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SIMULADO 01 

(GRATUITO) 

PROVAS OBJETIVAS E DISCURSIVAS 
CARGO:SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DE SANTA CATARINA 

 
 

Material desenvolvido pela Miranoalvo, preparado por profissionais extremamente 

experientes em concursos públicos. Todas as questões do simulado foram 

selecionadas através de um processo extremamente criterioso a fim de 

disponibilizar aos candidatos as questões que mais aumentem a chance de acerto 

no concurso. 

 

Instruções: 

0. Como irão funcionar esses simulados? 

Os simulados do Miranoalvo Concursos são feitos, exclusivamente, para o concurso de 
soldado da polícia militar de Santa Catarina. Inicialmente, serão mostrados quais os assuntos 
do edital serão trabalhados nesse simulado. 
 
1. Qual o objetivo desse simulado? 

O objetivo é preparar e mostrar para o candidato quais matérias são cobradas com maior 
frequência nos concursos para o cargo de soldado da polícia militar. Ademais, exaurir todos 
os assuntos de extrema importância do edital por meio do pacote de simulados. 
 
2. Como estudar por meio desse simulado? 

Recomenda-se ao candidato revisar a matéria por meio desses simulados, haja vista 
abarcarem todo o conteúdo do edital. Nele serão demonstrados quais assuntos têm maior 
chance de serem cobrados em prova! 
 

3. Qual o diferencial desse material para quaisquer outros? 

- Esse pacote de simulados conterá TODOS os assuntos do edital; 
- De início, o simulado conterá exatamente quais itens do edital são cobrados nos simulados;   
- Todas as questões possuem gabaritos COMENTADOS, facilitando e muito a sua 
aprendizagem; 
- O candidato pode usar esse material como revisão nas últimas semanas de prova; 
- A Miranoalvo conta com uma equipe de professores especializados em correção de redações 
para concursos públicos. 
 
4. Quais os valores e como entrar em contato? 

- Cada simulado custa R$ 15,00. Pacote completo de 6 simulados por R$ 60,00.  
- Bônus do pacote completo: 10 mini simulados gratuitos! 

- Correção de redações com comentários: Individual R$ 25,00. Pacote de 5 correções R$ 100,00. 

- Coaching de concursos para aumento da produtividade nos estudos (preços personalizados) 
- Formas de contatos: WhatsApp: (44) 9906-4002 ou Instagram: @miranoalvoconcursos 
- Acesse www.miranoalvoconcursos.com.br 

 



Instagram: @miranoalvoconcursos 
1º Simulado PMSC - SOLDADO MIRA NO ALVO

CONCURSOS

                                                                                                                        

 

www.miranoalvoconcursos.com.br 

 
 

 
 
01. Assinale a alternativa em que, na reescrita do texto do último quadrinho, o emprego das vírgulas está 
de acordo com a norma-padrão de pontuação. 
(A) O caramujo adolescente por, mais que tente, não consegue sair de casa. 
(B) O caramujo adolescente, por mais que tente, não consegue sair de casa. 
(C) O caramujo adolescente por mais, que tente, não consegue sair de casa. 
(D) O caramujo adolescente por mais, que tente não consegue, sair de casa. 
(E) O caramujo adolescente por mais que tente, não consegue, sair de casa. 
 
02. Alterando-se a expressão “o caramujo” para o plural (os caramujos), o texto do último quadrinho 
assumirá, em conformidade com a norma-padrão de concordância da língua portuguesa, a seguinte 
redação: 
(A) Por mais que tentem, os caramujos adolescente não consegue sair de casa. 
(B) Por mais que tente, os caramujos adolescentes não consegue sair de casa. 
(C) Por mais que tente, os caramujos adolescente não conseguem sair de casa. 
(D) Por mais que tentem, os caramujos adolescentes não consegue sair de casa. 
(E) Por mais que tentem, os caramujos adolescentes não conseguem sair de casa. 
 
 
Leia o texto para responder às questões de números 03 a 10. 
 

A legião on-line 
 
Um dos temas de “O Romance Luminoso”, a obra póstuma e incrivelmente contemporânea de Mario 
Levrero, é o uso da internet como antidepressivo. Sem alcançar a tal experiência luminosa que lhe 
permitiria escrever um romance iniciado há 15 anos, o autor passa os dias em frente ao computador 
curtindo o fracasso. Baixa e elabora programas, joga paciência, busca sites ao acaso. Nas raras vezes em 
que desgruda da tela, recorre a outro vício: a televisão. 

