


 

APRESENTAÇÃO DO E-BOOK 

Olá, Estrategista! 

A prova do concurso da Polícia Militar do Piauí está batendo na porta! Nesse momento, muitos concurseiros 

se sentem ansiosos, com medo e até inseguros. Porém, não se desespere! Nós estamos aqui para te ajudar! 

Pensando em te deixar afiado(a) para o seu exame, convocamos o nosso time de professores para a Revisão 

de Véspera PM PI, uma transmissão GRATUITA em nosso canal do Youtube, com as últimas dicas imperdíveis 

para a sua prova.  

A nossa intenção é que você faça a prova com o conteúdo fresquinho na cabeça e garanta a sua aprovação! 

Este e-book nada mais é do que o material de aula que os nossos professores utilizarão durante a Revisão, 

compilado para você. Deste modo, você conseguirá acompanhar o que será exibido na tela, fazer anotações, 

destacar os pontos importantes etc. 
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DIREITO PENAL MILITAR
Um Cabo da Policia Militar de Minas Gerais apropriou-se de um bem móvel, pertencente à
carga patrimonial do Batalhão no qual servia, 100º BPM, e que tinha a posse em razão do seu
cargo, como se fosse o legítimo dono, tendo o levado para a sua casa e o utilizado
tranquilamente, durante o prazo de 30 dias. Após este prazo, o Cabo se arrependeu de ter
levado o mencionado bem para casa, pois descobriu que o mesmo estava sendo alvo de busca
e de procura no 100º BPM. Quando o Cabo estava tentando devolver o aludido bem à sua
Unidade, foi surpreendido por um superior hierárquico, o qual estava justamente procurando
pelo bem desaparecido. Diante dos fatos, o Cabo narrou ao seu superior hierárquico que
estava arrependido de ter ficado com o bem, por 30 dias, e que na presente data, estava o
devolvendo para o Batalhão, intacto, nas mesmas condições anteriores. Diante dos fatos
narrados e à luz do Código Penal Militar, marque a alternativa CORRETA.

DIREITO PENAL MILITAR
1-A. ( ) O arrependimento posterior está previsto no Código Penal Militar com a seguinte
redação, art. 31, arrependimento posterior, “Nos crimes cometidos sem violência ou grave
ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da
queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de um a dois terços”.

B. ( ) A aplicação do arrependimento posterior previsto no Código Penal Militar ao Cabo é
possível, quando da aplicação da pena, pois procurou por sua espontânea vontade, logo após
o crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as consequências.

C. ( ) O arrependimento posterior não tem previsão específica no Código Penal Militar.

D. ( ) O arrependimento posterior do Cabo foi caracterizado pela reparação do bem e pode
servir como causa de extinção da culpabilidade, ou causa especial de diminuição da pena.
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DIREITO PENAL MILITAR
2- Marque a alternativa CORRETA. Em relação ao enunciado na questão anterior, à luz do
Código Penal Militar (CPM), pode-se afirmar que o Cabo da Polícia Militar de Minas Gerais,
pertencente ao 100º BPM, cometeu o crime de:

A. ( ) Peculato furto.
B. ( ) Peculato apropriação.
C. ( ) Furto tentado.
D. ( ) Furto de uso.

DIREITO PENAL MILITAR
3- Em relação ao crime de roubo, previsto no art. 242 do Código Penal Militar, nas assertivas abaixo, marque “V”
se for verdadeira ou “F” se for falsa.

( ) Roubo impróprio ocorre quando o autor subtrai a coisa alheia móvel, para si ou para outrem, mediante
emprego ou ameaça de emprego de violência contra pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer modo, reduzido
à impossibilidade de resistência.

( ) Roubo próprio ocorre quando o autor, em seguida à subtração da coisa, emprega ou ameaça empregar
violência contra pessoa, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para
outrem.

( ) Roubo qualificado ocorre quando a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo, se há
concurso de três ou mais pessoas; se a vítima está em serviço de vigilância; se a vítima está em serviço; se é
dolosamente causada lesão leve; e se resulta lesão grave e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis
esse resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo.

( ) Latrocínio ocorre se o autor, para praticar o roubo, ou assegurar a impunidade do crime, ou a detenção da
coisa, ocasiona dolosamente a morte de alguém, sendo irrelevante se a lesão patrimonial deixa de consumar-se.
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DIREITO PENAL MILITAR
Marque a alternativa que contém a sequência de respostas CORRETA, na ordem de cima para
baixo.

A. ( ) F, V, F, F.
B. ( ) V, F, F, F.
C. ( ) F, F, F, V.
D. ( ) F, F, V, V

DIREITO PENAL MILITAR
4-Em relação ao crime militar, é CORRETO afirmar:

A. ( ) Nos casos previstos no Código Penal Militar, não há punição em relação ao crime
tentado.
B. ( ) Pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um
a dois terços, podendo o juiz, no caso de excepcional gravidade, aplicar a pena do crime
consumado.
C. ( ) Pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, sempre diminuída
de um terço.
D. ( ) Nos casos previstos no Código Penal Militar, em relação à tentativa, é vedada a aplicação
da pena correspondente ao crime consumado.



08/10/2021

7

DIREITO PENAL MILITAR
5-No que diz respeito aos crimes contra a Administração Militar, assinale a alternativa correta.

A) Um Tenente da Polícia Militar, da reserva, que, durante uma abordagem realizada por dois soldados da Polícia
Militar que se encontravam em serviço, atribui falsa identidade a um colega civil que o acompanhava, a fim de
evitar que os policiais militares o identificassem como infrator da lei, pratica o crime militar de “falsa
identidade”.

B) Um Tenente da Polícia Militar, da ativa, que, por negligência, abusa da confiança de outro militar,
apresentando-lhe para recebimento qualquer documento que deve saber ser inexato, ainda que o ato atente
contra a administração ou o serviço militar, será atípico em decorrência da excepcionalidade do crime culposo.

C) Um Cabo reformado da Polícia Militar que, durante abordagem a que está sendo submetido, em repulsa à
injusta agressão sofrida, profere palavras de baixo calão a Sargento da Polícia Militar, da ativa, responsável pela
agressão, incorre no crime de “desacato a superior”.

D) Deixar o militar no exercício de função, por negligência, de observar lei, regulamento ou instrução, dando
causa direta à prática de ato prejudicial à administração militar é fato atípico no âmbito penal militar.

DIREITO PENAL MILITAR
6-ANALISE AS PROPOSIÇÕES ABAIXO E ASSINALE A ALTERNATIVA CORRETA.

A) Aquele que der causa a instauração de um Conselho de Justificação (investigação administrativa)
contra alguém, imputando-lhe o cometimento de falta administrativa de que o sabe inocente,
comete o crime militar de denunciação caluniosa (CPM, art. 346).

B) A comunicação falsa de crime (CPM, art. 344), cuja pena é de detenção, de trinta dias até seis
meses de detenção, inclui-se na categoria de infração de menor potencial ofensivo.

C) No crime de falso testemunho ou falsa perícia, a retratação do agente é condição resolutiva da
punibilidade.

D) No crime de favorecimento pessoal (CPM, art. 350), se quem presta o auxílio é ascendente,
descendente, tutor ou curador do criminoso, fica isento de pena.
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DIREITO PENAL MILITAR
7- ANALISE AS PROPOSIÇÕES ABAIXO E ASSINALE A ALTERNATIVA CORRETA.

A) No crime de recusa de função militar (CPM, art. 340), cujo sujeito ativo é o militar ou
assemelhado, a recusa torna-se atípica para este último, desde que haja motivo legal para
tanto (CPPM, artigos 37 e 38).

B) Atualmente, a única hipótese de presença de assemelhado, a que se refere o crime de
recusa de função na Justiça Militar, é a do PM Temporário, cuja criação foi autorizada pela lei
federal nº 10.029 de 20.10.2000.

C) No crime militar de desacato à autoridade judiciária (CPM, art. 341), o IPM pode ser
dispensado, salvo diligência requisitada pelo Ministério Público.

D) No crime militar de coação (CPM, art. 342), se da violência decorre lesão corporal, esta é
absorvida pela coação em si.

DIREITO PENAL MILITAR
8- ANALISE AS PROPOSIÇÕES ABAIXO E ASSINALE A ALTERNATIVA INCORRETA.

A) O civil somente responderá por crime militar de furto nas hipóteses do inciso III, do art. 9º
do CPM.

B) Para o reconhecimento da figura do furto de uso, tanto no direito penal militar como no
direito penal comum, a coisa subtraída deve ter por finalidade o uso momentâneo e deve ser
imediatamente restituída ou reposta no lugar onde se encontrava.

C) O furto de uso de animal de tiro implica em uma causa de especial aumento de pena.

D) No crime militar de roubo simples, o emprego de violência contra pessoa pode ser
concomitantemente com a subtração da coisa ou logo após a subtração da coisa.
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DIREITO PENAL MILITAR
9- À luz do CPM, assinale a opção correta a respeito do crime de furto.

A) Não constitui crime militar a subtração de coisa alheia móvel para fim de uso momentâneo,
desde que seja imediatamente restituída ou reposta no lugar onde se achava.

B) O CPM não admite a figura do furto qualificado-privilegiado.

C) Tratando-se do crime de furto, se o agente for primário e for de pequeno valor a coisa
furtada, o juiz poderá substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois
terços, ou considerar a infração como disciplinar. Para esse fim, entende-se como pequeno o
valor que não exceda a quantia mensal correspondente ao mais alto salário mínimo do país.

d) Ao contrário do CP, o CPM prevê o furto qualificado pelo repouso noturno.

DIREITO PENAL MILITAR
10- À luz do CPM, assinale a opção correta com relação ao crime de furto.

A) A agravante decorrente do furto perpetrado no período noturno não se encontra prevista
de forma expressa no CPM. O escopo de legislador na norma penal comum foi proteger a casa
onde repousa o indivíduo, não se aplicando, portanto, tal agravante à pena pelo furto de
patrimônio sob a administração militar.

B) De acordo com preceito expresso do CPM, o furto praticado contra o patrimônio da fazenda
nacional é sempre qualificado, o que não afasta, por si só, a possibilidade de incidência do
privilégio em razão do pequeno valor da coisa subtraída e o arrependimento posterior
consistente na reparação do dano ou restituição do bem.
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DIREITO PENAL MILITAR
C) Ao furto qualificado pela destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa, ou
com abuso de confiança, mediante emprego de chave falsa ou por concurso de duas ou mais
pessoas não se aplicam a atenuante do pequeno valor da coisa e a causa de diminuição de
pena pela restituição do bem, pois há maior desvalor da ação.

d) Em relação ao crime de furto, o CPM admite que incida o arrependimento posterior, com a
substituição da pena de reclusão pela de detenção ou a sua diminuição de um a dois terços,
ou, ainda, que se considere a infração como disciplinar, desde que o agente seja primário e,
antes de instaurada a ação penal, restitua a coisa ao seu dono ou repare o dano causado.
Nesse caso, para a incidência da causa de diminuição de pena pela reparação ou restituição do
bem, não se levará em consideração o valor do bem subtraído, sendo admitida, de forma
diversa do CP, a extensão desse benefício ao coautor e ao partícipe, por se tratar de
circunstância de natureza objetiva.

DIREITO PENAL MILITAR
Em determinada missão militar de treinamento, foram utilizados diversos aparelhos de localização
por satélite, de propriedade das Forças Armadas, sob a supervisão e vigilância do sargento Z,
responsável pela instrução. No fim do dia depois de cumprida a missão, no momento da restituição
dos equipamentos, o soldado X manteve em seu poder o equipamento que lhe fora entregue para a
o exercício, tendo, em conluio com o soldado F, falsificado de forma grosseira a assinatura do
sargento M, responsável pelo recebimento do patrimônio, na guia de restituição de patrimônio. Ao
conferir todos os bens utilizados, o diligente militar imediatamente percebeu a ausência do
equipamento em questão e a falsificação de sua assinatura no documento. Prontamente, ele
comunicou o fato ao oficial responsável pela missão, que ordenou a revista em todos os militares
participantes da instrução. O equipamento foi, então, encontrado na mochila do soldado X. Este, por
sua vez, confessou o fato e disse que pretendia apenas utilizar o equipamento em uma trilha
particular e que o restituiria logo em seguida. O soldado F declarou ter assinado o documento a
pedido do soldado X, por ter a letra parecida com a do sargento M, mediante a promessa de ser
posteriormente compensado pelo auxílio. O bem foi avaliado em mil e duzentos reais.
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DIREITO PENAL MILITAR
11- À luz do que preceitua o CPM quanto aos crimes de furto, apropriação indébita, estelionato e
peculato, assinale a opção correta a respeito da situação hipotética acima descrita.

A) O crime perpetrado pelos militares foi o de furto qualificado mediante fraude e concurso de
agentes, na forma tentada.

B) Os soldados X e F praticaram o crime de apropriação indébita qualificada, em razão de o bem lhes
ter sido entregue para o exercício militar, na forma tentada.

C) O crime perpetrado pelos soldados foi o de estelionato, na forma tentada, por meio de fraude,
com o objetivo de induzir a administração militar em erro e permanecer na posse do bem.

D) O crime perpetrado pelos soldados foi o de peculato qualificado pelo concurso de agentes e pelos
meios de execução, mediante fraude na forma tentada.

DIREITO PENAL MILITAR
12- Com relação aos crimes militares contra a pessoa, nos termos do Código Penal Militar e da jurisprudência
majoritária do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, assinale a alternativa correta.

A) Um Tenente da Polícia Militar que, de serviço, e durante abordagem policial, por imprudência, dispara sua arma
de fogo e atinge fatalmente um civil terá praticado o crime comum de homicídio culposo.

B) Um Soldado da Polícia Militar que, em serviço de policiamento, dolosamente ofende a integridade corporal de
um civil terá praticado o crime comum de lesão corporal.

C) O Sargento reformado da Polícia Militar que, mediante processo técnico, viola o direito à intimidade pessoal de
uma Soldado da Polícia Militar, da ativa, filmando-a nua no interior da residência desta comete o crime de
“violação de recato”.

D) Um policial militar, da ativa, que, durante deslocamento de uma viatura ônibus, retira seu órgão genital para
fora da farda, exibindo-o aos demais militares presentes no ônibus, pratica o crime militar de “ato obsceno” por
encontrar-se em lugar sujeito à administração militar.
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DIREITO PENAL MILITAR
13- Francisco, Pedro e Fábio, todos policiais militares, estavam de serviço em uma mesma
guarnição comandada por Pedro, até as seis horas da manhã, quando, por volta das quatro
horas da manhã, em via pública, se depararam com Abel, de vinte e três anos de idade, capaz,
caminhando. Todos os policiais militares desceram da viatura, momento em que Francisco, já
com um cassetete na mão, passou a perguntar a Abel o que ele estava fazendo na rua naquele
horário, enquanto lhe golpeava os braços com o cassetete. Abel, que estava desarmado e não
esboçou nenhuma reação, após a agressão, foi para casa ferido. A ação de Francisco foi
presenciada por Pedro e Fábio, que nada fizeram para impedi-lo e não comunicaram o fato ao
oficial de dia. Em decorrência das lesões sofridas, Abel ficou quarenta e cinco dias afastado de
suas ocupações habituais, conforme laudo pericial juntado aos autos da ação penal ajuizada. A
respeito dessa situação hipotética, assinale a opção correta.

DIREITO PENAL MILITAR
A) Pedro, Fábio e Francisco devem responder por lesões corporais graves na forma comissiva,
uma vez que todas as circunstâncias do crime, nesse caso, se comunicam.

