais das Unidades Federativas.
E ato por meio do qual a autoridade competente estabelece contatos pessoais com os Comandos de
Polícias Militares, visando a obter, por troca de idéias e informações, uniformidade de conceitos e de
ações que facilitem o perfeito cumprimento, pelas Polícias Militares, da legislação e das normas
baixadas pela União.
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Questão 24
Segundo a análise comparativa internacional de David Harold Bayley acerca do trabalho policial, qual a
atribuição designada para a maior parte dos policiais mundialmente?
A Investigação.
B Controle de tráfego.
C Aconselhamento.
D Patrulhamento.
E Administração.
Questão 25
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?
A observação dos oficiais da polícia trabalhando.
B relatórios de atividade por oficiais individuais.
C arquivos de atividade mantidos coletivamente pelas unidades de polícia.
D relatórios de chamadas para assistência vindas do público.
E análise dos mandados de prisão executados.
Questão 26
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:
A A orientação educacional do policial deverá objetivar principalmente o respeito à imagem do Policial
Militar fardado.
B A polícia não deve manter relação de amizade, para manutenção do respeito da comunidade.
C vedada a participação do cidadão no policiamento para sua segurança e qualidade de vida.
D a função didático-pedagógica ficará a cargo de profissionais credenciados, não podendo ser exercida
por policial militar.
E a primeira imagem da Polícia é formada na família.
Questão 27
Na prática Polícia Comunitária e Policiamento Comunitário distinguem-se, com isso, CERTO que:
A Polícia Comunitária é ação de policiar junto à comunidade.
B Polícia Comunitária é uma filosofia de trabalho.
C Policiamento Comunitário é a ação da comunidade patrulhando.
D Policiamento Comunitário é uma filosofia de trabalho.
E Polícia Comunitária é ação da comunidade substituindo os policiais.
Questão 28
Dentre os 10 (dez) princípios contemplados pelo conceito de Polícia Comunitária, CERTO que:
A policiamento centralizado e padronizado.
B mudança externa.
C Reestruturação do passado.
D criatividade e apoio básico.
E limitação do mandato policial.
Questão 29
Para o policiamento comunitário, __________ e ________ são traços que caracterizam uma comunidade.
Completa corretamente as lacunas:
A forte solidariedade social; aproximação dos homens e mulheres em frequentes relacionamentos
interpessoais
B problemas regionais; aproximação dos homens e mulheres em frequentes relacionamentos
interpessoais
C forte solidariedade social; problemas regionais
D forte solidariedade social; sentimento comunitário
E sentimento comunitário; problemas regionais
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Questão 30
Para implantação do sistema de Policiamento Comunitário é necessário que todos na instituição
conheçam os seus princípios, os praticando permanentemente e com total honestidade de propósitos.
Neste sentido, CERTO afirmar que:
A a base desta filosofia é a segurança territorial. Para direcionar seus esforços, a Polícia, ao invés de
buscar ideias pré-concebidas, deve buscar, junto às comunidades, os anseios e as preocupações das
mesmas, a fim de traduzi-los em procedimentos de segurança.
B a base desta filosofia é a segurança pública focada nas pessoas e seus bens materiais. Para
direcionar seus esforços, a Polícia, ao invés de buscar ideias pré-concebidas, deve buscar, junto às
comunidades, os anseios e as preocupações das mesmas, a fim de traduzi-los em procedimentos de
segurança.
C a base desta filosofia é a comunidade. Para direcionar seus esforços, a Polícia, ao invés de buscar
ideias pré-concebidas, deve buscar, junto às comunidades, os anseios e as preocupações das
mesmas, a fim de traduzi-los em procedimentos de segurança.
D a base desta filosofia é a segurança pública focada nas pessoas e seus bens materiais. Para
direcionar seus esforços, a Polícia, ao invés de buscar ideias já tradicionalmente concebidas, a fim de
traduzi-los em procedimentos de segurança.
E a base desta filosofia é a segurança preventiva das pessoas. Para direcionar seus esforços, a Polícia,
ao invés de buscar ideias já tradicionalmente concebidas, a fim de traduzi-los em procedimentos de
segurança.
Questão 31
Em atenção às diferenças oriundas do comparativo dentre a Polícia Tradicional e a Polícia Comunitária,
marque a alternativa CORRETA:
A na Polícia Tradicional o policial é da área.
B a função do comando na Polícia Comunitária é incutir valores institucionais.
C a Polícia Comunitária é uma agência governamental de cumprimento da Lei.
D o que determina a eficácia da Polícia Tradicional é o apoio e a cooperação do público.
E a Polícia Comunitária se ocupa mais com os incidentes.
Questão 32
Em conformidade com o que disposto pelas Diretrizes sobre o uso da força pelos Agentes de Segurança
Pública, o "conjunto de procedimentos empregados em intervenções que demandem o uso da força,
através do uso de instrumentos de menor potencial ofensivo, com intenção de preservar vidas e minimizar
danos à integridade das pessoas”, conceitua:
A uso diferenciado da força
B nível do uso da força
C instrumentos de menor potencial ofensivo
D técnicas efêmeras
E técnicas de menor potencial ofensivo
Questão 33
Dentre os princípios norteadores do uso da força por agente de segurança pública conforme elencados
em ordenamento, NÃO consta:
A Legalidade
B Necessidade
C Proporcionalidade
D Camaradagem
E Conveniência
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Questão 34
“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?
