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História e Geografia de Rondônia 5 2
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Direitos Humanos 15 2

Estatuto da Polícia Militar de Rondônia 15 2

Noções de Direito 20 2

•  VERIFIQUE SE ESTE MATERIAL ESTÁ EM ORDEM, CASO 
CONTRÁRIO, NOTIFIQUE IMEDIATAMENTE O FISCAL.

W0 RESERVE OS 30 (TRINTA) MINUTOS FINAIS 
PARA MARCAR SEU CARTÃO DE RESPOSTAS.

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO

•  Após identificado e instalado na sala, você não poderá 
consultar qualquer material enquanto aguarda o horário de 
início da prova.

•  Siga, atentamente, a forma correta de preenchimento do Cartão 
de Respostas, conforme estabelecido no próprio.

•  Não haverá substituição do Cartão de Respostas e da Folha de 
Resposta da Redação por erro do candidato.

Por motivo de segurança:
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prova;
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(  CONHECIMENTOS GERAIS )

( -  Língua Portuguesa )

Leia o texto abaixo e responda às questões 
propostas:

Apenas um tiroteio na madrugada

São 2:30 da madrugada e eu deveria estar 
dormindo, mas acordei com uma rajada de 
metralhadora na escuridão. É mais um tiroteio na 
favela ao lado.

Além dos tiros de metralhadora, outros tiros 
se seguem, mais finos, igualmente penetrantes, 
continuando a fuzilaria. Diria que armas de diversos 
calibres estão medindo seu poder de fogo a uns 
quinhentos metros da minha casa.

No entanto, estou na cama, tecnicamente 
dormindo. Talvez esteja sonhando, talvez esteja 
ouvindo o tiroteio de algum filme policial. Tento em 
princípio descartar a ideia de que há uma cena de 
guerrilha ao lado. Aliás, é fim de ano, e quem sabe 
não estão soltando foguetes por aí em alguma festa 
de rico?

Não. É tiroteio mesmo. Não posso nem 
pensar que são bombas de São João, como fiz de 
outras vezes, procurando ajeitar o corpo insone no 
travesseiro.

Estou tentando ignorar, mas não há como: é 
mais um tiroteio na favela ao lado.

[...]
O tiroteio continua e estamos fingindo que 

nada acontece.
Sinto-me mal com isso. Me envergonho com 

o fato de que nos acostumamos covardemente a 
tudo. Me escandalizo que esse tiroteio não mais me 
escandalize. Me escandaliza que minha mulher 
durma e nem ouça que há uma guerra ao lado, 
exatamente como ela já se escandalizou quando em 
outras noites ouvia a mesma fuzilaria e eu dormia 
escandalosamente e ela ficava desamparada com 
seus ouvidos em meio à guerra.

Sei que vai amanhecer daqui a pouco.
E vai se repetir uma cena ilustrativa de nossa 

espantosa capacidade de negar a realidade, ou de 
diminuir seu efeito sobre nós por não termos como 
administrá-la. Vou passar pela portaria do meu 
edifício e indagar ao porteiro e aos homens da 
garagem se também ouviram o tiroteio. Um ou outro 
dirá que sim. Mas falará disso como de algo que 
acontecesse inexplicavelmente no meio da noite.

No elevador, um outro morador talvez 
comente a fuzilaria com o mesmo ar de rotina com 
que se comenta um Fia - Flu. E vamos todos 
trabalhar. As crianças para as escolas. As donas de 
casa aos mercados. Os executivos nos seus carros.

Enquanto isso, as metralhadoras e as armas 
de todos os calibres se lubrificam. Há um ou outro

disparo durante o dia. Mas é à noite que se 
manifestam mais escancaradamente.

Ouvirei de novo a fuzilaria. Rotineiramente. É 
de madrugada e na favela ao lado recomeça o 
tiroteio. Não é nada. Ouvirei os ecos dos tiros sem 
saber se é sonho ou realidade e acabarei por dormir. 
Não é nada. É apenas mais um tiroteio de madrugada 
numa favela ao lado.
Affonso Romano de Sant'Anna. Porta de colégio. São Paulo. 
Ática, 1995, p. 69-71.

(Questão 01 ) ------------------------------------------------------------

O que o narrador quer dizer com a expressão
“tecnicamente dormindo”, no terceiro parágrafo?

A) Ele está deitado em sua cama, dormindo 
profundamente, ao lado da mulher.

B) Ele está deitado em sua cama, em um estado de 
sonolência, mas tem consciência em relação aos 
tiros.

C) Ele sabe que deveria estar dormindo, pois 
precisará acordar cedo para o trabalho no dia 
seguinte.

D) Ele percebe que a mulher finge que dorme e tenta 
conversar com ela, porque não consegue dormir.

E) Ele prefere não estar dormindo para que possa 
v e la r  o sono  da m u lh e r que do rm e  
profundamente.

(Questão 02 )------------------------------------------------------------

O que deixa o narrador mais indignado quanto ao
comportamento das pessoas e quanto ao próprio
comportamento em relação ao que ocorre?

A) A presença tão próxima de uma favela onde as 
pessoas estão se defendendo a tiros.

B) O fato de sua mulher continuar dormindo em vez 
de lhe fazer companhia durante a noite de 
insônia.

C) O fato de as pessoas agirem com naturalidade, 
no dia seguinte, indiferentes à violência.

D) A violência na favela se repetir diariamente e ele 
nunca conseguir dormir com tranqüilidade.

E) Sua surpresa com o fato de estar havendo tanta 
violência na favela e a polícia não chegar a tempo 
de solucionaro problema.
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Em: “Sei que vai AMANHECER daqui a pouco.”, a 
palavra destacada foi formada pelo processo de:

A) derivação prefixai.

B) derivação sufixai.

C) derivação parassintética.

D) composição por justaposição.

E) composição por aglutinação.

(Questão 04 )-------------------------------------------------------------

Em: “ENQUANTO isso, as metralhadoras e as armas 
de todos os calibres se lubrificam.”, a palavra 
destacada expressa ideia de:

A) conformidade.

B) comparação.

C) concessão.

D) causa.

E) tempo.

(Questão 05 )-------------------------------------------------------------

Que outra palavra poderia substituir a locução 
destacada em: “NO ENTANTO, estou na cama, 
tecnicamente dormindo.” , sem alteração de sentido?

A) Logo

B) Portanto

C) Embora

D) Entretanto

E) Porque

(Questão 06 )-------------------------------------------------------------

Ao se passar a forma verbal destacada em “...as 
metralhadoras e as armas de todos os calibres 
SE LUBRIFICAM.”, da voz passiva sintética para a 
analítica, como ficaria a flexão do verbo?