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

C) Francisco cometeu crime de lesões corporais graves tipificado no CPM, mas Pedro e Fábio
não devem responder por referido crime, uma vez que não participaram das agressões.

d) Pedro e Fábio devem responder por lesões corporais graves por omissão em concurso de
agentes com Francisco, que responderá na forma comissiva.
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DIREITO PENAL MILITAR
14- No estado de necessidade, a legislação castrense estabelece:

A) O Código Penal Militar adotou a teoria diferenciadora, aproximando-se do Código Penal
Comum de 1969, que sequer entrou em vigor.

B) Por se tratar de exclusão de crime, o Código Penal Militar adotou a mesma teoria que o
Código Penal Comum quanto ao estado de necessidade, especialmente quando se tratar de
crime propriamente militar.

C) Nos crimes propriamente militares, não se admite o estado de necessidade como exclusão
da culpabilidade exatamente por serem condutas específicas do militar.

D) No estado de necessidade agressivo, o agente dirige sua conduta diretamente contra a
fonte de perigo ao seu bem jurídico

DIREITO PENAL MILITAR
15- A respeito das causas excludentes de ilicitude e da inexigibilidade de conduta diversa,
assinale a opção correta.

A) A inexigibilidade de conduta diversa é expressamente prevista pelo CPM.

B) O CPM não permite a legítima defesa contra agressões morais, mas somente físicas.

C) Quando os bens e interesses necessariamente sacrificados são inferiores aos protegidos, o
estado de necessidade é exculpante; quando iguais ou superiores, é justificante

D) No que se refere ao estado de necessidade, o CPM adotou a teoria unitária.

E) A legítima defesa no contexto dos crimes militares não diverge do regramento estabelecido
pelo CP.
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DIREITO PENAL MILITAR
16- A respeito da imputabilidade penal e do concurso de agentes, assinale a opção correta.

A) Com relação ao concurso de agentes, o CPM adotou, como regra, a teoria dualista.

B) A participação não é possível nos crimes de autoria coletiva necessária, como, por exemplo, o crime de
rixa.

C) Adotou o CPM, nos moldes do CP, o chamado sistema biopsicológico ou misto, que sincretiza os
sistemas biológico e psicológico.

D) De acordo com o CPM, a embriaguez completa, ainda que proveniente de caso fortuito ou força maior,
não isenta o réu de pena, mas pode atenuá-la.

E) Para o direito penal militar, o indivíduo com menos de dezoito anos de idade será inimputável, salvo se,
já tendo
completado dezesseis anos, revelar suficiente desenvolvimento psíquico para entender o caráter ilícito do
fato e determinar-se de acordo com esse entendimento

DIREITO PENAL MILITAR
17- Com relação a tempo e lugar do crime, bem como à territorialidade e extraterritorialidade da lei penal
militar, assinale a opção correta à luz do CPM e da doutrina de referência.

A) No que se refere à aplicação da lei penal militar no espaço, adota-se no CPM, de forma expressa, os
princípios da justiça universal ou cosmopolita, da personalidade ou nacionalidade e da defesa real.
B) No CPM, é adotada a teoria mista em relação ao tempus delictis, considerando-se praticado o crime
tanto no momento da conduta ou omissão quanto no momento do resultado do crime.
C) Para os crimes permanentes e continuados, é estabelecida no CPM regra específica em relação ao
tempo do crime, adotando-se a teoria da atividade, que se fundamenta nos princípios constitucionais da
legalidade e da ultratividade da lei penal mais favorável ao réu.
D) Diferentemente do sistema adotado no CP, no CPM considera-se lugar do crime apenas o lugar onde se
tenha produzido ou deveria produzir-se o resultado, consoante a teoria do resultado.
E) A extraterritorialidade da lei penal militar constitui regra geral no CPM, a qual se aplica, inclusive, ao
caso de o agente — de qualquer nacionalidade — ter praticado crime militar e estar sendo processado ou
ter sido julgado por justiça estrangeira.
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DIREITO PENAL MILITAR
18- Sobre os crimes militares em tempo de paz, assinale a alternativa correta.

A) O militar só pode praticar crimes militares no interior de quartéis ou em serviço.

B) O civil só pode praticar crimes militares no interior de quartéis.

C) O militar não pode praticar crimes militares contra civis.

D) O civil pode praticar crimes militares em lugar sob administração militar.

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

DIREITO PENAL MILITAR
19- ANALISE AS QUESTÕES ABAIXO E ASSINALE A ALTERNATIVA INCORRETA.

A) O crime de desacato a superior (art. 298, CPM) é crime militar próprio, que exige do agente
a circunstância de caráter pessoal de ser militar, mais que isso, a de ser subordinado (inferior)
da vítima, ainda que de igual posto ou graduação.

B) O furto é um crime patrimonial, já o peculato-furto é um crime funcional.

C) Com exceção da modalidade culposa, no crime de ingresso clandestino (CPM, art. 302), é
exigido um dolo específico de penetração na área militar por onde seja defeso.

D) No crime militar de excesso de exação (CPM, art. 306), caracterizado pela cobrança onde
houve emprego de meio vexatório ou gravoso, não autorizado por lei, não há ofensa
patrimonial ao contribuinte.
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DIREITO PENAL MILITAR
20- Quanto ao direito penal militar, marque a alternativa correta

A) A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as
circunstâncias que a determinaram, não se aplica ao fato praticado durante sua vigência.

b) Considera-se praticado o crime no momento do resultado.

c) A lei posterior que, de qualquer outro modo, favorece o agente, não se aplica
retroativamente.

d) Aplica-se a lei penal militar, sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito
internacional, ao crime cometido, no todo ou em parte no território nacional, ou fora dele,
ainda que, neste caso, o agente esteja sendo processado ou tenha sido julgado pela justiça
estrangeira.

DIREITO PENAL MILITAR
21- Quanto ao concurso de agente de acordo com o Código Penal Militar é correto afirmar:

A) A pena é atenuada com relação ao agente, cuja participação no crime é de somenos
importância.
b) O ajuste, a determinação ou instigação e o auxílio, salvo disposição em contrário, não são
puníveis se o crime não chega, pelo menos, a ser preparado.
c) Se comunicam, outrossim, as condições ou circunstâncias de caráter pessoal, mesmo que
não sejam elementares do crime.
d) A punibilidade de qualquer dos concorrentes é dependente da dos outros
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PROCESSO PENAL MILITAR
22-Em relação ao inquérito policial militar, assinale a alternativa ERRADA:

A) A autoridade militar não poderá mandar arquivar autos de inquérito, embora conclusivo da
inexistência de crime ou de inimputabilidade do indiciado.
B) O arquivamento do inquérito não obsta a instauração de outro. Se novas provas aparecerem
em relação ao fato, ressalvados o caso julgado e os casos de extinção de punibilidade.
C) O Ministério Público poderá requerer o arquivamento dos autos se entender inadequada a
instauração do inquérito.
D) Os autos de inquérito não poderão ser devolvidos a autoridade policial militar, a não ser
mediante requisição do Ministério Público para diligências por ele consideradas
imprescindíveis ao oferecimento da denúncia.
E) O inquérito é indispensável para o oferecimento da denúncia.

PROCESSO PENAL MILITAR
23- De acordo com o Código de Processo Penal Militar, e com relação ao Inquérito Policial
Militar, assinale a alternativa correta.

A) O Inquérito Policial Militar deverá terminar dentro de vinte dias, quando o indiciado estiver
solto, contados a partir da data em que se instaurar o inquérito.
B) A autoridade militar só poderá mandar arquivar autos de inquérito, se conclusivo pela
inexistência de crime ou de inimputabilidade do indiciado.
C) Nos crimes contra a honra, ainda que decorrerem de escrito ou publicação, cujo autor esteja
identificado, o Inquérito Policial Militar não poderá ser dispensado.
D) O arquivamento de inquérito não obsta a instauração de outro, se novas provas aparecerem
em relação ao fato, ao indiciado ou a terceira pessoa, ressalvados o caso julgado e os casos de
extinção da punibilidade.
E) Quando concluído os autos do Inquérito Policial Militar deverão ser remetidos ao auditor da
Circunscrição Judiciária Militar onde ocorreu a infração penal, contudo os instrumentos desta,
assim como todos os objetos apreendidos deverão permanecer em poder do Encarregado que
será responsável pela custódia até o término do processo.
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PROCESSO PENAL MILITAR
24- NO TOCANTE À CONEXÃO E À CONTINÊNCIA É VÁLIDO AFIRMAR QUE:

A) No concurso entre a jurisdição especializada e a cumulativa prevalece esta última;
B) A conexão e a continência caracterizam prorrogação de competência necessária;
C) Prevalecerá a competência do lugar da infração mais grave, salvo se o maior número de
infrações for praticado em local diverso;
D) Há conexão probatória e necessidade da reunião dos processos na hipótese de duas pessoas
serem acusadas do mesmo crime em processos diversos, quando a prova da infração influi em
ambos os processos

PROCESSO PENAL MILITAR
25- NO TOCANTE ÀS PARTES, PODEMOS AFIRMAR:

A) Promotor não pode desistir da ação penal, salvo se não tiver formulado a denúncia;
B) Assistente de acusação não pode, em regra, arrolar testemunhas, exceto requerer a oitiva
das referidas;
C) Juiz deverá nomear tutor ao acusado incapaz;
D) Acusado bacharel em direito poderá exercitar sua própria defesa, devendo expressamente
recusar a nomeação de defensor.



08/10/2021

19

PROCESSO PENAL MILITAR
26- Quanto ao foro militar em tempo de paz, assinale a alternativa correta.

A) Nos crimes dolosos contra a vida, praticados contra civil, a justiça militar encaminhará os
autos do inquérito policial militar à justiça comum.
B) Nos crimes dolosos contra a vida, praticados contra civil, a justiça comum encaminhará os
autos do inquérito policial à justiça militar.
C) Nos crimes dolosos contra a vida, praticados contra civil, a Autoridade de Polícia Judiciária
Militar encaminhará os autos do inquérito policial militar à justiça comum.
D) Nos crimes dolosos contra a vida, praticados contra militar, a justiça militar encaminhará os
autos do inquérito policial militar à justiça comum.
E) Nos crimes dolosos contra a vida, praticados contra militar, a Autoridade de Polícia Judiciária
Militar encaminhará os autos do inquérito policial militar à justiça comum

PROCESSO PENAL MILITAR
26- Quanto ao foro militar em tempo de paz, assinale a alternativa correta.

A) Nos crimes dolosos contra a vida, praticados contra civil, a justiça militar encaminhará os
autos do inquérito policial militar à justiça comum.
B) Nos crimes dolosos contra a vida, praticados contra civil, a justiça comum encaminhará os
autos do inquérito policial à justiça militar.
C) Nos crimes dolosos contra a vida, praticados contra civil, a Autoridade de Polícia Judiciária
Militar encaminhará os autos do inquérito policial militar à justiça comum.
D) Nos crimes dolosos contra a vida, praticados contra militar, a justiça militar encaminhará os
autos do inquérito policial militar à justiça comum.
E) Nos crimes dolosos contra a vida, praticados contra militar, a Autoridade de Polícia Judiciária
Militar encaminhará os autos do inquérito policial militar à justiça comum
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PROCESSO PENAL MILITAR
27-Com relação ao processo especial de deserção, assinale a alternativa correta.

A) A doutrina e a jurisprudência entendem que a concessão de liberdade está abarcada pelas
atribuições de polícia judiciária militar, podendo assim ser concedida antes da análise do Conselho
de Justiça.
B) Consumado o crime de deserção, o Comandante ou o primeiro Oficial em Serviço que tomar
conhecimento do fato, lavrará o respectivo Termo de Deserção que deverá ser remetido à Justiça
Militar Estadual.
C) O termo de deserção tem o caráter de instrução provisória e destina-se a fornecer os elementos
necessários à propositura da ação penal, sujeitando, desde logo, o desertor à prisão.
D) Apesar do contido no Código de Processo Penal Militar, se o desertor não for julgado dentro de 81
dias, a contar do dia de sua apresentação voluntária ou captura, será posto em liberdade, mesmo se
der causa ao retardamento do processo.
E) Uma vez entendida que a prisão cautelar é necessária, persistindo os motivos que alicerçam a
necessidade, poderá ser o acusado mantido no cárcere mesmo após o prazo de sessenta dias
previsto no Código de Processo Penal Militar.

OBRIGADO

Prof. Antonio Pequeno
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DIREITO PENAL E PROCESSUAL
PENAL

Profª. Priscila Silveira

Edital- OFICIAL

DIREITO PENAL: Princípios constitucionais do Direito Penal. A lei penal no tempo.
A lei penal no espaço. Interpretação da lei penal. Infração penal: elementos,
espécies. Sujeito ativo e sujeito passivo da infração penal. Conceito de crime, fato
típico, ilicitude, culpabilidade, punibilidade. Excludentes de ilicitude e de
culpabilidade. Extinção da punibilidade. Erro de tipo; erro de proibição.
Imputabilidade penal. Concurso de pessoas. Crimes contra a Administração
Pública.
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DIREITO PENAL

Profª. Priscila Silveira

Conceito de Infração penal

.
Infração Penal

Crime/delito Contravenção 
penal

ART. 1º LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO PENAL 
“Considera-se crime a infração penal a que a lei comina pena de reclusão ou de
detenção, quer isoladamente, quer alternativa ou cumulativamente com a
pena de multa; contravenção, a infração penal a que lei comina, isoladamente,
pena de prisão simples ou multa, ou ambas, alternativa ou cumulativamente”

Hora da Verdade PCPR
Profª. Priscila Silveira



08/10/2021

23

Conceito Analítico de crime

Imputabilidade Penal
Profª. Priscila Silveira

Cr
im

e

Fato típico

Conduta

Resultado

Nexo causal

TipicidadeAntijurídico
(Ilícito)

Culpável*

Imputabilidade

Potencial consciência 
da ilicitude

Exigibilidade de 
conduta diversa

Fato típico
Prof.ª Priscila Silveira

Fato Típico - Elementos

Conduta Nexo Causal Resultado Tipicidade
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Fato típico
Prof.ª Priscila Silveira

Fato típico – Nexo de 
causalidade

Erro de tipo

Erro de Tipo
Art. 20 CP

Essencial 

Escusável / 
invencível

Inescusável / 
vencível

Acidental Espécies

Hora da Verdade PCPR
Profª. Priscila Silveira
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Exclusão de ilicitude

Art. 23 - Não há crime quando o agente pratica o fato:

I - em estado de necessidade;

II - em legítima defesa;

III - em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de
direito.

Excesso punível

Parágrafo único - O agente, em qualquer das hipóteses deste artigo,
responderá pelo excesso doloso ou culposo.

