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QUESTÃO NÚMERO 49 

GABARITO PRELIMINAR: Letra B 

COMENTÁRIO: A manutenção da ordem pública e a segurança da comunidade são deveres dos policiais 

militares. 

A resposta da questão está prevista no Artigo 33, VII e VIII, da Lei nº 5.251/1985: 

ART. 33 - Os deveres Policiais-Militares emanam de vínculos racionais e morais que ligam o Policial-Militar 

a sua Corporação e ao serviço que a mesma presta à comunidade, e compreendem: 

VIII - A manutenção da ordem pública; 

IX - A segurança da comunidade. 

Letra A. ERRADA. Ao Policial-Militar cabe a responsabilidade integral pelas decisões que tomar, pelas 

ordens que emitir e pelos atos que praticar. 

Letra C. ERRADA. O aprimoramento técnico-profissional é sim uma manifestação essencial do valor policial 

militar. 

Letra D. ERRADA. Ao Policial-Militar da ativa é vedado comerciar ou tomar parte na administração ou 

gerência de sociedade ou dela ser sócio ou participar, exceto como acionista ou quotista em sociedade 

anônima ou por quotas de responsabilidade limitada. 

Letra E. ERRADA. Os Policiais-Militares da ativa, podem exercer, diretamente, a gestão de seus bens, desde 

que não infrinjam o disposto no presente artigo. 

Atenção: questão sem possibilidade de recurso. 

 

 

 



 
 

 

QUESTÃO NÚMERO 50 

GABARITO PRELIMINAR: Letra E. 

COMENTÁRIO: A Letra E é o gabarito da questão, por apresentar, corretamente, o conceito de indignidade 

para o cargo. 

A alternativa se encontra prevista no Artigo 17, § 6º, da Lei Estadual nº 6.833/2006. 

§ 6º A indignidade para com o cargo é o ferimento a preceitos morais e éticos vinculados à conduta do 

policial militar. 

Letra A. O item se refere a incompatibilidade para com o cargo. 

Letra B. O item se refere a decoro da classe. 

Letra C. O item se refere a pundonor policial-militar. 

Letra D. O item se refere a sentimento do dever. 

Atenção: questão sem possibilidade de recurso, por cobrar um conceito e apresenta-lo corretamente na 

alternativa E. 

 

QUESTÃO NÚMERO 51 

GABARITO PRELIMINAR: Letra C. 

COMENTÁRIO: A Letra C é o gabarito da questão, por ser o policiamento ostensivo a resposta do enunciado 

da questão. 

27) Policiamento Ostensivo - Ação policial, exclusiva das Policias Militares em cujo emprego o homem ou 

a fração de tropa engajados sejam identificados de relance, quer pela farda quer pelo equipamento, ou 

viatura, objetivando a manutenção da ordem pública. 

Item não sujeito a recurso. 

 

QUESTÃO NÚMERO 52 

GABARITO PRELIMINAR: Letra A. 

COMENTÁRIO: A Letra A é o gabarito da questão, por apresentar, corretamente, um direito do policial 

militar. 



 
 

Art. 52 - São direitos dos Policiais Militares: 

 I- a garantia da patente quando oficial, em toda a sua plenitude, com as vantagens, prerrogativas e 

deveres a ela inerentes; 

Letra B. ERRADA. O Policial Militar que se julgar prejudicado ou ofendido por qualquer ato administrativo 

ou disciplinar de superior hierárquico, poderá recorrer ao interpor pedido de reconsideração, queixa ou 

representação, segundo a regulamentação específica da Corporação. 

Letra C. ERRADA. Em regra, é proibido acumular remuneração de inatividade. 

Letra D. ERRADA. O afastamento por motivo de núpcias corresponde a 08 (oito) dias. 

Letra E. ERRADA. Os filhos menores de 21 (vinte e um) anos de idade são considerados dependentes do 

policial militar.  

Item não sujeito a recurso. 

 

 

Vinicio Eduardo Ferreira 

 

Professor de Preparatórios para Concurso. Agente de Polícia Civil do 

Distrito Federal desde 2013. Aprovado em vários concursos públicos, 

dentre eles: Secretaria de Cidadania e Justiça – Concurso 2010 

Correios – Concurso 2011 Caixa Econômica Federal – Concurso 2012 

Polícia Rodoviária Federal – Concurso 2013 Polícia Civil do Distrito 

Federal/Escrivão – Concurso 2013 

 

 

Gran Cursos Online  

  

  

  

  

  

  

  

  

https://www.grancursosonline.com.br/
https://www.grancursosonline.com.br/


 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  


