INSTRUÇÕES
LEIA COM ATENÇÃO
1.

Este Caderno de Prova, com páginas numeradas de 1 a 21, é constituído de 75 (setenta e cinco) questões
objetivas, cada uma com 4 (quatro) alternativas, assim distribuídas:
01 a 15 – Conhecimentos de História da Polícia Militar de Mato Grosso e Português
16 a 30 – Conhecimentos de Legislações Diversas
31 a 45 – Conhecimentos de Legislação de Interesse Policial Militar/Organizacional
46 a 60 – Conhecimentos de Polícia Judiciária Militar
61 a 75 – Conhecimentos Profissionais

2.

Caso o Caderno de Prova esteja incompleto ou tenha qualquer defeito de impressão, solicite ao fiscal que o
substitua.

3.

Sobre a Marcação do Cartão de Respostas
As respostas deverão ser transcritas com caneta esferográfica de tinta azul ou preta não porosa, fabricada
em material transparente, para o Cartão de Respostas, que será o único documento válido para correção.
3.1. Para cada questão existe apenas uma alternativa que a responde acertadamente. Para a marcação da alternativa
escolhida no CARTÃO DE RESPOSTAS, pinte completamente o círculo correspondente.
Exemplo: Suponha que para determinada questão a alternativa C seja a escolhida.
N.º da
Questão

A
B\
C
D
3.2. Marque apenas uma alternativa para cada questão.
3.3. Será invalidada a questão em que houver mais de uma marcação, marcação rasurada ou emendada, ou não
houver marcação.
3.4. Não rasure nem amasse o CARTÃO DE RESPOSTAS.
4. Todos os espaços em branco, neste caderno, podem ser utilizados para rascunho.
5. A duração da prova é 4 (quatro) horas, já incluído o tempo destinado ao preenchimento do CARTÃO DE

RESPOSTAS.
6. Somente após decorridas 1 hora e 30 minutos do início da prova, o candidato, depois de entregar seu Caderno de

Prova e seu Cartão de Respostas, poderá retirar-se da sala de prova. O candidato que insistir em sair da sala de
prova antes desse tempo deverá assinar Termo de Ocorrência declarando sua desistência do concurso.
7. Os 3 (três) últimos candidatos deverão permanecer na sala de prova e, somente poderão sair juntos da mesma após
assinarem o Termo de Aplicação de Prova (Ata de Sala).
8. Será permitida a saída de candidatos levando o Caderno de Prova somente na última meia hora de prova.
9. Na página 21 deste Caderno de Prova, encontra-se a Folha de Anotação do Candidato, a qual poderá ser utilizada

para a transcrição das respostas das questões objetivas. Essa folha poderá ser levada pelo candidato para posterior
conferência com o gabarito somente após decorridas 1 hora e 30 minutos do início da prova.
10. Após o término da prova, o candidato deverá, obrigatoriamente, entregar ao fiscal o CARTÃO DE RESPOSTAS

devidamente assinado e preenchido.

Conhecimentos de História da Polícia Militar de Mato Grosso e Português
Questão 01
Entre dezembro de 1864 e março de 1870, o Império brasileiro esteve envolvido no maior conflito militar da
América do Sul, a Guerra do Paraguai. Incorporada à Força de Voluntários da Pátria, a Companhia Policial de
Mato Grosso participou do conflito. Em qual desses episódios essa participação aconteceu?
(A) A batalha do Riachuelo
(B) A batalha do Avaí
(C) A retomada de Corumbá
(D) A retomada de Cáceres

Questão 02
A deposição do Presidente da Província de Mato Grosso Doutor Manoel José Murtinho está na origem de um
marcante episódio da história da Polícia Militar, no qual perdeu a vida o Alferes Cunha e Cruz, um dos
mártires da polícia mato-grossense. Esse episódio foi conhecido por massacre
(A) do Carandiru.
(B) do Araguaia.
(C) de Rosário do Oeste.
(D) da Candelária.

Questão 03
O Coronel Antonio Paes de Barros, conhecido como Totó Paes, alegando fraude nas eleições realizadas em
Várzea Grande e Nossa Senhora do Livramento, organizou a chamada Legião Campos Sales para depor o
governo de Generoso Ponce. Nessa luta política entre dois dos principais líderes da província, qual foi a
posição da força policial existente em Cuiabá?
(A) Manteve-se fiel ao governo de Generoso Ponce.
(B) Integrou-se às forças da Legião Campos Sales.
(C) Permaneceu neutra cuidando apenas da ordem pública.
(D) Foi dissolvida e incorporada às forças do exército.

Questão 04
Em 1924 o recém empossado governador Doutor Estevão Alves Corrêa teve que enfrentar um projeto de
sedição liderado pelo Tenente da Polícia Militar de Mato Grosso Manoel da Costa Ribeiro, conhecido como
Tenente Titi. Apesar do plano ter sido frustrado, qual motivo levou parte da corporação a planejar a deposição
do governador?
(A) Participação do Tenente Titi no movimento tenentista.
(B) Aumento do número de morte de policiais em serviço.
(C) Ajuste fiscal promovido pelo novo governador.
(D) Vencimentos atrasados há vários meses.

Questão 05
No governo de Fernando Corrêa da Costa, sendo o comandante da Polícia Militar de Mato Grosso o Tenente
Coronel Daniel de Queiróz, foi criado o Centro de Instrução Militar que formou tanto oficiais quanto qualificou
cabos e sargentos entre os anos de 1951 e 1960. O que explica a criação do Centro de Instrução Militar?
(A) Formar quadros para a administração pública civil.
(B) Melhorar a eficiência do trabalho policial.
(C) Implementar o plano de carreira da corporação.
(D) Proporcionar educação de nível superior aos oficiais.
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Questão 06
Em 5 de setembro de 1835, por meio da lei nº 30, a Assembleia Legislativa Mato-grossense, a partir de
proposta da Câmara Municipal da cidade de Cuiabá, criou um corpo policial marcando assim a fundação da
Polícia Militar do Estado de Mato Grosso. Essa nova corporação substituiu a Guarda Municipal que havia sido
extinta em decorrência da participação de seus membros em importante movimento político acontecido na
cidade na primeira metade do século XIX. Qual foi esse movimento?
(A) O Tenentismo
(B) A Rusga
(C) O assassinato de Totó Paes
(D) A Independência do Brasil

Questão 07
No governo do Doutor Pedro Pedrossian se inicia um novo período para a Polícia Militar de Mato Grosso a
partir de uma renovação do sistema político iniciado em março de 1964. Qual mudança foi feita pelo
governador que impactou diretamente a Corporação?
(A) Divisão do comando geral em Norte e Sul
(B) Criação da ouvidoria
(C) Extinção das delegacias regionais
(D) Criação da Secretaria de Segurança Pública

