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  ESTADO DA PARAÍBA 
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL 

POLÍCIA MILITAR 
DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 

NÚCLEO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 
 

DECISÃO DOS RECURSOS 

(INFRARRELACIONADOS) 

 

I 

DOS RECURSOS 

 

Trata-se de recursos interpostos pelos candidatos infrarrelacionados concorrentes ao cargo disponibilizado, 
que insurgem contra a publicação do Gabarito Preliminar, conforme disposto no EDITAL DE PROCESSO 
SELETIVO INTERNO nº. 004/2014 CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS POLICIAL-MILITAR DO ESTADO DA 
PARAÍBA (PMPB).  
 

 

RECURSOS INTERPOSTOS À COMISSÃO EXAMINADORA 

 

Inscrição Nome do Candidato 

518000008 Gilcimar Lino Da Silva 

518000009 Armstrong Dos Santos Leal 

518000012 Francisco Armando De Lacerda Furtado 

518000016 Carlos Alexandre Da Silva 

518000027 Fagner Augusto Lopes Da Silva 

518000037 Melckzedeck Carneiro Silva 

518000062 Leonardo Dantas De Moura 

518000065 Jonatas Jeronimo Fontes 

518000066 Thiago Tavares Da Rocha 

518000068 João Bosco Laurindo Duarte Filho 

518000069 Luciano Araujo Meireles 

518000088 Riquelson Wagner Alves Mangueira 

518000099 Claudio Suassuna De Melo 

518000109 Wágner Cândido Da Silva 

518000120 Geraldo Soares Da Silva 

518000128 Kelsius Kigan Das Neves Silva 

518000140 Aldenor De Brito Fernandes 

518000145 Michael Ravyk Dos Santos Pereira 

518000148 Aline Rodrigues Francisco 

518000169 Gabriela Pereira Brasil Uchôa 

518000170 Felipe Kleyton De Lucena Veloso 

518000172 Gouthierrz Silva Antunes 

518000174 Luiz Raimundo Da Silva Duarte 
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518000177 Carlos Alexandre Silva Diniz 

518000193 Tharlys Oliveira Simão 

518000195 Jailsom Virgulino Do Nascimento 

518000198 Josialdo Da Silva Nóbrega 

518000212 Elder Cavalcante De Oliveira 

518000220 Roberlanio Araujo Candeia 

518000227 Edmundo De Luna Neto 

518000236 Samuel De Souza Araujo 

518000239 André Luiz Lucas 

518000241 Wesley Morais De Sousa 

518000249 Jailton De Oliveira Carvalho 

518000254 José Rafael Rocha Pordeus 

518000265 Braulio Cesar De Sousa 

518000268 Carlos Andre Veras 

518000276 Alberto Siqueira Cavalcante Filho 

518000278 Marcela De Morais Guimaraes 

518000280 Anderson Rodrigues De Oliveira 

518000286 Jerffeson Pê Da Cruz 

518000288 Luciano Dos Santos Fernandes 

518000289 Alex Deyvd Oliveira Santos 

518000323 Erick Souto Da Silva 

518000324 Joylson De Freitas Medeiros 

518000326 Eliosmar Aguiar De Oliveira 

518000341 Elder Patricio Oliveira Gomes 

518000345 Josied Cavalcante Vidal 

518000346 Thiago Leite Ferreira 

518000359 Sthefany Maciel Monteiro 

518000360 Pollyanna Fidelis Paulino 

518000363 Antonio Carlos Cavalcanti 

518000366 Marcelo Fernandes Da Costa 

518000369 Sebastião De Sousa Martins 

518000390 Erivan De Lima Laureano 

518000396 Celio Da Silva Farias 

518000402 Genefleude Nunes Ferreira 

518000411 Sergio Alves De Andrade 

518000430 Gutemberg Da Anunciação Sena 

518000450 Thiago Gomes De Araujo 

518000458 Luciano Targino De Oliveira 

518000470 Tercílio José Noberto Da Silva 

518000480 Clayton Valdevino Lima 

518000493 Manoel Carlos Da Silva Junior 

518000498 Eduardo Alexandre Costa E Silva 

518000502 Luciano Galdino Da Cunha 

518000503 Walfrido Siqueira Neto 

518000529 Evanilson Gonçalves Da Silva 

518000531 Jackson Montinegro Da Costa 

518000538 Samuel Gonçalves Lemos 

518000541 Kallyl Alberto Pereira Tavares 
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518000552 Jairo Marques Pereira 

