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INSTRUÇÕES
Verifique se este caderno contém vinte e cinco questões, corretamente ordenadas de 1 a 25.
As provas são objetivas e constituídas de assertivas Verdadeiras “V” ou Falsas “F”.
Em caso de divergência de dados e/ou de defeito no caderno de provas, solicite providências
ao fiscal de sala mais próximo.
É vedado amassar, molhar, dobrar, rasgar ou, de qualquer modo, danificar a sua PROVA, sob
pena de arcar com os prejuízos decorrentes da impossibilidade de realização da leitura no
momento da correção.
A duração da prova é de uma hora e quarenta minutos, equivalente a duas horas-aulas.
Você deverá permanecer, obrigatoriamente, em sala por, no mínimo, uma hora após o início
das provas.
A prova deverá ser respondida com caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material
transparente.
Será eliminado do concurso o candidato que, durante a realização da prova, for surpreendido
portando aparelhos eletrônicos, tais como: bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica,
notebook, palmtop, mp3, mp4, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica,
controle de alarme de carro etc., bem como relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou
quaisquer acessórios de chapelaria, tais como: chapéu, boné, gorro etc e, ainda, lápis, lapiseira
e/ou borracha.
Não será aplicada a prova em local, data ou horário diferente dos estabelecidos.
Não será admitido ingresso de candidato após o horário determinado para o início da
realização da prova.
O candidato que se retirar do ambiente de prova, durante sua realização, não poderá retornar
em hipótese alguma.
O candidato receberá uma folha, a qual deverá ser imediatamente identificada com o seu
nome, onde poderá anotar o seu GABARITO para conferência posterior. Se o candidato
repassar esta folha a outra pessoa antes do término da PROVA, será DESCLASSIFICADO do
Concurso.
Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação da prova em
razão do afastamento de candidato da sala.
Não haverá segunda chamada para a realização da prova. O não comparecimento implicará a
atribuição de nota zero à respectiva prova.
No dia de realização da prova, não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de
aplicação desta e/ou pelas autoridades presentes, informações referentes ao seu conteúdo ou
aos critérios de avaliação e de classificação.
O descumprimento dessas instruções implicará a anulação das suas provas e sua eliminação
do concurso, conforme previsto no edital de abertura.

CRONOGRAMA
Data provável para divulgação do resultado final
das provas do Curso Preliminar de Formação
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contenção é a forma pela qual a PM exerce a sua
missão constitucional no modelo comunitário.

As 25 (vinte e cinco) questões abaixo
deverão ser consideradas de acordo
com o estudado em sala de aula.
Marque, para cada item o campo
designado com o código “V”, caso
julgue o item VERDADEIRO; ou com o
código “F”, caso julgue o item FALSO.
A ausência de marcação ou dupla
marcação nos campos não receberá
pontuação.
1) (
) Segundo estudos realizados por Chesnais,
podemos afirmar que fatores culturais problemas de integração racial e desordem moral
- e fatores institucionais - Insuficiência do
Estado, crise do modelo familiar, recuo do poder
da igreja - não contribuíram para a atual situação
da violência no Brasil.
2) (
) O poder como símbolo de “status”, as
decisões centralizadas; as resistências às
mudanças e o excesso de formalismo, são
características de organizações policiais baseadas
no modelo burocrático de administrar.
3) (
) O modelo profissional de polícia, adotado
pelos Estados Unidos da América, buscou efetuar
o isolamento contra ingerência política externa
dando estabilidade e autonomia à instituição
policial através de processo de seleção e da
adoção das regras do serviço público para a
promoção e disciplina dos policiais.
4)

(
) São características do modelo
profissional de polícia: Unidade de comando;
táticas de combate; unidades especializadas;
onipresença; descriminalização por grupos de
riscos, apolítica.

5) ( ) Dissuadir pela ação de presença; dissuadir
pelo emprego da força organizada; reprimir por

6) (
) Rapidez de respostas à chamada de
serviços solicitados, feitos através da central de
operações da polícia. Faz parte da estratégia
ostensiva-preventiva.
7) ( ) A estratégia ostensiva-preventiva relacionase mais aos riscos do que com incidentes, tem
como objetivo reduzir o potencial de riscos
identificados e o serviço de patrulhamento
rotineiro.
8) ( ) A Globalização, como uma contestação da
noção de fronteiras, e o crime organizado são
vistas por Chesnais, como motivos da atual
situação da violência no país.
9) (
) Na natural disputa entre os veículos de
comunicação, o enfoque pró-ativo de Polícia
Comunitária pode criar para a organização
policial a oportunidade de contar com o apoio da
imprensa para educar o público.
10)
(
) A eficácia policial depende das
informações das vítimas e testemunhas. Isso
representa um dos obstáculos da polícia reativa
que geralmente tem conhecimento bastante
limitado a respeito dos problemas e situações
que é chamada a atender. Essa é uma crítica
feita à estratégia ostensiva-preventiva.
11)
(
) O Treinamento focando o equilíbrio
entre execução da lei, prevenção, proteção e
atendimento ao cidadão é uma característica do
policiamento comunitário.
12)
( ) Esperar até que um delito ocorra para
que a polícia seja acionada. Tal postura faz com
que os crimes que não são vistos pela população
ou que não produzem vítimas não sejam
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cobertos pelo policiamento ostensivo. Essa é uma
crítica feita à estratégia reativa-repressiva.