A) foram lubrificadas

B) são lubrificadas

C) eram lubrificadas

D) seriam lubrificadas

E) sejam lubrificadas

(Questão 03 )-------------------------------------------------------------

Que opção apresenta, correta e respectivamente, a 
classe gramatical a que pertencem as palavras 
destacadas em: “Além dos TIROS de metralhadora, 
OUTROS tiros se seguem, mais FINOS, igualmente 
penetrantes, continuando Afuzilaria.”?

A) adjetivo - adjetivo - substantivo - artigo

B) verbo - substantivo - advérbio - pronome

C) verbo - advérbio - adjetivo - pronome

D) substantivo - pronome - adjetivo - artigo

E) substantivo - advérbio - adjetivo - preposição

(Questão 08 ) ------------------------------------------------------------

Que função sintática exerce o termo destacado em: 
“ ...em outras noites ouvia AMESMAFUZILARIA...”?

A) adjunto adnominal

B) predicativo

C) complemento nominal

D) objeto indireto

E) objeto direto

(Questão 09 )------------------------------------------------------------

Em uma das frases abaixo a colocação pronominal 
foge à norma padrão culta. Aponte-a.

A) “Sinto-ME mal com isso.”

B) “ME escandalizo que esse tiroteio não mais me 
escandalize.”

C) “...exatamente como ela já SE escandalizou...”

D) “...o mesmo arde rotina com que SE comenta um 
Fla-F lu.”

E) “Mas é à noite que SE manifestam mais 
escancaradamente.”

(Questão 10 ) ------------------------------------------------------------

Em qual das frases abaixo o verbo foi empregado no 
presente do subjuntivo?

A) “ESTOU tentando ignorar...”

B) “TENTO em princípio ignorara ideia...”

C) “...masACORDEI com uma rajada...”

D) “Talvez ESTEJAsonhando...”

E) “...outros tiros se SEGUEM...”

(Questão 07 )------------------------------------------------------------



Em IGNORAR, há uma consoante muda. Assinale a 
opção em que a palavra também foi corretamente 
grafada com consoante muda.

A) admirar

B) adcionar

C) advinhar

D) epsódio

E) apmentado

(Questão 12 )-------------------------------------------------------------

Apenas uma das frases deve ser completada com a 
primeira palavra entre parênteses. Assinale-a.

A) O homem era educado, um verdadeiro 
_____________ . (cavaleiro-cavalheiro)

B) O rapaz foi pego em ____________ . (fragrante -
flagrante)

C) Eles fizeram uma _____________ do suspeito.
(discrição - descrição)

D) O soldado pediu _____________  do serviço.
(despensa - dispensa)

E) O assaltante_____________ o próprio comparsa.
(delatou-dilatou)

(Questão 13 )-------------------------------------------------------------

Em uma das frases abaixo, o termo destacado 
funciona sintaticamente como sujeito. Aponte-a.

A) “...na favela ao lado recomeça O TIROTEIO...”

B) “ ...e eu dormia ESCANDALOSAMENTE...”

C) “...nos acostumamos covardemente ATUDO...”

D) “...indagarAO PORTEIRO...”

E) “...se também ouviram O TIROTEIO.”

(Questão 14 )-------------------------------------------------------------

De acordo com a norma culta, assinale a opção 
correta com relação à concordância verbal.

A) Esperavam-se muitos tiros àquela noite.

B) Eram meia-noite e meia.

C) Fui eu que disparou a arma.

D) Surgiu dois carros policiais no fim da rua.

E) Haviam muitas pessoas sofrendo.

(Questão 11 )-------------------------------------------------------------

Assinale a opção que completa, correta e 
respectivamente, a frase abaixo.

Quando o rapaz começou ___  se levantar, ___
pessoas começaram ___  atirar novamente e ele
levou mãos cabeça, desesperado.

A) à -à s -à -a s -a

B) à -a s -à -a s -a

C) a -a s -a -a s -à

D) a -à s -a -à s -a

E) a -a s -à -a s -à

( -  História e Geografia de Rondônia >

(Questão 16 ) ------------------------------------------------------------

As descobertas auríferas no Vale do Guaporé, região 
hoje pertencente ao estado de Rondônia, atraíram 
mineradores de Cuiabá. Contudo, a mineração durou 
pouco tempo no Guaporé, que foi abandonado pelos 
exploradores. Fator decisivo no despovoamento da 
região foi:

A) o esgotamento das reservas de ouro, não mais 
encontrado com facilidade.

B) o surto de malária e febre amarela, que matou 
centenas de mineradores.

C) as ofensivas da Coroa espanhola, que acabou 
tomando a região dos portugueses.

D) o ataque intermitente de indígenas, fazendo 
grande número de vítimas entre os mineradores.

E) o tráfico negreiro, que se tornou negócio muito 
mais rentável do que a exploração aurífera.

(Questão 17 )-------------------------------------------------------------

Em fins do século XIX e início do século XX se deu o 
primeiro grande surto da exploração da borracha na 
Amazônia brasileira. Os seringais do Alto Madeira 
contaram principalmente com o trabalho de:

A) indígenas, na sua maioria escravizados por 
seringueiros.

B) estrangeiros de países fronteiriços, sobretudo 
bolivianos.

C) nordestinos, fugidos da seca que assolava o 
sertão à época.

D) imigrantes alemães e ingleses, que controlavam 
o comércio do látex amazônico com a Europa.

E) asiáticos, já acostumados à extração do látex na 
Malásia, então ocupada por tropas inimigas 
japonesas.

(Questão 15 ) ------------------------------------------------------------
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(Questão 18 }

Tendo em vista as perspectivas de progresso, o então 
Território Federal do Guaporé foi elevado à condição 
de  e s ta d o  em  1 9 8 1 .  E s s a  m u d a n ç a  
político-administrativa guarda relação direta com:

A) a valorização da borracha amazônica no 
mercado internacional desde fins dos anos 1970.

B) a posição alcançada pelo território como primeiro 
exportador brasileiro de castanha-do-pará e 
madeira.

C) a construção de novas usinas hidrelétricas, como 
a de Jirau e a de Santo Antônio, que aumentaram 
a produção de energia na região.

D) o crescimento populacional decorrente da 
abertura da BR-364 e da implantação de projetos 
oficiais de colonização.

E) a criação da zona de livre-comércio em 
Guajará-Mirim, que elevou o potencial turístico 
da região.

(Questão 19 }

A agropecuária é hoje uma das principais atividades 
econômicas do estado de Rondônia. Porém, antes 
dos anos 1970, quando teve iniciou o ciclo da 
agropecuária na região, a economia desta se 
baseava:

A) no comércio de drogas e ervas do sertão.