518000555 Maykel Robson Marçal 

518000557 Ramar Arruda Gomes 

518000558 Keliane Soares Silva 

518000579 Wildemberg Da Silva Lopes 

518000594 José Patrício Da Silva Farias 

518000603 Marcio De Aquino Alves 

518000626 Raniel Dos Santos Fernandes 

518000640 Paulo Bezerra Netto 

518000647 Natan Vasconcelos Da Silva 

518000649 Flavio Da Silva Carvalho 

518000666 Gilvane De Oliveira Vieira 

518000671 Walter Fabiano Pereira De Souza 

518000695 Laerson Raimundo Alves 

518000702 Thiago Tavares Mamedes 

518000710 Jose Ireymar Amorim Ferreira 

518000734 David Fernandes Da Costa 

518000742 Rafael Lima De Meneses 

518000745 Bruna Suelly Dantas Da Silva 

518000752 Severino De Carvalho Batista Junior 

518000760 Leoclecio Honorato De Almeida 

518000785 Diego Jorge De Oliveira Ribeiro Rocha 

518000806 Renato Gabriel Bezerra 

518000811 Joaquim Torquato Alves Neto 

518000813 Daniel Freitas De Vasconcellos Cruz 

518000814 Rodolfo Soares Guedes 

518000821 Wamberto Da Silva 

518000822 Irenildo Silva Souza 

518000837 Francisco Danilo Oliveira De Morais 

518000858 Felipe Roberto De Moura Araújo 

518000865 Joelmir Costa De Almeida 

518000880 Jaelson De Assis Ferreira Ramalho 

518000899 José Fabiano Da Silva 

518000907 Alex De Andrade Oliveira 

518000914 Joanes Junior Leandro De Carvalho 

518000931 Alyson De Andrade Oliveira 

518000935 Antonio Ezivan Furtado Da Silva 

518000936 Júlio Lourenço De Sousa Filho 

518000942 Edward Nascimento Jubert 

518000944 Ana Lucia Da Silva Marques 

518000969 Gilberlan Brito Dantas 

518000972 Josué Clemente De Farias Neto 

518001011 Paulo Isaias Ferreira De Lima 

518001019 Mychaell Dos Santos Moura E Silva 

518001035 Marcos Vinícius Dias De Miranda 

518001051 Paulo Cesar Alves De Oliveira 

518001060 Ricardo Santos Lucio 

518001065 Ronierio Alex Da Silva 
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518001066 Márcio José Dos Santos 

518001083 Paulo Alberto De Lima Genuino 

518001087 Fábio De Lacerda Antonino 

518001090 Deivid Bezerra Nunes 

518001101 João Marinheiro Lemos 

518001117 Jefferson Anderson De Araújo Almeida 

518001118 Bruno Lucena Da Silva 

518001120 Eduardo Pereira De Araújo 

518001121 Frederico Chianca Lucena 

518001124 Warllington Marques Morais 

518001137 André Gleidson Silva De Siqueira 

518001143 Bruno Pierre Santos Alves 

518001144 Jose Jefferson Silva Avelino 

518001153 Franklyn Pedro De Araujo 

518001183 Francisco Das Chagas Santos De Azevedo 

518001188 Vilder Rafael Da Silva Rufino 

518001218 Dyego De Alencar Matias Leite 

518001244 Adriano Clímaco Da Silva 

518001248 Carlione Gomes Da Silva 

518001265 Edilson Da Rocha Azevedo 

518001269 Adriano Da Silva Gomes Guedes 

518001278 Gabriel Ferreira 

518001303 Vandemberg Amorim Dos Santos 

518001318 John Herbet Marques Da Silva 

518001319 Thiago Bruno Nascimento Da Silva 

518001343 Laerty Santos Da Silva 

518001349 Andre Silva Porfirio 

518001362 Vitor Vieira Da Nóbrega 

518001390 Jackson De Alencar 

518001391 Washington Rodrigues Beserra 

518001392 Wedson Firmino De Mesquita 

518001412 Geisiane De Souza Pereira 

518001433 Pablo Pacelli Moreira Truta 

518001444 Taise Conceição De Aguiar Pinto 

518001477 Pablo Marques Soares De Souza 

518001494 William Jack Silva Batista 

518001520 Janaina Freitas Da Cunha 

518001530 Alcimar José De Medeiros 

518001545 Jean Nunes De Lima 

518001552 Jadyel Suares Maciel 

518001569 Marden De Souza Silva 

518001590 Iranildo David Da Silva 

518001597 Helton Trajano Da Silva 

518001603 Rivanilson Da Silva Dias 

518001619 Jose Edival Da Silva 

518001636 Ronivon Ferreira Dias 

518001651 Joedes De Almeida Silva 

518001654 Lidiani Aires Gomes 
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518001681 Geidione Cristiano Bernardo De Lima 

