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1  A presente prova terá a duração de 04 (quatro) horas. Verifique se este caderno de prova contém a quantidade 

de itens indicada em sua folha de respostas. Caso o caderno esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, 

solicite do fiscal de sala as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores. 

2  Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização do fiscal de sala. 

3 O candidato deverá permanecer no mínimo uma hora no local de realização das provas após o seu início. 

4 Ao terminar a prova chame o fiscal de sala, devolva-lhe o caderno de provas e a sua folha de respostas e deixe o 

local de prova. 

5 O candidato somente poderá levar o caderno de provas no decurso dos últimos quinze minutos anteriores ao 

horário determinado para o término das provas, ou apanhá-lo até quinze minutos após o término da prova com 

o fiscal de prova. 

6 Os três últimos candidatos de cada sala somente poderão deixar o local de prova juntos, assim que o último 

candidato entregar a folha de respostas. 

7 A desobediência a qualquer uma das determinações constantes no presente caderno ou na folha de respostas 

poderá implicar a anulação da sua prova. 

Orientação Geral 

 Em relação as sentenças constantes do caderno de questões, marque na folha de resposta C para as 

questões que julgue certas ou E para as questões que julgue erradas. Atenção com as marcações ao preencher a 

Folha de Respostas, esta é o único documento válido para a correção da suas repostas, tenha uma boa prova. 
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GEOGRAFIA DE RONDÔNIA 

Julgue os itens de 1 a 10, relativos à geografia de 

Rondônia. 

1. A hidrografia de Rondônia é parte integrante da 

Bacia Amazônica, maior bacia hidrográfica do 

planeta. Sobre os rios de Rondônia, afirma-se que 

O Guaporé nasce na Chapada dos Parecis, no 

Mato Grosso e se constitui em fronteira natural 

entre Brasil/Bolívia; já o Madeira nasce na junção 

dos rios Beni e Mamoré e é um dos principais 

afluentes do Amazonas pela margem direita. 

 

2. A Depressão do Guaporé, situada no norte de 

Rondônia, foi a última fronteira agrícola a ser 

desbravada pelo processo de colonização. No local 

predominava a vegetação do Cerrado, hoje extinta, 

para dar lugar à pecuária intensiva. 

 

3. Alguns pequenos agricultores residentes no 

município de Ouro Preto do Oeste (RO), 

organizados na Associação de Produtores 

Alternativos (APA), plantam roças e, ao mesmo 

tempo, mantêm a vegetação nativa. Como 

resultado, a cobertura vegetal das propriedades 

apresenta espécies típicas como ipê, mogno, 

cerejeira, consorciadas com espécies exóticas: 

cacau, babaçu, pupunha, café entre outras. Esse 

sistema de manejo sustentável é denominado 

agroflorestal. 

 

4. A localização geográfica é fator relevante para 

projetos e ações governamentais de apoio às 

populações regionais em território brasileiro. O 

Estado de Rondônia apresenta limites territoriais 

com as seguintes unidades da federação: Acre, 

Mato Grosso, Amazonas, Pará e Tocantins. 

 

5.  Um dos principais aspectos naturais da Região 

Amazônica é seu grande potencial hídrico. Sobre 

as características dos rios e bacias hidrográficas 

amazônicas é correto afirmar que surgem 

inúmeros rios temporários ou intermitentes devido 

ao predomínio de estruturas geológicas cristalinas; 

os rios perenes surgem exclusivamente onde os 

índices pluviométricos ultrapassam a 2000mm 

anuais. 

 

6. A partir da década de 1970, com a implantação da 

BR-364, criaram-se vários municípios em Rondônia 

e, simultaneamente, houve grandes fluxos 

migratórios que desenvolviam atividades 

econômicas ligadas ao agronegócio. Por sua vez 

novos fatores administrativos e políticos 

contribuíram para a evolução do status político de 

Rondônia. Este fato foi a criação do Estado de 

Rondônia, por Lei Federal de 1981. 

7.  A pecuária leiteira em Rondônia é considerada um 

dos setores mais importantes do agronegócio do 

estado por se tratar de uma das formas de 

aumentar a renda na agricultura familiar. A 

produção de leite no estado é responsável pelo 

aquecimento da economia de muitos municípios, 

sendo a microrregião de Porto Velho considerada 

a maior produtora. 

 

8.  Sobre a economia, pode-se afirmar que Rondônia 

desponta como um dos mais promissores pólos de 

desenvolvimento da atualidade, registrando um 

crescimento acima da média nacional na última 

década, revelando sua imensa potencialidade 

produtiva, nos setores da indústria, comércio e 

prestação de serviços. 

 

9.  O anúncio da construção das hidrelétricas de 

Santo Antônio e Jirau no rio Madeira, em 

Rondônia, provocou um boom no estado. A 

perspectiva de novos empreendimentos 

imobiliários, investimentos de empresas e 

comércio, contrastou fortemente com o desagrado 

da população que será removida das áreas que 

ocupa, para dar lugar à montagem necessária à 

construção das usinas. Entre os impactos sociais 

negativos vivenciados pelas populações das áreas 

onde serão instaladas as usinas hidrelétricas, 

destacamos a crise de identidade da população 

removida por não ter vínculo com a área escolhida 

para a sua moradia. 

 

10.  A área compreendida pelo estado de Rondônia 

apresenta certos contrastes de configurações que 

podem ser agrupadas em quatro partes distintas: 

Planície Amazônica; Encosta Setentrional do 

Planalto Brasileiro; Chapada dos Parecis e Vale do 

Guaporé-Mamoré. 
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HISTÓRIA DE RONDÔNIA 

Julgue os itens de 11 a 20, relativos à história de Rondônia. 