INSTRUÇÃO: Leia trecho do artigo de J. R. Guzzo, Almoço grátis, publicado na revista Veja, ed. 2.543, e
responda às questões de 08 a 10.
[...] O eleitorado do Brasil vota horrivelmente mal.
Preconceito, elitismo, raiva do povo, negação da democracia, coisa de direita etc. – escolha qualquer
uma dessas expressões para condenar a firmação apresentada acima, como fazem nossos mais distintos
pensadores, e, a partir daí, deixe-se enganar à vontade. Se é errado dizer que o brasileiro vota mal, por que
os deputados e senadores do Brasil são tão ruins assim? De quem é a culpa pela entrega dos cargos públicos
ao que a sociedade tem de pior? A culpa é dos eleitores brasileiros, é claro – ou seria dos eleitores mexicanos?
Não há, muito simplesmente, como fugir dessa realidade. A verdade é que o tempo passa e o desempenho da
população brasileira na escolha de seus governantes continua sendo definido com perfeição em duas frases
que causaram grande escândalo na época em que foram ditas – e que não querem ir embora.
A primeira é de Pelé, de quarenta anos atrás, e se mostra cada vez mais certeira: “O brasileiro não
sabe votar”. [...] A segunda frase, dita há 25 anos, é do ex-presidente Lula: “Há uma maioria de 300 picaretas
no Congresso”. [...]
O eleitorado brasileiro é esse, e não dá para trocá-lo por outro. O máximo que se pode fazer é reduzir
suas possibilidades de decidir errado – e isso poderia ser conseguido com uma reforma nas leis eleitorais que
os políticos se recusam a aprovar. O resto é hipocrisia. Como acreditar que nossos políticos são péssimos, mas
os eleitores brasileiros são ótimos? [...]

Questão 08
As conjunções, ao estabelecerem ligação entre orações, imprimem uma relação de sentido entre elas. Sobre o
sentido da conjunção nos fragmentos dados, assinale o correto.
(A) Se é errado dizer que o brasileiro vota mal → sentido de condição
(B) mas os eleitores brasileiros são ótimos? → sentido de conclusão
(C) e não dá para trocá-lo por outro. → sentido de oposição
(D) ou seria dos eleitores mexicanos? → sentido de adição
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Questão 09
A respeito desse trecho, analise as afirmativas.
I - As frases interrogativas no primeiro parágrafo reafirmam retoricamente a tese do articulista.
II - A primeira frase desse trecho expressa claramente a tese defendida pelo articulista: o brasileiro vota
mal.
III - As frases citadas, de Pelé e de Lula, foram usadas como contra-argumento à tese do articulista.
IV - A última frase, uma interrogativa, conclui o trecho mediante a estratégia de retomada da tese.
Estão corretas as afirmativas
(A) I, III e IV, apenas.
(B) II e III, apenas.
(C) I, II e IV, apenas.
(D) II e IV, apenas.

Questão 10
A respeito dos elementos coesivos empregados no trecho, assinale a afirmativa INCORRETA.
(A) A expressão eleitores brasileiros, em A culpa é dos eleitores brasileiros, substitui eleitorado do Brasil,
expresso na primeira frase do trecho.
(B) O pronome isso, em e isso poderia ser conseguido com uma reforma nas leis eleitorais, retoma sentido de
algo dito anteriormente no trecho: o brasileiro vota mal.
(C) Em Não há, muito simplesmente, como fugir dessa realidade. ,o pronome demonstrativo liga o sentido de
realidade ao fato de o brasileiro votar mal.
(D) O pronome relativo que, em o desempenho da população brasileira na escolha de seus governantes
continua sendo definido com perfeição em duas frases que causaram grande escândalo na época em que
foram ditas – e que não querem ir embora., nas três ocorrências estabelece coesão referencial.

Questão 11
Leia atentamente a tira do Recruta Zero.

(http://paulo-matheus.blogspot.com.br/2012/08/30-tirinhas-recruta-zero.html. Acesso em 22/10/2017.)

Sobre a tira, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.
(
(
(
(

)
)
)
)

A fala do Sargento Tainha, no primeiro quadro, sugere que o grupo está reunido há algum tempo.
A letra da música cantada pelo Sargento Tainha exclui louvação aos sargentos do acampamento.
A fala do Recruta Zero, no segundo quadro, revela opinião não só dele, mas dos demais praças.
Os símbolos musicais
e constituem as únicas marcas de que o Sargento está cantando.

Marque a sequência correta.
(A) V, V, F, F
(B) F, F, V, V
(C) F, V, F, V
(D) V, F, V, F
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INSTRUÇÃO: Leia o trecho a seguir, parte inicial da reportagem de capa da revista IstoÉ, nº 2.482, e
responda às questões de 12 a 15.

O Brasil voltará a sorrir
Imagem de felicidade que sempre esteve associada ao brasileiro contrasta
com a apatia e o desencanto do momento atual, em que o País se sente
órfão de lideranças. Como essa inevitável travessia pode construir uma
nação melhor.
Houve um tempo, não muito distante, em que o brasileiro era conhecido pela alegria e pelo otimismo,
apesar de existirem adversidades. O carnaval, o futebol, as belezas naturais, ainda que formassem um clichê
até certo ponto irreal do País, eram motivos suficientes para manter a autoestima nacional nas alturas. A
imagem de um povo feliz e irreverente, no entanto, ficou para trás. Se em 2002 80% dos brasileiros
afirmavam sentir mais orgulho do que vergonha, hoje os ufanistas são apenas 50% da população. Uma
pesquisa recente do Instituto Datafolha revela que 47%, quase a metade dos brasileiros, têm mais vergonha
do que orgulho do Brasil. A escalada da corrupção, da violência e a crise política e econômica deixam a “luz no
fim do túnel” cada vez mais fora do campo de visão. Pouco mais de um ano antes das eleições presidenciais
de 2018, os brasileiros se sentem órfãos de lideranças – um sintoma de que ainda estamos longe de recuperar
a confiança de tempos atrás. Se há uma boa notícia nesse cenário sombrio, é que ele tem tudo para ser
passageiro. Seu desfecho inevitável será uma nação mais justa e menos corrupta – e certamente mais feliz,
como nos velhos tempos.

Questão 12
Em Houve um tempo, não muito distante, em que o brasileiro era conhecido pela alegria e pelo otimismo,
apesar de existirem adversidades., a última oração estabelece efeito de sentido de concessão. Em qual trecho
há oração com esse mesmo sentido?
(A) O carnaval, o futebol, as belezas naturais, ainda que formassem um clichê até certo ponto irreal do País,
eram motivos suficientes para manter a autoestima nacional nas alturas.
(B) A imagem de um povo feliz e irreverente, no entanto, ficou para trás.
(C) Se em 2002 80% dos brasileiros afirmavam sentir mais orgulho do que vergonha, hoje os ufanistas são
apenas 50% da população.
(D) Seu desfecho inevitável será uma nação mais justa e menos corrupta – e certamente mais feliz, como nos
velhos tempos.

Questão 13
Em Uma pesquisa recente do Instituto Datafolha revela que 47%, quase a metade dos brasileiros, têm mais
vergonha do que orgulho do Brasil., foi usado um argumento que, em geral, não é refutado. De qual
argumento se trata?
(A) Argumento de autoridade
(B) Argumento por analogia
(C) Argumento dedutivo
(D) Argumento histórico

Questão 14
Na escrita, pode ocorrer interrupção de uma frase por uma explicação de algo já dito, normalmente separada
por vírgula que garante a coesão textual. Assinale o segmento do texto que apresenta essa situação.
(A) A imagem de um povo feliz e irreverente, no entanto, ficou para trás.
(B) A escalada da corrupção, da violência e a crise política e econômica deixam a “luz no fim do túnel” cada
vez mais fora do campo de visão.
(C) Houve um tempo, não muito distante, em que o brasileiro era conhecido pela alegria
(D) Se há uma boa notícia nesse cenário sombrio, é que ele tem tudo para ser passageiro.
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Questão 15
As palavras terminadas em ão podem ser pluralizadas de três modos: ãos, ães e ões. Assinale a alternativa que
apresenta palavras que formam plural como eleições e órfãos, somente.
(A) Visão, guardião e bastião.
(B) Corrupção, razão e cidadão.
(C) Nação, sótão e alemão.
(D) Pão, tabelião e canção.