A Princípio da Conveniência.
B Princípio da Legalidade.
C Princípio da Moderação.
D Princípio da Necessidade.
E Princípio da Proporcionalidade.
Questão 35
Considerando os chamados "disparos de advertência", assinale a alternativa CORRETA:
A constituem prática rotineira e indiscriminada.
B são autorizados por lei e estatuto próprio.
C não são considerados prática aceitável.
D contam com plena previsibilidade de efeitos.
E constituem crime inafiançável.
Questão 36
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:
A é legítimo o uso de armas de fogo contra pessoa em fuga, ainda que desarmada.
B é legítimo o uso de armas de fogo contra veículo que desrespeite bloqueio policial em via pública.
C a renovação da habilitação para uso de armas de fogo em serviço deve ser feita com periodicidade
mínima de 5 (cinco) anos.
D é legítimo o ato de apontar arma de fogo contra pessoas desde que durante procedimentos de
abordagem.
E a renovação da habilitação para uso de armas de fogo em serviço deve ser feita com periodicidade
mínima de 1 (um) ano.
Questão 37
“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?
A Princípio da Legalidade.
B Princípio da Moderação.
C Princípio da Necessidade.
D Princípio da Proporcionalidade.
E Princípio da Conveniência.
Questão 38
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:
A facilitar a prestação de socorro ou assistência médica aos feridos.
B custear multa compensatória vitalícia.
C promover a correta preservação do local da ocorrência.
D comunicar o fato ao seu superior imediato e à autoridade competente.
E preencher o relatório individual correspondente sobre o uso da força.
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Questão 39
Sob a óptica da aplicação da lei, a ética deve ser entendida como __________________, observando-se
o dever __________________, além de constituir um conjunto de princípios __________________.
Completa CORRETAMENTE as lacunas:
A o mecanismo que lida com o que é valoroso; moral e obrigação; discricionários.
B a disciplina que lida com o que é bom e mau; do certo e errado; valores.
C a disciplina que lida com o que é bom e mau; moral e obrigação; morais ou valores.
D o mecanismo a ser atingido por uma sociedade; moral; do certo ou errado; de cidadania.
E a disciplina que lida com o que é bom e mau; moral e obrigação; de cidadania.
Questão 40
Sobre o Código de Conduta para os Encarregados da Aplicação da Lei (CCEAL), adotado pela
Assembléia Geral das Nações Unidas, em sua resolução 34/169, de 17 de dezembro de 1979, CERTO
que:
A constitui-se por 52 (cinquenta e dois) artigos, não é um tratado, mas pertence à categoria dos
instrumentos que vinculam as Forças Armadas do Brasil.
B é um tratado internacional, de aplicação nacional por força de Emenda Constitucional, que somente as
Polícias Militares ficam obrigadas a observar.
C constitui-se por 100 (cem) artigos, todos contemplando normas cogentes sobre questões relacionadas
com a justiça cível.
D constitui-se por 08 (oito) artigos, não é um tratado, mas pertence à categoria dos instrumentos que
proporcionam normas orientadoras aos governos sobre questões relacionadas com direitos humanos
e justiça criminal.
E é um tratado internacional, de aplicação estadual por força de Emenda Constitucional, que as Polícias
e Corpos de Bombeiros Militares ficam obrigadas a observar.
Questão 41
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
A 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.
B estipula que os assuntos de natureza confidencial em poder dos encarregados da aplicação da lei
devem ser mantidos confidenciais, porém cedidos à imprensa.
C requer que os encarregados da aplicação da lei, no cumprimento do dever, respeitem e protejam a
dignidade comunitária, mantenham e defendam os direitos humanos e restabeleçam a paz
corporativa.
D não limita o emprego da força pelos encarregados da aplicação da lei a situações em que seja
estritamente necessária e na medida exigida para o cumprimento de seu dever.
E estipula que os assuntos de natureza confidencial em poder dos encarregados da aplicação da lei
devem ser mantidos confidenciais, a não ser que o cumprimento do dever ou a necessidade de justiça
exijam estritamente o contrário.
Questão 42
Com base na conduta ética e legal na aplicação da lei, CERTO que:
A o desempenho correto e eficaz das organizações policiais de aplicação da lei independe da qualidade
e da capacidade de desempenho de cada um de seus agentes.
B a aplicação da lei é uma profissão em que se possam utilizar soluções-padrão para problemas-padrão
que ocorrem a intervalos regulares.
C o desempenho da lei é uma profissão em que se possam utilizar soluções-padrão para problemaspadrão que ocorrem a intervalos regulares e irregulares.
D a função da aplicação da lei é um serviço público previsto por lei, com responsabilidade pela
manutenção e aplicação da lei, manutenção da ordem pública e prestação de auxílio e assistência em
emergências.
E a função da aplicação da lei é um serviço público previsto por lei ou costumes, com responsabilidade
pela manutenção e aplicação da lei, garantia da lei e da ordem (GLO) e prestação de auxílio e
assistência em emergências.
