GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA

PROVA DE AVALIAÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL
3º SEMESTRE LETIVO – 2ª TURMA- 1º PMCE
CÓDIGO DA PROVA
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ATENÇÃO
•

DURAÇÃO DA PROVA: 4 horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas.
ESTE CADERNO CONTÉM 100 (CEM) ITENS.

•

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

Direito Disciplinar Militar
Policiamento Ambiental
Estatuto da Criança e do Adolescente
Lei Maria da Penha
Estatuto do Torcedor
Gerenciamento de Crises
Policiamento de Choque
Planejamento Operacional

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO:
A prova objetiva será constituída de itens para julgamento, agrupados por comandos que deverão ser respeitados. O
julgamento de cada item será CERTO ou ERRADO, de acordo com o comando a que se refere o item. Haverá para cada
item na Folha de Respostas, dois campos de marcação: o campo designado com o código C, que deverá ser preenchido pelo
candidato caso julgue o item CERTO e o campo designado com o código E, que deverá ser preenchido pelo candidato caso
julgue o item ERRADO.
A Folha de Respostas será o único documento válido para a correção eletrônica. O preenchimento da Folha de Respostas e a
respectiva assinatura serão de inteira responsabilidade do candidato. Não haverá substituição da Folha de Respostas, por erro do
candidato.

Por motivo de segurança:
A prova terá a duração de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. O candidato deverá
permanecer obrigatoriamente no local de prova por, no mínimo, uma hora após o início das provas, e somente retirar-se do
local de prova levando o caderno de provas no decurso dos últimos 15 ( quinze) minutos.
Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha
emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no envelope de guarda de pertences. O NÃO cumprimento a
qualquer uma das determinações constantes em Edital no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na
eliminação do candidato.

BOA PROVA!

IBADE
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GABARITO RASCUNHO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

www.ibade.org.br

PRIMEIRO TENENTE PMCE

De acordo com o comando a que cada um dos itens a seguir se refira, marque, na folha de respostas, para cada item:
o campo designado com o código C, caso julgue o item CERTO; ou o campo designado com o código E, caso julgue o
item ERRADO. Para as devidas marcações, use a folha de respostas, único documento válido para a correção da sua
prova objetiva.
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DIREITO DISCIPLINAR MILITAR
Sobre Administração Pública, Responsabilidade,
Independência de esferas e Poder Disciplinar,
julgue os itens a seguir.
Questão 1
As entidades autárquicas compõem a Administração
Pública Indireta.

IBADE

Considerando
o
Código
Disciplinar
(Lei
13.407/2003 do Estado do Ceará), julgue os itens
subsequentes.
Questão 9
Estão sujeitos ao referido Código os Militares do
Estado do serviço ativo e os Magistrados da Justiça
Militar.
Questão 10

Questão 2
A responsabilidade pode ser apurada e sancionada
em três esferas do Direito: civil, administrativa e
penal.

Patriotismo, Lealdade e Honra são exemplos de
valores fundamentais, determinantes da moral militar
estadual.
Questão 11

Questão 3
As esferas de responsabilidade são independentes
entre si, sem exceções, mesmo que, por exemplo, na
esfera penal, fique comprovada a inexistência do fato.
Questão 4
Por meio do Poder Disciplinar realiza-se o controle do
desempenho
funcional
do
militar
estadual,
responsabilizando-se aquele que descumpre ou deixa
de cumprir adequadamente suas atribuições e
deveres inerentes ao cargo que ocupa.
Quanto aos princípios constitucionais que regem
o processo administrativo, julgue os itens
seguintes.

Ser justo na apreciação de atos e méritos dos
subordinados é um dever do militar estadual.
Questão 12
O militar estadual está de serviço 24 horas, deixando
claro a legislação quanto ao trabalho ininterrupto e
sem folga por ele prestado.
Questão 13
Transgressão disciplinar é conceituada no Código
Disciplinar
como
a
infração
administrativa
caracterizada pela violação dos deveres militares,
cominando ao infrator as sanções previstas no
referido Código, sem prejuízo das responsabilidades
penal e civil.