Hora da Verdade PCPR
Prof.ª Priscila Silveira

Ilicitude

Hora da Verdade PCPR
Prof.ª Priscila Silveira

Ilicitude
ESTADO DE NECESSIDADE(art. 24) LEGÍTIMA DEFESA (art. 25)

Conflito entre vários bens jurídicos Ameaça/ataque a um bem jurídico

Perigo decorrente de fato humano, 
animal ou natural

Agressão injusta

O perigo é atual O perigo / agressão é atual ou 
iminente

Sem destinatário certo Tem destinatário certo

Os interesses em conflito são 
legítimos

Os interesses do agressor são 
ilegítimos
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Culpabilidade

Hora da Verdade PCPR
Profª. Priscila Silveira

Elementos

Imputabilidade

Exigibilidade 
de conduta 

diversa

Potencial 
consciência 
da ilicitude

Hora da Verdade PCPR
Profª. Priscila Silveira

Causas de 
inimputabilidade

Menoridade

Art. 228 da CF; 
Art. 27 do CP; 

Art. 104 do ECA

Critério 
cronológico 

absoluto

Doença mental, 
desenvolvimento 

mental incompleto 
ou retardado

Art. 26 do CP

Critério 
biopsicológico

Embriaguez 
acidental e 
completa

Art. 28, §1º do 
CP

*actio libera in 
causa
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Erro de Proibição

Erro de 
Proibição
Art. 21 CP

Inevitável Isenta de pena

Evitável Diminui pena

Hora da Verdade PCPR
Profª. Priscila Silveira

Concurso de Pessoas

Concurso de 
Pessoas / 

Codelinquência

Autoria

Participação

Hora da Verdade PCPR
Profª. Priscila Silveira

Coautoria
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Pluralidade 
de agentes 

(culpáveis) e 
de condutas

Relevância 
causal das 
condutas

Liame 
subjetivo 
entre os 
agentes

Identidade 
de infração 

penal 

Concurso de pessoas – Art. 29 
do CP

Requisitos: 

Hora da Verdade PCPR
Profª. Priscila Silveira

 Punição: Teoria monista (art. 29 CP- REGRA)/Exceção: Teoria Pluralista.

 Participação de menor importância (art. 29, §1º CP) e Crime menos grave
(art. 29, §2º CP).

 Circunstâncias e Condições de caráter pessoal – (30CP) SALVO SE
ELEMENTARES PARA O CRIME.

Hora da verdade PCPR
Profª. Priscila Silveira

Concurso de Pessoas
AUTOR

COAUTOR

PARTÍCIPE
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107:I - pela morte do agente;

II - pela anistia, graça ou indulto;

III - pela retroatividade de lei que não mais considera o fato como criminoso;

IV - pela prescrição, decadência ou perempção;

V - pela renúncia do direito de queixa ou pelo perdão aceito, nos crimes de
ação privada;

VI - pela retratação do agente, nos casos em que a lei a admite;

VII e VIII - revogados

IX - pelo perdão judicial, nos casos previstos em lei.

Causas Extintivas da punibilidade

Hora da Verdade PCPR
Profª. Priscila Silveira

 Conceito de funcionário público: art. 327 CP.

-APROPRIAÇÃO

 PECULATO -DESVIO

ART. 312 CP -FURTO

-CULPOSO

 PECULATO ESTELIONATO- Art. 313 CP.

 PECULATO ELETRÔNICO- Art. 313-A CP.

Crimes contra a Administração Pública

Hora da Verdade PCPR
Profª. Priscila Silveira
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.

Hora da Verdade PCPR
Profª. Priscila Silveira

Crimes contra a Administração Pública
• Exigir
• Excesso de exação
• Desvia o que recebeu indevidamente

Concussão

• Solicitar, receber ou aceitar promessa
• Aumento de pena
• Cedendo a pedido ou influência de

outrem

Corrupção Passiva

• Retardar/ deixar de praticar ou 
praticar 

• Para satisfazer interesse ou
sentimento pessoal

Prevaricação

DIREITO PROCESSUAL PENAL

Profª. Priscila Silveira
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Edital - OFICIAL

DIREITO PROCESSUAL PENAL: Inquérito policial: notitia criminis; controle
externo da atividade policial. Ação penal; espécies. Jurisdição; competência.
Prova. Prisão em flagrante. Prisão preventiva. Prisão temporária (Lei nº
7.960/89).Liberdade provisória. Processos dos crimes de responsabilidade dos
funcionários públicos. Habeas Corpus.

Hora da Verdade PCPR
Profª. Priscila Silveira

Inquérito Policial
Natureza 
Jurídica

Procedimento 
Administrativo

Formas de 
Início

Ação Penal 
Pública

Ação Penal 
Privada

De ofício

Requisição do Juiz 
ou MP / 

Requerimento do 
ofendido

Requerimento da
vítima /
representante ou
Requisição do MJ

Requerimento de quem tem a 
qualidade de intentá-la

Incondicionada

Condicionada

Hora da Verdade PCPR
Profª. Priscila Silveira
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Inquérito Policial

Características

Escrito

Dispensável

Sigiloso*

Inquisitorial

Discricionário

Oficial

Oficioso

Indisponível

TemporárioHora da Verdade PCPR
Profª. Priscila Silveira

 Notitia criminis: É com ela que a Autoridade Policial dá início às investigações.
Chama-se notitia criminis o conhecimento espontâneo ou provocado que tema
autoridade pública da prática de um fato delituoso.

Essa notícia de crime pode ser:

• de cognição imediata: pela autoridade policial

• de cognição mediata: por terceiros.

• de cognição coercitiva: flagrante delito.

 Denúncia anônima: A autoridade deve realizar diligências preliminares para
verificar a verossimilhança das alegações, antes de proceder a instauração do
inquérito.

Instauração do IP

Hora da Verdade PCPR
Profª. Priscila Silveira
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 Preservar o local do crime;

 Apreender objetos que interessem à perícia;

 Colher todas as provas (lícitas) que servirem ao esclarecimento do fato e suas
circunstâncias;

 Ouvir o ofendido; Providenciar reconhecimento de pessoas e coisas e a
acareações;

 Determinar corpo de delito ou outras perícias;

 Identificação do acusado, se possível e juntada da folha de antecedentes;

 Averiguara a vida pregressa do indiciado;

 Proceder à reprodução simulada dos fatos (art. 7º CPP).

Providências - Art. 6º do CPP

Hora da Verdade PCPR
Profª. Priscila Silveira

Inquérito Policial - Encerramento

Prazo para 
Conclusão

(Art. 10, CPP)

Preso

Solto

10 dias

30 dias

 Outros Prazos:
Crime Federal: réu preso 15 dias; réu solto 30 dias prorrogáveis
Lei de Drogas: réu preso 30 dias (podendo ser duplicado); réu solto 90
dias (podendo ser duplicado);
Crime Militar: réu preso 20 dias; réu solto 40 dias + 20;
Crime contra a economia popular: réu preso 10 dias; réu solto 10 dias.

Hora da Verdade PCPR
Profª. Priscila Silveira
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Ação Penal (Art. 24/62 CPP)

Ação Penal

Pública (MP/ 
Denúncia)

Incondicionada

Condicionada

Privada 
(Ofendido / 

Queixa-Crime

Propriamente 
dita

Personalíssima

Subsidiária

Requisição do Ministro 
da Justiça

Representação do 
Ofendido

Hora da Verdade PCPR
Profª. Priscila Silveira

Modalidades Ação Penal Pública

Legitimidade

Prazo

Retratação

Legitimidade

Prazo

Retratação
Hora da Verdade PCPR
Profª. Priscila Silveira
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Espécies de Ação Penal Privada
Titularidade

Titularidade

Prazo

Prazo

MP (art.29, CPP)

Titularidade

Prazo

Hora da Verdade PCPR
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 Com previsão constitucional-art. 5º, LXI, CF.

 Modalidades:

 Obrigatório/compulsório: diz respeito às autoridades policiais (art. 301,
CPP);

 Facultativo: realizado por qualquer pessoa do povo (art. 301, CPP);

 Próprio/real/perfeito: a captura é feita quando o agente está cometendo a
infração (art. 302, I, CPP) ou ao acabar de cometer a infração (art. 302, II,
CPP);

 Impróprio/irreal/imperfeito/quase flagrante: o agente é perseguido em
situação que faça presumir ser ele autor da infração (art. 302, III, CPP);

Flagrante

Hora da Verdade PCPR
Profª. Priscila Silveira
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 Modalidades (...) :

 Presumido/ficto: o agente é encontrado logo depois, com instrumentos,
armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração (art.
302, IV, CPP);

 Forjado: aquele realizado para incriminar inocente. A prisão é ilegal e deve ser
relaxada (art. 310, I, CPP);

 Preparado/provocado por obra do agente provocador: próprio/real/perfeito:
Súmula 145 do STF: “Não há crime, quando a preparação do flagrante pela
polícia torna impossível a sua consumação. “

Flagrante

Hora da Verdade PCPR
Profª. Priscila Silveira

Procedimento do flagrante

1º    Captura
2º Condução 

até a 
autoridade

3º  Lavratura 
do auto (art. 

304, CPP)

4º

Recolhiment
o ao cárcere

Art. 322. A autoridade policial somente poderá conceder fiança nos casos de
infração cuja pena privativa de liberdade máxima não seja superior a 4 (quatro)
anos. Parágrafo único. Nos demais casos, a fiança será requerida ao juiz, que
decidirá em 48 (quarenta e oito) horas.

Hora da Verdade PCPR
Profª. Priscila Silveira



08/10/2021

37

 CPP, Art. 306. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão
comunicados imediatamente ao juiz competente, ao Ministério Público e à
família do preso ou à pessoa por ele indicada.

 Obrigações do delegado dentro de 24 horas, contadas da prisão:

Desdobramentos: 

1 – Remeter o auto ao juiz (art. 306, 
§1º, CPP)

2 – Enviar cópia do auto para a
Defensoria, se não houver advogado
(art. 306, §1º, CPP)

3 – Entregar nota de culpa ao preso 
(art. 306, §2º, CPP)

O juiz pode entender que é:
1–Ilegal: relaxa (art. 310, I, CPP);
2–Legal: homologa o auto. (i) Se
necessária, converte em preventiva
(requisitos do art. 312, CPP); (ii)
Desnecessária: liberdade provisória,
com ou sem fiança (art. 310, III)

Hora da Verdade PCPR
Profª. Priscila Silveira

 Cabimento: durante toda a persecução penal;

 Decretação (311,CPP):

 De ofício: não é possível.

 Mediante provocação: MP, querelante, delegado e assistente da acusação.

 Prazo: sem prazo;

 Requisitos (312, CPP)

Prisão Preventiva

Hora da Verdade PCPR
Profª. Priscila Silveira
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 Infrações que comportam preventiva (313, CPP):

 Regra: crime doloso com pena máxima superior a 4 anos;

 Exceção: a pena máxima é irrelevante, cabendo nas seguintes hipóteses:

- ausência de identificação civil

- reincidência em crime doloso

- descumprimento de medida protetiva na violência doméstica

 Substituição da preventiva por domiciliar (317 a 318-B do CPP)

Prisão Preventiva

Hora da Verdade PCPR
Profª. Priscila Silveira

 Cabimento: somente na fase investigativa;

 Decretação: mediante requerimento do MP ou representação do delegado.
Obs: não pode ser decretada de ofício pelo juiz.

 Prazo

 Crimes comuns: 5 dias, prorrogáveis uma vez por igual período (5+5)

 Crimes hediondos e equiparados: 30 dias, prorrogáveis por igual período
(30+30)

Prisão Temporária

Hora da Verdade PCPR
Profª. Priscila Silveira
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 Requisitos (art. 1º da Lei 7.960/89)

Art. 1° Caberá prisão temporária:

I - quando imprescindível para as investigações do inquérito policial;

II - quando o indicado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos
necessários ao esclarecimento de sua identidade;

III - quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na
legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes:

 O inciso III é sempre obrigatório, devendo ser conjugado com o I ou II.

Prisão Temporária

Hora da Verdade PCPR
Profª. Priscila Silveira

OBRIGADA!

@profpriscilasilveira
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DIREITO CONSTITUCIONAL

Prof. Adriane Fauth

@adrianefauth

Profa. Adriane Fauth 

@FauthAdriane

Adriane Fauth

CLASSIFICAÇÃO DAS NORMAS
CONSTITUCIONAIS
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CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA
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PODER CONSTITUINTE

PODER CONSTITUINTE
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(CRS-PMMG/2014)
Marque a alternativa CORRETA. A Constituição da República poderá ser
emendada mediante proposta:

A) Do Presidente do Senado.
B) Do Presidente da Câmara dos Deputados.
C) De mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da
Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de
seus membros.
D) De dois terços, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados e
do Senado Federal.

(CRS-PMMG/2014)
Nos termos da Constituição Federal de 1988, marque a alternativa
CORRETA:
A) A Constituição poderá ser emendada na vigência de intervenção
federal, de estado de defesa ou de estado de sítio.
B) É competência privativa da União o estabelecimento e a implantação
de políticas de educação para a segurança no trânsito.
C) São de iniciativa privativa do Congresso Nacional as leis que fixem ou
modifiquem os efetivos das Forças Armadas.
D) Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e
fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de
transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei.
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(NUCEPE/2014 - PMPI)
Em relação ao processo legislativo, é incorreto afirmar que:
A) a Constituição Federal poderá ser emendada por decisão de pelo menos três
quintos da totalidade dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado
Federal.
B) não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a
separação dos Poderes.
C) em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar
medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao
Congresso Nacional.
D) é vedada a reedição, na mesma sessão legislativa, de medida provisória que
tenha sido rejeitada.
E) o veto parcial a projeto de lei somente abrangerá texto integral de artigo, de
parágrafo, de inciso ou de alínea.

CONTROLE DE 
CONSTITUCIONALIDADE
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CONTROLE DE 
CONSTITUCIONALIDADE

CONTROLE DE 
CONSTITUCIONALIDADE
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LEGITIMADOS ADI e ADC

(NUCEPE/2014 - PMPI)
São legitimados para propor Ação Declaratória de Constitucionalidade perante o
Supremo Tribunal Federal:
A) o Presidente da República, o Vice-Presidente da República e o Governador de
Estado.
B) o Governador de Estado, a Mesa da Câmara Legislativa do Distrito Federal e
entidade de classe de âmbito nacional.
C) o Presidente da República, o Governador do Distrito Federal e o Prefeito
Municipal.
D) o Procurador Geral da República, o Advogado Geral da União e entidade de classe
de âmbito nacional.
E) o Governador de Estado, o Procurador Geral da República e o Prefeito Municipal.
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(IBADE/2019 - PMRJ)
“O reconhecimento da supremacia da Constituição e de sua força vinculante em
relação aos Poderes Públicos torna inevitável a discussão sobre as formas e modos
de defesa da Constituição e sobre a necessidade de controle de constitucionalidade
dos atos do Poder Público, especialmente das leis e atos normativos.”
MENDES, Gilmar Ferreira, Curso de Direito Constitucional, 11ª edição, São Paulo,
Saraiva, 2016, p. 1078.
Sobre o controle de constitucionalidade, assinale a assertiva correta.
A) No controle incidental a questão constitucional é suscitada em um processo ou
ação principal.
B) A inconstitucionalidade orgânica é relativa ao conteúdo da norma.
C) O controle concentrado pode ser realizado por qualquer órgão jurisdicional.
D) O controle preventivo ocorre depois do aperfeiçoamento do ato normativo.
E) O veto oposto pelo Executivo a projeto de lei é exemplo de controle político.

NACIONALIDADE: CARGOS PRIVATIVOS
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PODER EXECUTIVO

PODER EXECUTIVO
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(IBADE/2019 - PMRJ)
Acerca das atribuições do Presidente da República, é correto afirmar que
A) compete privativamente ao Presidente da República exercer, com o auxílio dos
Ministros de Estado, a direção superior da polícia federal.
B) compete privativamente ao Presidente da República nomear, após aprovação
pelo Senado Federal, os governadores de territórios.
C) é competência comum ao Presidente da República e ao Senado Federal conceder
indulto e comutar penas, com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em
lei.
D) compete privativamente ao Presidente da República exercer o comando supremo
das Forças Armadas, nomear os Comandantes da Marinha, do Exército, da
Aeronáutica e da Polícia Federal, promover seus oficiais-generais e diretores, bem
como nomeá-los para os cargos que lhes são privativos.
E) compete privativamente ao Presidente da República celebrar a paz, com
autorização ou referendo da Câmara dos Deputados.