Caderno de Questões –CHS 2018 – TIPO C - - -

Página 13

Questão 43
Cabível aos policiais, enquanto encarregados da aplicação da lei:
A demonstrarem sensibilidade com relação aos direitos e liberdades individuais, assim como tomarem
consciência de sua própria capacidade (individual) de proteger - ou violar - os direitos humanos e
liberdades das demais pessoas.
B não demonstrarem sensibilidade com relação aos direitos e liberdades individuais, porém devem tomar
consciência de sua própria capacidade (individual) de proteger - ou violar - os direitos humanos e
liberdades das demais pessoas.
C demonstrarem tão-somente sensibilidade com relação aos direitos e liberdades individuais.
D demonstrarem tão-somente consciência de sua própria capacidade (individual) de proteger as pessoas
de uma comunidade.
E demonstrarem maturidade e conhecimento da legislação penal, assim como tomarem consciência de
sua própria capacidade (individual) de proteger - ou violar - os direitos humanos e liberdades das
demais pessoas.
Questão 44
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:
A facilitar a prestação de socorro ou assistência médica aos feridos.
B custear multa compensatória vitalícia.
C promover a correta preservação do local da ocorrência.
D comunicar o fato ao seu superior imediato e à autoridade competente.
E preencher o relatório individual correspondente sobre o uso da força.
Questão 45
Considerando os Princípios básicos sobre o uso da força e de armas de fogo (PBUFAF), assinale a
alternativa CORRETA:
A o uso arbitrário ou abusivo da força e de armas de fogo por responsáveis pela aplicação da lei não
será punido como delito criminal.
B o uso arbitrário ou abusivo da força e de armas de fogo por responsáveis pela aplicação da lei será
punido como delito criminal de acordo com a legislação em vigor.
C o uso arbitrário ou abusivo da força e de armas de fogo por responsáveis pela aplicação da lei não
será punido em caso de instabilidade política interna.
D o uso arbitrário ou abusivo da força e de armas de fogo por responsáveis pela aplicação da lei
E será punido em caso de situações de emergência pública.
Legislação da PMES
Questão 46
Acerca da organização básica da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), assinale a alternativa
CORRETA:
A Área é a circunscrição de responsabilidade de um Comando de Polícia Ostensiva.
B Regimento de Polícia Montada é a Unidade Operacional comandada por Tenente Coronel do QOC
que se desdobra em no mínimo 02 (duas) e no máximo 06 (seis) Companhias.
C Companhia é a circunscrição de responsabilidade de uma Subunidade Operacional.
D Seções de Comando e de Estado-Maior são setores subordinados diretamente ao Comandante,
responsáveis pelas atividades correcionais no âmbito da OME e chefiados por Oficiais do QOC.
E Companhia Especializada é a Unidade Operacional comandada por Capitão do QOC, que se
desdobra em no mínimo 02 (dois) e no máximo 04 (quatro) Pelotões.
Questão 47
A Direção Geral da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) contempla o Comando Geral e os Órgãos de
Assessoramento, dentre os quais:
A Diretoria de Finanças
B Comandos de Polícia Ostensiva
C Corregedoria
D Diretoria de Inteligência
E Diretoria de Recursos Humanos
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Questão 48
As Comissões, de caráter permanente ou temporário, são constituídas no âmbito da Polícia Militar do
Espírito Santo (PMES) com a finalidade de assessorar em assuntos específicos, ao respeito, marque a
alternativa CORRETA:
A as composições das comissões são fixadas por legislação específica ou por ato do Comandante
Geral.
B Comissões Temáticas são designadas pela Diretoria de Recursos Humanos.
C Comissão Permanente de Licitação (CPL) é subordinada diretamente à Diretoria de Finanças.
D vedada a constituição de comissões temáticas.
E Comissão de Promoção de Praças é responsável pela aplicação do teste de avaliação física na
PMES.
Questão 49
As Diretorias da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) estão organizadas sob a forma de sistema para
executar políticas e atividades setoriais da corporação, quanto às mesmas, assinale a alternativa
CORRETA:
A Diretoria de Administração de Frota (DAF) é responsável pela gestão logística da corporação.
B São chefiadas exclusivamente por Oficiais do posto de Coronel do QOC.
C Diretoria de Inteligência (DInt) é responsável pela gestão do efetivo da corporação.
D Integram os órgãos de execução da PMES.
E Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação (DTIC) é responsável pela gestão da frota da
corporação.
Questão 50
De acordo com a estrutura geral decretada à Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), a preservação da
ordem pública, através do planejamento, direção, organização e controle das Unidades Operacionais no
âmbito de suas circunscrições é responsabilidade de qual órgão da corporação?
A Estado Maior Geral (EMG).
B Assistência do Comando Geral (ACG).
C Diretoria de Apoio Logístico (DAL).
D Comandos de Polícia Ostensiva (CPO).
E Ajudância Geral (Aj. Geral).
Questão 51
___________________________ é a rigorosa observância e o acatamento integral das leis,
regulamentos, normas e disposições, traduzindo-se pelo perfeito cumprimento do dever por parte de
todos e de cada um dos componentes da PMES e do CBMES. [7º artigo do Decreto nº 254-R de 2000]
Considerando o conceito legal exarado através do Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Espírito
Santo (PMES), completa CORRETAMENTE a lacuna:
A Disciplina militar estadual.