11. A exploração do látex na região amazônica levou a 

formação de grandes seringais, pertencendo a 

grandes latifundiários, chamados na região de 

seringalistas. Os trabalhadores eram os 

seringueiros. O regime de trabalho era baseado na 

dependência entre o seringueiro e o seringalista 

através do sistema de aviamento (crédito/ dívida), 

chamado de regime do barracão. 

 

12. O Tratado de Petrópolis assinado em 17 de 

novembro de 1903 entre o Brasil e a Bolívia, 

tratava da renúncia da Bolívia sobre o território em 

questão, o Acre, mediante o pagamento, pelo 

Brasil de uma indenização de 2 milhões de libras 

esterlinas. O Tratado obrigava ainda o Brasil a 

construir uma ferrovia que contornasse o trecho 

encachoeirado do Rio Madeira, exigência do 

governo boliviano para resolver os problemas de 

transporte no escoamento da produção. Esse 

episódio ficou conhecido como a questão de 

Rondônia. 

 

13. Em resposta ao Tratado de Petrópolis as obras da 

ferrovia Madeira Mamoré foram reiniciadas em 

1907, após a concessão para construção da 

ferrovia ter sido comprada pelo norte-americano 

Percival Farquhar, que fundou a P. & T. Collins, 

subsidiária da Brasil Railway Co.  

 

14. O povoamento de Porto Velho se deu a partir da 

ferrovia Madeira Mamoré em 1907. Contava com 

água tratada, luz elétrica, jornal em inglês, 

lavanderia, fábricas de gelo e biscoito, além do 

moderno hospital da Candelária. O povoamento 

de Porto Velho foi elevado a município em 1914 e 

seu primeiro superintendente foi Jônatas Pedrosa. 

 

15. A denominação política desta região, hoje Estado 

de Rondônia passou por algumas mudanças ao 

longo do tempo. A criação do Território Federal do 

Guaporé foi em 13 de setembro de 1943 e Aluizio 

Pinheiro Ferreira foi o primeiro governador. Em 17 

de fevereiro de 1956 muda-se o nome para 

Território Federal de Rondônia em homenagem ao 

Marechal Candido Mariano da Silva Rondon. E com 

Jorge Teixeira há a criação do Estado de Rondônia 

em 22 de dezembro de 1981. 

 

16. No início de 1960 houve uma onda migratória na 

região de Rondônia, composta por garimpeiros em 

busca de cassiterita. A importância do extrativismo 

mineral fez com que o governo federal criasse a 

Província Estanífera de Rondônia, que abrangia 

também parte do Acre, Amazonas e Mato Grosso. 

17. A BR-364 impulsionou um novo e definitivo surto 

migratório para a região a partir de 1970, diferente 

dos outros fluxos migratórios, este foi em busca de 

terra para a agricultura, até meados da década de 

80 o fluxo migratório continuou intenso, o que 

possibilitou a criação de diversos municípios que 

hoje integram o Estado de Rondônia. 

 

18. Na década de 80 o governo federal, através do 

INCRA implantou o primeiro projeto de 

colonização em Rondônia, o Pic Ouro Preto, na 

região central do Estado, em terras antes 

pertencentes ao seringal Ouro Preto, se 

constituindo na primeira experiência de 

colonização oficial realizada na Amazônia.  

 

19. O Coronel Jorge Teixeira de Oliveira foi nomeado 

pelo presidente João Batista Figueiredo em 10 de 

abril de 1979 como governador do Território 

Federal de Rondônia para estruturar e transformar 

em Rondônia em Estado. No dia 22 de dezembro 

de 1981 é criado o Estado pela Lei Complementar 

n° 41, Jorge Teixeira é novamente nomeado pelo 

presidente Figueiredo como governador do Estado 

de Rondônia. 

 

20. Jorge Teixeira de Oliveira foi exonerado do cargo 

de governador de Rondônia, em 1985, pelo 

presidente José Sarney, que nomeou em seu lugar, 

como governador “tampão”, Jerônimo Garcia de 

Santana (1985-1987). O primeiro governador do 

Estado eleito pelo povo foi Ângelo Angelim do 

PMDB. 
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LINGUA PORTUGUÊSA 

Julgue o itens 21, acerca do texto abaixo. 

O homem, como ser histórico, é o construtor 

da sociedade e o responsável pelo rumo que ela venha 

a tomar. Tornamo-nos seres humanos na dialética 

mesma da hominização, ao produzirmos e 

transformarmos coletivamente a cultura e nos 

construirmos como sujeitos. 

A nossa cultura atual, eivada de violências 

físicas e simbólicas, tem levado os seres humanos à 

massificação, à desumanização e à autodestruição. 

Fazendo frente a essa crise, a Cultura da Paz surge 

como uma proposta da ONU que tem por objetivo 

conscientizar a todos - governos e sociedades civis - 

para que se unam em busca da superação da falência 

do nosso paradigma atual, conclamando para a 

construção de um novo modelo substitutivo, assentado 

em ações, valores e princípios calcados em uma nova 

ética social, no respeito à diversidade cultural e na 

diminuição das desigualdades e injustiças. 

Editorial. Revista da Faculdade de Educação do Estado da 

Bahia. Ano 10, n.º 14, jan./jun., 2001 (com adaptações). 

21. O aposto "como ser histórico" (L.1) esclarece ou 

justifica as razões das características de homem 

que o período sintático apresenta a seguir. 

 

Julgue os itens de 22 a 26, acerca do texto abaixo.  