PORTUGUÊS 
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É um transtorno cada vez mais comum. Todo mundo conhece alguém que está sempre conectado; acorda 
e já olha o celular, o qual dormiu ao lado dele na cama; checa os aplicativos de cinco em cinco minutos; 
quando não está on-line, sente ansiedade, mau humor, angústia, tristeza. Os viciados em smartphones 
são uma legião. 
Publicado em 2005, o livro de Levrero destaca-se não só pela atualidade mas também pelo caráter 
profético. A páginas tantas, o autor anota: “O mundo do computador já foi invadido pelos abjetos*, e 
quanto mais barato fica mais cresce a abjeção. Não porque os pobres sejam necessariamente abjetos, e 
sim porque as pessoas mais vivas usarão as maravilhas tecnológicas para embrutecer mais ainda os 
pobres”. 
E conclui: “A internet tem mostrado, cada vez mais claramente, para que nasceu, e, com vistas a esse 
objetivo, será controlada por comerciantes e estadistas”. Isso nos leva, naturalmente, a pensar na relação 
das redes sociais com a empresa de dados políticos ligada à campanha presidencial de Donald Trump. Ou, 
em outro caso, sendo obrigadas a excluir contas por suspeita de fraude. 
Esse cenário de disseminação de informações questionáveis – com o fim de manipular condutas –, mas 
que em geral têm aceitação, aprofunda mais ainda a abjeção diagnosticada por Levrero. 
Que tal passar mais tempo off-line? 
 
(Alvaro Costa e Silva. Folha de S.Paulo, 11.08.2018. Adaptado) 
 
*Abjeto: de abjeção → ato, estado ou condição que revela alto grau de torpeza, degradação. 
 
03. Segundo as informações dos dois primeiros parágrafos do texto, 
(A) o hábito de estar sempre conectado à internet tem levado muitos usuários de smartphones a 
comportarem-se como dependentes de seu conteúdo. 
(B) o acesso à internet tem contribuído decisivamente para minimizar problemas como angústia e 
ansiedade, transtornos comuns na atualidade. 
(C) a constatação de que são dependentes dos smartphones tem levado muitas pessoas a buscar opções 
para se afastarem desses aparelhos. 
(D) a despeito da crítica que se fazia à televisão, ela tem se mostrado benéfica ao diminuir a ansiedade 
provocada pelo uso da internet. 
(E) apesar do grande alcance da internet, ela ainda se mostra menos danosa à saúde da população do que 
o hábito de assistir televisão. 
 
04. O “caráter profético” mencionado no 3o parágrafo – … o livro de Levrero destaca-se não só pela 
atualidade mas também pelo caráter profético. – está relacionado, segundo conclui o autor do texto, à 
concretização da previsão do livro segundo a qual: 
(A) a queda nos preços dos computadores daria aos mais pobres acesso à tecnologia necessária para livrá-
los da vulnerabilidade ante interesses escusos.  
(B) a população perceberia, no tempo certo e com muita transparência, os objetivos por trás da criação 
da internet, passando a usá-la de forma mais crítica.  
(C) a expansão do acesso à internet permitiria que muito mais pessoas, e não apenas um grupo seleto, 
fossem beneficiadas pelas informações nela veiculadas. 
(D) o potencial da internet para influenciar comportamentos das pessoas mais suscetíveis à manipulação 
não tardaria a ser percebido e colocado em prática. 
(E) o acesso à internet por meio de smartphones seria responsável por aumentar significativamente o 
número de pessoas sempre conectadas às redes sociais. 
 
05. Na frase “… a obra póstuma e incrivelmente contemporânea…”, os termos destacados recebem 
acentuação gráfica em conformidade com as mesmas regras observadas para acentuação, 
respectivamente, dos seguintes termos:  
(A) legião; proféticos.  
(B) angústia; alguém.  
(C) tecnológicas; experiência.  
(D) também; paciência.  
(E) páginas; está. 
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06. Na frase “… sendo obrigadas a excluir contas por suspeita de fraude.”, o termo em destaque forma 
uma expressão indicativa de  

(A) finalidade.  
(B) oposição.  
(C) modo.  
(D) origem. 
(E) causa. 
 
07. A reescrita do trecho “Nas raras vezes em que desgruda da tela, recorre a outro vício: a televisão.” 
preserva o sentido do texto original e atende à norma-padrão de pontuação e de regência verbal, em:  
(A) A televisão é, outro vício com o qual recorre nas raras vezes em que desgruda da tela.  
(B) A televisão é outro vício ao qual recorre, nas raras vezes em que desgruda da tela.  
(C) A televisão é outro vício no qual recorre nas raras vezes em que, desgruda da tela.  
(D) A televisão é outro vício pelo qual, recorre nas raras vezes em que desgruda da tela.  
(E) A televisão é outro vício do qual recorre nas raras vezes, em que desgruda da tela. 
 