B Civilidade.
C Hierarquia.
D Camaradagem.
E Disciplina policial.
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Questão 52
De acordo com o que disciplinado quanto ao esclarecimento de ordens no âmbito do Regulamento
Disciplinar da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES):
A prevista solicitação de ordem escrita desde que em se tratando de missão com outros militares.
B imprescindível que toda ordem verbalizada seja reduzida a termo.
C o subordinado poderá solicitar que a ordem seja escrita em casos de maior complexidade.
D vedada ao subordinado a solicitação de ordem escrita em atenção à camaradagem.
E prevista solicitação de ordem escrita desde que para execução em outro Comando.
Questão 53
Considerando a competência para aplicação das prescrições contempladas no Regulamento Disciplinar
da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), marque a alternativa CORRETA:
A o Comandante Geral pode aplicá-la a todos que se sujeitem ao Regulamento.
B incabível aplicação por Secretário de Estado da Segurança Pública.
C a aplicação aos inativos é de competência privativa do Governador do Estado.
D incabível aplicação por Comandantes Intermediários.
E o corregedor é competente para aplicação ao Subcomandante Geral.
Questão 54
O militar da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) que presenciar ou tiver conhecimento de um fato
praticado por subordinado, que, em tese, seja contrário à disciplina, desde que não seja autoridade
competente, deverá:
A aplicar advertência ao militar autor do fato.
B participá-lo ao seu Comandante imediato, por escrito, no prazo máximo de 05 dias úteis.
C omiti-lo em observância à vedação de divulgação de assuntos.
D aplicar repreensão ao militar autor do fato.
E instaurar processo administrativo disciplinar, no prazo máximo de cinco dias úteis.
Questão 55
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:
A exclusão a bem da disciplina.
B advertência.
C reforma disciplinar.
D repreensão.
E movimentação da OME.
Questão 56
A promoção, regulada por viés da Lei Complementar nº 864/2017, que expressa o reconhecimento do
Estado do Espírito Santo ao militar falecido em serviço ou no cumprimento de missão policial militar,
denomina-se:
A promoção por merecimento.
B promoção intelectual.
C promoção por antiguidade.
D promoção post-mortem.
E promoção tributo.
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Questão 57
Assinale a alternativa que se enquadra dentre as situações que permitem a Promoção por Ressarcimento
de Preterição, conforme indicação da Lei Complementar nº 864/2017:
A direito à promoção sobrestado por processo criminal ainda que com sentença condenatória.
B direito à promoção sobrestado por submissão ao Conselho de Justificação com reconhecimento de
transgressão disciplinar envolvendo decoro da classe.
C direito à promoção sobrestado por submissão a Processo Administrativo Disciplinar de Rito Ordinário
com declaração de culpa, mas com manutenção do comportamento militar estadual razoável.
D direito à promoção sobrestado por falha administrativa para qual o militar tenha contribuído para
existência.
E direito à promoção sobrestado por gravidez.
Questão 58
São requisitos para ser matriculado no Curso de Habilitação de Oficiais da Administração – CHOA da
Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), dentre outros, ser _______________ da respectiva qualificação
com, no mínimo, __________ de ______________.
Completa corretamente as lacunas:
A
B
C
D
E

Tenente; 05 anos; de interstício na atividade policial.
Subtenente; 03 anos; de interstício de efetivo serviço.
Subtenente; 02 anos; de interstício nesta graduação.
Coronel; 02 anos; de interstício na atividade policial.
Subtenente; 05 anos; de interstício nesta graduação.

Questão 59
A Lei Complementar nº 533 / 2009 dispõe que a Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) é instituição
regular e permanente, força auxiliar e reserva do Exército, organizada com base na hierarquia e
disciplina, subordinada ao Governador do Estado e à Secretaria de Estado de Segurança Pública e
Defesa Social, lhe competindo, dentre outras atribuições:
A executar o policiamento judiciário, a fim de assegurar o cumprimento da Lei e a preservação da ordem
pública em se tratando de crimes complexos.
B atender à convocação de outros Governos Estaduais, em caso de guerra interna ou para prevenir ou
reprimir grave perturbação da ordem ou ameaça de sua irrupção, subordinando-se ao comando de
quem o convocou para emprego em suas atribuições específicas de polícia militar e como participante
da defesa territorial.
C coibir através da polícia ostensiva eventos e funcionamento de locais que gerem risco, potencial ou
real, de perturbação da ordem pública no âmbito de sua competência.
D planejar, organizar, dirigir, supervisionar, coordenar, controlar e executar as ações de polícia ostensiva
e de preservação da ordem pública, que devem ser desenvolvidas prioritariamente para assegurar a
incolumidade das pessoas e do patrimônio, o cumprimento da Lei e o exercício dos poderes
constituídos.
E atuar, desde que por determinação do Ministério Público estadual, de maneira proativa e reativa, em
locais ou áreas específicas em que se presuma ser possível a ocorrência de perturbação da ordem
pública
Questão 60
O Pessoal da Ativa da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) contempla a constituição, dentre outros,
dos seguintes Quadros de Oficiais:
A Quadro de Oficiais Músicos (QOMus) e Quadro de Oficiais Dentistas (QOD).