Os novos sherlocks 

Dividida basicamente em dois campos, 

criminalística e medicina legal, a área de perícia nunca 

esteve tão na moda. Seus especialistas volta e meia 

estão no noticiário, levados pela profusão de casos que 

requerem algum tipo de tecnologia na investigação. 

Também viraram heróis de seriados policiais campeões 

de audiência. Nos EUA, maior produtor de programas 

desse tipo, o sucesso é tão grande que o horário nobre, 

chamado de prime time, ganhou o apelido de crime 

time. Seis das dez séries de maior audiência na TV 

norte-americana fazem parte desse filão. 

Pena que a vida de perito não seja tão fácil e 

glamorosa como se vê na TV. Nem todos utilizam 

aquelas lanternas com raios ultravioleta para rastrear 

fluidos do corpo humano nem as canetas com raio 

laser que traçam a trajetória da bala. “Com o avanço 

tecnológico, as provas técnicas vêm ampliando seu 

espaço no direito brasileiro, principalmente na área 

criminal”, declara o presidente da OAB/SP, mas, antes 

disso, já havia peritos que recorriam às mais diversas 

ciências para tentar solucionar um crime. 

Na divisão da polícia brasileira, o pontapé inicial 

da investigação é dado pelo perito, sem a companhia 

de legistas, como ocorre nos seriados norte-

americanos. Cabe a ele examinar o local do crime, fazer 

o exame externo da vítima, coletar qualquer tipo de 

vestígio, inclusive impressões digitais, pegadas e 

objetos do cenário, e levar as evidências para análise 

nos laboratórios forenses. 

Pedro Azevedo. Folha Imagem, ago./2004 (com 

adaptações) 

22. Está explícita no último parágrafo do texto a 

seguinte relação de causa e consequência: o perito 

examina o local do crime, faz o exame externo da 

vítima e coleta qualquer tipo de vestígio porque 

precisa levar as evidências para análise nos 

laboratórios forenses.   

 

23. A informação contida no trecho "Na divisão (...) 

legistas" (L. 22-24), reescrita em ordem direta e na 

voz ativa, fica assim: O perito, sem a companhia de 

legistas, na divisão da polícia brasileira, dava o 

pontapé inicial da investigação.  

 

 

24. A forma verbal "utilizam" (L. 13) está 

complementada por um objeto direto composto 

por dois núcleos.  

 

25. A expressão entre vírgulas "maior produtor de 

programas desse tipo" (L .7-8) pode ser suprimida 

da frase, sem prejuízo sintático ou semântico, por 

estar exercendo a função de aposto explicativo.  

 

26. Na oração "que requerem algum tipo de 

tecnologia na investigação" (L. 4-5), o pronome 

relativo "que" refere-se ao antecedente "casos" e 

exerce a função sintática de sujeito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE RONDÔNIA – Processo de Seleção Interna 2014 Página 5 

CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS PM 

Julgue os itens de 27 a29, acerca do texto abaixo.  

O valor da vida é de tal magnitude que, até 

mesmo nos momentos mais graves, quando tudo 

parece perdido dadas as condições mais excepcionais e 

precárias – como nos conflitos internacionais, na hora 

em que o direito da força se instala negando o próprio 

Direito, e quando tudo é paradoxal e inconcebível -, 

ainda assim a intuição humana tenta protegê-lo contra 

a insânia coletiva, criando regras que impeçam a 

prática de crueldades inúteis.  

Quando a paz passa a ser apenas um instante 

entre dois tumultos, o homem tenta encontrar nos céus 

do amanhã uma aurora de salvação. A ciência, de 

forma desesperada, convoca os cientistas a se 

debruçarem sobre as mesas de seus laboratórios, na 

procura de meios salvadores da vida.  

Nas salas de conversação internacionais, 

mesmo entre intrigas e astúcias, os líderes do mundo 

inteiro tentam se reencontrar com a mais irrecusável de 

suas normas: o respeito pela vida humana.  

Assim, no âmago de todos os valores, está o 

mais indeclinável de todos eles: a vida humana. Sem 

ela, não existe a pessoa humana, não existe a base de 

sua identidade. Mesmo diante da proletária tragédia de 

cada homem e de cada mulher, quase naufragados na 

luta desesperada pela sobrevivência do dia-a-dia, 

ninguém abre mão do seu direito de viver. Essa 

consciência é que faz a vida mais que um bem: um 

valor. A partir dessa concepção, hoje, mais ainda, a vida 

passa a ser respeitada e protegida não só como um 

bem afetivo ou patrimonial, mas pelo valor ético de que 

ela se reveste. Não se constitui apenas de um meio de 

continuidade biológica, mas de uma qualidade e de 

uma dignidade que faz com que cada um realize seu 

destino de criatura humana.  

Internet: Acesso em ago./2004 (com adaptações). 

27. No penúltimo parágrafo, encontra-se uma 

redundância: a afirmação de que o soberano dos 

valores é a vida humana, sem a qual não existe a 

pessoa humana, sequer a sua identidade. 

 

28. No segundo parágrafo, estão presentes as ideias 

de que a paz é ilusória, não passando de um 

instante apenas de trégua entre dois tumultos, e de 

que, para mantê-la, os cientistas se desdobram à 

procura de fórmulas salvadoras da humanidade e 

os líderes mundiais se encontram para preservar o 

respeito recíproco.  