518001698 Filipe Silva Dantas 

518001745 Odailton Pereira De Negreiros 

518001754 Evanildo De França Silva 

518001772 Denis Vieira Da Silva 

518001775 Aelson Soares Mendonça 

518001784 Marcelo José Da Silva 

518001785 Katianara De Oliveira Gurjão 

518001795 Fabio Deine Florencio 

518001813 Julio Cesar Azevedo Xavier 

518001822 Paulo Simon Pugan 

518001849 Cícero Adilson Coelho Da Silva 

518001866 Diego Armando Maradona Candido Do Nascimento 

518001879 Luciano José Da Silva 

518001898 Alexandre Henrique De Andrade 

518001912 Rossano Nogueira Falcão Da Silva 

518001914 Maciel Soares Dos Santos 

518001919 Alex Henrique Rodrigues Da Silva 

518001923 Éverton Gomes Soares 

518001948 Francisco Carlos Marinho Da Costa Medeiros 

518001970 Marcos Antonio Marques Junior 

518001971 Cleidimilson Dos Santos Vieira 

518001987 Geovania Alves Da Silva 

518002003 João Paulo De Amorim Silva 

518002004 Wellington Oliveira Porto 

518002018 Thyago Franklin Da Silva Soares 

518002030 Ramon Da Silva Bezerra 

518002035 Tales Leite Martins 

518002061 Jorge Luiz Soares Lopes 

518002071 José Estênio De Lima Santino 

518002072 Adjanil Junior Andrade Da Silva 

518002083 Cleveland Vieira Toscano 

518002089 Leonelson Inácio Evangelista Santana 

518002091 Gilberto Luiz Da Silva 

518002109 Anacleto Batista Dos Santos Pereira 

518002129 Sergio Arruda De Freitas Silva 

518002132 João Paulo Ramos Almeida 

518002147 Marcio Cleber Palmeira 

518002154 Greikison Ribeiro De Lima Chaves 

518002194 Dayanne Lucena Da Silva Araújo 

518002241 Denisson Da Silva Figueiredo 

518002259 Fabio Macena De Araujo 

518002280 Jonas Richardson Almeida Ramos 

518002291 Alessandro Ferreira Porto 

518002317 José Helder De Souza Da Silva 

518002321 Cristiano Alexandre Carneiro 

518002332 Fernando Nicolau De Araújo Júnior 

518002361 Thiago Alves Da Costa 
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518002404 Lucarini Emmanuel Brito Mendes 

518002408 Edicarlos Soares Silva 

518002423 Kleber Ramos Da Silva 

518002428 Helio Da Silva Trajano Junior 

518002476 Gellyson Alves Cândido De Farias 

518002500 Luiz Bernardo Da Silva 

518002513 Flávio De Souza Silva 

518002524 Romero Da Silva André 

518002625 José Wellington Gonçalves Silva 

518002681 Sebastião Rogério Da Silva 

518002727 Vicente De Paulo Clementino Guimaraes Neto 

518002772 Jose Elder Rafael Nunes De Lima 

518002901 Rogerio Haroldo Da Silva 

518002916 Rita De Cassia Batista Gurgel 

518002941 Emanno Carlos Monteiro De Araujo 

518003034 Wagner Henrique Varela Da Silva 

518003062 Antonio Marcos Leandro Da Silva 

518003174 Glauber Pereira Alves 

518003215 Leonidas Galvão Júnior 

 
 
 

II 

DA DISPOSIÇÃO E DOS FUNDAMENTOS 

ANÁLISE DOS RECURSOS 

 

As questões suscitadas pelos recorrentes são a seguir analisadas. 