B Quadro de Oficiais Químicos (QOQ) e Quadro de Oficiais Voluntários (QOV).
C Quadro de Oficiais Enfermeiros (QOE) e Quadro de Oficiais Músicos (QOMus).
D Quadro de Oficiais Médicos (QOM) e Quadro de Oficiais Administrativos (QOA).
E Quadro de Oficiais Químicos (QOQ), Quadro de Oficiais Cadetes (QOC).
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Questão 61
O soldo é a parte básica dos vencimentos inerentes ao Policial Militar do Espírito Santo (PMES), quanto
ao que disposto no ordenamento competente quanto ao direito ao mesmo, assinale a alternativa
CORRETA:
A suspende-se por estado de deserção.
B suspende-se por transferência para inatividade.
C inicia-se quando agregado para tratar de interesse particular.
D cessa quando da incorporação.
E suspende-se por baixa do serviço ativo
Questão 62
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:
A Serviço Ativo é o dever emergente de uma ordem específica de comando, direção ou chefia.
B Organização Policial Militar (OPM) é a denominação genérica dada a corpo de tropa, repartição,
estabelecimento ou a qualquer outra unidade administrativa, tática ou operativa da PMES.
C Cargo, Função ou Comissão é a missão ou atribuição de serviço cometida a um policial militar.
D Encargo é o conjunto de atribuições definidas por Lei, regulamento ou ato de qualquer autoridade
competente e cometidas, em caráter permanente ou não, ao policial militar.
E Missão, Tarefa ou Atividade é a situação do policial militar do Estado do Espírito Santo capacitado
legalmente para o exercício de cargo, comissão, função ou encargo.
Questão 63
A hierarquia e a disciplina são a base institucional da Polícia Militar. A autoridade e a responsabilidade
crescem com o grau hierárquico. Neste tocante, marque a alternativa CORRETA:
A Capitão da Polícia Militar integras o círculo de Oficiais Superiores.
B posto é o grau hierárquico da Praça, conferida pelo Comandante Geral da Polícia Militar.
C círculos hierárquicos são âmbitos de convivência entre os policiais militares da mesma categoria.
D Subtenente da Polícia Militar integra o Círculo de Oficiais Subalternos.
E graduação é o grau hierárquico do Oficial, conferido por ato do Governador do Estado.
Questão 64
Considerando as regras previstas para o casamento de policiais militares, marque a alternativa
CORRETA:
A somente poderá ser realizado mediante autorização do Comandante Geral da PM.
B vedado o casamento com estrangeiro (a).
C matrimônio contraído em desacordo com o que previsto no Estatuto competente sujeitará o policial
militar à pena de reforma prevista no Código Penal Militar.
D somente poderá ser realizado mediante autorização do Secretário de Estado da Segurança Pública.
E vedado o casamento ao Aluno Oficial PM e demais praças, enquanto estiverem sujeitos aos
regulamentos dos órgãos de formação cujos requisitos para admissão exijam a condição de solteiro.
Questão 65
As recompensas constituem reconhecimento dos bons serviços prestados pelos policiais militares, dentre
as que garantidas nesta modalidade em ordenamento, CERTO que:
A gratificação de assiduidade.
B elogios, louvores e referências elogiosas.
C promoção.
D insígnias emblemas.
E gratificação vitalícia.
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Questão 66
A Lei Complementar 420/2007 dispõe sobre a modalidade de remuneração por subsídio para os militares
do Estado do Espírito Santo, considerando o tema, assinale a alternativa CORRETA:
A garantido ao militar da ativa, incorporado até a data de publicação da legislação equivalente, o direito
de optar, a qualquer momento e de forma irretratável pela modalidade de remuneração por subsídio.
B ao subsídio dos militares serão acrescidos gratificação, adicional, abono, prêmio e verba de
representação, dentre outras espécies remuneratórias.
C o militar remunerado pela modalidade de subsídio, declarado por Junta Militar de Saúde, incapaz
definitivamente para o serviço policial militar será reformado mediante decisão judicial.
D fica excluída, a partir da data de publicação da legislação equivalente, a remuneração de militares pela
modalidade de soldos, a qual se torna desde logo obsoleta.
E a licença para tratar de interesse particular ou o estado de deserção não suspendem o direito do
militar estadual quanto à percepção de seu subsídio.
Questão 67
O Estatuto da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), Lei nº 3.196/78, disciplina que o ingresso na
mesma dar-se-á na carreira de Praças ou na carreira de Oficiais por meio de concurso público de provas
ou de provas e títulos. Complementa os requisitos de ingresso:
A ter altura mínima descalço e descoberto, de 1,65m (um metro e sessenta e cinco centímetros) para
mulheres.
B ter altura mínima descalço e descoberto, de 1,70m (um metro e setenta centímetros) para homens.
C possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou permissão para dirigir automóvel, no mínimo na
categoria “A”.
D ser aprovado em exame toxicológico/antidoping, do tipo “janela de larga detecção” ou outro de
aferição superior.
E ter altura mínima descalço e descoberto, de 1,60m (um metro e sessenta centímetros) para qualquer
sexo.