Conhecimentos de Legislações Diversas
Questão 16
O parágrafo único do artigo 1º da Constituição Federal de 1988 prescreve:
“Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos
termos desta Constituição”.
Sobre a referida norma constitucional, é correto afirmar:
(A) A eleição de representantes é o mecanismo previsto no texto constitucional para o exercício do poder
diretamente pelo povo.
(B) A democracia participativa é admitida na forma de princípio constitucional, mas a atual Constituição
brasileira não prevê instrumentos para seu exercício.
(C) O povo transfere a titularidade do poder político aos representantes eleitos para que eles o exerçam
direta e indiretamente.
(D) O princípio democrático é princípio fundamental da República Federativa do Brasil, vez que consiste em
preceito estruturante do Estado de Direito.

Questão 17
A respeito do direito à inviolabilidade do domicílio previsto no artigo 5º, XI, da Constituição Federal de 1988,
assinale a afirmativa correta.
(A) Em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, é permitido penetrar na casa sem
consentimento do morador a qualquer hora.
(B) É permitido adentrar na casa sem consentimento do morador, a qualquer hora, em caso de determinação
judicial.
(C) Em caso de flagrante delito, é admitido adentrar na casa sem consentimento do morador, apenas durante
o dia.
(D) É permitido penetrar na casa sem consentimento do morador para prestar socorro, apenas em caso de
desastre.

Questão 18
Quanto ao direito de reunião garantido no artigo 5º, XVI, da Constituição Federal de 1988, é correto afirmar:
(A) Compete à autoridade local autorizar a realização de reuniões pacíficas em locais abertos ao público,
desde que sem armas.
(B) As pessoas podem reunir-se pacificamente, em locais abertos ao público, independentemente de
autorização ou prévio aviso.
(C) Todos podem reunir-se pacificamente, em locais públicos, desde que não frustrem outra reunião
previamente convocada para o mesmo local.
(D) É assegurado o direito de reunião em locais abertos ao público, sendo apenas exigida prévia autorização,
mesmo quando houver outra reunião no mesmo local.
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Questão 19
De acordo com as normas constitucionais aplicáveis à prisão e ao preso, analise as assertivas.
I - Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade
judiciária competente, inclusive nos casos de transgressão militar definidos em lei.
II - O preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a
assistência da família e de advogado.
III - Ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, desde que
efetue o pagamento da fiança.
IV - Haverá prisão civil por dívida em caso de inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação
alimentícia.
Estão corretas as assertivas
(A) II, III e IV, apenas.
(B) II e IV, apenas.
(C) I e III, apenas.
(D) I, II, III e IV.

Questão 20
Com base no disposto no texto da Constituição Federal de 1988 acerca dos remédios constitucionais para
defesa de direitos individuais e coletivos, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.
(

(
(

(

) Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, mesmo quando amparado
por habeas corpus, em virtude de violência ou coação sofrida por alguém em sua liberdade de
locomoção.
) O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por associação legalmente constituída e em
funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados.
) O habeas data é o remédio constitucional cabível para obter o conhecimento de informações relativas
à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou
de caráter público.
) Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a norma regulamentadora impuser restrições ao
exercício dos direitos e liberdades constitucionais inerentes à nacionalidade, à soberania e à
cidadania.

Assinale a sequência correta.
(A) V, F, V, V
(B) F, V, F, F
(C) V, F, F, V
(D) F, V, V, F

Questão 21
De acordo com as disposições da Constituição Federal de 1988 aplicáveis aos militares dos Estados, assinale a
afirmativa INCORRETA.
(A) Ao militar são proibidas a sindicalização e a greve.
(B) O militar, enquanto em serviço ativo, não pode filiar-se a partidos políticos.
(C) É conferida ao militar jornada de 6 (seis) horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de
revezamento.
(D) As patentes, com prerrogativas, direitos e deveres a elas inerentes, são conferidas aos militares pelo
Governador do Estado.
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Questão 22
Nos termos da Constituição Federal de 1988, constitui crime inafiançável e imprescritível:
(A) A ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático.
(B) O tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins.
(C) A prática da tortura.
(D) O crime de genocídio.

Questão 23
Em conformidade com o artigo 37, § 10, da Constituição Federal de 1988, ao militar é vedada a percepção
simultânea de proventos de inatividade com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, no
seguinte caso:
(A) Diplomação em cargo político, de caráter eletivo.
(B) Posse em cargo de delegado da polícia civil.
(C) Nomeação para cargo exclusivamente comissionado.
(D) Profissional de saúde, com profissão regulamentada, em acúmulo de dois cargos.

Questão 24
Em consonância com as disposições da Constituição Federal de 1988 acerca de segurança pública, é
INCORRETO afirmar:
(A) Os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e
instalações.
(B) 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.
(C) A segurança viária é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do
seu patrimônio nas vias públicas.
(D) A educação, engenharia e fiscalização de trânsito são de responsabilidade exclusiva dos Estados e do
Distrito Federal, por meio de seus respectivos órgãos ou entidades executivos.

Questão 25
Em relação aos órgãos responsáveis pela segurança pública previstos na Constituição Federal de 1988, analise
as assertivas.
I - Compete à polícia federal exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras.
II - A polícia rodoviária federal destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das rodovias
federais.
III - Às polícias civis incumbem as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais e militares.
IV - Aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de
atividades de defesa civil.
Estão corretas as assertivas
(A) II e III, apenas.
(B) III e IV, apenas.
(C) I, II e IV, apenas.
(D) I, II e III, apenas.
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Questão 26
Em relação às proposituras legislativas na Constituição do Estado de Mato Grosso, é correto afirmar:
(A) O Governador do Estado não poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa.
(B) São de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis que fixem ou modifiquem os efetivos da Polícia
Militar e do Corpo de Bombeiros Militar.
(C) A iniciativa das leis complementares cabe apenas aos Deputados Estaduais e ao Governador do Estado.
(D) A iniciativa das leis ordinárias é de exclusividade dos membros da Assembleia Legislativa.

Questão 27
Conforme previsto na Constituição do Estado de Mato Grosso, os Conselheiros do Tribunal de Contas serão
nomeados pelo Governador do Estado, com aprovação prévia da Assembleia Legislativa. Acerca da escolha
dos Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado, assinale a afirmativa correta.
(A) É necessário que o candidato possua mais de trinta e cinco anos e menos de setenta anos de idade.
(B) Quatro dos conselheiros serão escolhidos pela Assembleia Legislativa.
(C) É necessário que o candidato tenha pelo menos 5 (cinco) anos de exercício de atividade profissional que
exija notório conhecimento jurídico, contábil, econômico e financeiro ou de administração pública.
(D) O candidato, desde que preenchidos os requisitos técnicos, pode ser estrangeiro.