 

Cargo: Sargento da Qualificação de Praças Combatentes - QPC 
 
 
Questão: 01 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com o Capítulo II, que trata dos prazos, temos no Art. 11 a determinação de que “O prazo para 
requerer obedecerá ao estabelecido em legislações específicas, observando-se os prazos prescricionais e 
decadenciais”. Já no Art. 12 lê-se que “o prazo para a autoridade competente solucionar o Requerimento será 
de até 30 dias úteis. Na impossibilidade de solucioná-lo neste prazo o seu motivo deverá ser necessariamente 
publicado em Boletim Interno ou Geral, podendo o prazo ser prorrogado em até 30 dias. §1º A solução do 
Requerimento será publicada em Boletim Interno ou Geral, bem como será providenciada a notificação ao 
requerente. §2º O não cumprimento do(s) prazo(s) estipulado(s) no caput deste artigo, poderá ensejar ao 
responsável, sanção disciplinar, cível e/ou criminal. § 3º Excetuam-se os prazos estabelecidos em legislações 
específicas”. No art. 13 estabelece-se que “o prazo para interpor recursos aos Requerimentos obedecerá ao 
estabelecido em legislações específicas, observando-se os prazos prescricionais e decadenciais”. Tais itens, 
incluso do documento da PM-PB que normatiza os requerimentos fundamentam a questão e seu gabarito.  
Fonte: Requerimento (Portaria Nº 001 EME de 11/03/2013). 
http://www.pm.pb.gov.br/arquivos/PORTARIA_No_XXX_-_MODELO_DE_REQUERIMENTO.doc 
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Questão: 02 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Na Seção II, que trata da Finalidade, Forma, Regulação e Estrutura, o artigo 4º informa que “o ofício: I - tem 
como finalidade o tratamento de assuntos oficiais pelos órgãos da Administração Pública entre si e também 
com particulares; II - poderá ser produzido e difundido através de meio eletrônico”. Portanto, a assertiva I está 
correta e a III incorreta. No mesmo documento encontramos as seguintes informações: ”V – Ofício INTERNO 
obedece às seguintes prescrições: 1) – Brasão do Estado da Paraíba centralizado tamanho 1,5cm de altura e de 
largura; 2) - 1ª linha: SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DA DEFESA SOCIAL (em caixa alta); 3) 
- 2ª linha: POLÍCIA MILITAR (em caixa alta);4) - 3ª linha: OPM expedidora, em caixa alta, por extenso; 5) - 4ª 
linha: Coordenação/Setor/Seção/Divisão da OPM expedidora, em caixa alta, por extenso; a) cabeçalho: .... 3) 
abaixo da palavra Do, a palavra Ao Seguida da abreviatura Sr. (quando o destinatário for de posto superior ao 
do signatário) seguida da função do signatário.... VI – Ofício EXTERNO, obedecendo aos seguintes 
preceitos:...1) para autoridade superior: “Respeitosamente”;...”Portanto, não dispensa as forma de cortesia 
nem nos ofícios internos, nem nos externos o que torna a assertiva II também incorreta. Cortesia, segundo o 
dicionário Aurélio, significa “Amabilidade, delicadeza, civilidade”, que ocorrem através de tratamentos 
respeitosos, incluindo pronomes de tratamento neste conceito, principalmente por serem, acima de tudo, 
normas de civilidade. A mudança do verbo do futuro para o presente não compromete a assertiva II já que a 
norma está em vigor, portanto, sua redação no presente condiz com a realidade da elaboração de um ofício na 
prática da PM-PB. 
Fonte: http://www.pm.pb.gov.br/arquivos/PORTARIA_No_XXX_-_MODELO_DE_REQUERIMENTO.doc 
 
Questão: 03 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Seção I - Do Âmbito: Art. 3º O Memorando é correspondência que circula no âmbito interno das Organizações 
Policiais Militares (OPMs) da PMPB, e na mesma linha de subordinação, sendo utilizado por autoridade 
superior para escalões subordinados. Seção V - Da Competência: Art. 7º São funções competentes para 
expedir Memorandos: I – Comandante-Geral; II – Subcomandante-Geral; III – Coordenador-Geral do Estado 
Maior Estratégico (EME); IV - Diretores; V – Corregedor; VI – Ouvidor; VII – Comandantes Regionais; VIII – 
Comandantes de OPMs nos níveis de Batalhão e Companhias e Pelotões ou congêneres; IX – Ajudante-Geral. 
As afirmativas estão correlacionadas sob o aspecto do tema tratado. Entretanto, ao se analisar a relação entre 
elas, não se verifica uma relação de causa e efeito, por que na primeira afirmação é apresentado o conceito de 
memorando e sua finalidade e na segunda, afirma-se acerca de quem tem competência para expedir tal 
documento. Dessa forma, a relação de causa/consequência não está presente entre as afirmativas, o que 
ratifica a alternativa C como correta, já que ambas afirmativas são fundamentadas, mas a segunda não 
justifica, apenas apresenta uma nova informação ao tema tratado. 
Fonte: http://www.pm.pb.gov.br/arquivos/PORTARIA_No_XXX_-_MODELO_DE_MEMORANDO.doc 
 