B) nas atividades de mineração (ouro e cassiterita).

C) na extração de borracha e de castanha-do-pará.

D) nas atividades pesqueiras.

E) na exportação de madeiras nobres.

(Questão 20 )■

O número de mortes em conflitos por terras nos 
últimos anos em Rondônia, acompanhando 
tendência que se verificou em todo o país. Esses 
conflitos chamam a atenção para o problema da 
violência no Estado e se deram notadamente entre:

A) índios e trabalhadores rurais sem-terra.

B) trabalhadores rurais sem-terra e grileiros.

C) índios e policiais.

D) trabalhadores rurais sem-terra e policiais.

E) grileiros e policiais.

( -  Informática Básica

(Questão 21 )■

O local mais apropriado, dentre os abaixo, para salvar 
o backup de seus arquivos é:

A) Disco Local (C:).

B) Unidade de DVD-RW (D:).

C) Bibliotecas do Windows Explorer.

D) Favoritos do Windows Explorer.

E) Memória RAM.

(Questão 22 )■

Observe a seguir a informação extraída do site da 
Polícia Militarde Rondônia.
i

COE realiza programa de treinamento para 
capacitação de seus integrantes
[T^Sex, 23 de Maio de 2014 18:16 | Escrito por Assessoria de imprensa | p

A Companhia de Operações Especiais (COE), está realizando dentro de um cronograma de 
atividades programadas, instruções relacionadas a área de atuação dessa especializada.

Leia mais...

A opção que permite salvar o texto acima em um 
arquivo é:

A)

B) Leia mais.

c)

D)

E)

(Questão 23 )■

Ao receber uma mensagem eletrônica, o antivírus 
instalado em seu computador detectou que o arquivo 
anexo estava contaminado. Arecomendação é:

A) reencaminhar a mensagem com o arquivo anexo 
para o remetente que a enviou.

B) renomearo arquivo.

C) excluiro arquivo.

D) utilizar o utilitário do seu sistema de antivírus para 
elim inarovírusdoseu arquivo.

E) reiníciaro computador.
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No Windows, qual a tecla de atalho ou combinação de 
teclas de atalho que move um arquivo para a Lixeira?

A) DEL

B) BACKSPACE

C) SHIFT + DEL

D) CTRL+C

E) CTRL + X

(Questão 25 )-------------------------------------------------------------

No Microsoft Office Word 2003, o recurso :E * :

A) diminui o nível de recuo do parágrafo.

B) alinha texto à esquerda.

C) inicia uma lista de vários níveis.

D) inicia uma lista numerada.

E) inicia uma lista com marcadores.

(Questão 26 )-------------------------------------------------------------

A expressão =SOMA(C5:C9) representa:

A) as colunas de uma tabela, chamada SOMA, de 
um documento Word.

B) o intervalo de páginas a serem impressas do 
documento SOMA.

C) uma fórmula de uma planilha Excel.

D) um intervalo de dados do Excel.

E) uma função do PowerPoint.

(Questão 24 )-------------------------------------------------------------

No Microsoft Office Excel 2003, o recurso que permite 
alterar a formatação da célula “Polícia Militar de 
Rondônia” da imagem 1 para da imagem 2 é:

(Questão 27 )-------------------------------------------------------------

Imagem 1:

A B C D
1
2 Polícia Militar de Rondônia
3 Valor A Valor B Valor C
n  

magem 2:

\W\ A 1 B C D
1

2

Polícia 
Militar de 
Rondônia

3 Valor A Valor B Valor C

A) formatar Pincel.

B) quebrar texto automaticamente.

C) centralizar.

D) criarTítulo.

E) mesclar e centralizar.

(Questão 28 ) ------------------------------------------------------------

Suponha que no lado direito da sua barra de tarefas é 
exibido um ícone indicando que seu computador está 
desconectado da rede. A área onde esse ícone é 
exibido é chamada:
A) Pano de Fundo.

B) ÁreadeTrabalho.

C) Painel de Controle.

D) Barra de Tarefas.

E) Área de Notificação.

(Questão 29 )------------------------------------------------------------

Para impressão na nuvem (Cloud Print) é 
fundamental ter:

A) um driver de impressão instalado em sua 
máquina.

B) acesso à rede local.

C) porta USB.

D) acesso à Internet.

E) impressora instalada em seu computador.

©



No Windows, a ferramenta que oferece recursos para 
instalação e desinstalação de programas é:

A) Painel de Controle.

B) Gerenciador de Tarefas.

C) Programas Padrão.

D) Agendador de Tarefas.

E) Windows Explorer.

(  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS )

( -  Direitos Humanos )

(Questão 31 )-------------------------------------------------------------

São fundamentos da República Federativa do Brasil, 
nos termos do art. 1 ° da Constituição Federal:

A) a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa 
humana e o direito à vida.

B) a igualdade, a liberdade, a solidariedade e o 
pluralismo político.

C) a cidadania, a dignidade da pessoa humana, a 
soberania e o pluralismo político.

D) os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, 
a igualdade, o direito à vida e a solidariedade.

E) a soberania, os valores sociais do trabalho e da 
livre iniciativa, a liberdade e o direito à vida.

(Questão 32 )-------------------------------------------------------------

A Constituição Federal proíbe a prisão:

A) civil por dívida.

B) sem ordem escrita e fundam entada de 
autoridade judiciária competente.

C) de senadores e deputados federais.

D) de caráter perpétuo.

E) de estrangeiros.

(Questão 33 )-------------------------------------------------------------

Segundo a Constituição Federal, o alistamento 
eleitoral e o voto são:

A) facultativos para analfabetos e maiores de 
setenta anos.

B) obrigatórios para maiores de dezesseis e 
menores de setenta anos.

C) facultativos para analfabetos e estrangeiros.

D) facultativos para aposentados e estrangeiros.

E) obrigatórios para analfabetos e facultativos entre 
os dezesseis e os dezoito anos.

(Questão 30 )-------------------------------------------------------------

Ao disciplinar os direitos e garantias fundamentais, a
Constituição Federal:

A) permite a invocação de crença religiosa para 
dispensar obrigação legal a todos imposta.

B) assegura a todos o acesso irrestrito à 
informação, vedando aos profissionais de 
imprensa a garantia do sigilo de fonte.

C) veda a prestação de assistência religiosa nas 
entidades civis e militares de internação coletiva.

D) garante a livre manifestação do pensamento sob 
anonimato.

E) assegura a todos o livre exercício de qualquer 
trabalho, ofício ou profissão, vedando a exigência 
legal de qualificações profissionais.

(Questão 35 ) ------------------------------------------------------------

De acordo com a Constituição Federal, a prática da
tortura é:

A) admitida para fins de investigação criminal, 
desde que autorizada pela autoridade judiciária 
competente.