(NUCEPE/2014 - CBMPI)
É de competência privativa do Presidente da República:
A) sancionar, promulgar e fazer publicar as emendas constitucionais.
B) dispor, mediante decreto legislativo, sobre o funcionamento da Administração
Direta, desde que para tanto seja autorizado por lei prévia.
C) estabelecer limites globais e condições para o montante da dívida mobiliária dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
D) resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que
acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
E) decretar o estado de defesa e o estado de sítio e decretar e executar a
intervenção federal.
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GARANTIAS DO PODER JUDICIÁRIO

GARANTIAS DO PODER JUDICIÁRIO



08/10/2021

51

GARANTIAS DO PODER JUDICIÁRIO

PODER JUDICIÁRIO – JUSTIÇA 
MILITAR
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JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL -
COMPETÊNCIAS

(NUCEPE – 2014/PMPI)
Sobre o Poder Judiciário, analise as proposições a seguir.

1) As decisões administrativas dos tribunais serão motivadas e prolatadas em sessão
pública, sendo as disciplinares tomadas pelo voto da maioria simples de seus membros.
2) O Supremo Tribunal Federal compõe-se de onze Ministros, nomeados pelo Presidente
da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal.
3) Compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar a revisão criminal e a ação
rescisória de seus julgados.
4) Ao Poder Judiciário é assegurada autonomia administrativa e financeira.
Estão corretas, apenas:
Alternativas
A) 1 e 2 B) 3 e 4. C) 2 e 3. D) 1, 2 e 4. E) 2, 3 e 4.
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(ESFCEX -2011)
Sobre o Poder Judiciário analise as alternativas e marque a correta.
A) aos juízes é vedado dedicar-se à carreira político-partidária.
B) os juízes gozam de vitaliciedade desde o ingresso na carreira.
C) a Mesa da Câmara de Vereadores tem legitimidade para propor ação direta de
inconstitucionalidade.
D) compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar Prefeitos e
Presidentes das Câmaras de Vereadores.
E) os Ministros do Supremo Tribunal Federal serão nomeados pelo Presidente da
República, depois de aprovada a escolha pela maioria da Câmara de Deputados.

OBRIGADA!

Prof. Adriane Fauth

@adrianefauth

Profa. Adriane Fauth 

@FauthAdriane

Adriane Fauth
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SEGURANÇA PÚBLICA - PM PI

Prof. Alexandre
Herculano

Prof. Alexandre Herculano

@prof.herculano Professor Alexandre Herculano
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Prof. Alexandre Herculano

Segurança Pública - PM PI

Sobre artigo 144 da CRFB/1988 é INCORRETO afirmar que:

a) A polícia federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e
mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se a apurar infrações
penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e
interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas,
assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou
internacional e exija repressão uniforme.

b) A polícia ferroviária federal, órgão permanente, organizado e mantido pela
União e estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao
patrulhamento ostensivo das ferrovias federais e as rodovias adjacentes.

Prof. Alexandre Herculano

Segurança Pública - PM PI



08/10/2021

56

c) Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem
pública; aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em
lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil.

d) A segurança viária, exercida para a preservação da ordem pública e da
incolumidade das pessoas e do seu patrimônio nas vias públicas compreende
a educação, engenharia e fiscalização de trânsito, além de outras atividades
previstas em lei, que assegurem ao cidadão o direito à mobilidade urbana
eficiente.

e) A segurança viária, exercida para a preservação da ordem pública e da
incolumidade das pessoas e do seu patrimônio nas vias públicas compete, no
âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, aos respectivos
órgãos ou entidades executivos e seus agentes de trânsito, estruturados em
Carreira.Prof. Alexandre Herculano

Segurança Pública - PM PI

As polícias militares e os corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e
reserva do Exército subordinam-se, juntamente com as polícias civis e as
polícias penais estaduais e distrital,

a) aos Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.

b) aos Prefeitos Municipais

c) ao Presidente, no caso do Distrito Federal e dos Territórios.

d) ao Governador e aos Administradores no caso do Distrito Federal e dos
Territórios.

e) aos Secretários de Segurança Pública.
Prof. Alexandre Herculano

Segurança Pública - PM PI
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Com base na Lei 13.675/2018, que instituiu o Sistema Único de Segurança
Pública (Susp), marque a opção INCORRETA

a) O Susp será coordenado pela Secretaria Nacional de Segurança Pública.

b) O compartilhamento de informações será feito preferencialmente por
meio eletrônico, com acesso recíproco aos bancos de dados, nos termos
estabelecidos pelo Ministério Extraordinário da Segurança Pública.

c) A União poderá apoiar os Estados, o Distrito Federal e os Municípios,
quando não dispuserem de condições técnicas e operacionais necessárias à
implementação do Susp.

Prof. Alexandre Herculano

Segurança Pública - PM PI

d) O intercâmbio de conhecimentos técnicos e científicos para qualificação
dos profissionais de segurança pública e defesa social dar-se-á, entre outras
formas, pela reciprocidade na abertura de vagas nos cursos de especialização,
aperfeiçoamento e estudos estratégicos, respeitadas as peculiaridades e o
regime jurídico de cada instituição, e observada, sempre que possível, a
matriz curricular nacional.

e) O compartilhamento de informações será feito preferencialmente por
meio eletrônico, com acesso recíproco aos bancos de dados, nos termos
estabelecidos pelo Ministério Extraordinário da Segurança Pública.

Prof. Alexandre Herculano

Segurança Pública - PM PI



08/10/2021

58

Quanto à composição do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP), a Lei
nº13.675/2018 dispõe que órgãos do sistema penitenciário:

a) são integrantes estratégicos do SUSP.

b) são integrantes operacionais do SUSP.

c) são agentes secretos de inteligência do SUSP.

d) são agentes públicos internacionais do SUSP.

e) não integram o SUSP.

Prof. Alexandre Herculano

Segurança Pública - PM PI

Sobre artigo 144 da CRFB/1988 é correto afirmar que:

a) às polícias incumbe a preservação da ordem pública em geral, ao passo que
a incolumidade de pessoas e do patrimônio é atribuição conferida aos Corpos
de Bombeiros Militares

b) ordem pública, incolumidade pessoal e incolumidade patrimonial são
conceitos que não se confundem, sendo certo que à Polícia Rodoviária
Federal, bem como a outros órgãos, incumbirá a preservação de todos eles,
restando reservada aos Municípios a possibilidade de criação de guardas
municipais para proteção de seus bens, serviços e instalações.

Prof. Alexandre Herculano

Segurança Pública - PM PI
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c) além das polícias, estabelece expressamente o art. 144 de Constituição
Federal que os Municípios poderão cuidar de forma suplementar da
preservação da ordem pública exigindo-se a criação de Secretarias de Ordem
Pública (SEOP).

d) cabe à Polícia Rodoviária Federal, assim como a outros órgãos, a
preservação da ordem pública, bem como de incolumidade de pessoas e do
patrimônio, não havendo menção no art. 144 da Constituição Federal a órgãos
municipais.

e) incumbindo a órgãos federais, estaduais e municipais a preservação da
ordem pública, em virtude da hierarquização entre os entes federativos, os
órgãos federais dirigirão e atividade dos demais, que atuarão
subsidiariamente.

Prof. Alexandre Herculano

Segurança Pública - PM PI

Conforme dispõe o artigo 144 da Constituição Federal, a Segurança Pública,
dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a
preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do
patrimônio.

Com relação às ações inerentes à Segurança Pública, considere os itens a
seguir:

I. Prevenção do tráfico ilícito de entorpecentes;

II. Exercício das funções de polícia marítima;

III. Exercício das funções de polícia aeroportuária;

IV. Exercício das funções de polícia judiciária da União.
Prof. Alexandre Herculano

Segurança Pública - PM PI
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Está correto o contido em

a) I, II e IV apenas.

b) III e IV apenas.

c) I, II e III apenas.

d) I, II, III e IV.

e) I e II apenas.

Prof. Alexandre Herculano

Segurança Pública - PM PI

Conforme a Lei 13.675/2018, o Sistema Único de Segurança Pública (Susp)
tem como órgão central o Ministério Extraordinário da Segurança Pública, que
é integrado pelos órgãos de que trata o art. 144 da Constituição Federal, pelos
agentes penitenciários, pelas guardas municipais e pelos demais integrantes
estratégicos e operacionais que atuarão nos limites de suas competências, de
forma cooperativa, sistêmica e harmônica. Em relação aos órgãos
operacionais integrantes do Susp e respectivas competências genéricas,
analise as proposições abaixo e coloque (V) para as verdadeiras e (F) para as
falsas:

( ) Os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção
de seus bens, serviços e instalações.

Prof. Alexandre Herculano

Segurança Pública - PM PI
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( ) Polícias Militares detêm o poder de polícia ostensiva e a preservação da
ordem pública; aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições
definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil.

( ) Polícias Civis são dirigidas por delegados de polícia de carreira que se
incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia
judiciária e a apuração de todas as infrações penais.

A sequência que responde CORRETAMENTE é:

a) F, V e V. b) V, F e F. c) V, V e V. d) V, F e V. e) V, V e F.

Prof. Alexandre Herculano

Segurança Pública - PM PI

Quanto à composição do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP), a Lei
nº13.675/2018 dispõe que as Guardas Municipais:

a) são integrantes estratégicos do SUSP.

b) são integrantes operacionais do SUSP.

c) são agentes secretos de inteligência do SUSP.

d) são agentes públicos internacionais do SUSP.

e) não integram o SUSP.

Prof. Alexandre Herculano

Segurança Pública - PM PI
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De acordo com a Lei no 13.675/2018, a respeito do Sistema Único de
Segurança Pública (Susp), assinale a alternativa correta.

a) A União poderá apoiar os municípios, quando não dispuserem de condições
técnicas e operacionais necessárias à implementação do Susp.

b) A Polícia Federal é o órgão central do Susp, sendo responsável pela
integração das informações e dos dados de segurança pública.

c) As Polícias Civis e Militares são integrantes estratégicos do Susp para
atuação na prevenção e no controle qualificado de infrações penais.

Prof. Alexandre Herculano

Segurança Pública - PM PI

d) Os guardas municipais não integram o Susp.

e) A consolidação de dados e informações estatísticas a respeito de
criminalidade e vitimização é responsabilidade da Polícia Federal e dos órgãos
do sistema penitenciário.

Prof. Alexandre Herculano

Segurança Pública - PM PI
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O policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública são atribuições
constitucionais da Polícia:

a) Civil.

b) Militar.

c) Federal.

d) Municipal.

e) Rodoviária Federal

Prof. Alexandre Herculano

Segurança Pública - PM PI

Sobre os órgãos de Segurança Pública, marque a opção INCORRETA.

a) A polícia ferroviária federal, órgão permanente, organizado e mantido pela
União e estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao
patrulhamento ostensivo das ferrovias federais.

b) Às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem,
ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a
apuração de infrações penais, exceto as militares.

c) Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem
pública; aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em
lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil.

.Prof. Alexandre Herculano

Segurança Pública - PM PI
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d) As polícias militares e corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e
reserva do Exército, subordinam-se, juntamente com as polícias civis, à União.

e) Os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção
de seus bens, serviços e instalações

Prof. Alexandre Herculano

Segurança Pública - PM PI

Quanto à composição do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP), a Lei
nº13.675/2018 dispõe que as Guardas Portuárias:

a) são integrantes estratégicos do SUSP.

b) são integrantes operacionais do SUSP.

c) são agentes secretos de inteligência do SUSP.

d) são agentes públicos internacionais do SUSP.

e) não integram o SUSP.

Prof. Alexandre Herculano

Segurança Pública - PM PI
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(2020 - SELECON - Prefeitura de Boa Vista - RR - Guarda Civil Municipal)
Salvatore é italiano e atua no serviço de inteligência do seu governo. Após
contactar Amanda, responsável pelo setor congênere da polícia federal
brasileira, os dois resolvem empreender esforços para realizar convênio a
fim de utilizar a experiência dos seus governos na área de segurança pública.
Nos termos da Lei federal nº 13.675/2018, um dos objetivos da Política
Nacional de Segurança Pública e Defesa Social consiste, nesse tema, em
estimular o:

A) segredo

B) intercâmbio

Prof. Alexandre Herculano

Segurança Pública - PM PI

C) aproveitamento

D) foco

Prof. Alexandre Herculano

Segurança Pública - PM PI
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Prof. Alexandre Herculano

Segurança Pública - PM PI

(2020 - SELECON - Prefeitura de Boa Vista - RR - Guarda Civil Municipal)
Enéas foi designado para organizar, no município Z, uma lista de órgãos
capazes de receber presos em regime semiaberto para auxiliar o Poder
Judiciário local no cumprimento da pena. Nos termos da Lei federal nº
13.675/2018, esse ato realiza uma das suas diretrizes que busca para o
egresso sua reinserção:

A) pessoal

B) peculiar

C) pública

D) social
Prof. Alexandre Herculano

Segurança Pública - PM PI
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Prof. Alexandre Herculano

Segurança Pública - PM PI

(2020 - SELECON - Prefeitura de Boa Vista - RR - Guarda Civil Municipal)
Nelson é profissional especialista em temas de segurança pública, tendo
atuado em forças de elite e realizado mestrado em Ciência Política. Em 2018,
foi convidado para assessorar o município Tebas na organização de um
sistema de prêmios aos agentes que se destacassem na proteção do
patrimônio público e dos cidadãos locais. Nos termos da Lei Federal nº
13.675/2018, esse sistema premial se coaduna com o princípio do:

A) organismo

B) pretendido

Prof. Alexandre Herculano

Segurança Pública - PM PI
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C) reconhecimento

D) progresso

Prof. Alexandre Herculano

Segurança Pública - PM PI

Prof. Alexandre Herculano

Segurança Pública - PM PI
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(2019 – IBFC - Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho - PE - Guarda
Municipal) A integração e a coordenação dos órgãos integrantes do Sistema
Único de Segurança Pública (SUSP) se darão por meio de operações com
planejamento e execução integrados e por outras ações importantes. sobre
o funcionamento do SUSP, assinale a alternativa incorreta.

A) Compartilhamento de informações, inclusive com o Sistema Brasileiro de
Inteligência (SISBIN)

B) Coordenação do SUSP pelo Poder Judiciário Federal

C) Aceitação mútua de registro de ocorrência policial

D) Intercâmbio de conhecimento técnicos e científicos
Prof. Alexandre Herculano

Segurança Pública - PM PI

Prof. Alexandre Herculano

Segurança Pública - PM PI
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(2019 - IADES - 2019 - AL-GO - Policial Legislativo) Com relação aos Conselhos
de Segurança Pública e Defesa Social, assinale a alternativa correta.

A) Os Conselhos Estaduais de Segurança Pública e Defesa Social não poderão
ser descentralizados ou congregados por região.

B) A organização e os funcionamentos dos Conselhos serão regulamentados
por ato dos Poderes Executivo e Judiciário.

C) Os mandatos eletivos dos representantes de entidades de profissionais de
segurança pública terão a duração de dois anos.

Prof. Alexandre Herculano

Segurança Pública - PM PI

D) Cada conselheiro terá dois suplentes para substituição na ausência deste.

E) Os Conselhos serão compostos por representantes da Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB), da Defensoria Pública, da Controladoria-Geral da
União e do Tribunal de Contas da União.

Prof. Alexandre Herculano

Segurança Pública - PM PI
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Prof. Alexandre Herculano

Segurança Pública - PM PI

(2019 - IADES - 2019 - AL-GO - Policial Legislativo) De acordo com a Lei no
13.675/2018, a respeito do Sistema Único de Segurança Pública (Susp),
assinale a alternativa correta.