Questão 68
De acordo com o Decreto Nº 254-R, de 11 de agosto de 2000 e suas posteriores alterações, está
CORRETO o que se afirma em:
A o processo disciplinar poderá ser revisto, a pedido, no prazo de 90 (noventa) dias, ou ex-officio, no
prazo de 01 (um) ano, desde que sejam apresentados indícios de que o ato disciplinar tenha sido
contrário ao texto expresso deste Regulamento ou à evidência dos autos.
B o processo disciplinar poderá ser revisto, a pedido, no prazo de 90 (noventa) dias, ou ex-officio, no
prazo de 02 (dois) anos, desde que sejam apresentados indícios de que o ato disciplinar tenha se
baseado em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos.
C o processo disciplinar poderá ser revisto, a pedido, no prazo de 90 (noventa) dias, ou ex-officio, no
prazo de 01 (um) ano, desde que sejam apresentados indícios de que o ato disciplinar tenha se
baseado em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos.
D o processo disciplinar poderá ser revisto, a pedido, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, ou ex-officio,
no prazo de 02 (dois) anos, desde que sejam apresentados indícios de que após o ato disciplinar, não
forem descobertas novas provas de inocência do militar estadual ou de circunstância que determine
ou autorize diminuição especial da sanção disciplinar.
E o processo disciplinar poderá ser revisto, a pedido, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, ou ex-officio,
no prazo de 02 (dois) anos, desde que sejam apresentados indícios de que o ato disciplinar tenha sido
contrário ao texto expresso deste Regulamento ou à evidência dos autos.

Caderno de Questões –CHS 2018 – TIPO C - - -

Página 19

Questão 69
Todo militar estadual que se julgue, ou julgue subordinado seu, prejudicado ou injustiçado por superior
hierárquico, na esfera disciplinar, tem o direito de interpor recurso disciplinar objetivando reverter a
situação. Os recursos disciplinares previstos neste intento no Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do
Espírito Santo são:
A Pedido de Reconsideração de Ato e a Representação.
B Revisão de Ato e a Representação.
C Pedido de Reconsideração de Ato e a Revisão.
D Recurso de Revista e a Representação de Revisão.
E Pedido de Reconsideração de Ato e a Revisão de Ato.
Questão 70
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:
A Gratificação por Compensação Orgânica – GCO
B Gratificação de Magistério – GM
C Gratificação de Estado-Maior – GEM
D Gratificação de Moradia – GM
E Gratificação de Insalubridade – GI
Conhecimento Jurídico
Questão 71
Assinale a alternativa que apresenta a linha de sucessão presidencial prevista legalmente para quando do
impedimento do Presidente e Vice-Presidente da República:
A Presidente do STF, Presidente do Senado Federal e Presidente da Câmara dos Deputados.
B Presidente do Senado Federal, Presidente da Câmara dos Deputados e Presidente do TCU.
C Presidente do STJ, Presidente da Câmara dos Deputados e Presidente do Senado Federal.
D Presidente da Câmara dos Deputados, Presidente do Senado Federal e Presidente do STF.
E Presidente do TCU, Presidente do Senado Federal e Presidente da Câmara dos Deputados.
Questão 72
A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos, pelo sistema proporcional, em
cada Estado, em cada Território e no Distrito Federal, figura dentre suas competências privativas:
A Processar e julgar os Ministros do Supremo Tribunal Federal nos crimes de responsabilidade.
B Aprovar previamente, por voto secreto, após arguição pública, a escolha de diretores do Banco
Central.
C Processar e julgar o Presidente da República nos crimes de responsabilidade.
D Avaliar periodicamente a funcionalidade do Sistema Tributário Nacional.
E Autorizar a instauração de processo contra o Presidente da República.
Questão 73
De acordo com os princípios fundamentais elencados na Constituição Federal vigente, as relações
internacionais da República Federativa do Brasil reger-se-ão por:
A Solução litigiosa de conflitos
B Intervenção
C Dependência nacional
D Defesa da paz
E Vedação à concessão de asilo político
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Questão 74
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:
A Estado de defesa
B Intervenção federal
C Estado de guerra
D Situação de emergência
E Estado de sítio
Questão 75
A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados,
o Distrito Federal e os Municípios, considerando tais entes, CERTO que:
A Vedada a fusão de Municípios.
B Não podem recusar fé aos documentos públicos.
C Territórios Federais integram os Municípios.
D Vedado o desmembramento de Estados.
E Devem estabelecer cultos religiosos.
Questão 76
Considerando os direitos e deveres individuais e coletivos como constitucionalmente garantidos aos
brasileiros, assinale a alternativa CORRETA:
A Livre a manifestação de pensamento através do anonimato.
B Garantido o juízo e o tribunal de exceção.
C A prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária.
D Incabível indenização Estatal por erro judiciário.
E A pena de caráter perpétuo será regulada por lei especial.
Questão 77
O crime de calúnia, tipificado dentre os crimes contra a honra através do artigo 138 do Código Penal
Brasileiro dar-se-á quando atribuído a alguém fato __________________________.
Assinale a alternativa que preenche assertivamente à lacuna:
A ofensivo à sua reputação.
B ofensivo ao seu decoro.
C falso definido como crime.
D ofensivo à dignidade.
E falso atípico.