Questão 28
Em consonância com o disposto na Constituição Estadual de Mato Grosso acerca da Polícia Militar, analise as
afirmativas.
I - A pessoa responsável por dirigir a Polícia Militar é de escolha do Governador do Estado e possui
mandato de quatro anos.
II - A Polícia Militar, instituição permanente e regular, força auxiliar e reserva do Exército, organizada com
base na hierarquia e na disciplina, é dirigida pelo Comandante-Geral.
III - À Polícia Militar incumbe o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública.
IV - Para o cargo de Comandante-Geral, a Constituição do Estado de Mato Grosso exige pelo menos 10 (dez)
anos de exercício de atividade militar, além de graduação no curso de Direito.
Está correto o que se afirma em
(A) I, II e IV, apenas.
(B) I e IV, apenas.
(C) I, II, III e IV.
(D) II e III, apenas.

Questão 29
Sobre a administração da justiça prevista na Constituição Estadual de Mato Grosso, marque V para as
afirmativas verdadeiras e F para as falsas.
(
(
(
(

) Os Conselhos de Justiça Militar Estadual são órgãos do Poder Judiciário Estadual.
) Aos Conselhos de Justiça Militar, constituídos na forma da Lei de Organização Judiciária, compete, em
primeiro grau, processar e julgar os integrantes da Polícia Militar nos crimes militares definidos em lei.
) Os Conselhos de Justiça Militar comporão a Vara Especializada da Justiça Militar, dirigida por juiz
nomeado pelo Governador do Estado, escolhido dentre militares.
) Os integrantes do Corpo de Bombeiros Militar possuem Conselho de Justiça Militar diverso dos
integrantes da Polícia Militar.

Assinale a sequência correta.
(A) V, V, F, F
(B) V, F, V, F
(C) F, F, F, V
(D) F, V, V, V
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Questão 30
Quanto à fiscalização contábil, financeira e orçamentária que possui previsão na Constituição do Estado de
Mato Grosso, assinale a afirmativa INCORRETA.
(A) Compete ao Tribunal de Contas do Estado apreciar as contas prestadas, anualmente, pelo Governador do
Estado, mediante parecer prévio a ser elaborado em sessenta dias, a contar de seu recebimento e
enviado à Assembleia Legislativa para julgamento.
(B) Compete ao Tribunal de Contas do Estado representar ao Poder competente sobre irregularidades ou
abusos apurados.
(C) As decisões do Tribunal de Contas do Estado de que resulte imputação de débito ou multa não terão
eficácia de título executivo.
(D) O controle externo, a cargo da Assembleia Legislativa, é exercido com o auxílio do Tribunal de Contas do
Estado.

Conhecimentos de Legislação de Interesse Policial Militar/Organizacional
Questão 31
É requisito para ingresso nas instituições militares, nos termos do que dispõe a Lei Complementar do Estado
de Mato Grosso nº 555/2014:
(A) Estar no mínimo com dezoito anos e, no máximo, com trinta anos.
(B) Ter conduta individual e social, atual e pregressa, compatível com o exercício das atividades de militar
estadual, a ser apurada em investigação sobre sua vida.
(C) Não ter sofrido condenação criminal com pena restritiva de direitos.
(D) Possuir graduação em qualquer curso superior para o ingresso no Curso de Formação de Oficiais.

Questão 32
No que tange aos deveres fundamentais previstos na Lei Complementar do Estado de Mato Grosso
nº 555/2014, NÃO é considerado um dever fundamental do militar estadual:
(A) Agir com probidade e lealdade em todas as circunstâncias.
(B) Jamais retardar qualquer prestação de contas, condição essencial da gestão dos bens, direitos e serviços
da coletividade.
(C) Abster-se, de forma absoluta, de exercer suas atribuições com finalidade estranha ao serviço público
militar, mesmo que observando as formalidades legais, não cometendo qualquer violação da lei.
(D) Dedicar-se integralmente à atividade militar estadual e à instituição a que pertence, salvo se isso causar
risco da própria vida.

Questão 33
Sobre as prerrogativas dos militares estaduais, previstas na Lei Complementar do Estado de Mato Grosso
nº 555/2014, assinale a afirmativa correta.
(A) Os militares possuem a prerrogativa de serem mantidos em sala especial, de estabelecimento prisional
comum, quando preso, antes da sentença condenatória.
(B) Os militares possuem a prerrogativa de garantia da patente, em toda a sua plenitude, com as vantagens e
as prerrogativas a ela inerentes, quando Oficial.
(C) Os militares possuem a prerrogativa de serem recolhidos em unidade prisional militar, mesmo antes de
sentença condenatória transitada em julgado.
(D) Os militares possuem a prerrogativa de julgamento em foro especial, nos delitos comuns.
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Questão 34
Sobre a estabilidade do militar estadual prevista na Lei Complementar do Estado de Mato Grosso
nº 555/2014, analise as assertivas.
I - O militar estadual adquire estabilidade ao completar dois anos de efetivo serviço, a contar de sua
inclusão.
II - O militar ficará sujeito a estágio probatório, normatizado pelo Comandante-Geral da instituição, até que
adquira a estabilidade.
III - Será exonerado o militar que, durante o estágio probatório, após processo regular, for considerado
inapto para exercício do cargo.
IV - A instauração de processo administrativo disciplinar de natureza demissória suspende a contagem de
prazo para a aquisição de estabilidade pelo militar estadual.
Estão corretas as assertivas
(A) II, III e IV, apenas.
(B) I e III, apenas.
(C) I, II, III e IV.
(D) II e IV, apenas.

Questão 35
No que tange à jornada de trabalho do militar estadual, prevista na Lei Complementar do Estado de Mato
Grosso nº 555/2014, assinale a afirmativa correta.
(A) O militar estadual sempre poderá ser convocado em seu horário de folga para reforço do serviço policial
ou bombeiro militar, independente de jornada de trabalho extraordinária.
(B) O Comandante-Geral terá o prazo de 120 (cento e vinte) dias para regulamentar as escalas de serviço da
instituição e o banco de horas excedentes.
(C) O serviço diário em expediente administrativo está relacionado com a atividade-meio da instituição e será
regulado por ato do Comandante-Geral da instituição.
(D) A jornada de serviço operacional em unidade militar estadual não poderá ser superior a 190 (cento e
noventa) horas mensais, observando-se descanso obrigatório de no mínimo o dobro de horas
trabalhadas.

Questão 36
A passagem do militar estadual à situação de inatividade, mediante reforma, efetua-se de ofício, quando
(A) atingir a idade de 65 (sessenta e cinco) anos de idade.
(B) estiver agregado por mais de 1 (um) ano ininterrupto por ter sido julgado incapaz temporariamente.
(C) for condenado à pena de reforma, prevista no Manual de Sindicância da Polícia Militar do Estado de Mato
Grosso, por sentença transitada em julgado.
(D) for julgado incapaz definitivamente para o serviço ativo das instituições militares estaduais.