A) A União poderá apoiar os municípios, quando não dispuserem de condições
técnicas e operacionais necessárias à implementação do Susp.

B) A Polícia Federal é o órgão central do Susp, sendo responsável pela
integração das informações e dos dados de segurança pública.

C) As Polícias Civis e Militares são integrantes estratégicos do Susp para
atuação na prevenção e no controle qualificado de infrações penais.

Prof. Alexandre Herculano

Segurança Pública - PM PI
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D) Os guardas municipais não integram o Susp.

E) A consolidação de dados e informações estatísticas a respeito de
criminalidade e vitimização é responsabilidade da Polícia Federal e dos órgãos
do sistema penitenciário.

Prof. Alexandre Herculano

Segurança Pública - PM PI

Prof. Alexandre Herculano

Segurança Pública - PM PI
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(2019 - IADES - 2019 - AL-GO - Policial Legislativo) Nos termos da Lei no
13.675/2018, é uma diretriz da Política Nacional de Segurança Pública e
Defesa Social (PNSPDS) a

A) promoção da produção de conhecimento sobre segurança pública.

B) ampliação das ações de prevenção, controle e fiscalização para a repressão
aos crimes transfronteiriços.

C) sistematização e compartilhamento das informações de segurança pública,
prisionais e sobre drogas, em âmbito nacional.

D) promoção da interoperabilidade dos sistemas de segurança pública.

E) otimização dos recursos materiais, humanos e financeiros das instituições.
Prof. Alexandre Herculano

Segurança Pública - PM PI

Prof. Alexandre Herculano

Segurança Pública - PM PI
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(2013 – CFO – PM-PI) São características da “Polícia Tradicional”, EXCETO:

A) a função do comando é prover os regulamentos e as determinações que
devam ser cumpridas pelos policiais.

B) o policial é do serviço.

C) a Polícia é uma agência governamental responsável, particularmente, pelo
cumprimento da Lei. D) as patrulhas são distribuídas conforme o pico das
ocorrências.

E) a eficácia da polícia é medida pela ausência de crime e de desordem.

Prof. Alexandre Herculano

Segurança Pública - PM PI

Prof. Alexandre Herculano
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(2013 – CFO – PM-PI) Os quatro grandes grupos de estratégias de
policiamento que têm sido caracterizados, durante os últimos 50 anos, são:

A) Policiamento territorial, Policiamento estratégico, Policiamento orientado
para o problema e Polícia comunitária.

B) Combate profissional do Crime ou Policiamento Tradicional, Policiamento
estratégico, Policiamento orientado para o problema e Polícia comunitária.

C) Combate profissional do crime ou Policiamento tradicional, Policiamento
estratégico, Policiamento territorial e Polícia comunitária.

Prof. Alexandre Herculano
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D) Combate profissional do crime ou Policiamento tradicional, Policiamento
estratégico, Policiamento orientado para o problema e Policiamento
territorial.

E) Policiamento tradicional, Policiamento territorial, Policiamento orientado
para o problema e Polícia comunitária.

Prof. Alexandre Herculano

Segurança Pública - PM PI
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Prof. Alexandre Herculano

Segurança Pública - PM PI

(2013 – CFO – PM-PI) O “Policiamento Comunitário” exige uma abordagem
plenamente integrada, envolvendo toda a organização. É fundamental a
reciclagem de seus cursos e respectivos currículos, bem como de todos os
seus quadros de pessoal. É uma mudança que se projeta para:

A) 10 ou 15 anos.

B) 01 ou 05 anos.

C) 02 ou 05 anos.

D) 05 ou 08 anos.

E) 03 0u 08 anos.
Prof. Alexandre Herculano

Segurança Pública - PM PI
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Prof. Alexandre Herculano

Segurança Pública - PM PI

(2013 – CFO – PM-PI) Assinale a alternativa que apresenta os itens corretos
com relação aos “Princípios do Policiamento Comunitário”.

1) Filosofia e Estratégia Organizacional – a base desta filosofia é a
comunidade. Para direcionar seus esforços, a Polícia busca ideias
préconcebidas, junto às comunidades, os anseios e as preocupações das
mesmas, a fim de traduzilos em procedimentos de segurança.

2) Construção do Futuro – deve-se oferecer à comunidade um serviço policial
centralizado e personalizado, com endereço certo. A ordem não deve ser
imposta de fora para dentro, mas as pessoas devem ser encorajadas a pensar
na polícia como um recurso a ser utilizado para ajudá-las a resolver problemas
atuais de sua comunidade.

Prof. Alexandre Herculano

Segurança Pública - PM PI
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3) Ajuda às pessoas com Necessidades Específicas – valorizar as vidas de
pessoas mais vulneráveis: jovens, idosos, minorias, pobres, deficientes, sem
teto etc. Isso deve ser um compromisso inalienável do Policial Comunitário.

4) Ética, Legalidade, Responsabilidade e Confiança – o Policiamento
Comunitário pressupõe um novo contrato entre a polícia e os cidadãos aos
quais ela atende, com base no rigor do respeito à ética policial, da legalidade
dos procedimentos, da responsabilidade e da confiança mútua que devem
existir.

Prof. Alexandre Herculano

Segurança Pública - PM PI

Estão corretas, apenas:

A) 1 e 3.

B) 2 e 4.

C) 1 e 4.

D) 3 e 4.

E) 1 e 2.

Prof. Alexandre Herculano

Segurança Pública - PM PI
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Prof. Alexandre Herculano

Segurança Pública - PM PI

(2019 – CFO – PM-PI - Inédita) A segurança pública configura-se em um
processo _______________________que envolve um conjunto de ações
públicas e comunitárias, visando assegurar a proteção do indivíduo e da
coletividade e a ampliação da justiça da punição, recuperação e tratamento
dos que violam a lei, garantindo direitos e cidadania a todos.

A) sistêmico e otimizado

B) analítico e detalhado

C) crítico e analítico

D) detalhado e analítico

Prof. Alexandre Herculano

Segurança Pública - PM PI
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Prof. Alexandre Herculano

Segurança Pública - PM PI

(2019 – CFO – PM-PI - Inédita) Marque a opção INCORRETA sobre a
Segurança Pública no Brasil.

A) Há três polícias de nível federal, diferenciadas segundo o objeto de
atuação.

B) No âmbito estadual (incluindo o Distrito Federal), há 27 Polícias Civis e 27
Polícias Militares.

C) A Polícia Federal é a polícia judiciária.

D) A Polícia Civil é polícia ostensiva.

Prof. Alexandre Herculano

Segurança Pública - PM PI
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Prof. Alexandre Herculano

Segurança Pública - PM PI

(2019 – CFO – PM-PI - Inédita) Marque a opção INCORRETA sobre a
Segurança Pública no Brasil.

A) Polícia judiciária é, portanto, no dizer de vários doutrinadores, a atividade
que a polícia exerce em cumprimento a uma ordem judicial.

B) A chamada “polícia penal” seria a constituída pelos integrantes do sistema
prisional.

C) A repressão imediata consiste na investigação do evento infracional, no
sentido de apontar a materialidade, autoria e circunstâncias do fato. No mais
das vezes é conduzida no bojo de um inquérito policial instaurado.

Prof. Alexandre Herculano

Segurança Pública - PM PI
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D) É senso comum que as polícias brasileiras de nível federal podem se
enquadrar no gênero Polícias Civis, dado que não são Polícias Militares, estas
sujeitas a regime próprio em relação aos servidores públicos em geral.

Prof. Alexandre Herculano

Segurança Pública - PM PI

Prof. Alexandre Herculano

Segurança Pública - PM PI
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(2021 – CFO – PM-PI - Inédita) O primeiro marco da elaboração do Plano
Estadual de Segurança Pública, recente no Piauí, foi
o______________________, elaborado de forma integrada com o Corpo de
Bombeiros, Polícia Civil e Polícia Militar

A) Plano Emergencial de Segurança

B) O GGI

C) O GGE

D) Plano de Segurança Voluntária

Prof. Alexandre Herculano

Segurança Pública - PM PI

Prof. Alexandre Herculano

Segurança Pública - PM PI
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(2021 – CFO – PM-PI - Inédita) O segundo marco, recente na Segurança
Pública do Piauí, consistiu no processo de
(o)____________________________________________________.

A) Plano de Segurança Focada

B) Permanência da Força Nacional no Estado.

C) instalação do Gabinete de Gestão Integrada do Piauí- GGI-PI

D) execução de ações entre a Polícia Civil e Militar

Prof. Alexandre Herculano

Segurança Pública - PM PI

Prof. Alexandre Herculano

Segurança Pública - PM PI
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(2021 – CFO – PM-PI - Inédita) Os cargos da polícia judiciária no Estado do
Piauí são, EXCETO.

A) delegado de polícia

B) escrivão de polícia

C) agente de polícia

D) perito criminal

Prof. Alexandre Herculano

Segurança Pública - PM PI

Prof. Alexandre Herculano

Segurança Pública - PM PI
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(2021 – CFO – PM-PI - Inédita) Os cargos da polícia técnico-científica, no
Estado do Piauí, são, EXCETO:

A) perito médico-legal

B) perito odonto-legal

C) perito ad hoc

D) perito papiloscopista policial

Prof. Alexandre Herculano

Segurança Pública - PM PI

Prof. Alexandre Herculano

Segurança Pública - PM PI
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(2019 – CFO – PM-PI - Inédita) Com base nos conceitos sobre Ordem Pública,
marque a opção INCORRETA.

A) Do ponto de vista material, ordem pública é a situação de fato ocorrente
em uma sociedade, resultante da disposição harmônica dos elementos que
nela interagem, de modo a permitir um funcionamento regular e estável, que
garanta a liberdade de todos.

B) A ordem pública seria a consequência da ordem imposta ao cidadão pelos
atos normativos infraconstitucionais.

C) Do ponto de vista formal, a ordem pública é o conjunto de valores,
princípios e normas que se pretende sejam observados em uma sociedade.

Prof. Alexandre Herculano

Segurança Pública - PM PI

D) Fala-se em Ordem pública com significados completamente diferentes e
dificilmente conciliáveis com um sistema orgânico de conceitos

Prof. Alexandre Herculano

Segurança Pública - PM PI
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Prof. Alexandre Herculano

Segurança Pública - PM PI

(2019 – CFO – PM-PI - Inédita) No mundo inteiro, as diferentes formas de
violência são responsáveis por adoecimento, sofrimento, perdas e mortes. É
um fenômeno _____________de grande dimensão que afeta todas as
sociedades, das mais pobres às mais abastadas.

A) social

B) material

C) formal

D) antropológico

Prof. Alexandre Herculano

Segurança Pública - PM PI



08/10/2021

89

Prof. Alexandre Herculano

Segurança Pública - PM PI

(Polícia Civil - SP - 2013 - Auxiliar de Papiloscopista Policial - VUNESP)
Assinale a alternativa correta quanto aos fatores condicionantes e
desencadeantes da criminalidade.

A) A migração pode causar dificuldades de adaptação em face das diferenças
culturais, hábitos e valores, bem como um excedente de mão de obra,
propiciando uma alta taxa de desemprego, o que influencia na criminalidade.

B) O desrespeito entre as pessoas quanto a raça, cor, sexo e etnia não são
fatores relevantes que propiciam a criminalidade na sociedade.

Prof. Alexandre Herculano

Segurança Pública - PM PI
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C) O crescimento populacional ordenado ou planejado, a presença do poder
público em todas as áreas sociais e a educação de qualidade são fatores
desencadeantes da criminalidade.

D) As condições desfavoráveis de habitação e moradia propiciam a
promiscuidade, o desaparecimento de valores, o desrespeito ao próximo e a
baixa autoestima, portanto, não são fatores desencadeantes da criminalidade.

E) A distribuição de renda adequada, a mão de obra qualificada e um sistema
de ensino de qualidade favorecem a criminalidade.

Prof. Alexandre Herculano

Segurança Pública - PM PI

Prof. Alexandre Herculano
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(VUNESP - PC-SP - Atendente de Necrotério Policial) A respeito dos fatores
condicionantes e desencadeantes da criminalidade, é correto afirmar que

A) apenas os jovens pobres cometem crimes, o que não é o caso dos jovens de
classes sociais mais abastadas.

B) a desagregação familiar vivida por uma criança ou adolescente
necessariamente o conduzirá a uma carreira criminosa na vida adulta.

C) de acordo com as estatísticas, a mulher comete menos crimes que o
homem.

Prof. Alexandre Herculano

Segurança Pública - PM PI

D) não há qualquer constatação de aumento na prática de crimes em períodos
de guerras ou revoluções.

E) a baixa produtividade escolar, o analfabetismo e o precoce abandono
escolar são características raramente observadas nos criminosos de classes
sociais baixas.

Prof. Alexandre Herculano
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Prof. Alexandre Herculano

Segurança Pública - PM PI

OBRIGADO!
Prof. Alexandre

Herculano
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CONHECIMENTOS GERAIS DO
ESTADO DO PIAUÍ

Prof. Sérgio Henrique

Prof. Sérgio Henrique

Apostas

Pré História: Serra da Capivara 79/90, das Confusões 98, e 7 Cidades 61.

Indígenas: Tabajara, tapuias, cariris, Tremembé, Caraíbas e os Pimenteiras

Capitania: 1758, desmembrada do MA

1° Governador: João Pereira Caldas

Independência: Parnaíba, Oeiras e Campo Maior, Batalha do Jenipapo.

Ciclos econômicos: Pecuária, cana, algodão, maniçoba, carnaúba.

Conflitos: Confederação do Equador e Balaiada.

Transferência da capital: Oeiras (vila do Mocha) Teresina (vila do Poti).
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A Batalha do Jenipapo

Conhecimentos Gerais do Piauí
Prof. Sérgio Henrique

O Brasão -1922

Conhecimentos Gerais do Piauí
Prof. Sérgio Henrique
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Simulado V
Prof. Sérgio Henrique

Simulado V
Prof. Sérgio Henrique
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Simulado V
Prof. Sérgio Henrique

Simulado V
Prof. Sérgio Henrique
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Localização

Conhecimentos Gerais do Piauí
Prof. Sérgio Henrique

 Maranhão.
 Tocantins.
 Bahia.
 Pernambuco.
 Ceará: Litígio, serra da Ibiapaba.
 Atlântico: É o menor litoral

brasileiro, com somente 66 km.

Conhecimentos Gerais do Piauí
Prof. Sérgio Henrique

1. O Estado do Piauí faz limites com:
A) Maranhão, Tocantins, Bahia, Pernambuco, Ceará e Oceano
Atlântico. A maior divisa é com o Maranhão.
B) Maranhão, Bahia, Pernambuco e Ceará. A maior divisa é com o
Maranhão.
C) Maranhão, Tocantins, Bahia, Pernambuco e Ceará. A maior divisa
é com o Ceará, onde há litígios no STF.
D) Maranhão, Bahia, Pernambuco e Ceará. A maior divisa é com o
Ceará, onde há litígios no STF.
E) Maranhão, Bahia, Pernambuco e Ceará. A maior divisa é com a
Bahia.
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Regionalização

Conhecimentos Gerais do Piauí
Prof. Sérgio Henrique

Litígios Territoriais

Conhecimentos Gerais do Piauí
Prof. Sérgio Henrique



08/10/2021

99

Conhecimentos Gerais do Piauí
Prof. Sérgio Henrique

2. O Piauí está nas sub-regiões nordestinas:
A) Zona da Mata e Sertão.
B) Agreste e Zona da Mata.
C) Sertão e Agreste.
D) Meio Norte e Sertão,
E) Meio Norte e Agreste.