B) admitida para fins de investigação de crimes 
definidos como hediondos.

C) crime inafiançável e insuscetível de graça ou 
anistia.

D) crime inafiançável e sujeito à pena de banimento.

E) admitida para fins de investigação criminal, 
porém as provas que dela decorrem não podem 
ser utilizadas na instrução processual penal.

(Questão 36 ) ------------------------------------------------------------

Em relação ao direito de reunião, a Constituição
Federal exige:

A) a autorização da autoridade competente para 
reuniões em locais abertos ao público.

B) a autorização da autoridade competente para o 
porte de armas em reuniões em locais abertos ao 
público.

C) a identificação prévia dos participantes com 
armas nas reuniões em locais abertos ao público.

D) o prévio aviso à autoridade competente para 
reuniões em locais abertos ao público.

E) a autorização da autoridade competente para 
reuniões que frustrem outras anteriormente 
convocadas para o mesmo local.

(Questão 34 ) ------------------------------------------------------------

©



São princípios da administração pública consagrados 
expressamente no caput do art. 37 da Constituição 
Federal:

A) legalidade, igualdade, boa-fé e eficiência.

B) moralidade, impessoalidade, eficiência e 
legalidade.

C) liberdade, igualdade, moralidade e pluralismo 
político.

D) pluralismo político, publicidade, eficiência e 
moralidade.

E) impessoalidade, liberdade, boa-fé e publicidade.

(Questão 38 )------------------------------------------------------------

A Constituição Federal proíbe as seguintes penas:

A) perda de bens e pena de morte.

B) perda de bens e trabalho forçado.

C) trabalho forçado e banimento.

D) pena de morte e suspensão de direitos.

E) suspensão de direitos e banimento.

(Questão 39 )------------------------------------------------------------

Nas situações de flagrante delito, a Constituição 
Federal proíbe que o indivíduo seja:

A) preso sem ordem escrita e fundamentada de 
autoridade judiciária competente.

B) processado e sentenciado por autoridade que 
não seja competente.

C) preso em sua casa, quando não houver 
determinação judicial.

D) informado de seus direitos.

E) assistido por advogado.

(Questão 37 )------------------------------------------------------------

Nos casos de dano causados a terceiros na
prestação de serviços públicos, a Constituição
Federal atribui a responsabilidade:

A) ao agente causador do dano em todas as 
situações, assegurando direito de regresso 
contra a prestadora de serviço nos casos em que 
não houverdolo ou culpa.

B) às pessoas jurídicas de direito público e de direito 
privado, assegurando direito de regresso contra 
o agente causador do dano nos casos de culpa e 
dolo.

C) às pessoas jurídicas de direito privado nos casos 
em que não houver culpa e dolo do agente 
causador do dano e às pessoas jurídicas de 
d ire ito  público em todas as situações, 
assegurando direito de regresso contra o agente 
causador do dano nos casos de dolo.

D) às pessoas jurídicas de direito público nos casos 
em que não houver culpa e dolo do agente 
causador do dano e às pessoas jurídicas de 
d ire ito  privado em todas as situações, 
assegurando direito de regresso contra o agente 
causador do dano nos casos de dolo.

E) às pessoas jurídicas de direito público e privado, 
exceto nos casos de dolo do agente causador do 
dano.

(Questão 41 ) ------------------------------------------------------------

Introduzido no ordenamento jurídico brasileiro pela
Emenda Constitucional 45, o Conselho Nacional de
Justiça:

A) é presidido pelo Presidente da República.

B) tem seus membros indicados pelos ministros do 
SupremoTribunal Federal.

C) tem competência para controlar a atuação
administrativa e financeira do Poder Judiciário.

D) tem competência para celebrar tratados e
convenções internacionais sobre direitos 
humanos.

E) tem competência para processar e julgar,
originalmente, nas infrações penais comuns os
ministros do Supremo Tribunal Federal.

(Questão 40 ) ------------------------------------------------------------



(Questão 42 ) (Questão 44 )

Sobre a tutela dos direitos humanos na Declaração
Universal dos Direitos do Homem de 1948 e na
Convenção Americana de Direitos Humanos é
correto afirmar que:

A) o tráfico de escravos é proibido pela Convenção 
Americana dos Direitos Humanos, porém 
admitido em algumas situações pela Declaração 
Universal dos Direitos do Homem.

B) são documentos adotados e proclamados pela 
Assembleia Geral da Organização das Nações 
Unidas.

C) a prisão por dívida civil é proibida pela 
Declaração Universal dos Direitos do Homem, 
porém admitida pela Convenção Americana de 
D ire itos Hum anos, exceto no caso de 
inadimplemento de obrigação alimentar.

D) a tortura é proibida pela Convenção Americana 
de Direitos Humanos, porém admitida pela 
Declaração Universal dos Direitos do Homem 
para fins de investigação criminal.

E) o direito à vida e à liberdade de religião são 
reconhecidos pelos dois documentos a todos os 
seres humanos.

(Questão 43 )------------------------------------------------------------

De acordo com a Constituição Federal, o Estado
prestará assistência jurídica integral e gratuita aos:

A) maiores de setenta anos.

B) aposentados.

C) que comprovarem insuficiência de recursos.

D) brasileiros e estrangeiros residentes no país.

E) condenados por erro judiciário e àqueles que 
ficarem presos além do tempo fixado na 
sentença.

Em relação ao processo administrativo disciplinar, é 
correto afirmar que:

A) a autoridade que tiver ciência de irregularidade 
no serviço público deve aplicar imediatamente a 
penalidade de advertência ou de suspensão de 
até trinta dias.

B) é facultada a instauração de processo 
administrativo disciplinar quando o ilícito 
praticado pelo servidor ensejar a destituição de 
cargo em comissão.

C) denúncias sobre irregu la ridades sem a 
identificação do denunciante serão apuradas por 
meio de sindicância.

D) o servidor que responde a processo disciplinar só 
poderá ser exonerado, a pedido, após a 
conclusão do processo e o cumprimento da 
penalidade, caso aplicada.

E) em caso de desaparecimento do servidor punido, 
o processo disciplinar não poderá ser revisto 
quando se aduzirem fatos novos suscetíveis de 
justificara sua inocência.

(Questão 45 ) ------------------------------------------------------------

Não havendo  d e te rm in a ç ã o  ju d ic ia l nem 
consentimento do morador, a Constituição Federal 
autoriza o ingresso de autoridade policial em uma 
casa nas hipóteses de:

A) suspeita de crime inafiançável, desastre e 
flagrante delito.

B) desastre, suspeita de crime imprescritível e 
investigação criminal.