 

29. O primeiro parágrafo discorre acerca da 

valorização da existência e da necessidade de 

proteção da vida contra a insânia coletiva, por 

intermédio de normas de convivência que 

impeçam a prática de crueldades inúteis, 

principalmente em épocas de graves conflitos 

internacionais, quando o direito da força 

contrapõe-se à força do Direito e quando a 

situação se apresenta paradoxal e inconcebível.  

 

Os itens de 30 a 36 apresentam fragmentos adaptados de 

textos diversos. Julgue-os no que se refere à correção 

gramatical e ortográfica. 

30. Caraguatatuba passará a exigir ficha criminal de 

quem quizer ocupar algum imóvel na cidade na 

temporada. 

 

31. Que a suposta longevidade dos índios fosse efeito 

dos bons céus, bons ares, boas águas de que 

desfrutavam eles, é o que a todos resulta patente. 

 

32. “Seria ingênuo pensar que esse mito desapareceu 

com a recente crise, mas, que ele está mal das 

pernas, está.”  (ANEEL, 2010) O sentido da 

expressão “mal das pernas”, característica da 

oralidade, seria prejudicado caso se substituísse 

“mal” por mau. 

 

33. “Parece que sim, porque as descobertas científicas, 

os eventos que isso suscita e as opiniões sobre eles, 

em um mundo também potencialmente 

globalizado em seus aspectos econômicos, 

políticos e midiáticos, interessam às pessoas, que 

dele receberão efeitos.” No período acima a 

substituição do ponto final por ponto de 

interrogação manteria a coerência do texto, mas, 

nesse caso, de acordo com a gramática normativa, 

o vocábulo “porque” deveria ser grafado por que. 

 

34. “A ortografia da língua portuguesa considera 

incorreta a grafia percentagem no lugar de 

"porcentagem". 

 

35. A palavra “catorze” poderia ser corretamente 

grafada da seguinte forma: quatorze. 

 

36. O trecho “Mas os dados escondem um retrato 

brasileiro que pede atenção: os homens continuam 

vivendo menos do que as mulheres.” pode ser 

reescrito, mantendo-se a correção gramatical e o 

sentido original do texto, da seguinte forma: “Os 

dados porém, mascaram uma fasceta do país que 

devemos prestarmos atenção: as mulheres tem 

apresentado mais longevidade que os homens.” 
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Julgue os itens 37 e 38, acerca do texto abaixo.  

A ordem do poder atual exige celebração 

contínua, ligada à afirmação do indivíduo de realização 

do próprio prazer. O que se quer é o show de pura 

excitação. É como se a redenção da ordem humana 

estivesse, de fato, ao alcance das pistas e do ecstasy, da 

noite industrial, com sua utopia sintética e consumível. 

E a pequena boate de Santa Maria tinha as 

características da cultura global. 

 O acontecimento na boate Kiss, no início deste 

ano, teve o elemento universal da catástrofe, 

representou a humanidade. Em parte, porque, de fato, 

algo diz que poderia ter sido com meu filho ou comigo. 

As pessoas sentem-se comprometidas. Se fossem 

comprometidas assim com a política, seria fascinante. 

Mas não são.  

Tales, A.M. ab’Saber. A múscia do tempo infinito. SP: Cosac 

Naify, 2012 p. 44 (com adaptações) 

37. No 2.º parágrafo, o autor do texto aponta a 

insuficiência do comprometimento dos cidadãos 

com questões políticas que extrapolem o universo 

da vida pessoal e não ensejem a identificação com 

as pessoas prejudicadas em algum acontecimento. 

 

38. Infere- se do 1.º parágrafo do texto que, na 

atualidade, quando jovens buscam situações de 

prazer e contínua excitação, estão, de fato, 

cumprindo mandamento da cultura global.  

 

Julgue os itens 39 e 40, acerca do texto abaixo.  

Acho que, se eu não fosse tão covarde, o 

mundo seria um lugar melhor. Não que a melhora do 

mundo dependa de uma só pessoa, mas, se o medo 

não fosse constante, as pessoas se uniriam mais e 

incendiariam de entusiasmo a humanidade. Mas o que 

vejo no espelho é um homem abatido diante das 

atrocidades que afetam os menos favorecidos.  

Se tivesse coragem, não aceitaria crianças 

passarem fome, frio e abandono. Elas nos assustam 

com armas nos semáforos, pedem esmolas, são 

amontoadas em escolas que não ensinam, e, por mais 

que chorem, somos imunes a essas lágrimas.  

Sou um covarde diante da violência contra a 

mulher, do homem contra o homem. E porque os 

índios estão tão longe da minha aldeia e suas flechas 

não atingem meus olhos nem o coração, não me 

importa que tirem suas terras, sua alma. Analfabeto de 

solidariedade, não sei ler sinais de fumaça. Se tivesse 

um nome indígena, seria “cachorro medroso”. Se fosse 

o tal ser humano forte que alardeio, não aceitaria 

famílias sem terem onde morar. 

Sérgio Vaz. Antes que seja tarde. In: Caros 

Amigos, Mai/2013, p. 8 (com adaptações). 

39. A supressão das vírgulas que isolam a oração “se o 

medo não fosse constante” (L. 3-4) não afetaria a 

correção gramatical do texto. 

 

40. O verbo alardear, em “Se fosse o tal ser humano 

forte que alardeio” (L. 19-20), está empregado no 

sentido de vangloriar-se, gabar-se. 

 

ATUALIDADES 

Julgue os itens de 41 a 50, relativos à atualidades. 

41. Em 12 de fevereiro de 2014 pela primeira vez na 

história, o Plenário da Câmara julgou um processo 

de cassação de parlamentar pelo sistema do voto 

aberto, e o resultado foi o que todos esperavam. 