08. Na frase “… é o uso da internet como antidepressivo”, o termo em destaque expressa, no contexto,  
(A) uma negação sobre a internet.  
(B) o modo como a internet é usada.  
(C) uma dúvida relacionada à internet.  
(D) o lugar de uso da internet.  
(E) intensificação do sentido da internet.  
 
09. Assinale a alternativa em que, na redação que completa a frase a seguir, o emprego do acento 
indicativo da crase está de acordo com a norma-padrão da língua. Nas raras vezes em que desgruda da 
tela, recorre 
(A) à toda forma de entretenimento veiculado pela televisão.  
(B) à qualquer mídia ou tecnologia digital de comunicação.  
(C) à outros tipos de tecnologia digital de entretenimento.  
(D) à busca por entretenimento em outros canais de comunicação.  
(E) à alguns programas de variedades transmitidos pela televisão.  
 
10. Assinale a alternativa em que o termo ou a expressão em destaque identifica corretamente o sujeito 
da oração.  
(A) A internet tem mostrado, cada vez mais claramente, para que nasceu…  
(B) Todo mundo conhece alguém que está sempre conectado.  
(C) Os viciados em smartphones são uma legião.  
(D) Nas raras vezes em que desgruda da tela, recorre a outro vício: a televisão.  
(E) … o autor passa os dias em frente ao computador curtindo o fracasso. 
 
 

 

 
11. Assinale a alternativa correta a respeito dos direitos e deveres individuais e coletivos previstos no 
texto constitucional. 
 (A) Não se admite ação privada nos crimes de ação pública, ainda que esta não seja intentada no 
prazo legal. 
(B) São admissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos. 
(C) A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de detenção, nos 
termos da lei. 
(D) A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. 
(E) O preso não possui direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu 
interrogatório policial. 
 
 

CONSTITUCIONAL  
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12. Com fundamento no texto constitucional, assinale a alternativa correta sobre os Direitos Políticos 
(Dos Direitos e Garantias Fundamentais). 
(A) Os estrangeiros podem alistar-se como eleitores. 
(B) É condição de elegibilidade para Prefeito a idade mínima de trinta anos. 
(C) O alistamento eleitoral e o voto são facultativos para os analfabetos. 
(D) O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de dezesseis anos. 
(E) É condição de elegibilidade para Vereador a idade mínima de vinte e um anos. 
 
13. 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 
 
14. Assinale a alternativa correta sobre a disciplina constitucional da administração pública. 
(A) O prazo de validade do concurso público será de até dois anos, improrrogável. 
(B) É permitida a equiparação de espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal 
do serviço público. 
(C) A proibição de acumular cargos públicos 
remunerados não se estende aos empregos e às funções, nem abrange autarquias, fundações e 
empresas públicas. 
(D) É absolutamente vedado o direito de greve no âmbito da administração pública. 
(E) A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade 
temporária de excepcional interesse público. 
 
15. com base no texto da Constituição Federal, são princípios básicos da administração pública: 
(A) Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 
(B) Legalidade, pessoalidade, probidade, publicidade e eficiência. 
(C) Pessoalidade, probidade, sigilo, eficácia e legalidade. 
(D) Impessoalidade, legitimidade, moralidade, sigilo e eficiência. 
(E) Pessoalidade, moralidade, sigilo, eficácia e legitimidade 
 
16. Com base na Constituição Federal de 1998, sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado 
de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder, 
conceder-se-á: 
(A) habeas data. 
(B) habeas corpus. 
(C) mandado de segurança. 
(D) ação popular. 
(E) reclamação. 
 
17. Assinale a alternativa incorreta a respeito do mandado de segurança. 
(A) Não se concederá mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial da qual caiba 
recurso com efeito suspensivo. 
(B) Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação. 
(C) Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane 
a ordem para a sua prática. 
(D) O pedido de mandado de segurança poderá ser renovado dentro do prazo decadencial, se a 
decisão denegatória não lhe houver apreciado o mérito. 



Instagram: @miranoalvoconcursos 
1º Simulado PMSC - SOLDADO MIRA NO ALVO

CONCURSOS

                                                                                                                        

 

www.miranoalvoconcursos.com.br 

(E) O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 180 dias, contados da 
ciência, pelo interessado, do ato impugnado. 
 
18. Com base na Constituição Federal, a República Federativa do Brasil, formada pela união 
indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de 
Direito e tem como fundamentos: 
1. a autonomia. 
2. a cidadania. 
3. a dignidade da pessoa humana. 
4. o pluralismo político. 
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas. 
(A)  São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3. 
(B)  São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4. 
(C)  São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4. 
(D)  São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4. 
(E) São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4. 
 