Questão 37
Sobre os critérios de promoção, previstos na Lei de Promoção de Oficiais e Praças da PMMT (Lei
nº 10.076/2014), assinale a afirmativa correta.
(A) A promoção por merecimento é baseada na precedência hierárquica do militar estadual sobre os demais
de igual posto ou graduação dentro de seu Quadro.
(B) A promoção por merecimento é resultante da classificação dentro do número de vagas ofertadas em
processo seletivo interno, realizado entre cabos e soldados, para a graduação de 3º Sargento.
(C) A promoção pode ser efetuada, em situação específica, por ato de bravura.
(D) A promoção por mérito intelectual é aquela concedida ao militar estadual na data de sua transferência
para a reserva remunerada, mediante requerimento, desde que preencha os requisitos previstos nesta
lei.
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Questão 38
No que se refere às Praças, com previsão na Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 529/2014,
assinale a afirmativa correta.
(A) As vagas existentes para a graduação de terceiro-sargento serão preenchidas pelo critério de mérito
intelectual, sendo quarenta vagas por ano, para os cabos e soldados, mesmo que estes não sejam
estáveis.
(B) As vagas existentes para a graduação de cabo serão preenchidas pelos soldados até o limite de 6% (seis
por cento) do efetivo previsto para cabos e soldados por data de promoção.
(C) As vagas existentes para a graduação de terceiro-sargento serão preenchidas pelo critério de antiguidade,
até o limite de 10% (dez por cento).
(D) As vagas existentes para a graduação de subtenente serão preenchidas no limite de até 50% (cinquenta
por cento) das vagas previstas por data de promoção.

Questão 39
No que se refere aos Oficiais, com previsão na Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 529/2014,
assinale a afirmativa correta.
(A) No desempenho da atividade finalística, o Oficial é autoridade de polícia ostensiva e de preservação da
ordem pública, devendo executar todos os atos atinentes ao seu cargo e função.
(B) Os Quadros de Oficiais são compostos somente pelos postos de primeiro-tenente, capitão, tenentecoronel e coronel.
(C) A ascensão funcional do Oficial será realizada por concurso interno, que terá como requisito a
antiguidade, constituindo-se um ato não administrativo destinado ao preenchimento seletivo das vagas
pertinentes aos postos imediatamente superiores.
(D) O Quadro de Oficiais de Saúde (QOSPM) é composto pelos Oficiais atuais e aqueles egressos de concurso
público de provas ou de provas e títulos, para o Curso de Adaptação de Oficiais de Saúde da Polícia
Militar, sendo necessário para o concurso a graduação em medicina, odontologia ou psicologia.

Questão 40
Sobre as generalidades da Lei Complementar nº 386/2010 do Estado de Mato Grosso, que dispõe sobre a
estrutura e organização básica da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e dá outras providências, assinale
a afirmativa correta.
(A) Compete à Polícia Militar do Estado de Mato Grosso realizar a guarda externa dos estabelecimentos
prisionais.
(B) Compete à Polícia Militar do Estado de Mato Grosso atender à convocação do Governo Estadual, em caso
de guerra externa, para prevenir ou reprimir grave perturbação da ordem.
(C) A administração, o comando e o emprego da corporação são da competência e responsabilidade do
Governador, assessorado e auxiliado pelo Comandante-Geral e demais órgãos de direção.
(D) Compete à Polícia Militar do Estado de Mato Grosso executar em parceria com as Forças Armadas, o
policiamento ostensivo fardado, a fim de assegurar o cumprimento da lei, a preservação da ordem
pública e o exercício dos poderes constituídos.

Questão 41
Quanto às assessorias especiais, com base na Lei Complementar nº 386/2010 do Estado de Mato Grosso,
assinale a alternativa que NÃO apresenta uma assessoria especial.
(A) Assessoria Militar do Tribunal de Justiça.
(B) Assessoria Militar da Secretaria de Estado de Meio Ambiente.
(C) Assessoria Militar da Secretaria de Estado de Educação.
(D) Assessoria Militar da Procuradoria Geral de Justiça.
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Questão 42
No que tange ao Conselho Superior de Polícia, com base na Lei Complementar nº 386/2010 do Estado de
Mato Grosso, assinale a afirmativa correta.
(A) O Conselho Superior de Polícia será constituído por todos os Coronéis da ativa e da reserva da Polícia
Militar, sendo presidido pelo Comandante-Geral da Instituição.
(B) Ao Conselho Superior de Polícia compete chefiar o Estado-Maior Geral da Corporação.
(C) O Conselho Superior de Polícia é o órgão responsável pela preservação da disciplina, hierarquia e da ética
policial militar.
(D) Ao Conselho Superior de Polícia compete analisar matérias de relevância relativas à Corporação,
dependentes de decisão governamental.

Questão 43
No que tange às generalidades da Lei de Promoção de Oficiais e Praças da PMMT (Lei nº 10.076/2014),
assinale a afirmativa correta.
(A) As Comissões de Promoção de Oficiais e de Praças são nomeadas por Ato do Corregedor Geral da
Instituição pelo prazo de 01 (um) ano, podendo ser renovada por igual período.
(B) A Comissão de Promoção de Oficiais (CPO) tem caráter permanente, sendo constituída por membros
natos e efetivos, e é presidida pelo Comandante-Geral da Instituição.
(C) Promoção é o ato administrativo que eleva o militar estadual a posto ou graduação superior, podendo, a
depender dos critérios, elevar o militar para categoria acima da imediatamente superior.
(D) As promoções na Polícia Militar são efetuadas nos dias 19 de abril e 7 de setembro de cada ano.

Questão 44
Em se tratando da divisão em regiões, áreas, subáreas, setores e subsetores da organização das atividades da
Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, analise as assertivas.
III III IV -

Região é o espaço geográfico de responsabilidade de um Comando Regional de Policiamento.
Sub-região é o espaço geográfico de responsabilidade de um Batalhão ou Companhia Independente.
Área é o espaço geográfico de responsabilidade de uma Companhia.
Setor é o espaço geográfico de responsabilidade de um Pelotão.

Estão corretas as assertivas
(A) II e III, apenas.
(B) I, II, III e IV.
(C) I, II e IV, apenas.
(D) I e IV, apenas.

Questão 45
Em relação à direção setorial e seus órgãos, previstos na Lei Complementar nº 386/2010 do Estado de Mato
Grosso, assinale a assertiva correta.
(A) Os órgãos de direção setorial são compostos pelas diretorias do Estado-Maior Geral, as quais têm por
atribuição executar, planejar, coordenar, fiscalizar e apoiar a administração da Corporação nas atividades
de recursos humanos, ensino, saúde e inteligência.
(B) A Diretoria de Gestão de Pessoas é órgão responsável pelo planejamento, execução, coordenação,
fiscalização das atividades relacionadas com as políticas de controle de pessoal, folha de pagamento,
inquérito policial militar, identificação de pessoal, qualidade de vida e outras ações de interesse da
Instituição.
(C) A Diretoria de Saúde será comandada por um Oficial Superior que não esteja no último posto existente na
corporação, desde que possua a qualificação de médico.
(D) A Secretaria das Comissões de Promoção, sem vinculação à Diretoria de Gestão de Pessoas, é responsável
pelo assessoramento da Comissão de Promoção de Oficiais e da Comissão de Promoção de Praças.
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Conhecimentos de Polícia Judiciária Militar
Questão 46
A violência contra superior é prevista no Código Penal Militar. Sobre o tema, assinale a afirmativa correta.
(A) Se a violência contra superior é praticada com arma, a pena é aumentada em um terço.
(B) A pena é aumentada na metade, se o crime ocorre em serviço.
(C) Se o superior é comandante da unidade a que pertence o agente, ou oficial general, a pena é de reclusão,
de seis a nove anos.
(D) Se da violência resulta lesão corporal, aplica-se, além da pena da violência, a do crime contra a pessoa.

