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Cada item da prova objetiva está vinculado ao comando que imediatamente o antecede. De acordo com o comando a que cada um
deles esteja vinculado, 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.
Nos itens constituídos pela estrutura SITUAÇÃO HIPOTÉTICA: ... seguida de ASSERTIVA: ..., os dados apresentados como
situação hipotética devem ser considerados como premissa(s) para o julgamento da assertiva proposta.
Eventuais espaços livres — identificados ou não pela expressão “Espaço livre” — que constarem deste caderno de provas poderão
ser utilizados para anotações, rascunhos etc.

PROVA OBJETIVA
Com base no Regulamento de Continências, Honras, Sinais de
Respeito e Cerimonial Militar das Forças Armadas (RCONT),
julgue os itens a seguir.
1

Nas situações em que um militar mais moderno presta
continência a um militar mais antigo, este deverá retribuir a
continência prestada pelo seu subordinado: se o militar mais
antigo estiver uniformizado, ele deverá prestar sua continência
individual ao subordinado; se ele estiver sem uniforme e de
chapéu, deverá retribuir a continência retirando seu chapéu.

2

No deslocamento de um grupo de policiais militares a pé, o
militar mais antigo deve ficar ao centro, ao passo que os
demais, conforme suas precedências, devem se posicionar,
alternadamente, à direita e à esquerda do militar mais antigo.

3

Nos refeitórios, embora os policiais militares não precisem
aguardar o comandante para se sentarem à mesa, ao término da
refeição, eles devem pedir permissão ao oficial mais antigo
para retirarem-se do recinto.

No que se refere à continência e aos demais procedimentos de
saudação militar, julgue os itens que se seguem.
4

É dever do policial militar que estiver em deslocamento no
interior do batalhão parar e prestar continência individual ao
seu comandante quando encontrá-lo pela primeira vez.

5

Em cerimônias ou formaturas militares, quando o hino nacional
for cantado, a tropa deverá permanecer em posição de sentido
durante todo o ato solene.

6

Como é vedado aos militares mais modernos tomar a iniciativa
de cumprimentar os seus superiores, se um militar mais
moderno estender a mão para cumprimentar um militar mais
antigo, este poderá ignorar o cumprimento.

7

Militares que estejam prestando serviço na rua devem ser
dispensados dos procedimentos de continência individual.

A respeito dos procedimentos específicos, previstos no RCONT,
que devem ser adotados por militares parados ou em deslocamento,
julgue os próximos itens.
8

Se um militar entrar em uma repartição pública, os militares de
graduação inferior que nela estiverem sentados deverão
levantar-se e fazer continência individual.

9

Se apenas dois militares estiverem se deslocando em uma
viatura militar e, durante o seu trajeto, encontrarem oficiais
superiores, ambos deverão prestar continência individual aos
superiores.

10 Nas visitas a estabelecimentos ou repartições militares, as
praças deverão apresentar-se, tanto em sua chegada quanto em
sua saída, ao oficial de dia ou de serviço ou à pessoa que
estiver representando esses oficiais.