 

 
 
 
19. De acordo com o Código Penal, o erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável: 
A) isenta o agente de pena. 
B) exclui a ilicitude do fato.  
C) é punível como crime culposo. 
D) é punível apenas com pena de detenção. 
E) desclassifica o crime para forma tentada. 
 
20. Assinale a alternativa que indica corretamente o princípio de que o direito penal não deve se 
preocupar com condutas que, embora típicas, o resultado ocorrido a partir delas não é suficientemente 
reprovável a ponto de sujeitar ou haver a necessidade do exercício do poder punitivo do Estado. 
A) princípio do juiz natural. 
B) princípio da reserva de lei. 
C) princípio da insignificância. 
D) princípio do exasperação da pena. 
E) princípio da humanidade da pena. 
 
21. De acordo com o Código Penal, pratica crime de prevaricação o agente público que: 
A) facilitar, com infração de dever funcional, a prática de contrabando ou descaminho. 
B) praticar violência, no exercício de função ou a pretexto de exercê-la. 
C) deixar de praticar ou retardar ato de ofício, com infração de dever funcional, cedendo a pedido ou 
influência de outrem. 
D) deixar de cumprir seu dever de vedar ao preso o acesso a aparelho telefônico, de rádio ou similar, 
que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. 
E) por indulgência, deixar de responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício do cargo 
ou, quando lhe falte competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente. 
 
22. É correto afirmar sobre o crime de peculato. 
A) Poderão ser objeto do crime de peculato apenas bens públicos. 
B) Trata-se de crime praticado exclusivamente por particular contra bens públicos. 
C) Dinheiro poderá ser objeto do crime de peculato. 
D) Somente ocorrerá o crime se praticado mediante concurso de agentes. 
E) Para consumação do crime de peculato, o proveito do crime deverá ser revertido para terceiro. 
 
23. É correto afirmar sobre o erro de tipo. 
A) O erro sobre o elemento constitutivo do tipo legal exclui o dolo. 

DIREITO PENAL 
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B) O crime praticado com erro de tipo será desclassificado para a forma tentada. 
C) A prática de crime com erro de tipo somente é possível nos crimes dolosos contra a vida. 
D) Não se admite o erro de tipo nos crimes contra a administração pública. 
E) O ato delituoso deverá ser apenado como contravenção quando presente o erro sobre o elemento 
constitutivo do tipo legal. 
 
24. De acordo com o Código Penal, assinale a alternativa correta acerca da imputabilidade penal. 
A) O menor de dezoito anos é isento de pena para todos os efeitos legais, quando demonstrado não 
entender o caráter ilícito do fato. 
B) A embriaguez, quando voluntária, afasta a imputabilidade do agente. 
C) A emoção, quando proveniente de caso fortuito, torna o agente inimputável se ao tempo da ação ou 
da omissão não possuía a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato. 
D) Ao agir sob efeito da paixão, o agente terá reduzida a pena de um a dois terços. 
E) O agente que por doença mental, ao tempo da ação ou omissão, era inteiramente incapaz de entender 
o caráter ilícito do fato é isento de pena. 
 
25. Marque a alternativa correta que representa o princípio da territorialidade: 
A) Aplica-se a lei brasileira, sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional, ao 
crime cometido no território internacional. 
B) Aplica-se a lei estrangeira, sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional, ao 
crime cometido no território nacional. 
C) Aplica-se a lei brasileira, sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional, ao 
crime cometido no território nacional. 
D) Aplica-se a lei brasileira, com prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional, ao 
crime cometido no território nacional. 
E) Aplica-se a lei brasileira, sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito nacional, ao crime 
cometido no território nacional. 
 
26. A conduta de “retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra 
disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal”, configura o crime de: 
A) corrupção ativa. 
B) prevaricação. 
C) condescendência criminosa. 
D) advocacia administrativa. 
E) corrupção passiva. 
 
 

 
 
27. Nos termos do art. 184 do CPP, o juiz ou a autoridade policial negará a perícia requerida pelas partes, 
quando não for necessária ao esclarecimento da verdade, salvo quando se tratar de  
 
a) pedido do acusado.  
b) vistoria judicial.  
c) pedido do Ministério Público.  
d) exame de corpo de delito.  
e) perícia contábil. 
 
28. A confissão do réu: 
a) é a rainha das provas e dispensa o exame de corpo de delito.  
b) supre somente o exame de corpo de delito indireto.  
c) somente se obtida durante a fase judicial dispensa o exame de corpo de delito.  
d) não pode suprir o exame de corpo de delito, direto ou indireto.  
e) deixou de ser rainha das provas no processo penal, tendo em vista que inúmeras razões podem levar 
a uma confissão, todavia, o exame de corpo de delito, caso a confissão seja considerada válida, torna-
se dispensável. 
 