13)
( ) A ação criminosa não é limitada a uma
área específica, embora seja possível determinar
em quais regiões é mais provável a ocorrência de
crimes. Entretanto, prever o momento e o local
exato da ocorrência de um crime é um
acontecimento raro. Essa é uma crítica feita à
estratégia ostensiva-preventiva.
14)
(
) Segundo estudos realizados por
SKOLNICK E BAYLEY, podemos afirmar que os
carros-patrulhas de dois policiais são mais eficientes
do que os carros com um policial para reduzir o
crime ou prender criminosos.
15)
(
) A saturação do patrulhamento reduz o
crime, definitivamente, em grande parte pelo seu
deslocamento para outras áreas. Essa é uma
afirmativa dos estudos feitos por SKOLNICK E
BAYLEY.
16)
( ) Prioriza a prevenção do crime através da
metodologia da resolução de problemas; não
abandona o controle do crime. É uma característica
do modelo de polícia comunitária.
17)
( ) A descentralização do poder e a falta de
discricionariedade são características do modelo
comunitário.
18)
(
) São estratégias do policiamento
comunitário: Policiamento orientado para resolução
de problemas em parceria com a comunidade;
priorizar a prevenção; ações reativas; exclusão do
patrulhamento á pé; ações complementares de
prevenção.
19)
(
) Não deve fazer parte do perfil de um
policial comunitário: Adequado Relacionamento
Interpessoal; elevado grau de Iniciativa; elevada
flexibilidade de conduta; criatividade acima da
média; excelente receptividade e capacidade de
assimilação; boa capacidade de liderança; Controle
emocional.
20)
(
) Como principal núcleo urbano, o bairro
talvez seja o grande centro de confluência dos

SOBRE

interesses comuns da comunidade. O bairro
constitui hoje a unidade urbana mais legítima da
espacialidade de sua população. Corresponde à
dimensão de território ideal para a reivindicação
coletiva.
21)
(
) Polícia proativa visa erradicar as
consequências da violência, atuando de forma
planejada nas mais diversas áreas, contornando
problemas sociais e econômicos, tudo com
finalidade de não permitir que a violência surja. A
polícia proativa atua nas consequências da
violência, apenas reagindo uma vez praticado o ato
delituoso.
22)
(
) No relacionamento com as autoridades
constituídas e organismos governamentais a Polícia
Comunitária deve envolver todas as autoridades
constituídas (deputados, prefeitos, vereadores etc.),
inclusive aquelas que, por suas ações no dia-a-dia,
se posicionam como opositoras, convidando-as, por
intermédio dos líderes comunitários a participar das
reuniões.
23)
( ) No relacionamento com a Comunidade de
Negócios é preciso deixar claro e transparente o
interesse social da atividade de policiamento,
privilegiando interesses comerciais e particulares, e
isso não irá provocar descrédito nem desconfiança.
24)
(
) Funcionamento voltado para dentro da
Organização, excesso de formalismo; resistências
às mudanças; prioridade dos cargos; decisões
centralizadas; rigidez de comportamento, em
função de normas e dos regulamentos; O poder
como símbolo de “status”. Essas são características
do modelo Comunitário de Policiamento.

25)
(
) Na cidade Bela, vários bairros foram
tomados por grupos armados de traficantes os
quais submetiam a comunidade às suas vontades e
não permitiam que o estado legal levasse àqueles
cidadãos serviços públicos essenciais. Em uma
mega operação policial, integrada com as forças
armadas, o poder público resgatou os bairros das
mãos dos marginais e estabeleceu, nos bairros
reconquistados, efetivos policiais em caráter
permanente. A presença da polícia permitiu que
outros
serviços
essenciais
fossem
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disponibilizados.
Podemos
afirmar
que
a
operação policial de retomada do morro foi uma
estratégia
reativa-repressiva
e
que
a
permanência da polícia nas áreas retomadas é
uma estratégia ostensiva-preventiva.
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