Ainda com relação ao RCONT, julgue os itens subsecutivos.
11 É vedado substituir a partitura do hino nacional por quaisquer
arranjos instrumentais, assim como interromper sua execução.
12 Nas organizações militares, no dia 19 de novembro, a bandeira
nacional deve ser hasteada, em ato solene, ao meio-dia, e, caso
permaneça hasteada durante o período noturno, ela deverá ficar
iluminada.
13 Para prestar continência a oficiais que estiverem comandando
uma tropa em deslocamento, a sentinela da hora deverá adotar
os seguintes procedimentos: tomar a posição de sentido;
executar, quando a testa da tropa estiver a dez passos, o
movimento de apresentação de arma; permanecer na referida
posição até a passagem da tropa; retornar às posições de
descansar arma e descansar, respectivamente, após a passagem
da tropa.
De acordo com o Regulamento Interno e dos Serviços Gerais
(RISG), julgue os itens subsequentes.
14 Nas unidades policiais militares, há uma seção responsável
pelos encargos próprios da coordenação e do controle das
atividades relacionadas com pessoal, boletim interno, justiça e
disciplina, protocolo e arquivo da correspondência interna e
pagamento do pessoal da unidade, chamada P/1 ou primeira
seção.
15 Toda unidade policial militar deve dispor de um oficial,
subordinado à P/1, portador de certificado de curso de instrutor
de educação física para orientar o treinamento físico-militar.
16 Compete ao subcomandante da unidade zelar pela disciplina da
tropa.
17 O boletim interno, documento em que constam ordens de
comandantes e de autoridades superiores, deve ser publicado
semanalmente.
18 Compete ao sargento de dia coordenar a guarda responsável
pela limpeza das dependências do quartel.
19 A formatura, reunião realizada pelos comandantes das
unidades para emitir ordens e informar sobre assuntos de
interesse geral, deve ocorrer, no mínimo, uma vez por semana
antes do início das atividades diárias.
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Em relação aos direitos humanos, julgue os itens a seguir.

CESPE/UnB – CBM/CE–PRAÇA–CF – Aplicação: 2015

A eficiência e a probidade administrativas tornaram-se valores
muito apreciados, que introduziram, de forma decisiva, a discussão
em torno da ética e da moralidade na administração pública. A
partir dessas informações, julgue os itens que se seguem.

20

Os direitos humanos destinam-se em especial a proteger
aqueles que cometem crimes.

21

Os direitos humanos visam promover a solidariedade, a
igualdade, a fraternidade, a liberdade e a dignidade do
indivíduo.

33

O servidor público deve considerar-se um cidadão, da mesma
forma que deverá também considerar sujeitos de direitos todos
aqueles que serão por ele atendidos.

22

Entre as características dos direitos humanos estão a
imprescritibilidade e a complementariedade, o que significa
que esses direitos não se extinguem com o tempo e devem ser
interpretados considerando-se as relações existentes entre eles.

34

Formas de repressão e punição cada vez mais rigorosas têm
diminuído a corrupção no serviço público em nível federal,
estadual e municipal.

23

Os direitos fundamentais de primeira geração ou dimensão são
conhecidos como direitos coletivos e políticos.

Considerando que, na complexidade atual do mundo global, os
princípios éticos e a conduta moral devam pautar-se por alguns
ideais e preceitos, julgue os itens subsequentes.
35

Os princípios éticos do bem e da justiça — o senso moral de
tolerância e de compreensão do outro — devem prevalecer
mesmo diante de situações de violência, barbárie e desrespeito
à dignidade humana.

36

O reconhecimento e o respeito pelo outro é o valor cultural
mais importante que as sociedades construíram ao longo da
história.

37

Qualquer forma de resolução dos conflitos sociais pode ser
considerada ética.

Acerca dos documentos normativos referentes aos direitos
humanos, julgue os itens subsequentes.
24

A Declaração de Independência dos Estados Unidos e a
Constituição Mexicana de 1917 são fontes normativas de
direitos humanos.

25

A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi instituída no
âmbito das Nações Unidas, em 1948.

No que se refere aos direitos fundamentais da pessoa e aos direitos
civis e políticos, julgue os itens subsecutivos.
26

27

28

A Constituição Federal garante a todos a igualdade perante a
lei, sem distinção de qualquer natureza, e assegura a brasileiros
e a estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito
à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade.
O direito de acesso à justiça compreende a assistência jurídica
integral e gratuita aos que comprovem insuficiência de
recursos.
A vida é o bem jurídico central dos direitos humanos, motivo
pelo qual os agentes de segurança pública devem defender até
mesmo a vida de alguém envolvido no cometimento de crimes.