29.De acordo com o preceituado no art. 225 do CPP, o juiz poderá tomar antecipadamente o depoimento 

DIREITO PROCESSUAL PENAL 
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da testemunha que  
 
A) requerer, por escrito, que seu depoimento seja feito antecipadamente.  
B) manifestar em audiência o desejo de ser ouvida antecipadamente.  
C) decidir fixar residência fora do estado.  
D) necessitar de intérprete.  
E) estiver acometida de um mal incurável 
 
30. A afirmação de que “a confissão é a rainha das provas”, em Direito Processual Penal, é 
A) inaceitável, porque ela contraria o princípio de que ninguém pode oferecer provas contra si. 
B) pertinente, pois, se o acusado admite a imputação, o Estado fica desincumbido de produzir a prova. 
C) válida apenas para os crimes contra o patrimônio, desde que haja a indenização do valor do prejuízo. 
D) inaplicável, salvo se a confissão for espontânea e prestada em presença de advogado constituído pelo 
réu. 
E) incabível, uma vez que ela deverá ser confrontada com os demais elementos do processo. 
 
 
31. Iniciada uma diligência visando a apreender, com urgência, objeto cujo possuidor ou detentor evade-
se para Estado limítrofe, é correto afirmar que 
A) os agentes da autoridade deverão interromper a diligência, elaborar relatório minucioso, para que ela 
seja concluída mediante carta precatória. 
B) apenas se a diligência for comandada pela autoridade policial, os agentes da autoridade poderão 
ingressar no território do outro Estado e realizar a apreensão. 
C) os agentes da autoridade poderão ingressar no território do outro Estado e, encontrando o objeto, 
apreendê-lo imediatamente. 
D) ainda que haja urgência na apreensão, os agentes da autoridade deverão apresentar-se à autoridade 
policial da respectiva área. 
E) os agentes da autoridade poderão ingressar em outro Estado se houver ordem judicial para a 
transposição. 
 
32. De acordo com o Código de Processo Penal, é correto afirmar sobre o interrogatório do réu: 
A) Não importa em confissão o silêncio do réu. 
B) O silêncio do réu poderá ser interpretado em seu desfavor. 
C) O interrogatório deverá se limitar, unicamente, a questões relativas aos fatos decorrentes da infração 
penal. 
D) O réu que silenciar no seu interrogatório deverá ser interrogado quantas vezes forem necessárias até 
ele prestar as informações necessárias. 
E) Somente é lícito ao réu silenciar no interrogatório, quando não estiver devidamente acompanhado 
por advogado ou defensor. 
 
33. Está em flagrante delito aquele que: 
1. está cometendo a infração penal. 
2. acaba de cometê-la. 
3. é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça 
presumir ser autor da infração. 
4. é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele 
autor da infração. 
Assinale a alternativa que indica todos os itens corretos. 
A) São corretos apenas os itens 1, 2 e 3. 
B) São corretos apenas os itens 1, 2 e 4. 
C) São corretos apenas os itens 1, 3 e 4. 
D) São corretos apenas os itens 2, 3 e 4. 
E) São corretos os itens 1, 2, 3 e 4. 
 
34. De acordo com o Código de Processo Penal, é correto afirmar sobre as provas. 
A) Incumbe ao réu provar que as alegações da acusação não são procedentes. 
B) O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial. 
C) O magistrado, ao fundamentar a sua decisão, deverá utilizar, exclusivamente, os elementos 
informativos colhidos na investigação policial. 
D) As provas produzidas em contraditório judicial possuem a mesma força probatória daquelas 
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produzidas de forma unilateral durante a fase investigatória. 
E) As provas ilícitas produzidas durante o contraditório judicial poderão servir para formar a convicção 
do magistrado. 
 
 

 
 
35. O artigo 14 do Estatuto dos Policiais Militares de Santa Catarina, Lei nº 6.218, de 10 de fevereiro de 
1983, traz que a hierarquia e a disciplina são a base institucional da Polícia Militar. De acordo com este 
dispositivo legal faça a análise das afirmações abaixo e assinale a alternativa correta: 
I. O respeito à hierarquia é consubstanciado no espírito de acatamento à sequência de autoridade. 
II. A Autoridade e a responsabilidade crescem com o grau hierárquico. 
III. A hierarquia policial militar é a rigorosa observância e o acatamento integral das leis, regulamentos, 
normas e disposições que fundamentam o organismo policial-militar e coordenam seu funcionamento 
regular e harmônico traduzindo-se pelo perfeito cumprimento do dever por parte de todos e de cada um 
dos componentes desse organismo. 
IV. Disciplina é a ordenação da autoridade em níveis diferentes dentro da estrutura da Polícia Militar. A 
ordenação se faz por postos ou graduações; e dentro de um mesmo posto ou graduação se faz pela 
antiguidade. 
V. A disciplina e o respeito à hierarquia devem ser mantidos em todas as circunstâncias, entre policiais 
militares da ativa, da reserva e reformados. 
 