Questão 5
O princípio do devido processo legal encontra-se
expresso no texto constitucional.
Questão 6
O princípio da economia processual impõe ao Poder
Público que a atividade administrativa seja destinada
a todos os administrados, sem determinação de
pessoa ou qualquer forma de discriminação.
Questão 7
A divulgação oficial do ato para conhecimento público
e início de seus efeitos externos é manifestação do
princípio da publicidade.

Questão 14
Compete
aos
Comandantes
fiscalizar
os
subordinados que apresentarem sinais exteriores de
riqueza, incompatíveis com a remuneração do
respectivo cargo, provocando a instauração de
procedimento criminal e/ou administrativo necessário
à comprovação da origem dos seus bens .
Acerca das Sanções Administrativas Disciplinares
e do Procedimento Disciplinar Militar (Modelo
Básico), julgue as assertivas a seguir.
Questão 15
A sanção de Permanência Disciplinar não existe
mais, sendo agora substituída, nos casos em que era
aplicável, pela Prestação de Serviço Extraordinário.

Questão 8
O princípio da celeridade processual determina que a
todos é assegurado o processo judicial ou
administrativo com duração razoável, bem como
meios que garantam sua rápida tramitação.
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Questão 16
A Repreensão é sanção disciplinar aplicada ao oficial
quando este for condenado na Justiça Militar por
crime militar à pena de reclusão superior a 3 (três)
anos.
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Questão 17
De regra, a comunicação disciplinar deverá ser
apresentada no prazo de 5 (cinco) dias, contados da
constatação ou conhecimento do fato.
Sobre Comportamento, Recursos Disciplinares e
Processo regular, julgue os itens abaixo.
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POLICIAMENTO AMBIENTAL
Acerca das Leis ambientais, julgue os itens a
seguir.
Questão 21
Existe lei específica para proteção das Unidades de
Conservação da Natureza.

Questão 18
O comportamento militar classificado como “Regular”
é aquele quando, no período de 10 (dez) anos, não
lhe tenha sido aplicada qualquer sanção disciplinar,
mesmo por falta leve.

Questão 22

Questão 19

Questão 23

O Pedido de reconsideração de ato é um tipo de
Recurso disciplinar.

No Brasil, o Código Florestal foi criado apenas em
2012, com a edição da Lei 12.651/2012.

Questão 20

Questão 24

O Conselho de Justificação destina-se a apurar as
transgressões disciplinares cometidas por um oficial e
a incapacidade deste de permanecer no serviço ativo
militar.

Para efeito do Código Florestal, as restingas, como
fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues,
são consideradas Área de Preservação Permanente
(APP).

FAUNA designa os Animais, enquanto FLORA referese à Vegetação.

Sobre Crimes ambientais, julgue os itens que se
seguem.
Questão 25
Soltar balões que possam provocar incêndios nas
florestas e demais formas de vegetação, em áreas
urbanas ou qualquer tipo de assentamento humano, é
conduta prevista em lei como crime ambiental.
Questão 26
O homem W foi surpreendido por Policiais Militares
quando fazia desenhos com tinta spray no muro de
uma residência. Indagado, o homem W disse que
tinha sido autorizado pelo proprietário da residência a
praticar grafite naquele muro com o objetivo de
valorizar a residência mediante manifestação
artística. Em contato com o proprietário da residência,
ele confirmou ter consentido com a prática do homem
W. Nesse caso, por ter pichado o muro com tinta
spray, o homem W responde por crime ambiental.
Questão 27
As “rinhas de galo” são tradição cultural brasileira,
não sendo aplicável a Lei de crimes ambientais aos
responsáveis por esses eventos.
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Questão 28
O homem Y foi flagrado tendo em cativeiro, sem a
devida permissão, licença ou autorização da
autoridade competente, 20 (vinte) Soldadinhas-doAraripe (Antilophia bokermanni), espécimes de
pássaro da fauna silvestre encontrado no Estado do
Ceará. Desse modo, o homem Y responde por crime
ambiental.
Sobre modalidades de policiamento ambiental, lei
do paredão, decibelímetro e contenção de
animais, julgue os itens subsequentes.
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ESTATUTO DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE
Considerando os Direitos fundamentais e o
Conselho Tutelar, previstos no Estatuto da
Criança e do Adolescente (ECA), julgue os itens
abaixo.
Questão 35

Questão 29

É dever de todos zelar pela dignidade da criança e do
adolescente, pondo-os a salvo de qualquer
tratamento
desumano,
violento,
aterrorizante,
vexatório ou constrangedor.