C) flagrante, suspeita de crime imprescritível e para 
prestar socorro.

D) investigação criminal, suspeita de crime 
inafiançável e para prestar socorro.

E) flagrante delito, desastre e para prestar socorro.



(Questão 46 )------------------------------------------------------------

São consideradas recompensas pelos bons serviços
prestados pelos policiais militares:

A) prêmio de Honra ao Mérito, condecorações por 
serviços prestados, e logios, louvores e 
referências religiosas e dispensa do serviço.

B) prêmio de Honra ao Mérito, condecorações por 
serviços prestados, e logios, louvores e 
referências religiosas e gratificação em dinheiro.

C) condecorações por serviços prestados, elogios, 
louvores e referências religiosas, gratificação em 
dinheiro e dispensa do serviço.

D) prêmio de Honra ao Mérito, elogios, louvores e 
referências religiosas, gratificação em dinheiro e 
dispensa do serviço.

E) prêmio de Honra ao Mérito, condecorações por 
serviços prestados, gratificação em dinheiro e 
dispensa do serviço.

(Questão 47 )------------------------------------------------------------

O policial militar que se julgar prejudicado ou ofendido
por qualquer ato administrativo, ou disciplinar, de
superior hierárquico, poderá:

A) interpor somente pedido de reconsideração, 
prescrevendo seu direito em 15 dias corridos, a 
contar do recebimento da comunicação oficial, 
quanto a ato decorrente de composição de 
quadro de acesso.

B) interpor somente queixa ou representação, 
prescrevendo seu direito em 10 dias corridos, a 
contar do recebimento da comunicação oficial, 
quanto a ato decorrente de composição de 
quadro de acesso.

C) interpor pedido de reconsideração, queixa ou
representação, prescrevendo seu direito em
15 dias corridos, a contar do recebimento da 
comunicação oficial, quanto a ato decorrente de 
composição de quadro de acesso.

D) interpor pedido de reconsideração, queixa ou
representação, prescrevendo seu direito em
10 dias corridos, a contar do recebimento da 
comunicação oficial, quanto a ato decorrente de 
composição de quadro de acesso.

E) interpor pedido de reconsideração, queixa ou
representação, prescrevendo seu direito em
6 meses corridos, a contar do recebimento da 
comunicação oficial, quanto a ato decorrente de 
composição de quadro de acesso.

( -  Estatuto da Polícia Militar de Rondônia ^

É correto afirmarquanto ao soldo do policial militar:

A) o valor do soldo do policial militar na ativa é maior 
do que o reformado, mesmo que de igual grau 
hierárquico.

B) o soldo é irredutível e não está sujeito a penhora, 
seqüestro, ou arresto, exceto nos casos previstos 
em lei.

C) o soldo é redutível, mas não está sujeito a 
penhora, seqüestro, ou arresto, exceto nos casos 
previstos em lei.

D) o valor do soldo do policial militar na ativa é maior 
do que o reformado e igual ao da reserva 
remunerada, mesmo que de igual grau 
hierárquico.

E) o soldo é irredutível, mas está sujeito a penhora, 
seqüestro, ou arresto, sem exceções.

(Questão 49 ) ------------------------------------------------------------

Quanto à incapacidade definitiva do policial militar é
correto afirmar que:

A) pode sobrevir em conseqüência de ferimento 
recebido em operações policiais-militares, na 
manutenção da ordem pública, ou enfermidade 
contraída nessa situação, ou que nela tenha sua 
causa eficiente.

B) ficam incluídas no conceito de alienação mental 
as epilepsias psíquicas e neurológicas, assim 
julgadas pelas Juntas de Saúde.

C) são considerados paralisia todos os casos de 
afecção ósteo-músculo-articulares graves e 
crônicos.

D) é aquela sobrevinda de doença, moléstia ou 
enfermidade adquirida que não tenha nenhuma 
relação de causa e efeito com as condições 
inerentes ao serviço.

E) o parecer definitivo a adotar nos casos de 
tuberculose, para os portadores de lesões 
aparentemente inativas, ficará condicionado a 
um período de consolidação extranosocomial, 
nunca inferior a seis meses.

(Questão 48 ) ------------------------------------------------------------

(JÕ)



(Questão 50 ) (Questão 52 )

A transferência para a reserva remunerada ex officio,
para os Oficiais PM, será verificada sempre que o
Policial Militar atingiras seguintes idades limites:

A) Coronel PM 59 anos de idade; Tenente-Coronel 
PM 54 anos de idade; Major PM 50 anos de idade 
e Capitão PM e Oficiais Subalternos 48 anos de 
idade.

B) Coronel PM 59 anos de idade; Tenente-Coronel 
PM 54 anos de idade; Major PM 52 anos de idade 
e Capitão PM e Oficiais Subalternos 48 anos de 
idade.

C) Coronel PM 58 anos de idade; Tenente-Coronel 
PM 54 anos de idade; Major PM 50 anos de idade 
e Capitão PM e Oficiais Subalternos 48 anos de 
idade.

D) Coronel PM 59 anos de idade; Tenente-Coronel 
PM 56 anos de idade; Major PM 52 anos de idade 
e Capitão PM e Oficiais Subalternos 48 anos de 
idade.

E) Coronel PM 58 anos de idade; Tenente-Coronel 
PM 52 anos de idade; Major PM 50 anos de idade 
e Capitão PM e Oficiais Subalternos 48 anos de 
idade.

(Questão 51 )-------------------------------------------------------------

Quanto as promoções é correto afirmar que:

A) serão efetuadas pelos critérios de antiguidade e 
m erecim ento, ou ainda, por bravura e 
“post-mortem”.

B) haverá promoção de policial militar por ocasião 
de sua reforma.

C) em casos extraord inários poderá haver 
promoção em ressarcimento de preterição, 
observado o número de vagas.

D) haverá promoção de policial militar por ocasião 
de sua tra n s fe rê n c ia  para a Reserva 
Remunerada.

E) o acesso na hierarquia policial é reiterado e 
gradual.

Assinale a alternativa que aponta uma situação
especial do policial militar:

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

B) A reversão: s ituação transitória  a que, 
automaticamente, passa o policial que é 
promovido indevidamente.

C) A ausência onde o policial militar deixa de 
comparecer a sua organização, por mais de 
48 horas consecutivas, sem comunicar qualquer 
motivo de impedimento.

D) A reversão: o policial é promovido por bravura, 
sem havervaga.

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

(Questão 53 ) ------------------------------------------------------------

Na apuração do tempo de serviço é correto afirmar
que:

A) não se distingue tempo de efetivo serviço de anos 
de serviço.