Questão 78
De acordo com o que disciplina o diploma penal vigente acerca das lesões corporais, o enquadramento
em lesão corporal de natureza grave vincula-se, dentre outros, a qual resultado?
A Incapacidade para as ocupações habituais por até 15 dias.
B Deformidade transitória.
C Enfermidade curável.
D Aceleração de parto.
E Debilidade temporária de membro, sentido ou função.
Questão 79
Figura dentre as qualificadoras previstas em ordenamento para o crime de homicídio:
A Influência de violenta emoção provocada por ato injusto da vítima.
B Motivo de relevante valor social.
C Coação a que se podia resistir.
D Emprego de chave falsa.
E Mediante paga ou promessa de recompensa.
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Questão 80
Agente que se apropria de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou a detenção comete qual crime?
A Apropriação indébita.
B Receptação.
C Estelionato.
D Furto.
E Extorsão.
Questão 81
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:
A não poderá ser expedido em caso de infração afiançável.
B designará a pessoa, que tiver de ser presa, por seu nome, alcunha ou sinais característicos.
C deverá ser executado pela Guarda Municipal da circunscrição.
D não contemplará a infração penal que fundamenta a prisão por resguardo ao sigilo.
E o preso não terá acesso ao mandado de prisão expedido em seu desfavor.
Questão 82
O início do inquérito policial em se tratando de crimes de ação pública dar-se-á:
A por ordem do Chefe do Poder Executivo.
B mediante requerimento de quaisquer Secretários Estaduais.
C de ofício.
D pelo representante do Ministério Público de Contas.
E por denúncia da criança ou adolescente.
Questão 83
Autoridades policiais e seus agentes possuem o dever de prender quem quer que seja encontrado em
flagrante delito. Quanto à prisão em flagrante, CERTO que:
A a falta de testemunhas da infração impede a lavratura do auto de prisão em flagrante.
B não poderá se dar no caso de infrações permanentes.
C a lavratura do auto de prisão em flagrante não pode ser feita por pessoa que não seja o escrivão.
D o réu será posto em liberdade na inexistência de autoridade no lugar em que tenha se dado a prisão.
E será comunicada imediatamente à família do preso ou à pessoa por ele indicada.
Questão 84
Dentre as causas extintivas de punibilidade previstas no Código Penal Militar, se tem:
A expulsão do militar das Forças Armadas.
B anistia concedida pelo superior hierárquico imediato.
C retroatividade de lei que torna a pena menos severa.
D preclusão e perempção.
E ressarcimento do dano no peculato culposo.
Questão 85
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?
A Incitamento
B Omissão de lealdade militar
C Aliciação para motim ou revolta
D Conspiração
E Desrespeito a superior
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Questão 86
São penas acessórias previstas aos militares por viés do ordenamento competente:
A exclusão das forças armadas e indignidade para o oficialato.
B incompatibilidade com o oficialato e reforma.
C indignidade para o oficialato e impedimento.
D detenção e suspensão do exercício do posto, graduação, cargo ou função.
E incompatibilidade com o oficialato e reclusão.
Questão 87
Distinguem-se os crimes militares de motim e revolta por:
A agentes armados no crime de motim.
B quantidade de militares envolvidos.
C agentes armados no crime de revolta.
D pena maior para o crime de motim.
E inexistente distinção entre um e outro.
Questão 88
Promover a reunião de militares, ou nela tomar parte, para discussão de ato de superior ou assunto
atinente à disciplina militar, constitui:
A liberdade garantida aos militares através da Constituição Federal.
B ação lícita aos militares prevista no Código Penal Militar.
C proibição administrativa prevista em Regulamento Disciplinar.
D crime de reunião ilícita previsto no Código Penal Militar.
E ação lícita aos militares desde que em tempo de paz.
Questão 89
Considerando a penalidade de multa reparatória prevista em decorrência dos crimes contemplados pelo
Código de Trânsito Brasileiro, marque a alternativa CORRETA:
A na indenização civil do dano seu valor será descontado.
B seu valor deverá ser superior ao prejuízo demonstrado no processo.
C será executada ainda que o condenado seja acometido por doença mental.
D aplicável ainda que o crime não contemple prejuízo material.
E seu valor será revertido aos cofres públicos.
Questão 90
O Sistema Nacional de Trânsito é o conjunto de órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios que tem por finalidade o exercício das atividades de planejamento,
administração, normatização, pesquisa, registro e licenciamento de veículos, formação, habilitação e
reciclagem de condutores, educação, engenharia, operação do sistema viário, policiamento, fiscalização,
julgamento de infrações e de recursos e aplicação de penalidades. Quanto ao mesmo, CERTO que:
A as Polícias Militares dos Estados e do Distrito Federal não integram sua composição.
B Câmaras Temáticas são órgãos técnicos vinculados à Polícia Rodoviária Federal.
C compete ao Conselho Nacional de Trânsito estabelecer as diretrizes do regimento das JARI.
D o julgamento de recursos interpostos pelos infratores cabe ao Conselho Estadual de Trânsito.
E a Polícia Rodoviária Federal é o órgão máximo executivo de trânsito da União.