Com 467 votos, o deputado Natan Donadon, de 

Rondônia, que está preso na Penitenciária da 

Papuda, em Brasília, perdeu o mandato. Não se 

registrou sequer um voto contra a cassação, 

apenas um dos presentes em plenário se absteve 

de votar. Com a perda do mandato de Natan 

Donadon, quem assume definitivamente a vaga é 

o suplente Amir Lando, do PMDB de Rondônia. 

 

42. O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou dia 

25 de março de 2014 o marco civil da internet (PL 

126/11, do Executivo), que disciplina direitos e 

proibições no uso da internet, assim como define 

os casos em que a Justiça pode requisitar registros 

de acesso à rede e a comunicações de usuários. A 

matéria foi aprovada em votação simbólica e será 

encaminhada para o Senado. Com a aprovação do 

Marco Civil da Internet pela Câmara, o Brasil dá um 

passo vigoroso para consolidar a legislação que, ao 

mesmo tempo, garante o livre acesso à internet e 

assegura o direito à privacidade e à liberdade de 

expressão. O marco civil baliza também o princípio 

da não neutralidade da rede, fazendo que uma 

empresa possa impor seus conteúdos ou que as 

operadoras limitem a liberdade de navegação e 

postagem do internauta de acordo com o quanto 

cada um pode pagar pelo serviço. 
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43. Este ano em São Paulo a situação por causa da 

estiagem é grave. Além da questão energética ainda 

tem a grande perda econômica pela agricultura com 

a perda no milho, na cana, no amendoim, nas 

hortaliças e a quantidade de chuva, este ano, está 

muito abaixo do esperado. Para resolver o problema 

energético causado pela seca o governo de SP 

propõe a captação da água do Rio Paraíba do Sul (RJ) 

pra abastecer São Paulo em épocas de seca no 

Sistema Cantareira. Proposta essa aceita pelo governo 

do RJ. 

 

44. Neste ano de 2014 o Brasil teve o verão mais quente 

em 53 anos, segundo o Instituto Nacional de 

Meteorologia. Um verão de apagões - até mesmo no 

aeroporto mais movimentado no país. E de 

termômetros mostrando temperaturas improváveis, 

que mexeram com a economia e os ânimos das 

pessoas. São Paulo e Minas sofreram mais com a seca 

e são estados produtores importantes.  A seca que 

atinge grande parte do território brasileiro teve um 

impacto direto nos preços de alguns alimentos. 

 

45. Pesquisadores encontraram mais de 100 sítios 

arqueológicos em Porto Velho. A descoberta foi 

possível com a construção das duas usinas 

hidrelétricas do Rio Madeira, em Rondônia. Mais de 

50 mil fragmentos de objetos como garrafas, vasos e 

moedas da época do Império, há mais de 100 anos, 

foram encontrados próximos à Capela de Santo 

Antônio, na capital. 

 

46. O aniversário de três anos da Operação Lei Seca 

em Rondônia é comemorada em grande estilo. A 

capital recebeu o Coordenador Geral da Lei Seca 

do Rio Janeiro o major Marco Andrade juntamente 

com sua equipe. Rio de Janeiro é o Estado pioneiro 

na operação. Já houve redução de 30% nos índices 

de acidentes. O major PM RJ que veio trazer 

experiências a serem somadas as ações 

desenvolvidas em nosso Estado, disse que as 

operações diminuíram em muito os acidentes de 

trânsito em nível nacional. Segundo o Diretor Geral 

do Detran, Airton Gurgacz, com base em estudos 

realizados na coordenadoria de estatística do 

Detran/RO, cerca de 22,7% do índice de acidentes 

com vítimas foi reduzido no Estado desde a 

implantação da operação Lei Seca. 

 

47. Durante o feriado de carnaval desse ano, a Polícia 

Rodoviária Federal (PRF) contabilizou, nos 70 mil 

quilômetros de rodovias federais, 3.201 acidentes, 

1.823 feridos e 155 mortes, entre a meia-noite de 

sexta-feira (28 de fevereiro) e a meia-noite da 

Quarta-Feira de Cinzas (5). Com isso, houve 

redução de 9% no número de acidentes, de 16% 

na taxa de feridos e de 6% no índice de óbitos, na 

comparação com o carnaval do ano passado. A 

intensificação da fiscalização e as novas 

tecnologias são apontadas como fatores decisivos 

para a redução dos números em ambos os 

períodos. É, segundo a entidade, o terceiro ano 

consecutivo de redução desses números. 

 

48. A Venezuela tem enfrentado momentos de tensão 

desde o início de fevereiro de 2014, com protestos de 

estudantes e opositores contra o governo. A situação 

se agravou em 12 de fevereiro, quando uma 

manifestação contra o presidente Nicolás 

Maduro terminou com três mortos e mais de 20 

feridos. Ao mesmo tempo em que milhares foram às 

ruas para criticar o governo – em um contexto de 

inflação, insegurança, escassez de produtos básicos e 

alta criminalidade –, outros milhares se manifestaram 

em favor de Maduro e contra os oposicionistas. Após a 

tensão inicial, as manifestações diminuíram e a 

violência também. A crise política na Venezuela tem 

caráter totalmente local, sem interferência ou 

consequência com as relações internacionais com 

outros países. 

 

49. Bombeiros fazem nova inspeção em casas 

noturnas de Porto Velho no início desse ano em 

que se completam dois anos da tragédia na Boate 

Kiss, em Santa Maria (RS). Desde lá as inspeções se 

tornaram mais frequentes. Em Porto Velho, 15 

profissionais trabalham diretamente nas blitzes. Há 

três anos 40 casas noturnas existiam na capital, dez 

fecharam as portas e não mais voltaram a 

funcionar por não atenderem às normas de 

segurança. 