B) o policial militar reincluído tem como data de 
início de tempo de serviço a sua inclusão na 
Polícia Militar.

C) o tempo passado, dia a dia, nas Organizações 
Policiais Militares, pelo policial militar da reserva 
da Corporação convocado para o exercício de 
funções po lic ia is -m ilita res  será também 
computado como tempo de efetivo serviço.

D) serão deduzidas do tempo de efetivo serviços os 
períodos de afastamento por gozo de licença 
especial.

E) ano de Serviço é o espaço de tempo computado 
dia a dia, entre a data de inclusão e a data-limite 
de contagem, sem nenhum acréscimo.



Quanto a pensão de policial militar é correto afirmar
que:

A) todos os policiais são contribuintes obrigatórios 
da pensão de policial militar correspondente ao 
seu posto, ou graduação com as exceções 
previstas na lei peculiar.

B) ao estipêndio do benefício da pensão por morte 
corresponderá à totalidade dos vencimentos ou 
proventos do policial militarfalecido, ou acrescido 
de 10% quando for do último grau hierárquico.

C) destina-se a amparar os beneficiários do policial 
militar falecido, ou extraviado, e será paga 
conforme disposto em lei peculiar.

D) o servidor militar, falecido em acidente de serviço, 
não fará jus à promoção “post-mortem”.

E) a declaração de beneficiário feita pelo policial 
militar não prevalecerá para a habilitação à 
pensão.

(Questão 55 )-------------------------------------------------------------

A precedência entre as Praças Especiais e as demais
é regulada da maneira que:

A) o aluno-oficial de Administração PM tem 
precedência sobre o aluno-oficial PM.

B) o aluno-oficial de Administração PM tem 
precedência sobre o subtenente PM.

C) os cabos PM tem precedência sobre o aluno do 
Curso de Formação de Sargentos PM.

D) os aspirantes a oficial PM têm precedência 
somente aos cabos PM.

E) os cabos PM precedem o aluno-oficial de 
Administração PM e os subtenentes.

(Questão 54 )-------------------------------------------------------------

A passagem do policial militar à situação de
inatividade, mediante reforma, será sempre ex-offício
e aplicada a ele, desde que:

A) seja condenado à pena de reforma prevista no 
Código Penal Militar, sem sentença passada em 
julgado.

B) sendo aspirante a oficial PM, ou praça sem 
estabilidade assegurada, for para tal indicado, ao 
Comandante-Geral da Polícia Militar, em 
julgamento do Conselho de Disciplina.

C) sendo oficial PM, e tiver determinado pelo 
Tribunal de Justiça do Estado, em julgamento por 
ele efetuado, em conseqüência de Conselho de 
Justificação a que foi submetido.

D) esteja agregado há mais de cinco anos, por ter 
sido ju lgado  incapaz, tem porariam ente , 
mediante homologação da Junta de Saúde, 
ainda que se trate de moléstia curável.

E) para oficiais superiores que atinja a idade-limite 
de permanência na Reserva Remunerada de 
60 anos.

(Questão 57 )-------------------------------------------------------------

Os policiais militares têm direito aos seguintes
períodos de afastamento do serviço:

A) período de 8 dias por núpcias; até 8 dias por luto 
de óbito de madrasta; até 20 dias por trânsito de 
mudança de localidade e até 10 dias para a 
instalação.

B) período de 8 dias por núpcias; até 9 dias por luto 
de óbito de irmão; até 20 dias por trânsito de 
mudança de localidade e até 10 dias para a 
instalação.

C) período de 8 dias por núpcias; até 9 dias por luto 
de óbito de madrasta; até 20 dias por trânsito de 
mudança de localidade e até 10 dias para a 
instalação, podendo ser postergados os prazos, 
de acordo com cada caso em concreto.

D) período de 8 dias por núpcias; até 8 dias por luto 
de óbito de madrasta; até 15 dias por trânsito de 
mudança de localidade e até 10 dias para a 
instalação, podendo ser postergados os prazos, 
de acordo com cada caso em concreto.

E) período de 8 dias por núpcias; até 8 dias por luto 
de óbito de madrasta; até 20 dias por trânsito de 
mudança de localidade e até 10 dias para a 
instalação, podendo ser postergados os prazos, 
de acordo com cada caso em concreto.

(Questão 56 ) ------------------------------------------------------------



No tocante à situação especial do Excedente é
correto afirmar que:

A) é o ato pelo qual o policial militar agregado 
retorna ao respectivo Quadro, tão logo cesse o 
motivo que determinou a sua agregação.

B) ocorrerá quando o policial militar aguardar 
transferência  ex-o ffic io  para a Reserva 
Remunerada, por ter sido enquadrado em 
quaisquer dos requisitos que a motivam.

C) é a situação transitória a que automaticamente, 
passa o policial militar que é promovido por 
bravura, sem havervaga.

D) quando acusado, ficar à disposição da Justiça 
Militar.

E) é a situação transitória a que, automaticamente, 
passa o policial militar que é nomeado para cargo 
ou função não previsto nos Quadros de 
Organização da Polícia Militar.

(Questão 59 )-------------------------------------------------------------

São manifestações essenciais do valor policial-militar
dentre outros:

A) o espírito de corpo e orgulho pela Corporação.

B) o civismo e o culto religioso.

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

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

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

(Questão 60 )-------------------------------------------------------------

Quanto ao Comando e à Subordinação é correto que:

A) o Comando não é vinculado ao grau hierárquico.

B) o Comando constitui uma prerrogativa pessoal.

C) os cabos e soldados são, essencialmente, 
elementos de execução.

D) a subordinação pode afetar a dignidade pessoal 
do policial militar, decorrendo da estrutura 
hierarquizada da polícia militar.

E) os subtenentes e sargentos auxiliam ou 
complementam as atividades dos Oficiais, quer 
no adestramento e emprego de meios, quer na 
instrução e na administração.

(Questão 58 )-------------------------------------------------------------

(Questão 61 ) ------------------------------------------------------------

Considerada a formação constitucional do Estado 
brasileiro, sobre a Constituição Federal de 1988 é 
correto afirmar que:

A) mantém a regra da eleição censitária.

B) consagra a existência do Poder Moderador.

C) concentra poderes legislativos na figura do 
Presidente da República.

D) objetiva reduzir diferenças entre classes sociais.

E) afasta a Justiça do Trabalho da estrutura do 
Poder Judiciário.

(Questão 62 )------------------------------------------------------------

Considerada a organização político-administrativa da 
República Federativa do Brasil, é correto afirmar que 
os Estados-Membros se auto-organizam por meio do 
exercício de seu poder constituinte:

A) originário-incondicionado.

B) derivado-reformador.

C) derivado-decorrente.