A) Somente II, III e IV estão corretas. 
B) Somente I, II, III e IV estão corretas. 
C) As assertivas I, II, III, IV e V estão corretas. 
D) Somente II, III e V estão corretas. 
E) Somente I, II e V estão corretas. 
 
36. Em conformidade com o Estatuto dos Policiais Militares, Lei nº 6.218 de 1983, sobre as Situações 
Especiais, assinale a alternativa correspondente: 
I. O policial militar será agregado quando for afastado, temporariamente, do serviço ativo por haver 
ultrapassado um ano contínuo em licença para tratamento de saúde própria. 
II. O policial militar promovido indevidamente passa automaticamente a situação transitória de 
excedente ao seu respectivo quadro. 
III. Não é considerado no exercício de função policial militar os policiais militares da ativa que 
desempenham cargo de instrutor de estabelecimento de ensino das Forças Armadas, no país ou no 
exterior. 
IV. A passagem do policial militar à situação de “a disposição” não abre vaga para fins de promoção ou 
movimentação. 
A) Somente as alternativas I e IV são corretas. 
B) Somente a alternativa III é correta. 
C) Somente as alternativas I, II e IV são corretas. 
D) Somente as alternativas II e III são corretas. 
E) Somente as alternativas II, III e IV são corretas. 
 
37. De acordo com o Estatuto dos Policiais Militares, Lei nº 6.218 de 1983, é considerado dependente do 
policial militar: 
A) A filha solteira, mesmo que a mesma receba remuneração. 
B) A mãe solteira, desde que não receba remuneração. 
C) A mãe viúva, mesmo que a mesma receba remuneração. 
D) A filha casada, desde que não receba remuneração. 
E) O filho estudante, menor de 24 (vinte e quatro) anos, desde que não receba remuneração. 
 
38. De acordo com o Estatuto dos Policiais Militares (Lei nº 6.218/1983), assinale a alternativa 
INCORRETA: 
A) Compete ao Comandante Geral da Polícia Militar julgar, em última instância, os processos oriundos 
dos Conselhos de Justificação. 
B) Férias é o afastamento total do serviço, concedido anualmente aos policiais-militares para o 

LEGISLAÇÃO INSTITUCIONAL 
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descanso, a partir do último mês do ano a que se refere e durante todo o ano seguinte. 
C) A promoção é um ato administrativo e tem como finalidade básica a seleção dos policiais-militares 
para o exercício de funções pertinentes ao grau hierárquico superior. 
D) O planejamento da carreira dos oficiais e das praças a que se refere este artigo (61) é atribuição do 
Comando-Geral da Policia Militar. 
 
39. De acordo com o Estatuto dos Policiais Militares (Lei nº 6.218/1983), assinale a alternativa CORRETA: 
A) Promoção por merecimento intelectual é aquela que se baseia no conjunto de atributos e qualidades 
que distinguem e realçam o valor do militar entre seus pares, avaliados no decurso da carreira e no 
desempenho de cargos, comissões e funções exercidas, em particular no posto ou graduação que ocupa, 
ao ser relacionado e indicado para a promoção. 
B) Promoção por merecimento é aquela que se baseia na precedência hierárquica de um militar sobre 
os demais de igual posto ou graduação, dentro de um mesmo quadro ou qualificação. 
C) Promoção por post mortem é aquela que resulta de ato ou atos não comuns de coragem e audácia, 
que ultrapassando aos limites normais do cumprimento do dever, representam feitos indispensáveis ou 
úteis ao serviço operacional pelos resultados alcançados ou pelo exemplo positivo deles emanados, 
independerá da existência de vaga e poderá ocorrer post mortem. 
D) Promoção por merecimento intelectual é aquela que ocorre após a conclusão de curso de formação 
ou concurso e baseia-se no conceito numérico final, observada a ordem decrescente e o número de 
vagas. 
 
40. De acordo com o Estatuto dos Policiais Militares (Lei nº 6.218/1983), assinale a única alternativa que 
NÃO COMPLETA CORRETAMENTE a seguinte passagem: o cargo policial-militar é considerado vago a 
partir de sua criação e até que um policial-militar nele tome posse ou desde o momento em que o policial-
militar exonerado, ou que tenha recebido determinação expressa de autoridade competente, o deixe e 
até que outro policial-militar tome posse de acordo com as normas de provimento previstas no parágrafo 
único do art. 22. Consideram-se também vagos os cargos policiais militares cujos ocupantes tenham: 
A) Sido considerados extraviados.  
B) Sido considerados desaparecidos. 
C) Falecido.  
D) Sido considerados desertores. 
 