O Decibelímetro é o aparelho que se destina a medir
o nível de pressão sonora emitida por fontes de ruído,
sendo utilizado na fiscalização de poluição sonora.

Questão 36

Questão 30
O policiamento ambiental pode ser realizado em com
bicicletas ou até com uso de embarcações, entre
outras formas.
Questão 31
Luvas de couro e puçá são exemplos de
equipamentos utilizados pelos policiais ambientais no
resgate e captura de animais.
Questão 32
A chamada “Lei do paredão” proíbe o funcionamento
dos equipamentos de som automotivos nos
logradouros públicos do município de Fortaleza.
Considerando as Instruções normativas e
Portarias do Ministério do Meio Ambiente, julgue
os itens abaixo.
Questão 33
Na pesca amadora ou esportiva, o produto da captura
será comercializado nas zonas comerciais portuárias.

Questão 34
O Documento de Origem Florestal – DOF constitui-se
licença obrigatória para o controle do transporte e
armazenamento de produtos e subprodutos florestais
de origem nativa.
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O Conselho Tutelar é uma das entidades públicas
competentes no que concerne à salvaguarda dos
direitos das crianças e dos adolescentes nas
hipóteses em que haja desrespeito, inclusive com
relação a seus pais e responsáveis, bem como aos
direitos e deveres previstos na legislação do ECA e
na Constituição.
Sobre Ato infracional, Medida socioeducativa e
Crimes, previstos no Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA), julgue os itens subsequentes.
Questão 37
O Auto de apreensão em flagrante de adolescente é
cabível na hipótese de adolescente infrator que
pratica ato infracional mediante violência ou grave
ameaça à pessoa.
Questão 38
Advertência
e
Multa
penal
são
medidas
socioeducativas previstas no ECA impostas ao
adolescente infrator.
Questão 39
Submeter criança ou adolescente sob sua autoridade,
guarda ou vigilância a vexame ou a constrangimento,
é crime previsto no ECA.
Questão 40
Quem vende bebida alcoólica a criança ou
adolescente pode ser multado administrativamente,
mas não pratica crime.
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LEI MARIA DA PENHA

ESTATUTO DO TORCEDOR

Considerando as disposições da Lei Maria da
Penha, julgue os seguintes itens.

Considerando as disposições do Estatuto do
Torcedor, julgue os itens abaixo.

Questão 41

Questão 47

O irmão que agride a irmã com um soco no olho,
alegando que o motivo seria para que ela parasse de
usar perfume ao sair de casa, para não “atrair macho”
pra casa, em tese responde pelo crime de lesão
corporal praticado no contexto da Lei Maria da Penha.

Nome completo e fotografia são algumas das
exigências do cadastro de associados ou membros
das torcidas organizadas.
Questão 48

A máxima “A violência só acontece em famílias
problemáticas” é um mito sobre a violência
doméstica.

O direito do torcedor à divulgação, durante a
realização da partida, da renda obtida pelo
pagamento de ingressos e do número de
espectadores pagantes e não pagantes, é expressão
do princípio da publicidade.

Questão 43

Questão 49

Violência psicológica e violência sexual são formas de
violência doméstica elencadas na Lei Maria da
Penha.

É permitido ao torcedor utilizar fogos de artifício no
recinto esportivo.

Questão 42

Questão 50
Questão 44
Ao ser condenado por violência doméstica e familiar
contra a mulher, o agressor poderá ter a pena
privativa de liberdade convertida em pagamento de
cesta básica.

É permitido ao torcedor entoar cânticos no recinto
esportivo, ainda que tenham conteúdo discriminatório,
racista ou xenófobo.
Questão 51

Questão 45
O afastamento do agressor do lar é uma espécie de
medida protetiva de urgência da Lei Maria da Penha
que a ofendida pode requerer em seu favor.