 

50. Os três homens desapareceram no dia 16 de 

dezembro de 2013, quando viajavam de carro pela 

BR-230 (Rodovia Transamazônica). Após quase dois 

meses de buscas, os corpos foram encontrados em 

fevereiro deste ano em terras indígenas Tenharim-

Marmelo. A região fica localizada a 100 quilômetros 

de distância de Humaitá, município do Amazonas. No 

dia 25 de dezembro do ano passado, moradores da 

região promoveram diversos protestos para cobrar 

agilidade da Polícia Federal em Rondônia (PF-RO) nas 

buscas pelos desaparecidos. Os manifestantes 

chegaram a atear fogo em carros, barcos e nas sedes 

da Fundação Nacional do Índio (Funai) em Humaitá. 

A morte dos três homens teria relação com a 

cobrança de pedágio feita por indígenas em um 

trecho da Transamazônica, em quem há constantes 

conflitos. Para moradores, os crimes seria uma 

retaliação dos índios pela morte do cacique Ivan 

Tenharim, que teve o corpo encontrado na rodovia 

no início de dezembro de 2012. 
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CONHECIMENTOS PROFISSIONAIS 

Segundo o Direito Administrativo Brasileiro, julgue os itens 

subsequentes. 

51. A administração pública direta e indireta de 

qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 

princípios de legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência. 

 

52. Considera-se poder de polícia atividade da 

administração pública que, limitando ou 

disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula 

a prática de ato ou a abstenção de fato, em razão 

de interesse público concernente à segurança, à 

higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da 

produção e do mercado, ao exercício de atividades 

econômicas dependentes de concessão ou 

autorização do Poder Público, à tranquilidade 

pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos 

individuais ou coletivos. 

 

53. A competência é um dos elementos do ato 

administrativo, significando o resultado que a 

administração quer alcançar com a prática do ato. 

Em sentido amplo, corresponde à consecução de 

um interesse público. 

 

54. Será vinculado o ato administrativo quando 

suportado em regramento que não atinge todos os 

aspectos da atuação administrativa; deixando a lei 

certa margem de liberdade de decisão diante do 

caso concreto, de modo que a autoridade poderá 

optar por uma dentre várias soluções possíveis, 

segundo critérios de oportunidade e conveniência. 

 

55. A administração pode cancelar seus próprios atos, 

quando eivados de vícios que os tornam ilegais, 

porque deles não se originam direitos; ou anulá-los, 

por motivo de conveniência ou oportunidade, 

respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em 

todos os casos, a apreciação judicial. 

 

Segundo o Direito Constitucional, julgue os itens 

subsequentes. 

56. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas 

relações internacionais, entre outros, pelos 

seguintes princípios: independência nacional, 

prevalência dos direitos humanos, 

autodeterminação dos povos, não-intervenção e 

concessão de asilo político. 

 

57. É inviolável o sigilo da correspondência e das 

comunicações telegráficas, de dados e das 

comunicações telefônicas, salvo, no último caso, 

por ordem judicial ou de autoridade policial 

competente, nas hipóteses e na forma que a lei 

estabelecer para fins de investigação criminal ou 

instrução processual penal. 

 

58. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos 

informações de seu interesse particular, ou de 

interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no 

prazo da lei, sob pena de responsabilidade, 

ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à 

segurança da sociedade e do Estado. 

 

59. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo o 

naturalizado, em caso de crime comum, praticado 

antes da naturalização, ou de comprovado 

envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e 

drogas afins, na forma da lei. 

 

60. Será declarada a perda da nacionalidade do 

brasileiro que adquirir outra nacionalidade, salvo 

nos casos de reconhecimento de nacionalidade 

originária pela lei estrangeira ou de imposição de 

naturalização, pela norma estrangeira, ao brasileiro 

residente em estado estrangeiro, como condição 

para permanência em seu território ou para o 

exercício de direitos civis. 

 

61. São inelegíveis, no território de jurisdição do titular, 

o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins, 

até o segundo grau ou por adoção, do Presidente 

da República, de Senador da República, de 

Governador de Estado ou Território, do Distrito 

Federal, de Prefeito ou de quem os haja substituído 

dentro dos seis meses anteriores ao pleito, salvo se 

já titular de mandato eletivo e candidato à 

reeleição. 

 

Segundo os Direitos Humanos, julgue os itens 

subsequentes. 

62. Para alguns filósofos e juristas, os direitos humanos 

equivalem a direitos naturais, ou seja, aqueles que 

são inerentes ao ser humano. Outros preferem 

tratar os direitos humanos como sinônimo de 

direitos fundamentais, conjunto normativo que 

resguarda os direitos dos cidadãos. 
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63. São alguns dos documentos históricos 

reconhecidos internacionalmente e que restringem 

a atuação do Estado em relação aos direitos do 

homem: Magna Carta de 1215, Petition of Rights 

(1628), Declaração de Direitos do Estado da 

Virgínia (1776) e Declaração dos Direitos do 

Homem e do Cidadão (1789). 

 

64. Os direitos de 1ª geração, também chamados de 

solidariedade ou fraternidade, englobam um meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, a paz, uma 

qualidade de vida saudável, a autodeterminação 

dos povos, além de outros direitos difusos. 

 

65. São algumas das características dos direitos 

humanos: universalidade, indivisibilidade, 

interdependência, prescritibilidade, 

complementariedade, inviolabilidade, 

indisponibilidade e irrenunciabilidade. 