Nas agendas das sociedades contemporâneas estão incluídos os
temas da cidadania, da ética, da democracia e da igualdade social;
para esses temas, são apresentadas diferentes formas de
interdependências. A respeito desse assunto, julgue os próximos
itens.
29

30

A cidadania política passou a ser exercida nos Estados-nação
modernos, por meio do exercício do voto. No contexto do
Estado moderno, todo cidadão é nacional de um Estado, mas
nem todo nacional é cidadão.
O conceito de cidadania remete à convivência entre os
indivíduos, ao cumprimento dos seus direitos e deveres e aos
valores comuns necessários para manter-se a estrutura da
sociedade.

31

As discussões éticas presentes na sociedade contemporânea
apontam para a necessidade de a diversidade de valores e de
práticas sociais ser considerada na cultura brasileira.

32

Os princípios éticos e morais são universais e definidos a partir
da natureza do ser humano como único e singular.

De acordo com o Estatuto dos Militares Estaduais do Ceará
(EMECE), julgue os itens a seguir.
38

O militar pode gozar suas férias em até dois períodos, que
podem ser ambos de quinze dias ou um período de dez e outro
de vinte dias, a critério do interessado e mediante acordo com
a unidade em que serve.

39

Os aspirantes a oficial ocupam, na escala hierárquica militar,
os mesmos cargos acessíveis a oficiais subalternos.

40

O bombeiro militar terá direito ao afastamento total do
serviço por dez dias em virtude de licença-paternidade.

41

Estão na inatividade os militares da reserva remunerada, os
reformados e os pensionistas.

Com base no Código Disciplinar da Polícia Militar e do Corpo de
Bombeiros Militar do Ceará, julgue os itens que se seguem.
42

Tanto os oficiais como as praças podem ser expulsos da
corporação se praticarem atos que sejam desonrosos ou
ofensivos ao decoro profissional ou atentem contra a segurança
das instituições nacionais.

43

A moral do bombeiro militar é determinada por valores
fundamentais como hierarquia, profissionalismo e dignidade
humana.

44

SITUAÇÃO HIPOTÉTICA: Um militar que agiu de forma
abusiva durante o cumprimento de ordens superiores alegou,
na averiguação dos fatos, que seu comportamento decorrera da
emissão de ordens dúbias por parte do seu superior.
ASSERTIVA: Nessa situação, a autoridade que emitiu as
ordens deverá responder pelos atos do seu subordinado.

45

Caso uma praça apresente conduta nociva à disciplina, seu
comportamento poderá ser considerado incompatível com a
função militar estadual e, em consequência, poderá receber a
sanção de reforma administrativa disciplinar.

46

É lícito ao militar deixar de cumprir serviços extraordinários
em que esteja nominalmente escalado em virtude de
impedimento de força maior.
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cuidado em área pública efetuou acidentalmente um disparo, tendo

Julgue os itens seguintes, acerca do conceito de constituição e de
poder constituinte.

o projétil atingido um cidadão, que, por esse motivo, faleceu.

56

O poder constituinte derivado é subordinado a regras já
estabelecidas na constituição em vigor e se classifica como
reformador — quando altera o texto constitucional — ou como
decorrente que possibilita a criação de constituições estaduais.

57

De acordo com a acepção sociológica de constituição,
defendida por Ferdinand Lassale, a constituição é a norma
hipotética fundamental, motivo pelo qual as normas
constitucionais são hierarquicamente superiores às demais
normas jurídicas.

58

O poder constituinte originário é inicial, ilimitado, autônomo
e incondicionado. Em razão dessas características, não se pode
falar em inconstitucionalidade do que foi inserido na
Constituição mediante a instauração do referido poder.

Um policial militar que manuseava sua arma sem o devido

!FimDoTexto!

A respeito dessa situação hipotética, julgue os itens a seguir,
referentes a aspectos do direito penal militar.
47

Como a vítima do crime era um civil, o crime,
necessariamente, deverá ser julgado pela justiça comum.

48

A morte do cidadão atingido deverá ser tratada como crime
doloso.

49

O policial militar em questão cometeu crime militar próprio.