Questão 47
Sobre os crimes previstos no Código Penal Militar, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.
(
(
(
(

) O crime de deserção ocorre quando o militar ausenta-se, sem licença, da unidade em que serve, ou do
lugar em que deve permanecer, por mais de oito dias.
) A pena pelo crime de recusa de obediência é de reclusão, de um a dois anos, se o fato não constitui
crime mais grave.
) O crime de abandono de posto ocorre quando o militar abandona, sem ordem superior, o posto ou
lugar de serviço que lhe tenha sido designado, ou o serviço que cumpria, antes de terminá-lo.
) O crime de embriaguez no serviço possui previsão de pena de detenção, de dois meses a quatro anos.

Assinale a sequência correta.
(A) V, V, F, F
(B) V, F, V, F
(C) F, F, F, V
(D) F, V, V, V

Questão 48
Sobre o Inquérito Policial Militar, procedimento previsto no Código de Processo Penal Militar, assinale a
afirmativa correta.
(A) O inquérito policial militar tem o caráter de instrução permanente, cuja finalidade precípua é a de
ministrar elementos necessários à propositura da ação penal.
(B) O inquérito policial militar é iniciado somente por requisição do Ministério Público.
(C) Não há necessidade de o escrivão prestar compromisso de manter sigilo do inquérito policial militar, pois
o procedimento é público.
(D) O inquérito policial militar é a apuração sumária de fato, que, nos termos legais, configure crime militar e
de sua autoria.

Questão 49
Acerca do processo de deserção em geral, assinale a afirmativa correta.
(A) Consumado o crime de deserção, nos casos previstos na lei penal militar, o comandante da unidade, ou
autoridade correspondente, ou ainda autoridade superior, fará lavrar o respectivo termo no prazo de seis
meses.
(B) O termo de deserção, após lavrado, tem o caráter de instrução permanente e destina-se a fornecer os
elementos necessários à propositura da ação penal.
(C) O desertor que não for julgado dentro de sessenta dias, a contar do dia de sua apresentação voluntária
ou captura, será posto em liberdade, salvo se tiver dado causa ao retardamento do processo.
(D) O termo de deserção deve ter a assinatura de pelo menos três testemunhas.
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Questão 50
Sobre o crime de tortura, previsto na Lei nº 9.455/1997, assinale a afirmativa correta.
(A) Constitui crime de tortura submeter alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de
violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal
ou medida de caráter preventivo.
(B) Se a prática do crime resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena é de reclusão de oito
a doze anos.
(C) Se o crime de tortura é cometido contra criança, a pena é dobrada.
(D) O crime de tortura é afiançável.

Questão 51
No que se refere ao crime de tortura, previsto na Lei nº 9.455/1997, analise as afirmativas.
III III IV -

A pena do crime é aumentada quando cometido por agente público.
Para a configuração do crime de tortura, é necessário que se tenha sofrimento físico ou mental.
A anistia pode contemplar o crime de tortura.
Somente quando o crime de tortura é cometido mediante sequestro, é que o cumprimento de pena se
inicia no regime fechado.

Estão corretas as afirmativas
(A) I e II, apenas.
(B) I, III e IV, apenas.
(C) II e III, apenas.
(D) I, II, III e IV.

Questão 52
O abuso de autoridade sujeitará o seu autor a sanções administrativas e penais. Sobre as sanções previstas na
Lei de Abuso de Autoridade (Lei nº 4.898/1965), assinale a afirmativa INCORRETA.
(A) A sanção administrativa será aplicada de acordo com a gravidade do abuso cometido.
(B) Quando o abuso for cometido por agente de autoridade policial, civil ou militar, de qualquer categoria,
poderá ser cominada a pena autônoma ou acessória, de não poder o acusado exercer funções de
natureza policial ou militar no Estado da culpa, por prazo de um a cinco anos.
(C) Uma das sanções administrativas previstas é a suspensão do cargo, função ou posto por prazo de cinco a
cento e oitenta dias, com perda de vencimentos e vantagens.
(D) Uma das possibilidades de sanção penal é a perda do cargo e a inabilitação para o exercício de qualquer
outra função pública por prazo de até três anos.

Questão 53
No que tange aos princípios gerais da hierarquia e disciplina previstos no Regulamento Disciplinar da PMMT
(Decreto Estadual nº 1.329/1978), assinale a afirmativa correta.
(A) A ordenação dos postos e graduações na Polícia Militar se faz conforme preceitua o regulamento
disciplinar dos Policiais Militares.
(B) A disciplina e o respeito à hierarquia devem ser mantidos permanentemente apenas pelos policiais
militares na ativa.
(C) Cabe ao subordinado, ao receber uma ordem, solicitar os esclarecimentos necessários ao seu total
entendimento e compreensão.
(D) Cabe ao Policial Militar e a seu superior a inteira responsabilidade pelas ordens que derem e pelas
consequências que delas advierem.
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Questão 54
Segundo a Lei de Abuso de Autoridade (Lei nº 4.898/1965), NÃO constitui abuso de autoridade:
(A) Qualquer atentado à liberdade de locomoção.
(B) Prolongar a execução de prisão preventiva, deixando de expedir em tempo oportuno ou de cumprir
imediatamente ordem de liberdade.
(C) Qualquer atentado ao sigilo da correspondência.
(D) Submeter pessoa sob sua guarda ou custódia a vexame ou a constrangimento não autorizado em lei.

Questão 55
Sobre o comportamento das praças, previsto no Regulamento Disciplinar da PMMT, assinale a afirmativa
correta.
(A) O comportamento classificado como ótimo ocorre, quando no período de nove anos de efetivo serviço,
não tenha sofrido qualquer punição disciplinar.
(B) O comportamento classificado como bom ocorre, quando no período de cinco anos de efetivo serviço,
tenha sido punido com uma detenção.
(C) O comportamento classificado como insuficiente ocorre, quando no período de cinco anos de efetivo
serviço, tenha sido punido com até três detenções.
(D) O comportamento classificado como mau ocorre, quando no período de um ano de efetivo serviço, tenha
sido punido com mais de duas prisões.

Questão 56
Sobre o procedimento de sindicância, com previsão no Manual de Sindicância da Polícia Militar de Mato
Grosso, assinale a afirmativa INCORRETA.
(A) A sindicância de caráter demissório será instaurada pelo Corregedor Geral da Polícia Militar.
(B) A sindicância será iniciada de ofício ou por determinação de autoridade superior por meio de portaria ou
ordem por escrito.
(C) O Chefe da Casa Militar é competente para instaurar sindicância aos que estiverem sob a sua chefia.
(D) Em havendo duplicidade de portarias de sindicância que apurem o mesmo fato, prevalecerá a sindicância
primeiro instaurada.