Para garantir seu acesso e permanência no recinto
esportivo, o torcedor deve consentir com a revista
pessoal de prevenção e segurança.
Questão 52

Questão 46
Não existem crimes expressamente previstos na Lei
Maria da Penha.
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Cabe tentativa no delito de “vender ingressos de
evento esportivo, por preço superior ao estampado no
bilhete”.
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GERENCIAMENTO DE CRISES
Sobre Crise e Incidentes Policiais, julgue os itens
que se seguem.
Questão 53
Estabelecer um canal de comunicação com o
Causador do Evento Crítico (CEC), permanecer em
local seguro e reduzir o nervosismo no local, são
algumas ações de primeira intervenção em incidentes
policiais estáticos.
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Questão 61
A última fase do gerenciamento de incidentes é
representada pelo resgate dos reféns e prisão dos
infratores.
Questão 62
O Criminoso comum que se torna um CEC acaba
fazendo reféns em uma atitude desesperada ao ser
surpreendido pelas forças de segurança pública.
Questão 63

Questão 54
Na Síndrome de Estocolmo, os reféns em uma
situação de crise se afeiçoam aos próprios bandidos
que restringem sua liberdade.

Os suicidas e os esquizofrênicos são exemplos de
pessoas
classificadas
como
"emocionalmente
transtornadas" e que podem vir a se tornar um CEC.
Questão 64

Questão 55
O processo de convencimento do CEC para sua
rendição pacífica chama-se Negociação Real.

O CEC classificado como “Fanático” geralmente age
com motivação política, ideológica ou religiosa.
Questão 65

Questão 56
O fuzil, o revólver .38 e o canhão d’água são armas
não-letais antipessoais.

O grau de risco do evento crítico pode ser: baixo,
médio ou alto risco.
Questão 66

Questão 57
O “tiro de comprometimento” é o termo utilizado para
se referir ao disparo executado pelo Atirador de
Precisão
(sniper)
durante
o
processo
de
Gerenciamento de Incidentes.

Não estão previstos protocolos ou procedimentos de
rendição do CEC.

Questão 58
O "Novo Cangaço" traduz-se na prática criminosa em
que o bandido age sozinho e se utiliza de armas leves
para prática de pequenos furtos no comércio local.
Acerca das Fases e das Classificações do
Gerenciamento de Incidentes, julgue os itens
subsequentes.
Questão 59
A fase de Resposta imediata (ou fase de
Confrontação) reflete nas primeiras ações a serem
desenvolvidas durante uma situação crítica.
Questão 60
É durante a fase de Planejamento específico que o
Gerente Operacional do Incidente, junto das equipes
especializadas, passa a traçar opções para a
resolução do mesmo.
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POLICIAMENTO DE CHOQUE
Considerando as Unidades Operacionais do
Comando de Policiamento de Choque da Polícia
Militar do Ceará, julgue os itens a seguir.
Questão 67
O 1ª Batalhão de Choque, COTAM (Comando Tático
Motorizado), realiza patrulhamento ostensivo urbano
motorizado.
Questão 68
A 1ª Companhia do 2º Batalhão de Choque atua em
situações de Reintegração de posse, Intervenção em
estabelecimentos prisionais, entre outros.
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Questão 76
Em situação de Prontidão interna, a tropa de choque
deve permanecer armada e equipada, com as
viaturas de transporte de tropa a postos, equipadas,
prontas para serem empregadas.
Questão 77
A Constituição Estadual do Ceará dispõe que
incumbe à Polícia Militar a atividade da preservação
da ordem pública em todas as suas modalidades e
proteção individual, com desempenhos ostensivos
para inibir os atos atentatórios a pessoas e bens.
Questão 78

Questão 69

O Decreto 88.777/1983 define “Policiamento
Ostensivo” como a atividade policial com funções de
polícia judiciária e apuração de infrações penais.

4ª Companhia do 2º Batalhão de Choque possui um
canil, realizando assim o policiamento com cães.

Questão 79

Questão 70

A tropa de Choque da Polícia Militar do Estado do
Ceará foi criada apenas no ano de 2015.

Os cães policiais podem ser utilizados em missões de
localização de drogas, explosivos e pessoas.

Questão 80

Questão 71
O 3ª Batalhão de Choque é composto pelo BOPE
(Batalhão de Organização Espacial).
Questão 72
O BOPE (Batalhão de Operações Especiais) lida com
ocorrências complexas, como por exemplo, assaltos a
banco e ocorrências com reféns localizados.