Cada um dos próximos itens apresenta uma situação hipotética
seguida de uma assertiva a ser julgada acerca do direito penal e do

A respeito do tratamento dado aos militares estaduais e das forças
armadas pela Constituição Federal, julgue os itens subsecutivos.

direito penal militar.
50

José, utilizando uma arma militar furtada de um quartel,
participou de crime de roubo tentado a uma agência bancária
no município X, vizinho àquele da subtração da arma. Nessa

59

Ao militar é garantido o direito à greve e à sindicalização.

60

Os órgãos de segurança pública nacional, entre os quais estão
os bombeiros militares, são responsáveis pela defesa civil
interna do país.

61

A passagem do militar estadual à reserva remunerada somente
ocorre ex officio.

situação, será considerado local do crime de roubo tentado o
município onde ocorreu a ação, e não o município onde se
operou a subtração do armamento.
51

52

por força de lei aprovada dois anos depois. Nessa situação,

Acerca dos fundamentos da República Federativa do Brasil e dos
direitos e garantias fundamentais, julgue os itens que se seguem.

esse policial não poderá ser punido por sua conduta.

62

Em razão da soberania do Estado, o Brasil não se submete a
jurisdição de tribunal penal internacional, ainda que tenha
manifestado adesão a sua criação.

63

Ninguém deve ser preso senão em flagrante delito ou por
ordem escrita e fundamentada emitida por autoridade judiciária
competente, exceto nas hipóteses de transgressão militar ou de
crime propriamente militar, definidos em lei.

64

A soberania é a autoridade suprema do Estado brasileiro e
consiste em um poder independente, que não está limitado por
nenhum outro na ordem interna do país.

Em 2005, um policial militar cometeu ato que se tornou crime

Marcos, tenente da polícia, envolveu-se em uma discussão com
um desconhecido. A situação se agravou até os dois se
agredirem

fisicamente.

Dias

depois,

Marcos

tomou

conhecimento de que o desconhecido com quem havia brigado
era um capitão da polícia militar. Nessa situação, o ocorrido
não constitui crime de violência contra superior.
Julgue os itens subsequentes, relativos a crimes previstos no Código
Penal Militar.
53

SITUAÇÃO HIPOTÉTICA: Josué é militar e faz parte da
tripulação de um navio da Marinha que partirá para uma
missão às sete horas da manhã de determinado dia.
ASSERTIVA: Nesse caso, se não se apresentar para o

No decorrer de uma operação, bombeiros militares
constataram a ocorrência de comércio não autorizado de
animais, que se encontravam em situação de maus-tratos. Entre
os comerciantes ilegais, estavam José, que vendia gatos, galos
e coelhos, e Antônio, que vendia canários-da-terra, canários-belga
e papagaios.

embarque no horário determinado, Josué cometerá crime
!FimDoTexto!

conhecido como deserção especial.
54

SITUAÇÃO HIPOTÉTICA: Um militar ficou ausente do
quartel onde serve por quinze dias, e para fugir desse

A respeito da situação hipotética apresentada, julgue os itens a
seguir.
65

O coelho comercializado por José é classificado como um
animal da fauna silvestre por pertencer à espécie nativa.

66

Os animais comercializados por José, por serem de espécies
domesticadas, não são protegidos pela legislação ambiental
brasileira.

67

Os três tipos de animais que Antônio comercializava são
classificados como animais silvestres.

estabelecimento, obteve auxílio do seu irmão, servidor público
civil. ASSERTIVA: Nessa situação, o irmão do militar deverá
receber pena por ter cometido favorecimento a desertor.
55

Caso militares armados se reúnam e ocupem um quartel contra
ordem superior, ficará configurado o crime de motim.
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Com referência aos princípios ambientais, julgue os itens que se
seguem.
68

As ações ambientais feitas com base no princípio da prevenção
caracterizam-se pela certeza científica da ocorrência de um
futuro dano ambiental, enquanto aquelas fundamentadas no
princípio da precaução estão associadas à incerteza da
existência de dano ambiental.