Questão 57
Sobre o inquérito policial militar, analise as assertivas.
I - É conceituado como o procedimento administrativo de cunho exclusivamente inquisitório, utilizado pela
administração pública militar nas atividades de polícia judiciária militar.
II - Possui natureza jurídica de ato judicial, de maneira que, para se tornar perfeito e acabado, o agente
público que praticá-lo deverá observar o preenchimento de seus elementos de validade.
III - O objetivo do inquérito policial militar é o de apurar as infrações penais de natureza militar,
determinando a sua autoria e a materialidade delitiva.
IV - Deve buscar elementos suficientes para que o titular da ação penal militar possa oferecer denúncia em
juízo, a fim de que os autores da ação criminosa sejam processados e julgados.
Estão corretas as assertivas
(A) II e IV, apenas.
(B) I, II, III e IV.
(C) I, III e IV, apenas.
(D) I e III, apenas.
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Questão 58
Segundo o Regulamento Disciplinar da PMMT, as punições disciplinares a que estão sujeitos os policiais
militares, são, em ordem crescente de gravidade:
(A) Repreensão, detenção, advertência, prisão e prisão em separado, licenciamento e exclusão a bem da
disciplina.
(B) Detenção, advertência, repreensão, licenciamento e exclusão a bem da disciplina, prisão e prisão em
separado.
(C) Advertência, repreensão, detenção, prisão e prisão em separado, licenciamento e exclusão a bem da
disciplina.
(D) Advertência, repreensão, licenciamento e exclusão a bem da disciplina, detenção, prisão e prisão em
separado.

Questão 59
Sobre o crime de deserção, que é abordado no Manual de Deserção da PMMT, assinale a afirmativa correta.
(A) A deserção não é um crime propriamente militar, por não consistir em infração específica da profissão.
(B) A deserção pode ser cometida tanto no exercício da função quanto fora dela.
(C) A deserção especial ou instantânea caracteriza-se pelo fato de o militar deixar de apresentar-se 1 (um) dia
antes da partida do navio ou da aeronave, de que é tripulante ou do deslocamento da unidade ou força
em que serve.
(D) Para que ocorra a caracterização do crime de deserção, é necessária uma escala de serviço, evidenciando
a falta.

Questão 60
No que se refere aos processos judicial e administrativo relacionados ao crime de deserção, assinale a
afirmativa correta.
(A) O Ministério Público após receber os autos não poderá requerer o arquivamento de imediato.
(B) Em caso de não recebimento da denúncia, o Juiz determinará que o processo seja suspenso até a captura
ou apresentação espontânea do desertor.
(C) O prazo para o julgamento do processo de deserção é de cem dias.
(D) Recebidos na Justiça Militar o termo de deserção e demais peças, o Juiz mandará autuá-los e em seguida
remeterá ao Ministério Público para vistas.

Conhecimentos Profissionais
Questão 61
Acerca dos Juizados especiais (Lei nº 9.099/1995), analise as assertivas.
I - O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de
menor complexidade.
II - O processo em trâmite no Juizado Especial Cível deve orientar-se, sem prejuízo de outros critérios, pela
celeridade e simplicidade.
III - Podem ser objeto de competência dos juizados especiais as causas de natureza alimentar.
IV - Em razão do princípio da simplicidade, a pessoa poderá propor qualquer demanda nos Juizados
Especiais sem advogado.
Estão corretas as assertivas
(A) II, III e IV, apenas.
(B) I, II, III e IV.
(C) I e IV, apenas.
(D) I e II, apenas.
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Questão 62
No que se refere às normas gerais de circulação e conduta do Código de Trânsito Brasileiro (Lei
nº 9.503/1997), assinale a afirmativa correta.
(A) A circulação de veículos far-se-á pelo lado esquerdo da via, admitindo-se as exceções devidamente
sinalizadas.
(B) Os veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, os de polícia, os de fiscalização e operação de
trânsito e as ambulâncias, além de prioridade de trânsito, gozam de livre circulação, estacionamento e
parada, ainda que não estejam em serviço de urgência.
(C) O condutor manterá acesos os faróis do veículo, utilizando luz baixa, durante a noite e durante o dia nos
túneis providos de iluminação pública e nas rodovias.
(D) Nas vias rurais, deixa de ser obrigatória a utilização do cinto de segurança.

Questão 63
No que tange à engenharia de tráfego, à operação, à fiscalização e ao policiamento ostensivo de trânsito do
Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/1997), analise as assertivas.
I - Nenhuma obra que possa interromper a livre circulação de veículos será iniciada sem permissão prévia
do órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via, sendo que a obrigação de sinalizar é do
responsável pela execução ou manutenção da obra ou do evento.
II - O CONTRAN estabelecerá as normas e regulamentos a serem adotados em todo o território nacional
quando da implementação das soluções adotadas pela Engenharia de Tráfego, assim como padrões a
serem praticados por todos os órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito.
III - A autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via avisará a comunidade, por intermédio dos meios
de comunicação social, com pelo menos setenta e duas horas de antecedência, de qualquer interdição
da via, indicando-se os caminhos alternativos a serem utilizados.
IV - Nenhum projeto de edificação que possa transformar-se em polo atrativo de trânsito poderá ser
aprovado sem prévia anuência do órgão ou entidade com circunscrição sobre a via e sem constar do
projeto área para estacionamento e indicação das vias de acesso adequadas.
Estão corretas as assertivas
(A) I, II e IV, apenas.
(B) II e III, apenas.
(C) I, II, III e IV.
(D) I, III e IV, apenas.

Questão 64
Acerca da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006), marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as
falsas.
( ) Para os fins da Lei Maria da Penha, considera-se âmbito da unidade doméstica o espaço de convívio
permanente de pessoas desde que com vínculo familiar.
( ) Apenas a violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda sua integridade ou saúde
corporal, pode ser considerada violência doméstica.
( ) Essa lei se refere à violência doméstica e familiar contra a mulher e se aplica em qualquer relação
íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente
de coabitação.
( ) A violência doméstica e familiar contra a mulher constitui uma das formas de violação dos direitos
humanos.
Assinale a sequência correta.
(A) F, F, V, V
(B) V, F, V, F
(C) V, F, F, V
(D) F, V, V, F
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Questão 65
De acordo com a Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006), as medidas protetivas de urgência à ofendida serão
determinadas pelo juiz. Assinale a alternativa que apresenta uma das medidas protetivas de urgência prevista
na mencionada Lei.
(A) Determinar a recondução do agressor ao respectivo domicílio, ainda que não haja o afastamento da
ofendida e a de seus dependentes.
(B) Determinar o afastamento da ofendida do lar, desde que haja acordo em relação à divisão patrimonial,
guarda dos filhos e alimentos.
(C) Determinar a separação de corpos e o divórcio.
(D) Encaminhar a ofendida e seus dependentes a programa oficial ou comunitário de proteção ou de
atendimento.

Questão 66
Sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990), assinale a afirmativa correta.
(A) Considera-se criança a pessoa que possui até dez anos de idade incompletos.
(B) Entende-se por família natural a comunidade formada pelos pais ou qualquer deles e seus ascendentes.
(C) A criança e o adolescente têm o direito de ser educados e cuidados sem o uso de castigo físico ou de
tratamento cruel ou degradante, como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro
pretexto.
(D) A colocação do menor em família substituta far-se-á apenas mediante adoção, independentemente da
situação jurídica da criança ou adolescente.