Questão: 05 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para alternativa C. 
Há uma inconsistência no gabarito preliminar, já que a alternativa correta é a “C”. Segundo informa o Manual 
de Assessoria de Comunicação Social da Federação Nacional do Jornalista - FENAJ, o atendimento a imprensa 
em situações de crise deve se pautar pelas seguintes orientações: Não fugir da imprensa. Antecipe-se à 
própria iniciativa da imprensa em descobrir o que ocorreu; Faça um completo levantamento da situação, 
preparando-se com dados, números e informações atualizadas; A assessoria de comunicação deve preparar 
um texto informativo descrevendo o fato ocorrido e enfatizando as providências da empresa. O texto deve ter, 
no máximo, duas páginas e ser entregue aos repórteres; Evite o uso de palavras alarmistas ou negativas. Não 
amplie o efeito negativo da ocorrência com suas palavras. Por isso, estão corretas as afirmativas II e III. A 
questão, que trata do relacionamento com a mídia, está baseada nos editais Nº 002/2014 – NRS – 
CHO/PM/2015 e Nº 004/2014 – NRS – CFS/PM/2015, no ANEXO I que trata do CONTEÚDO PROGRAMÁTICO, 
no item 1. COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL onde se especifica no item 1.2 1.2 Marketing Institucional: Noções 
básicas de marketing institucional; marketing de relacionamento e endomarketing; Relacionamento com a 
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mídia; Instrumentos de organização institucional: clipping, mailing, newsletter, folder. Como o edital, que é o 
documento regulador de todo o processo, não delimita bibliografia específica, os conteúdos foram 
fundamentados em obras básicas da área de comunicação no que tange os tópicos contidos neste item. 
Fonte: http://www.fenaj.org.br/mobicom/manual_de_assessoria_de_imprensa.pdf 
 
Questão: 06 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Segundo a Seção II que trata da Finalidade, Forma, Regulação e Estrutura da Parte, as recomendações contidas 
no Art. 4º A Parte fundamental a questão. São eles: “I – é o documento por meio do qual um policial militar se 
comunica com seus pares ou superiores hierárquicos, no âmbito de uma mesma OPM; II - é digitada, sempre 
que possível, na metade de uma folha de papel formato A4 (21cm x 29,7cm), obedecendo as seguintes 
prescrições; III - o texto terá dezesseis centímetros de largura, digitado em fonte Times New Roman, tamanho 
doze, espacejamento simples, recuo do parágrafo de 3,0cm à esquerda à margem do texto, tendo a margem 
superior três centímetros, à esquerda de três centímetros, à direita de dois centímetros e inferior de dois 
centímetros, em relação à borda do papel. a) quando a Parte for digitada em uma folha inteira de papel ofício 
os espaços verticais serão os mesmos do ofício; b) o texto variará conforme a natureza da Parte e segue, em 
linhas gerais, as prescrições relativas aos ofícios;  c) o texto deve ser claro, conciso e preciso, deve conter os 
dados capazes de identificar as pessoas ou coisas envolvidas, o local, a data e a hora da ocorrência e 
caracterizar as circunstâncias que a envolveram, sem tecer comentários ou opiniões pessoais; d) a Parte de 
conteúdo disciplinar, cuja decisão deva ser publicada em Boletim Interno, deve conter os dizeres e obedecer 
às prescrições do Regulamento Disciplinar, para esse fim; e) são, ainda, conteúdos das Partes: consulta, 
indicação, informação, solicitação, queixa ou representação, desde que circulem apenas no âmbito da 
Organização de Polícia Militar; f) os parágrafos das Partes devem ser numerados a exceção do primeiro; e g) 
poderá ser produzida e difundida através de meio eletrônico. IV - para a elaboração do texto deve ser 
observado o seguinte: a) os parágrafos devem ser numerados (exceto o primeiro); e b) fecho – centralizado 
espacejamento simples, contendo nome completo em caixa alta e em negrito apenas o nome de guerra, posto 
ou graduação e abaixo, também centralizada a função do signatário. 
Fonte: http://www.pm.pb.gov.br/arquivos/PORTARIA_No_XXX_-_MODELO_DE_PARTE_PMPB.doc 
 