69

Pelo princípio do usuário pagador, é possível realizar a
cobrança de um valor pecuniário pela utilização de um bem
ambiental, o que incentiva a utilização racional e planejada dos
recursos naturais.
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Julgue os próximos itens, referentes a atos e processo
administrativos e cargo público.
77

Caso seja necessário investigar a conduta de um servidor
público em função de possível transgressão considerada leve,
deverá ser instaurada uma sindicância.

78

A nomeação para o cargo de praça no Corpo de Bombeiros
Militar do Estado do Ceará (CBMCE) é feita em provimento
originário para cargo vitalício.

79

SITUAÇÃO HIPOTÉTICA: Durante um processo
administrativo disciplinar contra um grupo de bombeiros, toda
a fase de instrução foi realizada por militar que, conforme
ficou comprovado posteriormente, era absolutamente incapaz
à época. ASSERTIVA: Nessa situação, os atos praticados
pelo militar são nulos.

Considerando os fundamentos do direito ambiental, julgue os
seguintes itens.
70

71

A proteção do meio ambiente é objetivo da Política Nacional
do Meio Ambiente, concretizada pelas ações do Sistema
Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), o qual é composto
por órgãos federais, estaduais e municipais e por fundações
instituídas pelo poder público.
De acordo com a Constituição Federal, legislar sobre águas e
minerais é competência comum da União, dos estados, do
Distrito Federal e dos municípios.

Acerca de aspectos diversos do direito administrativo, cada um dos
próximos itens apresenta uma situação hipotética, seguida de uma
assertiva a ser julgada.
80

No atendimento de uma ocorrência em uma ladeira, o
bombeiro militar motorista da viatura em serviço se distraiu e
deixou o automóvel em ponto morto sem ter puxado o freio de
mão. Devido a sua falta de atenção, a viatura se deslocou e
bateu em carros de particulares, estacionados logo abaixo.
Nessa situação, o acidente gerou responsabilidade subjetiva,
apesar de não ter havido dolo na ação do militar motorista.

81

Durante a realização de uma ação fiscalizadora, um agente da
autoridade de trânsito selecionou aleatoriamente um carro,
entre aqueles que passavam no local, para uma averiguação
mais detalhada. Nessa situação, ao selecionar esse automóvel,
o agente exerceu o poder de polícia, que tem como um de seus
atributos a discricionariedade.

82

Um quartel do corpo de bombeiros fica perto de um terreno
público sem determinação pública específica, utilizado
eventualmente para a realização de treinamento pelos
bombeiros. Nessa situação, esse terreno deverá ser classificado
como bem dominical.

Ao ser abordado por fiscais enquanto pescava em um rio,
um pescador amador apresentou-lhes sua licença para a pesca,
emitida dois anos antes, e lhes mostrou quinze quilos de peixe que
já haviam sido pescados, os quais pretendia transportar para a
cidade mais próxima.
!FimDoTexto!

Nessa situação hipotética,
72

a quantidade de peixe que o pescador pretendia transportar está
dentro do limite estabelecido pelo IBAMA.

73

a licença apresentada pelo pescador excedeu o prazo de
validade estabelecido pelo IBAMA.

Um processo licitatório para realização de compras pela
polícia militar foi homologado e, posteriormente, uma das empresas
participantes questionou ponto específico do edital. O militar
responsável pelo certame não encontrou na legislação regras que o
orientassem quanto à solução a ser dada ao caso. Por isso, recorreu
aos costumes vigentes na localidade onde se deu a licitação para
resolver o problema apresentado.
!FimDoTexto!

A respeito da situação hipotética apresentada e de aspectos do
direito administrativo a ela relacionados, julgue os itens a seguir.
74

Se, na situação hipotética apresentada, o empresário dono
da empresa que fez o questionamento tivesse recebido
anteriormente o título de amigo da PM por ter feito frequentes
doações a órgãos de segurança pública, sua empresa deveria
receber tratamento diferenciado no processo licitatório devido
à relação entre o empresário e a PM.

75

É legítima a conduta do responsável pela licitação, enquanto
administrador público, ao recorrer aos costumes durante a
realização de procedimento licitatório.