D) originário-condicionado.

E) derivado-ilimitado.

(Questão 63 ) ------------------------------------------------------------

Os municípios que integram a República Federativa 
do Brasil regem-se por:

A) leiscomplementares.

B) constituições municipais.

C) leis delegadas.

D) decretos legislativos.

E) leis orgânicas.

( -  Noções de Direito ^



(Questão 64 ) (Questão 66 )

A divisão político-administrativa interna da federação
brasileira:

A) é im u tá v e l,  c o n s id e ra d a  a p ro ib iç ã o  
constitucional da incorporação ou subdivisão de 
Estados existentes para a formação de novos 
Estados-Membros.

B) pode ser alterada por meio de incorporação, mas 
não de subdivisão, sendo requisito a aprovação 
popular por meio de referendo.

C) pode ser a lterada, bastando para isso 
deliberação das Assembléias Legislativas dos 
Estados interessados.

D) não pode ser alterada por meio de incorporação 
de Estados entre si, mas apenas em razão de 
subdivisão.

E) pode ser alterada, sendo um dos requisitos a 
oitiva opinativa das Assembléias Legislativas dos 
Estados interessados.

(Questão 65 )-------------------------------------------------------------

O Poder Legislativo federal é:

A) bicameral, integrado, além dos deputados 
federais, por senadores que representam os 
Estados e o Distrito Federal.

B) un icam era l, in tegrado por senadores e 
deputados que formam a casa única do 
Congresso Nacional.

C) bicameral, integrado por senadores que no 
Congresso são representantes diretos do povo.

D) un icam era l, in tegrado por senadores e 
deputados que compõem o Senado e a Câmara 
dos Deputados.

E) bicameral, integrado por deputados federais e 
senadores, observada a regra de igualdade do 
número de deputados por Estado.

O Conselho de Defesa Nacional integra o Poder:

A) Legislativo, tem função consultiva e é integrado, 
dentre outros, pelos governadores dos 
Estados-Membros.

B) Executivo, tem função deliberativa e é integrado, 
dentre outros, pelo ministro das Relações 
Exteriores.

C) Judiciário, tem função jurisdicional e é integrado, 
dentre outros, pelos ministros do Supremo 
Tribunal Federal.

D) Legislativo, tem função deliberativa e é integrado, 
dentre outros, pelos governadores dos 
Estados-Membros.

E) Executivo, tem função consultiva e é integrado, 
dentre outros, pelo presidente do Senado 
Federal.

(Questão 67 )------------------------------------------------------------

Compete ao Ministério Público:

A) a titularidade concorrente da ação penal pública.

B) o exercício do controle externo da atividade 
policial.

C) a condução dos inquéritos administrativos.

D) a defesa de interesses de natureza privada.

E) a aplicação de penalidades a militares e 
bombeiros.

(Questão 68 ) ------------------------------------------------------------

O Supremo Tribunal Militar é composto por:

A) quinze ministros, sendo dez militares e cinco 
civis, indicados pelo Presidente da República e 
aprovados por maioria simples pelo Senado 
Federal.

B) dez ministros, sendo cinco militares e cinco civis, 
indicados por oficiais-generais e aprovados por 
quórum mínimo de três quintos do Senado 
Federal.

C) doze ministros, sendo sete militares e cinco civis, 
indicados pelo Conselho de Defesa Nacional e 
aprovados pelo Presidente da República.

D) oito ministros, sendo cinco militares e três civis, 
indicados por oficiais-generais e aprovados pelo 
Presidente da República.

E) catorze ministros, todos militares, indicados 
pelos Conselho de Defesa Nacional e aprovados 
pelos oficiais-generais.

©



Cabe às Polícias Militares:

A) o patrulhamento ostensivo das rodovias federais.

B) o patrulhamento ostensivo das ferrovias federais.

C) as funções de polícia judiciária e apuração das 
infrações penais.

D) as funções de polícia ostensiva para preservação 
da ordem pública.

E) a execução exclusiva de atividades de defesa 
civil.

(Questão 70 )-------------------------------------------------------------

Demonstrando a importância da Polícia, o artigo 12, 
da Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, 
(França, 26 de agosto de 1789) afirma: “A garantia dos 
direitos do homem e do cidadão necessita de uma 
força pública; esta força é, pois, instituída para fruição 
por todos, e não para utilidade particular daqueles a 
quem é confiada.” Tendo em vista tal consideração, 
assinale a única alternativa em que NÃO se vislumbra 
tarefa compreendida no âmbito das atividades da 
polícia militar.

A) Prevenir condutas atentatórias à vida e à 
propriedade.

B) Proteger as instalações privadas bancárias.

C) Facilitar o movimento de pessoas e veículos.

D) Criar e manter sentimento de segurança social.

E) Dar assistência protetiva a idosos, menores e 
deficientes físicos.

(Questão 71 )-------------------------------------------------------------

Dentre as alternativas abaixo, a única circunstância 
que NÃO caracteriza exceção à regra constitucional 
da inviolabilidade do domicílio é:

A) flagrante delito.

B) desastre.

C) prestação de socorro.

D) determinação administrativa.

E) salvamento de menor.

(Questão 69 )-------------------------------------------------------------

O Estado brasileiro não poderá conceder extradição 
se o indivíduo for:

A) estrangeiro e tratar-se de crime comum.

B) estrangeiro e tratar-se de envolvimento em
tráfico ilícito de entorpecentes.

C) brasileiro naturalizado e tratar-se de crime 
praticado antes da naturalização.

D) b ras i le i ro  na tu ra l i zado  e t ra ta r -se  de
envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes.

E) estrangeiro e tratar-se de crime pol ítico.

(Questão 73 ) ------------------------------------------------------------

“ ...a ausência de disciplina legal sobre certo
comportamento significa no âmbito da Administração 
Pública uma proibição de agir.”
(MAZZA, Alexandre. Manual de Direito Administrativo. 4a Edição. 
São Paulo: Saraiva, 2014, p. 96).

A frase acima traduz de forma direta o conteúdo do 
princípio da:

A) legalidade.

B) impessoalidade.

C) publicidade.

D) eficiência.

E) moralidade.

(Questão 74 ) ------------------------------------------------------------

Sobre a responsabilidade civil do ente público é 
correto afirmar que o Estado:

A) não responde por danos decorrentes de sua 
omissão, em razão da teoria do risco integral.

B) responde ainda que o dano decorra de fato 
exclusivo da vítima, em razão da teoria do risco 
administrativo.

C) responde mesmo na hipótese de força maior, em 
razão de ser considerado “segurador universal”.

D) responde não apenas por danos decorrentes de 
atos ilícitos como também por danos decorrentes 
de atos lícitos.