41. De acordo com o Estatuto dos Policiais Militares (Lei nº 6.218/1983), assinale a alternativa 
INCORRETA: 
A) A subordinação afeta, a dignidade pessoal do policial-militar e decorre, exclusivamente, da estrutura 
hierárquica da Polícia Militar. 
B) São proibidas quaisquer manifestações coletivas, tanto sobre atos de superiores quanto as de caráter 
reivindicatório ou político. 
C) Cabe ao policial-militar a responsabilidade integral pelas decisões que tomar, pelas ordens que emitir 
e pelos atos que praticar. 
D) O Oficial é preparado, ao longo da carreira, para o exercício do comando, da chefia e de direção das 
organizações policiais militares. 
 
42. Indique a alternativa em desacordo com a Lei Complementar nº 587/2013 do Estado de Santa 
Catarina, no que concerne aos requisitos para ingresso nas carreiras das instituições militares. 
a) não ter sido condenado por qualquer crime, com sentença condenatória transitada em julgado. 
b) não possuir tatuagem ou pintura em extensas áreas do corpo ou em partes expostas ao público quando 
do uso de uniformes militares de qualquer modalidade. 
c) possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH). 
d) atestar, por exame toxicológico de larga janela de detecção, que não utiliza droga ilícita. 
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43. Sobre as funcionalidades de um Firewall, é INCORRETO afirmar: 
A) Possui a capacidade para direcionar o tráfego para sistemas internos mais confiáveis. 
B) Cria log com informações do tráfego de entrada e saída da rede. 
C) Possui mecanismo de defesa que restringe o fluxo de dados entre redes. 
D) Distribui os problemas de segurança em diversos pontos da rede. 
E) Realiza autenticação de usuários na rede. 
 
44.A principal característica de uma Intranet se comparada à Internet é: 
A) o gerenciamento de sites ou serviços online. 
B) o serviço de fóruns e redes sociais. 
C) basear-se em uma rede de computadores conectados localmente. 
D) o compartilhamento de um pool de impressão. 
E) o acesso privativo às informações. 
 
 
45.Na segurança da informação, a assinatura digital garante: 
A) integridade e confidencialidade. 
B) não repúdio e confidencialidade. 
C) autenticidade e não repúdio. 
D) confidencialidade e autenticidade. 
E) disponibilidade e confidencialidade 
 
46. A memória principal do computador, conhecida por ser uma memória volátil, ou seja, que não 
consegue reter seu conteúdo quando a máquina é desligada, é conhecida como: 
A) Memória RAM. 
B) BIOS. 
C) HD. 
D) EPROM. 
E)  PENDRIVE 
 
47. Marque a alternativa CORRETA. Para que o 99º Batalhão, situado no interior, se comunique com o 
Quartel do Comando Geral utilizando-se da Internet, foi criada um “túnel” para garantir essa conexão 
com segurança. Como se chama a tecnologia utilizada para este propósito: 
A) VPN. 
B) Rede LAN. 
C) www. 
D) HTTP. 
E)  HTTPS. 
 
48. Um endereço de e-mail, normalmente, é composto por um padrão, protocolo, que caracteriza esse 
endereço como sendo de um correio eletrônico, um endereço de e-mail próprio. Dentre as seguintes 
opções, qual pode ser caracterizada como um endereço de e-mail? 
A) endereco#enderecodeemail.com.br 
B) @enderecodeemail.com.br 
C) #enderecodeemail.com.br 
D) endereco@enderecodeemail.com.br 
E) www.enderecodeemail.com.br 
 
49. Dentro do browser denominado Google Chrome, versão em português, existe uma funcionalidade 
que permite lembrar seus sites favoritos e aqueles que são visitados com mais frequência, armazenando 
o endereço dentro do browser para um próximo acesso mais fácil e rápido. Qual é o nome dessa 
funcionalidade? 
A) Downloads. 
B) Fontes de endereços. 
C) Pop-ups. 

INFORMÁTICA 

http://www.enderecodeemail.com.br/
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D) Cookies. 
E) Favoritos. 
 
50. Qual é o nome da funcionalidade que existe no menu iniciar do Windows 7, versão em português, 
que, após a sua execução, mantém a sessão do windows na memória e coloca o computador em um 
estado de baixa energia para que se possa reiniciar rapidamente o trabalho? 
A) Suspender. 
B) Reiniciar. 
C) Desligar. 
D) Hibernar. 
E) Bloquear. 
 