 

66. No Brasil, os direitos humanos são ilimitados, razão 

pela qual um cidadão só pode permanecer preso 

após ser processado e julgado por autoridade 

judiciária competente. 

 

Julgue os itens subsequentes, relativos ao Estatuto dos 

Policiais Militares do Estado de Rondônia. 

67. Segundo o Decreto-Lei, Nº 09-A, de 09/03/1982, a 

Polícia Militar, dentre os vários tipos de 

policiamento, se utiliza do policiamento geral, 

urbano e rural; do policiamento de radiopatrulha 

terrestre e aérea; além do policiamento de trânsito, 

para cumprir suas obrigações de polícia ostensiva e 

da preservação da ordem pública. 

 

68. Com a nova redação do Estatuto dos Policiais 

Militares do Estado de Rondônia, mediante a 

alteração oferecida pela LC Nº 128 DE 13/02/2014 

– DOE Nº3169, 17/02/2014, passa a ser requisito 

para ingresso na carreira Policial Militar: “possuir, 

no mínimo, diploma de conclusão do ensino 

superior”. 

 

69. O Decreto-Lei, nº 09-A, de 09/03/1982 especifica 

que “o cargo policial-militar é considerado vago a 

partir de sua criação ou desde o momento em que 

o Policial-Militar exonerado, dispensado   ou   que 

tenha recebido determinação expressa da 

autoridade competente o deixa, até que outro 

Policial-Militar nele tome posse(...). 

 

70. Segundo Estatuto dos Policiais Militares de 

Rondônia, são manifestações essenciais do valor 

policial-militar: I - o patriotismo traduzido pela 

vontade inabalável de cumprir o dever policial-

militar e solene juramento de fidelidade à Pátria; II - 

o civismo e o culto das tradições históricas, III - a fé 

na missão elevada da Polícia Militar; IV - o amor à 

profissão e o entusiasmo com que a exerce; V - o 

aprimoramento técnico-profissional; VI - o espírito 

de corpo e orgulho pela Corporação. 

 

71. Segundo o Decreto-Lei 9-A, de 09/03/1982, o 

Comandante-Geral, no interesse da salvaguarda da 

dignidade dos policiais-militares, além das demais 

medidas legais, poderá determinar a abertura de 

uma Sindicância Regular, para apurar a origem e 

natureza dos seus bens, sempre que houver razões 

que recomendem tal medida. 

 

72. Pelo Estatuto dos Policiais Militares de Rondônia, 

têm-se que o Policial-Militar, presumivelmente 

incapaz de permanecer na ativa da Polícia Militar 

do Estado, será, na forma da legislação peculiar 

submetido: I - ao Conselho de Disciplina Superior, 

quando Oficial PM; II - ao Conselho de Justificação, 

quando Aspirante-a-Oficial PM e Praça com 

estabilidade assegurada; III - a Processo 

Administrativo Disciplinar, quando Aspirante-a-

Oficial PM e Praça sem estabilidade assegurada. 

 

Julgue os itens de 73 a 77, relativos às Diretrizes de Ação 

Operacional vigentes na Polícia Militar do Estado de 

Rondônia (D-3-PM). 

73. São consideradas técnicas policiais militares: 

Emprego de algemas; Busca; Abordagem e 

Vistoria; Escoltas e Perseguição.  

 

74. Os principais grupos vulneráveis elencados nas 

Diretrizes de Ação Operacional – DAO, são: 

Mulheres; Crianças e adolescentes; Idosos; Gays, 

lésbicas, transgêneros e bissexuais; Deficientes 

físicos ou mentais. 

 

75. São considerados tipos de policiamento: 

Policiamento ostensivo a pé; Policiamento 

ostensivo motorizado; Policiamento ostensivo com 

embarcação; Policiamento ostensivo com bicicleta 

e Policiamento ostensivo aéreo.  

 

76. A guarnição de serviço ao chegar no local do 

crime, em ocorrência policial com vítima 

gravemente ferida, deve, antes de adotar qualquer 

outra medida, prestar socorro à vítima, se o caso 

exigir.  

 

77. A Primeira intervenção em ocorrências de alta 

complexidade é a ação desenvolvida pela primeira 

guarnição que chega ao local do evento a qual 

muitas vezes, pela sua eficiência, torna a 

montagem do gabinete de gerenciamento de crise 

desnecessária pela resolução precoce do evento.  
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Julgue os itens seguintes à luz do Regulamento Disciplinar 

da Polícia Militar do Estado de Rondônia. 

78. Os alunos do Curso de Formação de Oficiais da 

Polícia Militar - CFO, oriundos do meio civil, ou seja, 

não eram militares por ocasião do ingresso no 

Curso, sendo admitidos temporariamente para 

frequentar o CFO, não estão sujeitos ao 

Regulamento Disciplinar da Polícia Militar – RDPM, 

somente às regras do manual do aluno 

estabelecidas pela Diretoria de Ensino. 

 

79. Segundo o grau de intensidade, a natureza da 

transgressão disciplinar poderá ser: leve, média, 

grave ou gravíssima. 

 

80. O Secretário de Segurança do Estado é 

competente para aplicar punição disciplinar a 

todos policiais militares com até 10 (dez) dias de 

prisão, exceto se o cargo de Secretário estiver 

sendo ocupado por Delegado de Polícia Civil ou 

Delegado de Polícia Federal. 

 

81. O Processo Apuratório Disciplinar Sumário - PADS, 

poderá ser instruído por Sargento, desde que seja 

possuidor do Curso de Aperfeiçoamento. 