E) em razão do risco administrativo, não pode agir 
regressivamente em face do agente público que 
tenha agido culposamente.

(Questão 72 ) ------------------------------------------------------------



Se uma lei penal posterior deixa de considerar crime 
um fato que anteriormente era qualificado como tal, 
NÃO será efeito da abolitio criminisa:

A) extinção da punibilidade do agente.

B) liberação do condenado preso.

C) extinção dos efeitos penais da sentença 
condenatória.

D) extinção imediata da execução da pena.

E) extinção dos efeitos extrapenais da sentença 
condenatória.

(Questão 76 )------------------------------------------------------------

Salvo expressa disposição em contrário, a tentativa é 
punida com a pena do crime consumado, diminuída:

A) da metade.

B) de um a dois terços.

C) de um a três quintos.

D) de três quartos.

E) de um oitavo.

(Questão 77 )------------------------------------------------------------

É circunstância agravante da pena:

A) o desconhecimento da lei.

B) ter sido o crime cometido por motivo de relevante 
valor social ou moral.

C) ter sido cometido o crime sob a influência de 
multidão em tumulto, não sendo o tumulto 
oriundo de conduta do agente.

D) ter sido o crime cometido quando o ofendido 
estava sob a imediata proteção da autoridade.

E) ter sido o crime cometido sob coação a que podia 
resistir.

(Questão 78 )------------------------------------------------------------

Somente se procede mediante queixa no crime de:

A) estupro.

B) homicídio.

C) difamação.

D) furto.

E) rixa.

(Questão 75 )------------------------------------------------------------ (Questão 79 ) ------------------------------------------------------------

Caracteriza crime contra a paz pública:

A) associação criminosa.

B) desacato.

C) denunciação caluniosa.

D) motim de presos.

E) desobediência.

(Questão 80 ) ------------------------------------------------------------

O Diretor de Penitenciária e/ou agente público que 
deixa 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, pratica o crime de:

A) condescendência criminosa.

B) corrupção passiva.

C) concussão.

D) abandono de função.

E) prevaricação.
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Ç REDAÇÀO )

Motivado pela leitura dos textos seguintes, sem, 
contudo, copiá-los ou parafraseá-los, redija um 
TEXTO DISSERTATIVO com, no mínimo, 20 e, no 
máximo, 25 linhas, em norma padrão da língua 
portuguesa, sobre o tema: O PAPEL DA MÍDIA NA 
FORMAÇÃO DAIMAGEM DA POLÍCIA MILITAR.

Texto 1

Relação entre mídia e polícia

Frequentemente podemos ver a atuação dos 
policiais sendo veiculada pela mídia, ora mostrando 
ações de combate ao crime -  colocando-os no lugar 
de heróis -  ora mostrando-os como vilões, que se 
corrompem ou matam inocentes. O trabalho policial 
ocupa, portanto, um território de controvérsias, no 
qual se engendra uma realidade ainda pouco 
conhecida pela sociedade: a do policial trabalhador, 
cuja função é conter a violência, mas que, ao mesmo 
tempo, corre o risco de reproduzi-la e/ou de ser vítima 
dela.

Pensando o ofício policial a partir dessa 
perspectiva, não é difícil deduzir que se trata de uma 
categoria profissional bastante vulnerável à produção 
de sofrimento psíquico, uma vez que o exercício do 
trabalho é marcado por um cotidiano em que a tensão 
e os perigos estão sempre presentes.
SPODE, Beatriz Charlotte & MERLO, Álvaro Roberto Crespo. 
Trabalho Policial e Saúde Mental: Uma Pesquisa junto aos 
Capitães da Polícia Militar. Disponível em www.scielo.br.

Texto 2

Viomundo: Como é nos bastidores a relação entre a 
polícia e jornalistas, especificamente em São

Paulo?

A relação é determinada pela proximidade que o 
jornalista tem com a Polícia. Para explicar esta 
proximidade é necessário classificar os profissionais 
em três grupos: os jornalistas, os jornalistas amigos 
da Polícia e os para-jornalistas.
Os jornalistas mantêm relação de respeito com as 
fontes policiais, porém são vistos com desconfiança 
pela cúpula da Polícia e pelo setor de comunicação 
social da Secretaria da Segurança, que os trata como 
profissionais hostis, isso quando não são tratados 
como inimigos. Cobrem com isenção os acertos e os 
erros dos policiais, executam o princípio básico do 
jornalismo, que é mostrar todos os lados de uma 
história, e isso implica em muitas vezes desagradar a 
Polícia, denunciam casos de corrupção e violência 
policial, dão espaço para os acusados, e isso 
costuma ser desgastante para a imagem da 
corporação. O trabalho fica mais difícil, porque as 
portas se fecham, infelizmente são poucos no

mercado, mas mesmo assim conseguem manter boa 
relação com fontes e com a própria Polícia, porque, 
na cultura policial, eles respeitam quem tem coragem 
e desprezam covardes e bajuladores.
AZENHA, Luiz Carlos. Repórter joga luz nos bastidores da 
relação entre mídia e polícia. Viomundo. Disponível em 
www.viomundo.com.br. Acesso em: 18 nov. 2011. Adaptado.

Texto 3

Direitos humanos para os policiais militares

[...]
O policial se vê desmotivado e à mercê dos 

jugos da sociedade. Amesma sociedade que aplaude 
é a mesma que joga pedras, sem pensar duas vezes.

Diante desse famigerado quadro, caótico e 
triste, no qual trabalham os profissionais de 
segurança pública, se faz importante a criação de 
meios que permitam um mínimo de proteção a esses 
valorosos servidores que arriscam suas vidas para 
salvar a dos outros.

A Comissão de Direitos Humanos para o 
profissional de Segurança Pública, uma ideia minha 
antiga dentro do CSCS -  Centro Social dos Cabos e 
Soldados -  , finalmente saiu do papel, para glória de 
todos.

Esperamos que a Comissão de Direitos 
Humanos para os Militares seja eficaz e participativa 
no cenário social, defendendo as ações legítimas dos 
policiais, uma vez que o serviço policial é muito 
complexo, e muita vez malcompreendido ou 
interpretado pela sociedade, seja através da mídia, 
seja por preconceitos arraigados na mente das 
pessoas.

[...]
Em síntese, a sociedade está evoluindo a 

passos longos, e como parte integrante dessa 
sociedade, os direitos dos cidadãos que escolhem 
como profissão proteger os outros cidadãos, 
ingressando na polícia, devem ser respeitados. Só 
assim poderemos falar de dias melhores.
DIAS, Cassimiro Cláudio. Direitos Humanos para os policiais 
militares. Universo Policial, 01/07/2011. Adaptado.
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