
  
COMENTÁRIOS DA PROVA PMCE  

  

LEI 98/2011 – QUESTÕES 87 A 98 – PROVA AMARELA  

  

87 – CERTO  - Art. 27, INC. I  

88 – ERRADO – nomeação pelo Governador de Estado e não pelo Presidente da 

República – Art. 4º  

89 – CERTA – Art. 10  

90 Das decisões proferidas…A banca deu como CERTA, mas considero ERRADA, 

pois não é isso que estabelece a nova redação do art. 30 da Lei nº 98/2011, 

alterada pela Lei Complementar nº 104/2011 (a banca usou a redação antiga do 

dispositivo).–  

91 – CERTA – Art.  3º, INC. XII. 
 

92 – ERRADA – tem direito a verba indenizatória – Art. 20 – parágrafo único e art.  

21. 

93 – ERRADA: O desempenho será avaliado mensalmente e consolidado 

anualmente. Art. 15 94 – CERTA – Art. 14 – II  

94 – Faz parte das atribuições. A banca deu como CERTA, mas considero ERRADA, 

pois o nome correto do órgão citado, o GTAC, é Grupo Tático de Atividade 

CORREICIONAL (e não “convencional”, como enuncia a questão). 

95 – CERTO – Art. 1º  

96 – ERRADO – São considerados, para todos os efeitos, como no exercício regular 

de suas funções de natureza policial civil, policial miliar ou bombeiro militar – Art. 

19.  

97 – CERTO –  Art. 11,  §2º.  

98 – ERRADO – Art. 1º - parte final - a Controladoria Geral de Disciplina poderá avocar 

qualquer processo administrativo disciplinar ou sindicância, ainda em andamento.  

  

Deusdedy Solano - Advogada criminal (OAB 51.132-DF), pós graduada 
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Professora de Pós graduação na área de direito penal. Professora dos 
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