76

Considerando que seja necessária a extinção do ato
administrativo que se baseou nos costumes vigentes, como
descrito no caso em apreço, deverá ocorrer a sua revogação.

Em relação às normas para elaboração de ofício, julgue os itens a
seguir.
83

Em ofícios dirigidos aos governadores as formas de tratamento
adequadas são Exmo. Senhor/Vossa Excelência.

84

Estaria adequado para um ofício o fecho de despedida a seguir:
“Agradeço antecipadamente a atenção de sua senhoria ao meu
pleito e renovo meus maiores protestos da mais alta estima e da
maior consideração hoje e sempre”.

85

O emprego de abreviaturas como “pq” (porque), “tb” (também)
e “vc” (você), muito usual em comunicações informais, é
inadequado para ser adotado em mensagens oficiais por email.
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Em relação à modalidade escrita formal da língua portuguesa, bem
como a aspectos relativos à redação oficial, julgue os itens que se
seguem.
86

87

88
89

90

91

O trecho a seguir está gramaticalmente correto: “Os Estados
Unidos da América cresce e se desenvolve mais que os países
da América-latina”.
Está adequado para compor uma correspondência oficial
o seguinte trecho: Vimos informar aos professores desta
instituição que o gringo especialista em informática já
chegou aqui.
Está gramaticalmente correto o trecho: Há departamentos onde
os equipamentos de informática estão funcionando mal.
Está correta e adequada a seguinte introdução para uma ata:
Aos 9 dias do mês de março de 2015, às 12 horas, na sala de
reuniões do ICA, todos os srs conselheiros estavam presentes
e deu-se início às discussões programadas.
No trecho “Em São Paulo, uma garota de 12 anos morreu em
decorrência de febre maculosa. Ela foi picada por um carrapato
quando passeava em um parque” (revista Época, n.º 391, nov.
2005), o pronome “Ela” é um recurso coesivo que se refere ao
antecedente “garota de 12 anos”.
No segmento “O Ministro afirmou que os salários haviam sido
rebaixados”, verifica-se o uso do discurso indireto.

Com relação a saúde e segurança aplicadas ao trabalho do
profissional de segurança pública, julgue os itens a seguir.
92

93
94

95

A prática de atividades físicas regulares contribui para a
manutenção da saúde do bombeiro militar, reduzindo o risco
de morte por doença cardíaca coronariana, o desenvolvimento
do diabetes tipo 2 e os sintomas de ansiedade e depressão,
além de melhorar o seu desempenho frente a situações
adversas, como desastres e catástrofes.
São quatro as fases do estresse: alerta, resistência,
internalização e exaustão.
A perturbação do ambiente familiar é um exemplo de fator
ambiental, ao passo que a depressão e o estresse são
considerados fatores sociais.
A melhoria do ambiente de trabalho está diretamente ligada às
medidas de controle, entre as quais se incluem proporcionar
treinamento adequado, estipular carga de trabalho conforme a
demanda e sistematizar as tarefas, evitando rodízio de
atividades.

Julgue os itens subsequentes, relacionados ao programa de
prevenção aos riscos ambientais (PPRA).
96
97
98

Ruídos, pressão e poeira são riscos físicos que causam dano
à saúde dos bombeiros.
Vírus e bactérias são agentes de risco químico que infectam o
trabalhador pelas vias respiratórias.
A antecipação, o reconhecimento, a avaliação e o controle
compõem o PPRA, que tem como objetivo preservar a saúde
e a integridade física do trabalhador.

Julgue os itens seguintes, acerca da ergonomia.
99

São três os domínios de especialização da ergonomia:
ergonomia física, ergonomia organizacional e
macroergonomia.
100 A ergonomia pode ser aplicada para melhorar a eficiência
da produtividade, a segurança e a saúde dos bombeiros,
pois reduz o estresse físico nas articulações e nos músculos
e também fatores ambientais que podem afetar a visão e a
audição.
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