 

 
 
51. A negação da afirmação “Todos os soldados são oficiais” será dada por: 
A) “Nenhum soldado é oficial”. 
B) “Pelo menos um oficial não é soldado”. 
C) “Todos os oficiais não são soldados”. 
D) “Nenhum oficial é soldado”. 
E) “Pelo menos um soldado não é oficial”. 
 
52. Considere verdadeiras as seguintes afirmações: 
• Todo professor é formado. 
• Nenhum formado é estrangeiro. 
Assinale a alternativa correta: 
A) algum professor é estrangeiro 
B) todo formado é professor 
C) nenhum professor é estrangeiro 
D) todo professor é estrangeiro 
 
53. Cinco carros de corrida estão enfileirados aguardando a largada. Sabe-se que atrás do vermelho só 
há um carro e que na frente do azul só há um carro. O total de carros na frente e atrás do carro marrom 
são iguais. Se o carro amarelo está na frente do carro azul, então o carro laranja é o: 
A) último da fila 
B) terceiro da fila 
C) o quarto da fila 
D) o segundo da fila 
 
54. A negação da frase “Marcos é jogador de futebol e Ana é ciclista” é: 
A) Marcos não é jogador de futebol ou Ana não é ciclista 
B) Marcos não é jogador de futebol e Ana não é ciclista 
C) Marcos não é jogador de futebol ou Ana é ciclista 
D) Marcos não é jogador de futebol se, e somente se, Ana não é ciclista 
 
55. A negação da proposição composta “Se possuo um emprego, então tenho um carro” é dada por 
A) “Possuo um carro e não tenho um emprego”. 
B) “Possuo um carro ou não tenho um emprego”. 
C) “Não possuo um emprego ou não tenho um carro”. 
D) “Não possuo um emprego e tenho um carro”. 
E) “Possuo um emprego e não tenho um carro”. 
 
56. Ao cadastrar os 2000 moradores de um certo bairro, uma equipe constatou que 1100 eram do sexo 
feminino, 400 eram crianças do sexo masculino e 800 eram adultos. 
Com base nesses dados, pode-se afirmar que o número de adultos do sexo masculino era igual a 
A) 900 
B) 800 
C) 700 

RACIOCÍNIO LÓGICO  
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D) 500 
E) 400 
 
57. A frase: “Se o soldado chegou atrasado, então não fez atividade física” é equivalente à frase: 
A) O soldado chegou atrasado e não fez atividade física 
B) O soldado chegou atrasado e fez atividade física 
C) O soldado chegou atrasado ou fez atividade física 
D) O soldado não chegou atrasado ou não fez atividade física 
E) O soldado chegou atrasado se, e somente se, não fez atividade física 
 
58. Uma instituição pública de ensino ofereceu um curso gratuito para um concurso público. Nesse 
curso, foram oferecidas as disciplinas de Matemática, Português e Informática, e cada pessoa poderia 
se inscrever somente em uma dessas disciplinas. Após a finalização de todas as inscrições, constatou-
se que: 
• 107 pessoas se inscreveram em Matemática ou em Informática; 
• 74 pessoas se inscreveram em Português ou em Matemática; 
• 91 pessoas se inscreveram em Português ou em Informática. 
Dessa forma, o total de pessoas inscritas nesse curso é igual a 
A) 91. 
B) 100. 
C) 107. 
D) 125. 
E) 136. 
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Instruções: Elabore um texto dissertativo-argumentativo com extensão mínima de 20 (trinta e cinco) 
linhas e, no máximo, 30 (trinta) linhas, expondo suas ideias sobre o tema proposto. Não se esqueça de 
criar um título. 
 
Importante: 
1. Faça o rascunho de seu texto na página seguinte, revise-o e, a seguir, passe a limpo na folha definitiva; 
2. Não é permitido o uso de corretivo líquido. Caso cometa algum equívoco, risque-o e reescreva a 
passagem. 
3. Textos que não abordarem o tema proposto e que não tiverem o número mínimo de linhas delimitado 
NÃO serão considerados. 
4. A letra deverá ser legível e de tamanho regular. 
5. Seja original, autônomo e criativo, não copiando nenhum fragmento dos textos que orientam a prova 
de Língua Portuguesa. 
 

TEMA – Crise na Segurança Pública com foco na Crise do Sistema Prisional Brasileiro  
 
Solicitamos sua reflexão acerca do tema: a crise na segurança pública a partir do sistema prisioal 
no Brasil, orientando seu texto a partir das seguintes questões: Quais mudanças são necessárias 
para extingir a crise na segurança pública? Em que medida o sistema prisional no Brasil é 
responsável crise na Segurança Pública? 
 
Lembre-se de que sua dissertação deverá apresentar ideias organizadas, de acordo com a norma culta da 
língua escrita, fundamentada em argumentos consistentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REDAÇÃO 
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