Questão 67
Quanto à adoção de criança e adolescente prevista no Estatuto da Criança e Adolescente (Lei nº 8.069/1990),
é correto afirmar:
(A) O adotando deve contar com, no máximo, dezoito anos à data do pedido de adoção, salvo se já estiver
sob a guarda ou tutela dos adotantes.
(B) O adotante deve ser, pelo menos, dezoito anos mais velho do que o adotando.
(C) É vedada a adoção conjunta pelos divorciados e ex-companheiros.
(D) Se o adotando tiver idade igual ou superior a 10 anos de idade, é necessário o seu consentimento para a
adoção.

Questão 68
No processo de montagem do equipamento de proteção e porte individual, presente no Manual de
Procedimento Operacional Padrão, é considerada matéria necessária e obrigatória:
(A) Lanterna grande para o cinto de guarnição.
(B) Lápis.
(C) Capa de chuva, independente da possibilidade de chuva.
(D) Algemas com chaves.

Questão 69
Em relação à inspeção da pistola, prevista no procedimento 107.1 do Manual de Procedimento Operacional
Padrão, assinale a alternativa que apresenta uma atividade crítica descrita.
(A) Controle do cano e dedo no gatilho durante a inspeção do armamento.
(B) Manuseio do armamento durante a inspeção.
(C) Retirada parcial das munições antes do início da inspeção.
(D) Não utilização de local seguro para inspeção do armamento.
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Questão 70
O ato de algemamento previsto no Manual de Procedimento Operacional Padrão prevê uma sequência de
ações a serem realizadas. Abaixo apresentam-se 4 (quatro) dessas ações, que devem ser numeradas na
sequência correta.
(

(
(
(

) Após o posicionamento do infrator da lei, que deverá estar em pé, de joelhos ou deitado de bruços e
com as mãos sobre a cabeça, o policial militar aproxima-se da pessoa a ser algemada, com seu
armamento no coldre e com outro PM fazendo a segurança.
) O policial militar saca suas algemas com a mão-forte, introduzindo o dedo indicador no elo de serviço,
deixando o outro elo solto.
) O policial comandante através de um comando de voz deverá posicionar o infrator da lei para ser
submetido ao algemamento conforme a situação.
) Pelo lado da abertura do elo de serviço, coloca-se a algema no infrator da lei, pressionando o gancho
de fechamento contra o punho do indivíduo a ser algemado, para que se abra e feche já no punho do
infrator, ajudando seu fechamento com o dedo indicador, se for o caso, de forma que não fique
apertada em demasia, e o gancho de fechamento voltado para o PM.

Assinale a sequência correta.
(A) 1, 2, 4, 3
(B) 3, 1, 2, 4
(C) 2, 4, 3, 1
(D) 4, 1, 2, 3

Questão 71
No patrulhamento com VTR 4 (quatro) rodas, previsto no Manual de Procedimento Operacional Padrão, são
dispostas ações corretivas. É considerada uma ação corretiva:
(A) Manter-se a uma distância de segurança do veículo imediatamente à frente da viatura.
(B) Em patrulhamento, se a velocidade exceder a 40 km/h, reduzir a velocidade.
(C) Quando em baixa velocidade, torná-la compatível com os níveis de segurança local.
(D) Retornar para a faixa da esquerda assim que for possível.

Questão 72
Sobre as características do policiamento ostensivo, previstas no Manual Básico de Policiamento Ostensivo,
assinale a afirmativa correta.
(A) O policiamento ostensivo é exercido visando preservar o interesse particular de segurança pública em
específicas comunidades, resguardando o bem comum em sua maior amplitude.
(B) O desempenho do sistema de policiamento ostensivo será feito, sem qualquer prioridade, no
cumprimento e no aperfeiçoamento dos planos de rotina, com o fim de manter continuado o íntimo
engajamento da tropa com sua circunscrição, para obter o conhecimento pormenorizado do terreno e
dos hábitos da população, a fim de melhor servi-la.
(C) O policiamento ostensivo é uma atividade essencialmente dinâmica, que tem origem na necessidade
comum de segurança da comunidade, permitindo-lhe viver em tranquilidade pública.
(D) As atividades de policiamento ostensivo desenvolvem-se fora dos limites que a lei estabelece, pois são
atividades que só acontecem em casos de urgência, podendo ultrapassar os limites legais.

19/21 – Processo Seletivo Interno da PMMT/2017

Questão 73
De acordo com o Manual Básico de Policiamento Ostensivo, assinale o conceito de poder de polícia.
(A) É o conjunto de normas, fixando a estrutura fundamental do Estado, determinando as funções e
competência de seus órgãos principais, estabelecendo os processos de designação dos governantes e
declarando os direitos essenciais das pessoas e suas respectivas garantias.
(B) É a Instituição Pública, organizada com base na hierarquia e disciplina, incumbida da preservação da
ordem pública e da polícia ostensiva, nos respectivos Estados, Territórios e no Distrito Federal.
(C) É preceito pelo qual o Estado impõe limitação às pessoas, naturais ou jurídicas, para que não se faça
aquilo que pode prejudicar o bem comum ou não se deixe de fazer aquilo que poderia evitar prejuízo
público.
(D) É a faculdade de que dispõe a administração pública para o controle dos direitos e liberdades das
pessoas, naturais ou jurídicas, inspirado nos ideais do bem comum.

Questão 74
As forças de patrulhas especiais são as que possuem competência especial em razão da matéria sobre a qual
atuam, desenvolvendo missões especializadas, juntamente com as Forças de Patrulhas Territoriais, no mesmo
espaço físico, porém sob o comando de policiamento especializado. São elas:
(A) Policiamento infantil, policiamento florestal e de mananciais, policiamento de trânsito rodoviário e
policiamento de guarda.
(B) Policiamento de trânsito urbano, policiamento florestal e de mananciais, policiamento de trânsito
rodoviário e policiamento de guarda.
(C) Policiamento de trânsito urbano, policiamento florestal e de mananciais, policiamento de trânsito
ferroviário e policiamento de guarda.
(D) Policiamento de trânsito urbano, policiamento florestal e de mananciais, policiamento de trânsito
rodoviário e policiamento de ensino nas escolas e universidades.

Questão 75
Sobre os princípios do policiamento ostensivo, assinale a afirmativa correta.
(A) O princípio da continuidade ensina que o policiamento ostensivo é atividade essencial, de caráter
absolutamente operacional, e será exercido diuturnamente.
(B) O princípio do emprego lógico prega que o policiamento ostensivo, sendo empregado de forma integrada
e coordenada sob mais de um Comando, proporcionará o emprego racional de recursos humanos e
materiais.
(C) O princípio da aplicação prega que o policial militar deve estar o mais afastado possível da comunidade,
evitando assim qualquer envolvimento, de forma a não saber das opiniões e dos problemas de cada um.
(D) O princípio da isenção ensina que, no exercício profissional, o policial militar, por meio de
condicionamento psicológico, atuará demonstrando emoções ou concepções pessoais.
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