Conhecimentos Gerais do Piauí
Prof. Sérgio Henrique

3. O território do Piauí venceu litígios de fronteira com:
A) Ceará, na chapada do Araripe.
B) Ceará, na Serra das Mangabeiras.
C) Tocantins, na das nascentes do Rio Parnaíba.
D) Tocantins, na Serra do Ibiapaba.
E) Pernambuco, na Serra Talhada.
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Conhecimentos Gerais do Piauí
Prof. Sérgio Henrique

4. Assinale a alternativa correta sobre o Estado do Piauí:
A) O Estado pertence ao Meio-Norte nordestino e parte está na Zona
da Mata.
B) O Estado pertence ao complexo geoeconômico nordestino e está
localizado integralmente no polígono das secas.
C) O Estado pertence integralmente ao polígono das secas e limita o
Meio-Norte nordestino.
D) O Estado pertence ao Meio-Norte nordestino e parte está no
Sertão, como a capital Teresina.
E) O Estado pertence à região nordeste pelo IBGE e ao complexo
geoeconômico Nordestino, de acordo com Pedro Pinchas Geiser.

Conhecimentos Gerais do Piauí
Prof. Sérgio Henrique

Regiões Geográficas Intermediárias

01 - Teresina
02 - Parnaíba
03 - Picos
04 - São Raimundo Nonato
05 - Corrente - Bom Jesus
06 - Floriano
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Conhecimentos Gerais do Piauí
Prof. Sérgio Henrique

11 - Oeiras
12 - Simplício Mendes
13 - São Raimundo Nonato
14 - São João do Piauí
15 - Corrente
16 - Bom Jesus
17 - Floriano

18 - Uruçuí
19 - Canto do Buriti

01 - Teresina
02 - Amarante - ÁguaBranca -
Regeneração
03 - Campo Maior
04 - Valença do Piauí
05 - Barras
06 - Parnaíba
07 - Piripiri
08 - Esperantina
09 - Picos
10 - Paulistana

Regiões Geográficas Imediatas

Conhecimentos Gerais do Piauí
Prof. Sérgio Henrique

Cidades e municípios
 224 municípios

 Dezesseis concentram metade da população.

 Não há nenhum município com população maior que
um milhão de habitantes

 O único com população maior que quinhentos mil é a
capital.

 A maioria dos municípios são pequenos com população
em torno de três a cinquenta mil habitantes.

 Serviços, comércio e funcionalismo público e
agropecuária.

1. Teresina, com 868.000.

2. Parnaíba, com 153.000.

3. Picos com 78.000.

4. Piripiri com 63000.

5. Floriano com 59.000.
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Conhecimentos Gerais do Piauí
Prof. Sérgio Henrique

5. O Piauí, de acordo com o IBGE, é dividido em:
A) Seis regiões intermediárias e dezenove regiões imediatas. O atual critério
de regionalização é baseado nas características da produção econômica.
B) O IBGE divide o território em 4 regiões intermediárias e 11 regiões
imediatas. O atual critério de regionalização é baseado na hierarquia entre as
cidades.
C) Seis regiões intermediárias e dezenove regiões imediatas. O atual critério
de regionalização é baseado na hierarquia entre as cidades.
D) O IBGE divide o território em 4 regiões intermediárias e 11 regiões
imediatas. O atual critério de regionalização é baseado na hierarquia entre as
cidades.
E) Seis regiões intermediárias e dezenove regiões imediatas. O atual critério
de regionalização é fisiográfico.

Conhecimentos Gerais do Piauí
Prof. Sérgio Henrique

• Macrorregião do Litoral (MR 1).
• Macrorregião do Meio Norte (MR 2).
• Macrorregião do Semiárido (MR 3).
• Macrorregião do Cerrado (MR 4).
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Conhecimentos Gerais do Piauí
Prof. Sérgio Henrique

Conhecimentos Gerais do Piauí
Prof. Sérgio Henrique

6. Quanto ao território do Piauí, assinale a alternativa correta.
A) A divisão em Macrorregiões da Secretaria de Planejamento do Estado do
Piauí obedece aos limites estaduais. Os critérios são baseados nas
características naturais.
B) As maiores divisas são com o Maranhão, Ceará e Bahia, e a menores são
com Pernambuco, Atlântico e Tocantins.
C) Os três rios mais usados, são também os três maiores, o Parnaíba e seus
afluentes, Piauí e Poti.
D) Está localizado integralmente no polígono das secas e limita o meio-norte.
E) O IBGE divide o território em 4 regiões intermediárias e 11 regiões
imediatas. O atual critério de regionalização é baseado na hierarquia entre as
cidades.
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Conhecimentos Gerais do Piauí
Prof. Sérgio Henrique

Conhecimentos Gerais do Piauí
Prof. Sérgio Henrique
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Conhecimentos Gerais do Piauí
Prof. Sérgio Henrique

A Serra da Ibiapaba

Conhecimentos Gerais do Piauí
Prof. Sérgio Henrique

Barragem de Algodões, no município de Cocal, que abastecia o município de água. Obra do DNOCS
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A Serra da Ibiapaba (Limites entre Piauí e Ceará)

Conhecimentos Gerais do Piauí
Prof. Sérgio Henrique

 Parte da Serra Grande.

 Cuesta entre o Piauí e o Ceará.

 Cuestas são serras irregulares que possuem uma vertente
íngreme e outra suave, sendo essa a face piauiense.

Chapada do Araripe

Conhecimentos Gerais do Piauí
Prof. Sérgio Henrique
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Conhecimentos Gerais do Piauí
Prof. Sérgio Henrique

Rio Parnaíba

Conhecimentos Gerais do Piauí
Prof. Sérgio Henrique

Nascente
Parque Nacional Nascentes do rio Rio Parnaíba 2002,
Ampliado 2015. 

Serra das Mangabeiras

 730 mil hectares.
 Gilbués (PI), São Gonçalo do Gurgueia (PI), Barreiras do

Piauí (PI), Corrente (PI), Alto Parnaíba (MA), Formosa do
Rio Preto (BA), Mateiros (TO), São Félix do Tocantins
(TO) e Lizarda (TO).

 O parque engloba a nascentes e regiões adjacentes.
 As nascentes todas pertencem ao Piauí.
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Rio Parnaíba

Conhecimentos Gerais do Piauí
Prof. Sérgio Henrique

Foz

 Único delta em mar aberto das américas.
 Área de Proteção Ambiental da Parnaíba.
 Reserva Extrativista Delta do Parnaíba.

Comunidades de Morro do Meio, Axixá, Caiçaras,
torto, passarinho: pesca no mar e mangues.

Projeto Ventos do Araripe III

Conhecimentos Gerais do Piauí
Prof. Sérgio Henrique

Localização: Simões e Curral Novo do Piauí (Piauí) e Araripina (Pernambuco)
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7. (NUCEPE – Secretaria de Estado da Educação do Piauí / 2017)
Apontar o Parque Nacional criado em 1961, ao norte do Piauí, famoso por
suas formações rochosas, que, segundo alguns pesquisadores compõem o
conjunto de construções erigidas por uma antiga civilização que, também,
marcou sua passagem com inscrições rupestres existentes ainda hoje no
parque.
A) Parque Nacional da Serra da Capivara.
B) Parque Nacional das Nascentes do Rio Parnaíba.
C) Parque Nacional das Nascentes do Rio Parnaíba. d) Parque Nacional de
Sete Cidades.
D) Parque Nacional de Sete Cidades.
E) Parque Nacional Chapada das Mesas.

Conhecimentos Gerais do Piauí
Prof. Sérgio Henrique

8. (NUCEPE – Secretaria de Estado da Educação do Piauí / 2017)
Apontar o episódio ocorrido no Piauí, na primeira metade século XIX, que
se insere no conjunto de fatos relativos à emancipação política do Brasil.
Em 1975, no município de Campo Maior foi inaugurado monumento para
celebrar esse acontecimento, também imortalizado em poema por Carlos
Drummond de Andrade.
A) Batalha do Pirajá.
B) Batalha do Jenipapo.
C) Batalha do Rio Cotegipe.
D) Batalha do Rio Surubim.
E) Batalha do Rio Piracuruca.

Conhecimentos Gerais do Piauí
Prof. Sérgio Henrique
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9. (IMA – Prefeitura Municipal de Picos-PI / 2015) Acerca da História do
Estado do Piauí, assinale a opção correta:
A) Antes da colonização do Brasil, a região onde atualmente está situado o
Estado do Piauí era povoada por índios da tribo tucunaré.
B) Os colonos que vieram de Pernambuco e do interior de São Paulo
instalaram-se na região e formaram os primeiros povoados.
C) O Piauí tornou-se uma Capitania em 1758, com a capital em Oeiras.
Embora a sociedade piauiense não tenha mudado muito com a elevação à
condição de Capitania, o território piauiense ainda era dominado pelas
fazendas de café.
D) No Piauí, a primeira vila a aderir à independência foi Parnaíba, apesar
das forças militares tentarem sufocar imediatamente o movimento.

Conhecimentos Gerais do Piauí
Prof. Sérgio Henrique

10. (IMA – Prefeitura Municipal de Picos-PI / 2015)
No início de sua história, é sabido pelos pesquisadores, que no estado do
Piauí existiam diversas etnias indígenas. Somente na segunda metade do
século XVII a colonização do estado começou a ser efetivada com a
chegada dos:
A) Navegantes espanhóis.
B) Holandeses e de seus escravos.
C) Colonos que vieram dos Amazonas e do Acre.
D) Colonos que vieram da Bahia e de São Paulo.

Conhecimentos Gerais do Piauí
Prof. Sérgio Henrique
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Conhecimentos Gerais do Piauí
Prof. Sérgio Henrique

11. O Piauí, de acordo com a Seplan, é dividido em:
A) Seis Macrorregiões e onze mesorregiões. O atual critério de
regionalização é baseado na hierarquia entre as cidades.
B) Quatro regiões intermediárias e onze regiões imediatas. O atual
critério de regionalização é baseado na hierarquia entre as cidades.
C) Seis regiões intermediárias e dezenove regiões imediatas. O atual
critério de regionalização é baseado na hierarquia entre as cidades.
D) Quatro regiões intermediárias e 11 regiões imediatas. O atual
critério de regionalização é baseado na hierarquia entre as cidades.
E) Quatro Macrorregiões e 12 Mesorregiões. O atual critério de
regionalização em macrorregiões é fisiográfico.

Conhecimentos Gerais do Piauí
Prof. Sérgio Henrique
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Conhecimentos Gerais do Piauí
Prof. Sérgio Henrique

12. Assinale a alternativa errada sobre o Estado do Piauí:
A) O sul do Piauí registrou um menor número de casos de infecções por
Covid-19, pois o norte do estado concentra maior parte da população e fluxos
pendulares centralizados por Teresina.
B) O Parnaíba frequentemente transborda em Teresina e suas enchentes
causam graves prejuízos, como foi o rompimento da barragem do algodão e
inundação de Piracuruca, Barras e Luzilândia.
C) O Piauí não possui cidade maior que um milhão de habitantes, a maior é a
capital Teresina, com 868 mil habitantes. Dezesseis municípios concentram
metade da população do Estado.
D) Os três maiores rios paraibanos são o Parnaíba, Canindé e Piauí.
E) O principal rio do Piauí é o Parnaíba e seus afluentes Gurgeia, Uruçui-Preto,
Poti, Longá, Canindé e seu afluente Piauí.

Conhecimentos Gerais do Piauí
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13. Assinale a alternativa que apresenta as principais unidades de
conservação do estado e sua correta localização:
A) Parque Nacional Serra da Capivara, da Serra da Confusão, do Araripe e
Serra Grande.
B) Parque Nacional das Nascentes do Parnaíba, da Serra da Capivara, do
Rio Poti e da Serra da Confusão.
C) Parque Nacional Serra da Capivara, da Serra da Confusão, do Araripe e
Serra Grande.
D) Parque Nacional das Nascentes do Parnaíba, da Serra da Capivara, da
Serra da Confusão e Parque Nacional da Foz do Parnaíba.
E) Parque Nacional das Nascentes do Parnaíba, da Serra da Capivara, da
Serra da Confusão e da Serra das Sete Cidades.

Conhecimentos Gerais do Piauí
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14. Assinale a alternativa que apresenta todos os itens corretos:

I. O Parque Nacional Serra da Capivara ocupa 130 mil ha e está situado
no SE do Estado do Piauí na região Nordeste do Brasil.

II. Já foram registrados mais de mil sítios com pinturas e gravuras
rupestres pré-históricas, indicando uma das maiores concentrações de
sítios pré-históricos do mundo por quilômetro quadrado.

III. Um Parque Nacional é uma Unidade de Conservação Integral, em
que é vedada a extração de quaisquer recursos.

IV. Em 1991, o Parque foi inscrito pela Unesco na lista de Patrimônio
Mundial pela importância dos seus sítios arqueológicos.

Conhecimentos Gerais do Piauí
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A) I e III.

B) I e IV.

C) I, II.

D) I, II, III.

E) I, II, III, IV.

Conhecimentos Gerais do Piauí
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15. A respeito da Balaiada, uma das revoltas que convulsionou o Brasil
durante o período regencial, entre 1838 e 1840, no Maranhão, assinale a
opção correta.
A) Apesar de alguns êxitos no campo de batalha, a Balaiada não conseguiu
ocupar qualquer cidade maranhense.
B) Embora essa revolta tenha apresentado um sentido social, foi irrelevante o
número de escravos fugidos que dela participou.
C) A Balaiada concentrou-se no norte do Maranhão, área dominada por
grandes produtores de algodão.
D) O governo imperial, ocupado em debelar outros movimentos revoltosos,
decidiu não enviar tropas para combater os balaios.
E) Iniciada a partir de várias disputas entre setores da elite local, a revolta em
questão acabou adquirindo feições de levante popular.

Conhecimentos Gerais do Piauí
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16. (Instituto LUDUS – Prefeitura Municipal de Redenção do
Gurguéia-PI / 2010)
A primeira fazenda de gado implantada no Piauí, por Domingos Afonso
Mafrense, recebeu o nome de Cabrobó, sendo depois denominada de:
A) Nossa Senhora de Lourdes do Sertão do Piauí;
B) Nossa Senhora da Vitória do Sertão do Piauí,
C) Nossa Senhora da Conceição do Sertão do Piauí;
D) Nossa Senhora do Carmo do Sertão do Piauí,
E) Nossa Senhora de Fátima do Sertão do Piauí.

Conhecimentos Gerais do Piauí
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17. (Instituto LUDUS – Prefeitura Municipal de Redenção do
Gurguéia-PI / 2010)
“A história econômica do Piauí colônia foi determinada pela estrutura
e pelo desempenho do sistema de colonização. Estes dois elementos
deram origem a um conjunto de fatores que impulsionaram a
expansão dos currais no interior do Nordeste, promovendo o
alargamento da área de povoamento da região”

São alguns fatores sugeridos pelo texto, exceto:
A) O aumento da agromanufatura açucareira e,inevitavelmente, a
ampliação da área canavieira;

Conhecimentos Gerais do Piauí
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B) A monocultura da cana-de-açúcar e o afastamento das práticas
pecuaristas e agrícolas de subsistência;
C) O desenvolvimento da atividade pastoril, em função do aumento do
rebanho e disponibilidade de pessoas não vinculadas à produção do
açúcar;
D) A não absorção nos engenhos da mão-de-obra livre visto a
preferência pelo trabalho escravo;
E) a crise da produção açucareira, levando a Coroa a investir na
pecuária, como atividade primordial na colônia.

