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RECURSO QUESTÃO 07 (PROVA A) 

 

 

A questão 7 da Prova CFO/2020 - PROVA TIPO “A”, traz como gabarito a LETRA A. Ocorre que a resposta 

correta é a LETRA C, pelos fundamentos abaixo apresentados: 

 

7ª QUESTÃO – Observe a reportagem abaixo: “O congressista constituinte de 1988 [...] resolveu dar aos órgãos 

policiais um tratamento de natureza constitucional, e ao mesmo tempo buscou delimitar as atividades que devem 

ser desenvolvidas pelas forças de segurança e também por seus integrantes que possuem um compromisso com 

as instituições nas quais ingressaram de forma voluntária [...] A Polícia Militar possui competência ampla na 

preservação da ordem pública, que engloba inclusive a competência específica dos demais órgãos policiais, no 

caso de falência operacional deles, à exemplo de suas greves e outras causas, que os tornem inoperantes ou 

ainda incapazes de dar conta de suas atribuições, pois a Polícia Militar é a verdadeira força pública da sociedade. 

Bem por isso as polícias militares constituem os órgãos de preservação da ordem pública para todo o universo 

da atividade policial em tema de ordem pública e, especificamente, da segurança pública (LAZARINI, 1996, p. 

58). [...] É importante observar que não basta apenas a lei para garantir a vida em sociedade. A preservação da 

ordem pública em seus aspectos segurança pública, salubridade pública e tranquilidade pública encontra-se sob 

a responsabilidade das forças policiais. Na realidade, por mais que se possa questionar, a atividade de polícia é 

um fato certo. Não existe um Estado devidamente organizado sem que exista uma força policial organizada com 

base nos princípios de hierarquia e de disciplina”. (ROSA, Paulo Tadeu Rodrigues. A atividade de polícia em 

face da Constituição federal e a sua relevância no Estado democrático de direito. Revista de Estudos & 

Informações – Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, Belo Horizonte, n.39, p.35-41, jun.2016. 

Disponível em .)  

 

Considerando o descrito no texto acima e o estritamente contido na Constituição da República Federativa do 

Brasil de 1988 (CRFB/1988), analise as assertivas a seguir:  

I. A segurança dos estabelecimentos penais cabe às polícias penais, vinculadas ao órgão administrador do 

sistema penal da unidade federativa a que pertencem ou, na ausência deste, à Polícia Federal ou às Polícias 

Civis, conforme o ente federado.  

II. Os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e 

instalações, sendo-lhes permitido agir, subsidiariamente, nas diversas atividades típicas das Polícias 

Militares.  

III. As polícias militares são instituições militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, 

organizadas com base na hierarquia e disciplina, sendo forças auxiliares e reserva do Exército, e cuja 

competência é a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública, sendo proibidas, sem ressalvas, a greve 

e a sindicalização.  

IV. Conforme a competência estatuída na norma constitucional, exercem as funções de polícia judiciária a 

Polícia Federal, as Polícias Civis, as Polícias  Militares e os Corpos de Bombeiros Militares.  

 

Estão CORRETAS as assertivas:  

A. ( ) III e IV, apenas.  

B. ( ) I, II, e IV, apenas.  

C. ( ) III, apenas. 

D. ( ) I, II e III, apenas. 

 

 

A assertiva IV mostra-se totalmente equivocada, pois confere às Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros 

Militares funções de polícia judiciária. No entanto, nos termos do art. 144, § 1º, IV, CF, a polícia federal exerce, 

com exclusividade, as funções de polícia judiciária da União.  Sendo no âmbito dos Estados e do DF a função 

de polícia judiciária atribuída às polícias civis, ressalvada a competência da União, conforme preconiza o art. 

144, § 4º, CF. Já às Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares são atribuídas as funções de polícia 

ostensiva, cujas atribuições são elencadas nos § 5º, do art. 144, CF. Razão pela qual o gabarito deve ser alterado 

de letra A, para letra C, a resposta correta. 