Como
fator
psicológico
que
influencia
o
comportamento dos indivíduos, temos o Anonimato, o
qual torna possível que o infrator não seja identificado
no meio da massa de pessoas.
Questão 81
Aglomeração e Multidão são conceitos idênticos.
Acerca do Controle de multidões pela tropa a pé,
julgue os itens abaixo.

Questão 73

Questão 82

O Policiamento de Choque só existe na capital
Fortaleza e nas cidades da região metropolitana, não
englobando as áreas rurais.

O Comandante do Pelotão de Choque é função
exercida por um oficial, subtenente ou sargento.
Questão 83

Sobre Generalidades e Doutrina das operações de
Choque, julgue os itens subsequentes.
Questão 74
A seleção dos integrantes da tropa de choque, via de
regra, tem como critério principal o voluntariado.
Questão 75
Em situação de Sobreaviso, o policiamento, a rotina
de treinamentos e o aquartelamento são mantidos.
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A posição de "Sentido" da ordem unida a pé, com
equipamento de proteção individual, caracteriza-se
pelos calcanhares unidos, pontas dos pés formando
aproximadamente um ângulo imaginário de 45º,
escudo posicionado à frente e paralelo ao corpo.
Questão 84
A formação adotada pelo pelotão de choque chamada
de "Guarda baixa" caracteriza-se pela formação dos
escudeiros dispostos ombro a ombro, agachados,
com os escudos tocando o solo e oferecendo
proteção a todo o corpo do policial.
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Questão 85
“Meia lua” é uma das formações adotadas pelo
pelotão de choque.
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PLANEJAMENTO OPERACIONAL
Sobre
Conceito
e
Aspectos
gerais
Planejamento, julgue os itens subsequentes.

do

Questão 86

Questão 87

Os comandos para as formações do pelotão de
choque podem ser dados de duas formas: por voz ou
por gestos.

Taylor foi um importante teórico que elaborou um
conceito de Planejamento.
Questão 88
Dentre os Princípios Gerais do Planejamento, temos
como exemplos o Princípio da segurança jurídica e o
Princípio do contraditório e da ampla defesa.
Questão 89
Dentre os Princípios Específicos do Planejamento,
temos o Planejamento Integrado, que exprime a
relação harmônica existente entre os escalões/níveis
que compõem a entidade planejadora.
Quanto aos Níveis de planejamento, julgue os
itens abaixo.
Questão 90
Na representação hierárquica dos níveis de
planejamento, o planejamento operacional ocupa o
topo da cadeia organizacional, ao passo que o
planejamento estratégico fica no nível mais básico.
Questão 91
O
planejamento
Estratégico
possui
nível
organizacional institucional, com abrangência para
toda a estrutura organizacional e extensão de longo
prazo.
Questão 92
O
planejamento
Operacional
possui
nível
organizacional operacional, com abrangência para
determinada tarefa ou operação específica e
extensão de curto prazo.
Sobre Planejamento Operacional da atividade
policial militar, julgue os seguintes itens.
Questão 93
É importante incluir no roteiro básico de atuação
policial o hábito de planejar.
Questão 94
O planejamento operacional aplicado a uma
organização policial militar não tem influência na
redução da criminalidade.
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Questão 95
Cresce a influência do senso científico no
planejamento operacional policial, em detrimento do
senso comum e do empirismo.
Questão 96
O POP (Procedimento Operacional Padrão), comum
nas Polícias Militares dos Estados de Minas Gerais,
São Paulo e Goiás, padroniza o serviço operacional e
formaliza limites de atuação para os agentes de
segurança.
Questão 97
No âmbito do planejamento operacional da atividade
policial militar do Ceará existe um mecanismo de
compensação pecuniária ao policial pelo cumprimento
das metas estabelecidas.
Acerca do Planejamento Operacional na Polícia
Militar do Ceará, julgue os itens que se seguem.
Questão 98
A Seção conhecida como “Serviço Reservado” cuida
da Inteligência Policial.
Questão 99
Partidas de futebol e apresentações artísticas são
eventos que demandam a atuação da Corpo de
Bombeiros, mas não da Polícia Militar.
Questão 100
Terreno, população e clima são alguns fatores que
interferem no planejamento operacional.
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