Conhecimentos Gerais do Piauí
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18. (FUNADEPI – Prefeitura Municipal de Cocal-PI / 2009)
Esperança Garcia é hoje um símbolo de coragem e resistência na
história do Piauí, e seu nome está diretamente associado à:
A) Luta indígena contra a colonização do branco no solo piauiense.
B) Luta pelo processo de independência no Piauí.
C) Campanha pela emancipação feminina nos anos 60 do século
passado.
D) Resistência negra contra os maus tratos e a escravidão.
E) Participação como voluntária na Guerra do Paraguai, quebrando o
machismo da época.

Conhecimentos Gerais do Piauí
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Questão 1 A

Questão 2 D

Questão 3 C

Questão 4 E

Questão 5 C

Questão 6 B

Questão 7 D

Questão 8 B

Questão 9 D

Questão 10 D

Questão 11 E

Questão 12 D

Questão 13 E

Questão 14 E

Questão 15 E

Questão 16 B

Questão 17 D

Questão 18 D
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LEGISLAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO
PIAUÍ

ESTATUTO DOS POLICIAIS MILITARES DO
ESTADO DO PIAUÍ
(LEI ESTADUAL N. 3.808/1981)
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01. São manifestações essenciais do valor policial-militar dentre outros:

a) o espírito de corpo, orgulho do Policial-Militar pela Organização onde serve.

b) o civismo e o culto religioso.

c) o culto religioso e o culto das tradições históricas.

d) o emprego de todas as suas energias em benefício do serviço.

e) o amor e o orgulho pela Corporação e pela Polícia Militar.

Maratona PM-PI
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02. São manifestações essenciais do valor Policial Militar, conforme estabelece o Estatuto
dos Policiais Militares do Piauí, EXCETO.

a) O sentimento de servir à comunidade, traduzido pela vontade inabalável de cumprir o
dever policial-militar e pelo integral devotamento à manutenção da ordem pública, mesmo
com risco da própria vida.

b) O civismo e o culto das tradições históricas.

c) A fé na elevada missão da Polícia Militar.

d) O espírito-de-corpo, orgulho do Policial Militar pela organização onde serve.

e) O amor a profissão Policial Militar e o entusiasmo com que é exercida, que deve estar
acima de qualquer outro valor.
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03. O sentimento do dever, o pundonor Policial Militar e decoro da classe impõe a cada
um dos integrantes da Polícia Militar, conduta moral e profissional irrepreensíveis, com
observância dos seguintes preceitos da ética Policial Militar, EXCETO.

a) Amar a verdade e a responsabilidade como fundamento da dignidade pessoal.

b) Exercer com autoridade, eficiência e probidade as funções que lhe couber em
decorrência do cargo.

Maratona PM-PI
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c) Respeitar a dignidade da pessoa humana.

d) Ser justo e imparcial no julgamento dos atos e na apreciação do mérito dos
subordinados.

e) Após a Constituição Federal de 1988, segundo entendimento do Supremo Tribunal
Federal, a hierarquia e a disciplina nas Instituições Militares devem se restringir apenas
quando o Militar estiver de serviço.
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04. Conforme o Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Piauí, o curso de
formação para ingresso será realizado pela Academia de Polícia Militar do
Estado do Piauí, Batalhões, Companhias Militares ou outras entidades
congêneres, observada a seguinte duração mínima. Marque a alternativa
incorreta.

a) A matrícula do candidato no curso de formação para ingresso no quadro de
praças ficará condicionada a ter idade mínima de dezoito anos e máxima de
trinta anos no período de inscrição para o concurso.

b) A matrícula do candidato no curso de formação para ingresso no quadro de
praças ficará condicionada à aprovação nos exames do concurso.

Maratona PM-PI
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c) A matrícula do candidato no curso de formação para ingresso no quadro de
praças ficará condicionada ao resultado da investigação social, conforme
deliberação da Comissão do Concurso.

d) A matrícula do candidato no curso de formação para ingresso nos quadros
de oficiais ficará condicionada à aprovação nos exames do concurso

e) A matrícula do candidato no curso de formação para ingresso nos quadros
de oficiais ficará condicionada ter a idade mínima de vinte e um anos e
máxima de trinta e cinco anos no período de inscrição para o concurso.
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05. O sentimento do dever, o pundonor Policial-Militar e o decoro da classe impõem, a
cada um dos integrantes da Polícia Militar, conduta moral e profissional, irrepreensíveis,
com observância dos seguintes preceitos da ética Policial-Militar:

I. Amar a verdade e a responsabilidade como fundamentos da dignidade pessoal.

II. Exercer, com autoridade, eficiência e probidade as funções que lhe couberem em
decorrência do cargo.

III. Respeitar a dignidade da pessoa humana;

IV. Zelar pelo preparo moral, intelectual e físico, próprio e dos subordinados, tendo em
vista o cumprimento da missão comum.

V. Empregar todas as suas energias em benefício do serviço.
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De acordo com as afirmativas acima a alternativa correta é:

a) I, III e IV

b) I, II, III, IV e V

c) IV

d) IV e V

e) I, II e V

Maratona PM-PI
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06. Marque a alternativa incorreta no que concerne às violações das
obrigações dos policiais militares:

a) A violação dos preceitos da ética policial militar é tão mais grave quando
mais elevado for o grau hierárquico de quem a cometer.

b) A inobservância dos deveres especificados nas leis e regulamentos ou a
falta de exação no cumprimento dos mesmos acarreta para o policial militar
responsabilidade funcional, pecuniária, disciplinar ou penal, consoante a
legislação específica.
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c) O policial militar que, por sua atuação, se tornar incompatível com o cargo
ou demonstrar incapacidade no exercício das funções policiais militares a ele
inerentes, será afastado do cargo.

d) São livres quaisquer manifestações coletivas, tanto sobre atos de
superiores, quanto às de caráter reivindicatória.

Maratona PM-PI
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07. Dentre as alternativas abaixo, assinale aquela que não apresenta direito(s) e
prerrogativa(s) dos policiais-militares, previstos no Estatuto dos Policiais Militares
do Estado do Piauí (Lei 3.808/81).

a) Promoção.

b) Constituição de pensão policial-militar.

c) Demissão e licenciamento voluntário.

d) Aviso prévio.

e) Férias, afastamentos temporários do serviço e licenças.
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08. De acordo com o Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Piauí,
especificamente no seu Art. 50, o policial militar que se julgar prejudicado ou
ofendido por qualquer ato administrativo ou disciplinar de superior
hierárquico, poderá recorrer ou interpor pedido de reconsideração, queixa ou
representação, segundo legislação vigente na Corporação. Neste sentido o
direito de recorrer na esfera administrativa prescreverá, ressalvado os 15
(quinze) dias corridos, a contar do recebimento da comunicação oficial,
quanto a ato que decorra da composição de Quadro de Acesso. E nos demais
casos qual prazo de prescrição?

Maratona PM-PI
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a) Em 60 (sessenta) dias corridos, nos demais casos.

b) Em 120 (cento e vinte) dias corridos, nos demais caso.

c) Em 180 (cento e oitenta) dias corridos, nos demais casos.

d) Em 45 (quarenta e cinco) dias corridos, nos demais casos.

e) Em 03 (três) anos, nos demais casos.
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09. Em consonância com o Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Piauí,
especificamente no seu Art. 84, qual o tempo necessário para que o policial
militar, a permanecendo desaparecido, será oficialmente considerado
extraviado?

a) Mais de 120 (cento e viste) dias.

b) Mais de 60 (sessenta) dias.

c) Mais de 08 (oito) dias.

d) Mais de 15 (quinze) dias.

e) Mais de 30 (trinta) dias.

Maratona PM-PI
Prof. Marcos Girão

10. De acordo com o Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Piauí,
especificamente no seu Art. 85, marque a alternativa incorreta quanto as
situações que dão causa ao desligamento ou a exclusão do serviço ativo da
Polícia Militar

a) Transferência para a reserva remunerada.

b) Reforma ou deserção.

c) Demissão ou falecimento.

d) Perda de posto e patente ou extravio.

e) Cerceamento e extinção a bem da disciplina.
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11. De acordo com o Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Piauí, em
caráter transitório e mediante aceitação voluntária, poderá ser convocado
para o serviço ativo, por ato do Governador do Estado, o policial militar

a) da reserva remunerada

b) da reserva não remunerada.

c) excedente.

d) agregado.

e) reformado.

Maratona PM-PI
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12. Assinale a alternativa que aponta uma situação especial do policial militar:

a) A agregação: situação na qual o policial da ativa deixa de ocupar a vaga na
escala hierárquica do seu Quadro, nela permanecendo sem número.

b) A reversão: situação transitória a que, automaticamente, passa o policial
que é promovido indevidamente.

c) A ausência: onde o policial militar deixa de comparecer a sua organização,
por mais de 48 horas consecutivas, sem comunicar qualquer motivo de
impedimento.
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d) A reversão: o policial, sendo o mais moderno na escala hierárquica do seu
Quadro ou Qualificação, ultrapassando o efetivo fixado em Lei, em virtude de
promoção sua ou de outro militar estadual em ressarcimento de preterição.

e) A agregação: o policial é considerado como em efetivo serviço e concorre,
sem nenhuma restrição, a qualquer cargo.

REGULAMENTO DISCIPLINAR DA POLÍCIA MILITAR
DO ESTADO DO PIAUÍ
(DECRETO Nº 3.548, DE 31/01/1980)

Prof. Marcos Girão
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13. Quanto à esfera de ação do Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do
Piauí (Decreto nº 3.548/80, de 31/01/80) e competência para sua aplicação na
Polícia Militar do Piauí, é INCORRETO afirmar:

a) A competência para aplicar as prescrições contidas neste Regulamento é
conferida ao grau hierárquico e não ao cargo.

b) Estão sujeitos a este Regulamento os Policiais Militares na Ativa e
Inatividade.

c) A competência para aplicar as prescrições contidas neste Regulamento é
conferida ao cargo e não ao grau hierárquico.

Maratona PM-PI
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d) Quando, para preservação da disciplina e do decoro da Corporação, a
ocorrência exigir uma pronta intervenção, mesmo sem possuir ascendência
funcional sobre o transgressor, a autoridade policial militar de maior
antiguidade que presenciar ou tiver conhecimento do fato, deverá tornar
imediatas e enérgicas providências, inclusive prendê-lo “em nome da
autoridade competente”, dando ciência a esta, pelo meio mais rápido, da
ocorrência e das providências em seu nome tomadas.
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e) No caso de ocorrência disciplinar envolvendo militares (Forças Armadas) e
policiais militares, a autoridade policial militar competente deverá tomar as
medidas disciplinares referentes aos elementos a ela subordinados,
informando, pelos canais hierárquicos, sobre a ocorrência, as medidas
tomadas e o que foi por ela apurada, ao Comandante Militar da Área.

Maratona PM-PI
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14. Com relação ao “Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Estado do
Piauí (RDPM-PI)”, assinale a alternativa correta.

a) Hierarquia militar é a ordenação da autoridade em níveis diferentes, dentro
da estrutura das Forças Armadas, Polícias Militares, Corpos de Bombeiros,
Forças Militares e Policiais-Militares estrangeiros, por postos e graduações.

b) São manifestações essenciais de disciplina a correção de atitudes e a
dedicação parcial ao serviço.

c) Quando a ordem importar em responsabilidade criminal para o executante,
poderá o mesmo solicitar sua confirmação por escrito, podendo a autoridade
que a emitiu atender à solicitação ou não.
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d) Todo policial militar que tiver conhecimento de um fato contrário à
disciplina deverá participar a seu chefe imediato, por escrito ou verbalmente.
Neste último caso, deve confirmar a participação, por escrito, no prazo
máximo de 72 (setenta e duas) horas.

e) A autoridade, a quem a parte disciplinar é dirigida, deve dar a solução no
prazo máximo de 04 (quatro) dias úteis, podendo, se necessário, ouvir as
pessoas envolvidas, obedecidas as demais prescrições regulamentares. Na
impossibilidade de solucioná-la neste prazo, o seu motivo deverá ser,
necessariamente, publicado em Boletim e, neste caso, o prazo poderá ser
prorrogado até 15 (quinze) dias.
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15. A “Transgressão da Disciplina” deve ser classificada como “grave” quando:

a) chegando a constituir contravenção, constitua a transgressão disciplinar ato
que afete o sentimento do dever, a honra pessoal, o pundonor policial militar
ou o decoro da classe.

b) chegando a constituir crime, constitua a transgressão disciplinar ato que
afete o sentimento do dever, a honra pessoal, o pundonor policial militar ou o
decoro da classe.

c) não chegando a constituir crime, constitua a transgressão disciplinar ato
que afete, apenas, o sentimento do dever, o pundonor policial militar ou o
decoro da classe.
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d) não chegando a constituir crime, constitua a transgressão disciplinar ato
que afete, apenas, a honra pessoal, o pundonor policial militar ou o decoro da
classe.

e) não chegando a constituir crime, constitua a transgressão disciplinar ato
que afete o sentimento do dever, a honra pessoal, o pundonor policial militar
ou o decoro da classe.
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16. As “Punições Disciplinares” a que estão sujeitos os policiais militares,
segundo a classificação resultante ao julgamento da transgressão, são as
seguintes, em ordem de gravidade crescente:

a) repreensão, advertência, detenção, prisão especial e prisão em separado,
licenciamento e exclusão a bem da disciplina.

b) advertência, repreensão, detenção, prisão especial e prisão em separado,
licenciamento e exclusão a bem da disciplina.

c) repreensão, advertência, detenção, prisão e prisão especial, licenciamento
e exclusão a bem da disciplina.
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d) advertência, repreensão, detenção, prisão e prisão em separado,
licenciamento e exclusão a bem da disciplina.

e) repreensão, advertência, detenção, prisão e prisão em separado,
licenciamento e exclusão a bem da disciplina
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17. De acordo com o “Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Estado do
Piauí / RDPM-PI”, a punição disciplinar de “Prisão em Separado” não pode
ultrapassar:

a) 10 dias.

b) 05 dias.

c) 15 dias.

d) 30 dias.

e) 20 dias.
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18. A disciplina e a hierarquia são bases fortes da instituição militar. Coloque C
nas assertivas corretas e nas erradas, de acordo com o RPM-PI, e, em seguida,
marque a alternativa CORRETA, de acordo com a sequência das assertivas.

( ) Bom comportamento é uma causa agravante das punições disciplinares.

( ) A relevância de serviços, prestados pelo militar, é considerada uma
circunstância atenuante.

Maratona PM-PI
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( ) Haverá causa de justificação quando a transgressão disciplinar for cometida
em obediência à ordem superior.

( ) A não obediência pronta às ordens dos superiores hierárquicos, constitui
um dos princípios da hierarquia e da disciplina.