Questão 91
A Lei nº 8.069 de 1990 determina que a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais
inerentes à pessoa humana, quanto ao que previsto em prol dos mesmos, CERTO que:
A os casos de castigo físico aplicados em crianças e adolescentes serão julgados pelo Conselho Tutelar
em detrimento da justiça comum.
B a falta ou a carência de recursos materiais é apta a ocasionar a suspensão do poder familiar.
C a medida de adoção atribui a condição de filho ao adotado, entretanto não tem o condão de desligá-lo
de qualquer vínculo com pais e parentes naturais.
D o adotante há de ser, pelo menos, dezesseis anos mais velho do que o adotando.
E condenação criminal de qualquer dos genitores implica em destituição imediata do poder familiar.
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Questão 92
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:
A Fabricação de armas de fogo em todo território nacional.
B Coibição da atividade de armeiros.
C Cadastrar apreensões de armas de fogo.
D Registrar e controlar armas de fogo das Forças Armadas.
E Vedar importação de armas de fogo.
Questão 93
Quanto aos crimes previstos na Lei 11.343/2006, conhecida por Lei Antidrogas, CERTO que:
A condutas tidas por consumo pessoal serão processadas e julgadas por Juizados Especiais Criminais.
B o auto de prisão em flagrante dependerá da emissão de laudo de competência privativa de perito
oficial.
C a destruição das drogas apreendidas deverá se dar no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas.
D cabível a prisão em flagrante para quaisquer dos crimes previstos nesta legislação.
E a dependência química não pode ser alegada para fins de isenção de pena.
Questão 94
Considerando o que disposto na Lei "Maria da Penha" (11.340/2006) que cuida da coibição e prevenção
de violência doméstica e familiar contra a mulher, indique a alternativa CORRETA:
A o atendimento policial à mulher em situação de violência doméstica e familiar deverá ser prestado
preferencialmente por agente do sexo masculino para sua adequada proteção.
B à mulher em situação de violência doméstica e familiar será judicialmente assegurada a manutenção
do vínculo trabalhista por até 06 (seis) meses, quando necessário o afastamento do local de trabalho.
C a violência patrimonial não é considerada como forma de violência doméstica e familiar contra a
mulher.
D a inquirição de mulher em situação de violência doméstica e familiar deverá contemplar acareação
com investigados ou suspeitos e pessoas a eles relacionadas em prol da celeridade da tramitação.
E o enquadramento em violência doméstica e familiar vincula-se à coabitação.
Questão 95
A Lei nº 4.898/65 dedica-se a regular o direito de representação e o processo de responsabilidade
administrativa civil e penal, nos casos de abuso de autoridade. Neste tocante, CERTO que:
A cabível por sanção à autoridade culpada a suspensão do cargo, função ou posto por prazo de cinco a
cento e oitenta dias, com manutenção de vencimentos e vantagens.
B vedada qualquer anotação quanto à sanção aplicada na ficha funcional da autoridade civil ou militar
sob pena de indenização por dano moral.
C se a autoridade culpada for policial militar, é cabível a cominação de pena de não poder o acusado
exercer funções de natureza policial ou militar no município da culpa, por prazo de um a cinco anos.
D cabível por sanção à autoridade culpada a perda do cargo e a inabilitação para o exercício de
qualquer outra função pública vitaliciamente.
E a vítima que proceder com representação dirigida à autoridade administrativa não poderá valer-se da
responsabilidade civil ou penal posteriormente.
Informática Básica
Questão 96
Para bloquear um computador com o sistema operacional Windows 7 para que tela não seja observada
por outras pessoas, um Policial Militar deverá usar o atalho de teclado
A Bandeira do Windows + B.
B Bandeira do Windows + R.
C CTRL + L.
D CRTL + B.
E Bandeira do Windows + L.
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Questão 97
Um Policial Militar que deseja excluir permanentemente um arquivo de relatório de atividades policiais do
sistema operacional Windows 7, terá de, após selecionado o arquivo, pressionar:
A a tecla DEL e confirmar.
B simultaneamente as teclas CRTL + DEL e confirmar.
C a tecla BACKSPACE e confirmar.
D simultaneamente as teclas SHIFT + DEL e confirmar.
E a tecla ESC e confirmar.
Questão 98
No endereço de Internet https://pm.es.gov.br/ , o Policial Militar observa que
A :// constituem o caminho do arquivo.
B o https indica o uso de protocolo de segurança, criptografia.
C pm.es.gov.br indica que o site está hospedado nos computadores da Polícia Militar do Espírito Santo.
D o https precisa ser substituído pelo http para ser visível na Intranet.
E a conexão não é segura.
Questão 99
Um Policial Militar deseja imprimir o relatório de atividades policiais que digitou no editor de texto MS
Word 2010, para isso poderá usar o atalho de teclado
A CRTL + I.
B CRTL + Q.
C ALT + P.
D CRTL + P.
E ALT + I.
Questão 100
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:
A armamentos -munições
B armamento munições site:*.gov.br
C armamento ~ munições inclusive:es.gov.br
D ‘armamento, munições’
E “armamentos e munições”
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Reservados todos os direitos. É proibida a publicação ou
reprodução total ou parcial deste documento, sob quaisquer
formas ou sob quaisquer meios, sem permissão expressa do
Grupo Makiyama.
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