 

82. O policial militar será classificado em um dos 

seguintes comportamentos: excepcional, quando 

possuir mais de 40 pontos positivos; ótimo, quando 

possuir entre 30 e 40 pontos positivos; bom, 

quando possuir entre 10 e 29 pontos positivos ou 

insuficiente, quando possuir menos de 10 pontos 

positivos. 

 

83. As praças sem estabilidade, quando submetidas a 

Processo Administrativo Disciplinar – PAD, ficam 

sujeitas ao mesmo rito processual do Conselho de 

Disciplina – CD, que é aplicado as praças com 

estabilidade. 

 

Quanto aos princípios da Polícia Comunitária, julgue os 

seguintes itens: 

84. No Brasil, o conceito de Polícia Comunitária é 

particularizado, pertencente a uma ou outra 

organização policial que o adota, dentro de 

critérios peculiares de mera aproximação com a 

sociedade. 

 

85. No bairro Paracuri situado no Distrito de Icoaraci, 

zona Noroeste da cidade de Belém, Estado do 

Pará, encontra-se a Escola Estadual de Ensino 

Fundamental e Médio Coronel Sarmento. Em 

frente à escola, recentemente, ocorreu o homicídio 

de Mamoelzito; um perigoso traficante da região. 

Tal fato deixou toda a comunidade estudantil 

aterrorizada. Baseando-se na Filosofia de Polícia 

Comunitária, o principal procedimento a ser 

adotado pelo comandante do policiamento da 

área, é solicitação do aumento de efetivo e de 

viaturas, agindo de forma repressiva, evitando-se 

que fatos dessa natureza possam novamente 

ocorrer, garantindo assim, a segurança da 

comunidade. 

 

86. Para a implantação do sistema de Policiamento 

Comunitário é necessário que todos na instituição 

conheçam os seus princípios, praticando-os 

permanentemente e com total honestidade de 

propósitos. Dentre estes princípios tem-se o da 

“Resolução Preventiva de Problemas a curto e a 

longo prazo”, o que segundo a doutrina, nada 

mais é que o dever de oferecer à comunidade um 

serviço policial descentralizado e personalizado, 

com endereço certo, onde a ordem não deve ser 

imposta de fora para dentro, mas as pessoas 

devem ser encorajadas a pensar na polícia como 

um recurso a ser utilizado para ajuda-las a resolver 

problemas atuais de sua comunidade. 

 

87. “A polícia é o público e o público é a polícia: os 

policiais são aqueles membros da população que 

são pagos para dar atenção em tempo integral às 

obrigações dos cidadãos”.  

A afirmativa acima se refere a uma das diferenças 

da polícia comunitária para com a polícia 

tradicional. 

 

88. Segundo a doutrina, são princípios da Polícia 

Comunitária: “Filosofia e Estratégia 

Organizacional”, “Criatividade e apoio básico”, 

“Limitação do Mandato Policial”. 

 

Segundo o Direito Penal, julgue os itens subsequentes. 

89. Muito embora o agente esgote os meios, para se 

configurar a desistência voluntária é necessário 

que ele desista de prosseguir na execução. Já no 

arrependimento eficaz, é necessário atuar 

posteriormente para evitar o resultado lesivo a 

outrem, porém, o agente não esgota os atos de 

execução. 

 

90. Haverá crime impossível naqueles casos em que os 

meios empregados sejam ineficazes para obtenção 

dos resultados, ainda que o agente acredite que 

aqueles meios sejam eficazes e atue em seguida 

para evitar o resultado.  
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91. A lei penal, nos casos de morte da vítima, e 

cuidando-se de ação penal privada, prevê que o 

cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, nesta 

ordem, suceda o ofendido.   

 

92. O dolo e a culpa não constituem elementos do fato 

típico.  

 

93. È correto afirmar que o fato cometido em estrita 

obediência à ordem não manifestamente ilegal de 

superior hierárquico, deve ser punido o autor da 

ordem e, quanto ao executante, há causa de 

redução da pena.  

 

94. O estrito cumprimento do dever legal e o exercício 

regular de direito não compõem o rol das causas 

de exclusão da antijuridicidade.  

 

Segundo o Direito Penal Militar, julgue os itens 

subsequentes. 

95. Um crime contra a vida de um civil praticado por 

policial militar de serviço, dentro de uma Base de 

Policiamento da Polícia Militar, é uma conduta 

classificada como Crime Militar, porém será de 

competência da justiça comum.  

 

96. O crime culposo contra a pessoa, em tempos de 

paz, praticados por militar em serviço, de acordo 

com a legislação penal militar, é considerado crime 

militar. 

 

97. È correto afirmar que para efeito da aplicação da 

Lei Penal Militar, que no caso de sentença 

condenatória irrecorrível, uma lei posterior que 

favoreça o agente não retroagirá. 

 

98. Comete crime de desacato a militar, nos termos do 

CPM, o policial militar que, ao ser preso, reage à 

prisão ofendendo verbalmente a dignidade do 

superior de serviço, procurando deprimir-lhe a 

autoridade com palavras de baixo calão.  

 

99. O militar que falsifica no todo ou em parte, 

Atestado Médico para se esquivar do serviço para o 

qual devia comparecer, comete o crime de 

Falsidade Ideológica.  

 

100. A prescrição da Ação Penal, salvo exceção 

disposta no próprio Código Penal Militar, regula-se 

pelo máximo da pena privativa de liberdade 

cominada ao crime. Um crime que teve a pena 

superior a oito anos e não excede a doze anos, 

prescreve em dezesseis anos. 