08/10/2021

136

Maratona PM-PI
Prof. Marcos Girão

( ) No concurso de crime e transgressão disciplinar, quando forem da mesma
natureza, aplicar-se-á somente a sanção relativa à transgressão disciplinar.

a) E – C – C – E – E

b) E –C – E – E – C

c) C – E – E – C – E

d) C – C – C – E – E

e) E – C – E – C – C
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19. Segundo o “RDPM-PI”, a modificação da aplicação de punição disciplinar
pode ser realizada pela autoridade, quando tiver conhecimento de fatos que
recomendem tal procedimento. As modificações da aplicação de punição são:

a) revisão disciplinar, anulação, atenuação e agravação.

b) revisão disciplinar, relevação, atenuação e agravação

c) revisão disciplinar, anulação, relevação e agravação.

d) revisão disciplinar, anulação, atenuação e relevação.

e) anulação, relevação, atenuação e agravação.
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20. No Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Piauí, no tocante ao
julgamento das transgressões, podem ser levantadas causas que justifiquem a
falta ou circunstâncias que a atenuem e /ou a agravem. Assinale a alternativa
incorreta com relação às circunstâncias agravantes.

a) Mau comportamento.

b) Prática simultânea ou conexão de duas ou mais transgressões.

c) Reincidência da transgressão, mesmo punida verbalmente.

d) Conluio de duas ou mais pessoas.

e) Ser praticada a transgressão sem a intenção de prejudicar terceiros.
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21. Conforme dispõe o Art. 51 do Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do
Piauí, no tocante ao comportamento policial militar das praças, de quem é a
competência para fazer a classificação, reclassificação, bem como a melhoria
de comportamento?

a) Do ajudante da Cia, obedecendo ao disposto neste Capítulo e,
necessariamente, publicado em boletim.

b) Do Sargenteante do Batalhão, obedecendo ao disposto neste Capítulo e,
necessariamente, publicado em boletim.
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Maratona PM-PI
Prof. Marcos Girão

c) Do Comandante da OPM, obedecendo ao disposto neste Capítulo e,
necessariamente, publicado em boletim.

d) Do Subcomandante da OPM, obedecendo ao disposto neste Capítulo e,
necessariamente, publicado em boletim.

e) Do Comandante Geral da PM, obedecendo ao disposto neste Capítulo e,
necessariamente, publicado em boletim.

Maratona PM-PI
Prof. Marcos Girão

22. O Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Piauí (Decreto n.º 3.584,
de 31 de janeiro de 1980, do Estado do Piauí) prevê que são recursos
disciplinares:

a) o pedido de reconsideração de ato, a queixa e a revisão disciplinar.

b) o pedido de reconsideração de ato, a queixa e a representação.

c) o pedido de reconsideração de ato, a representação e a revisão disciplinar.

d) a revisão disciplinar, a representação e a queixa.

e) o pedido de reconsideração de ato, a queixa, a representação e a revisão
disciplinar.
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Maratona PM-PI
Prof. Marcos Girão

23. De acordo com o Regulamento Disciplinar da Polícia do Piauí (Decreto n.º 3.584, de 31
de janeiro de 1980, do Estado do Piauí), o comportamento do policial militar da praça deve
ser classificado como excepcional, quando:

a) no período de 06 anos de efetivo serviço, não tenha sofrido qualquer punição disciplinar.

b) no período de 04 anos de efetivo serviço, não tenha sofrido qualquer punição disciplinar.

Maratona PM-PI
Prof. Marcos Girão

c) no período de 03 anos de efetivo serviço, não tenha sofrido qualquer punição disciplinar.

d) no período de 08 anos de efetivo serviço, não tenha sofrido qualquer punição disciplinar.

e) no período de 05 anos de efetivo serviço, não tenha sofrido qualquer punição disciplinar.
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CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO DA POLÍCIA
MILITAR E CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO
DO PIAUÍ (LEI PI Nº 3.278/80)

Prof. Marcos Girão

24. A Lei nº 3.728, de 1980, que dispõe sobre o Conselho de Justificação da
Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Estado do Piauí, afirma que:

(A) O Conselho de Justificação não pode ser aplicado ao Oficial da reserva
remunerada ou reformado, presumivelmente incapaz de permanecer na
situação de inatividade em se encontra.

(B) Será submetido a Conselho de Justificação, apenas a pedido, o Oficial da
Polícia Militar do Piauí acusado oficialmente ou por qualquer meio lícito de
comunicação social de ter procedido incorretamente no desempenho do cargo.

LEI ESTADUAL Nº 3.728/80 
Prof. Marcos Girão
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(C) O Conselho de Justificação é destinado a apreciar, através de processo especial,
da incapacidade do Oficial da PMPI para permanecer na ativa, criando-lhe, ao
mesmo tempo, condições para se justificar

(D) Será submetido a Conselho de Justificação, a pedido ou “ex offício”, o Oficial da
Polícia Militar do Piauí considerado habilitado por acesso, em caráter permanente,
no momento e que venha a ser objeto de apreciação para ingresso em Quadro de
Acesso.

(E) Será submetido a Conselho de Justificação, a pedido ou “ex offício”, o Oficial da
Polícia Militar do Piauí: condenado por crime de natureza dolosa, não previsto na
legislação especial concernente à Segurança Nacional, em Tribunal Civil ou Militar, à
pena restrita de liberdade individual até três (3) anos, tão logo transite em julgado a
sentença.

LEI ESTADUAL Nº 3.728/80 
Prof. Marcos Girão

25. Será submetido a Conselho de Justificação, a pedido ou “ex offício”, o Oficial da
Polícia Militar do Piauí pertencente a partido político ou associação, suspenso ou
dissolvido por força de disposição legal ou decisão judicial, ou que exerça atividades
prejudiciais ou perigosas à Segurança Nacional. De acordo com a Lei nº 3.728, de 1980, é
considerado, entre outros, pertencente a partido ou associação, o Oficial da Polícia
Militar do Piauí que, ostensiva ou clandestinamente, EXCETO:

LEI ESTADUAL Nº 3.728/80 
Prof. Marcos Girão
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(A) Prestar serviços, salvo angariar valores em seu benefício.

(B) Estiver inscrito como seu membro.

(C) Prestar serviços ou angariar valores em seu benefício.

(D) Realizar propaganda de suas doutrinas.

(E) Colaborar, por qualquer forma, mas sempre de modo inequívoco, em suas
atividades.

LEI ESTADUAL Nº 3.728/80 
Prof. Marcos Girão

26. Conforme a Lei nº 3.728, de 1980, a nomeação do Conselho de Justificação
é da competência do:

(A) Presidente da República.

(B) Prefeito Municipal de Teresina, Capital do Estado do Piauí.

(C) Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí.

(D) Governador do Estado.

(E) Comandante-Geral da Corporação.

LEI ESTADUAL Nº 3.728/80 
Prof. Marcos Girão
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27. Segundo a Lei nº 3.728, de 1980, o Conselho de Justificação será composto de:

(A) Dois (02) Oficiais da ativa, da Polícia Militar do Piauí, de posto superior ao do
justificante.

(B) Quatro (04) Oficiais da ativa, da Polícia Militar do Piauí, de posto superior ao do
justificante.

(C) Três (03) Oficiais da ativa, da Polícia Militar do Piauí, de posto superior ou não ao do
justificante.

(D) Três (03) Oficiais da ativa, da Polícia Civil do Piauí, de posto superior ao do
justificante.

(E) Três (03) Oficiais da ativa, da Polícia Militar do Piauí, de posto superior ao do
justificante.

LEI ESTADUAL Nº 3.728/80 
Prof. Marcos Girão

LEI ESTADUAL Nº 3.728/80 
Prof. Marcos Girão

28. Quanto às disposições complementares sobre o Conselho de Justificação,
de acordo com a Lei nº 3.728, de 1980, está incorreta a seguinte alternativa:

(A) O despacho que considerar procedente a justificação deverá ser publicado
oficialmente e transcrito nos assentamentos do Oficial, se este for ativa.

(B) O órgão competente do Poder Judiciário, caso julgue provado que o Oficial é
culpado do ato, ou que, pelo crime cometido é incapaz de permanecer na ativa
ou na inatividade, deverá conforme o caso declará-lo indigno do oficialato ou
com ele incompatível, determinando a perda de seu posto a patente ou
determinar sua forma.
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(C) Em qualquer hipótese a perda do posto e patente somente ocorrerá
mediante decisão do Poder Judiciário.

(D) Prescrevem-se em cinco (05) anos, computados na data em que foram
praticados, os casos previstos nesta Lei.

(E) Aplicam-se a esta Lei, subsidiariamente, as normas do Código de Processo
Penal Militar.

LEI ESTADUAL Nº 3.728/80 
Prof. Marcos Girão

CONSELHO DE DISCIPLINA DA POLÍCIA MILITAR
E CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DO PIAUÍ
(LEI PI Nº 3.279/80)

Prof. Marcos Girão
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LEI ESTADUAL Nº 3.729/80 
Prof. Marcos Girão

29. Marque a opção de resposta correta, de acordo com o que versa Lei
Estadual nº 3.279/1980, que dispõe sobre os Conselhos de Disciplina da Polícia
Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Piauí.

(A) O Conselho de Disciplina disporá de um prazo improrrogável de 30 dias, a
contar da data de sua nomeação, para conclusão dos trabalhos, inclusive
remessas de relatório.

(B) No caso de a decisão do Comando Geral ser pela reforma da praça, esta será
efetuada no grau hierárquico imediatamente superior a que possui na ativa,
com proventos proporcionais ao tempo de contribuição.

LEI ESTADUAL Nº 3.729/80 
Prof. Marcos Girão

(C) Não podem fazer parte do Conselho de Disciplina, dentre outros, Oficiais
que tenham, entre si, com o acusador ou com o acusado, qualquer parentesco.

(D) Será sempre tomada por maioria de votos de seus membros a decisão do
Conselho de Disciplina.

(E) Poderá o Comandante Geral da Polícia Militar do Piauí, por motivo de força
maior suspender, desde que na fase de interrogatório, os trabalhos do
Conselho de Disciplina, por terem cessado os motivos de sua de nomeação.
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LEI ESTADUAL Nº 3.729/80 
Prof. Marcos Girão

30. Segundo o que dispõe a Lei PI nº 3.279/1980, o Conselho de Disciplina será
composto de três(03) Oficiais da Corporação policial militar assim dispostos:

I. O membro mais antigo do Conselho de Disciplina, no mínimo um Oficial
intermediário (Major), será o Presidente.

II. O mais moderno, desde que Tenente, é o escrivão.

III. O membro que se seguir em antiguidade após o Presidente do Conselho será
o interrogante e relator.

LEI ESTADUAL Nº 3.729/80 
Prof. Marcos Girão

Está incorreto o que se afirma em:

(A) I e II

(B) II e III

(C) I, apenas

(D I e III

(E) I, II e III
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LEI ESTADUAL Nº 3.729/80 
Prof. Marcos Girão

31. As situações previstas na Lei nº 3.279/1980, do Estado do Piauí, que podem
ensejar a necessidade de instauração de Conselho de Disicplina prescrevem-se:

(A) em 06 anos, contados da data em que for instaurado o respectivo Conselho
de Disciplina.

(B) em 06 anos, contados da data em que forem praticados.

(C) em 10 anos, contados da data em que forem praticados.

(D) em 05 anos, contados da data em que for instaurado o respectivo Conselho
de Disciplina.

(E) em 05 anos, contados da data em que forem praticados.

LEI ESTADUAL Nº 3.729/80 
Prof. Marcos Girão

32. As praças serão submetidas a Conselho de Disciplina, “ex-ofício”, quando:

I. afastadas do cargo ou função, na forma da Legislação Policial Militar, por se
tornarem incompatíveis com os mesmos ou demonstrarem incapacidade no
exercício de função policial militar a elas inerentes.

II. acusadas oficialmente ou por qualquer meio lícito de comunicação social, de
terem praticado ato que afete a honra pessoal, a administração, o pundonor policial
militar ou decoro da classe.

III. condenadas por crime de natureza dolosa, não prevista na Legislação especial,
concernentes à Segurança Nacional, em Tribunal Civil e Militar, à pena restritiva de
liberdade individual tão logo transite em julgado a sentença.
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LEI ESTADUAL Nº 3.729/80 
Prof. Marcos Girão

IV. pertencentes a partidos políticos ou associações, suspensos ou dissolvidos
por força de disposição legal ou decisão judicial, ou que exerçam atividade
prejudiciais ou perigosas à Segurança Nacional.

Está correto o que se afirma em:

(A) I, II e III

(B) I, apenas

(C) III, apenas

(D) II e IV

(E) I, II e IV

LEI ESTADUAL Nº 3.729/80 
Prof. Marcos Girão

33. “Conselho de Disciplina” destina-se a apreciar a incapacidade dos Aspirantes a
Oficial, Subtenentes, Sargentos, Cabos e Soldados da Polícia Militar (ou Corpo de
Bombeiros) do Estado do Piauí, com estabilidade assegurada, para permanecerem
na ativa, bem como dos Aspirantes a Oficial e das demais praças, reformados ou na
reserva remunerada, de permanecerem na situação de inatividade em que se
encontram, criando-lhes, ao mesmo tempo, condições para se defenderem. Com
relação ao “Conselho de Disciplina”, assinale a alternativa correta.

(A) As praças da ativa, Aspirantes a Oficial, Subtenentes, Sargentos, Cabos e
Soldados da Polícia Militar (ou Corpo de Bombeiros) do Estado do Piauí, ao serem
submetidas ao Conselho de Disciplina, permanecerão no exercício de suas funções.
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LEI ESTADUAL Nº 3.729/80 
Prof. Marcos Girão

(B) A nomeação do Conselho de Disciplina, por deliberação própria ou por ordem
superior, será da competência do Governador do Estado do Piauí.

(C) A nomeação do Conselho de Disciplina, por deliberação própria ou por ordem
superior, será da competência do Comandante Geral da Polícia Militar do Piauí.

(D) Aos membros do Conselho de Disciplina será lícito reperguntar apenas ao
acusado sobre o objeto da acusação e propor diligências para os esclarecimentos.

(E) Aos membros do Conselho de Disciplina será licito reperguntar apenas às
testemunhas sobre o objeto da acusação e propor diligências para os
esclarecimentos.

DECRETO-LEI N. 667/1969

Prof. Marcos Girão
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34. O Decreto-Lei no 667/1969 foi elaborado com a finalidade de reorganizar as
polícias militares e os corpos de bombeiros militares dos estados, dos territórios
e do Distrito Federal. Considerando a referida legislação, assinale a alternativa
correta.

(A) É proibida a contratação de profissionais civis para prestar assistência médica
às polícias militares, a qual somente pode ser prestada por oficiais médicos,
dentistas e farmacêuticos.

(B) O ingresso na carreira militar é obrigatório; assim, o recrutamento de praças
para as polícias militares não obedece ao voluntariado.

Legislação Complementar
Prof. Marcos Girão

IADES / OFICIAL PM-PA / 2021

(C) Os policiais militares nomeados ou designados para atuarem no gabinete de
vice-governador deixam de estar no exercício de função de natureza policial
militar ou de interesse policial militar.

(D) Em princípio, o oficial da ativa, do último posto, da própria corporação
exercerá o comando das polícias militares.

(E) O período em que o policial militar ocupa cargo de natureza civil temporário
não será computado como tempo de serviço para promoção por antiguidade.

Legislação Complementar
Prof. Marcos Girão

IADES / OFICIAL PM-PA / 2021
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DECRETO FEDERAL N. 88.777/1983

Prof. Marcos Girão

35. Nos termos do Decreto no 88.777/83, com alterações do Decreto no
8.377/2014, são considerados no exercício de função de natureza policial-militar
ou de interesse policial-militar ou de bombeiro-militar, os militares dos Estados,
do Distrito Federal ou dos Territórios, da ativa, colocados à disposição do
Governo Federal para exercerem cargo ou função, entre outros, no seguinte
órgão:

Legislação Complementar
Prof. Marcos Girão

VUNESP / TJM-SP / 2016
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a) Agência Brasileira de Inteligência.

b) Conselho Nacional do Ministério Público.

c) Advocacia Geral da União.

d) Ministério do Exército.

e) Ministério dos Transportes.

Legislação Complementar
Prof. Marcos Girão

FADESP / PM-PA / 2016

Legislação Complementar
Prof. Marcos Girão

Gabarito
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