Questão: 08 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O assessor de imprensa não deve pedir para ver a pauta nem ler a matéria antes de sua veiculação. É uma 
atitude altamente recriminada pelo setor de comunicação e os estudos éticos da área. Não se pode confundir 
essa ação, com o envio de release, notas e o contato direto feito com a redação a fim de “emplacar” alguma 
informação de interesse do assessorado. Tais circunstâncias são comuns e previsíveis. Até pode-se 
acompanhar o processo de desenvolvimento da pauta na redação, mas ler a matéria antes de sua veiculação 
ou pedir para ler a pauta do jornalista (pauta esta elaborada por seu edital), estas atitudes não são aceitas 
eticamente pela imprensa e muito menos pela bibliografia especializada na área. A questão, que trata do 
relacionamento com a mídia, está baseada nos editais Nº 002/2014 – NRS – CHO/PM/2015 e Nº 004/2014 – 
NRS – CFS/PM/2015, no ANEXO I que trata do CONTEÚDO PROGRAMÁTICO, no item 1. COMUNICAÇÃO 
INSTITUCIONAL onde se especifica no item 1.2 1.2 Marketing Institucional: Noções básicas de marketing 
institucional; marketing de relacionamento e endomarketing; Relacionamento com a mídia; Instrumentos de 
organização institucional: clipping, mailing, newsletter, folder. Como o edital, que é o documento regulador de 
todo o processo, não delimita bibliografia específica, os conteúdos foram fundamentados em obras básicas da 
área de comunicação no que tange os tópicos contidos neste item. 
Fonte: DUARTE, Jorge (org.). Assessoria de Imprensa e relacionamento com a mídia: teoria e prática. São 
Paulo: Atlas, 2003, pp. 310-311. 
LOPES, Marlene. Quem tem medo de ser Notícia? Da Informação à Notícia – a mídia formando ou 
“deformando” uma imagem. São Paulo, Makron Books, 2000. Pp.30-31. 
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Questão: 09 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O enunciado da questão solicitava que fosse marcada a opção em que a assertiva apresentasse o newsletter 
como uma ferramenta estratégica de comunicação.  Não se tratava de buscar nas alternativas uma 
conceituação desta ferramenta, mas diante de seu conhecimento prévio definir dentre as opções aquele que 
apresentasse uma utilização correta e estratégica desta. Portanto, a “A“ não pode ser uma opção possível, 
pois a reunião de release, fotos, documentos, etc, num mesmo material é o que chamamos de kit. A “C” 
também não se adequa pois trata do publieditorial que é a ferramenta de comunicação utilizada para divulgar 
uma informação em um veículo de comunicação como se fosse uma produção jornalística deste. Já a “D” trata 
especificamente do Jornal Mural, ferramenta muito comum nas organizações que geralmente é produzida 
pelo endomarketing ou comunicação interna para ser fixado em determinado local de fácil acesso e que tenha 
ampla visibilidade, onde as informações serão divulgadas. Portanto, diante da conceituação desta ferramenta  
no próprio Dicionário de Comunicação* como “boletim informativo periódico, constituído de notícias ou 
mensagens de interesse especial para um público restrito”, que ainda “pode ter caráter jornalístico(publicação 
dirigida, especializada, geralmente distribuída apenas a assinantes)ou institucional (instrumento de 
comunicação empresarial para o público interno ou para públicos específicos de interesse da organização)”, 
torna-se clara a adequação da alternativa “B” como correta, já que diante de sua conceituação pode-se 
afirmar que “o newsletter é considerado uma ferramenta eficaz de comunicação, quando é dirigido a um 
público determinado tratando de um tema específico com produção especializada”. Desta forma, como 
exemplifica Cláudia Lemos e Rozalia Del Gaudio na obra de Jorge Duarte**, “pode ser utilizada por uma 
empresa, por exemplo, para divulgar entre clientes as especificações de uma linha de produtos e sua 
evolução. Ou por uma associação de classe para difundir entre formadores de opinião sua avaliação de 
conjuntura, com análises sobre o setor da economia em que está incluída”. A questão, que trata de 
instrumentos de comunicação organizacional, está baseada nos editais Nº 002/2014 – NRS – CHO/PM/2015 e 
Nº 004/2014 – NRS – CFS/PM/2015, no ANEXO I que trata do CONTEÚDO PROGRAMÁTICO, no item 1. 
COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL onde se especifica no item 1.2 1.2 Marketing Institucional: Noções básicas de 
marketing institucional; marketing de relacionamento e endomarketing; Relacionamento com a mídia; 
Instrumentos de organização institucional: clipping, mailing, newsletter, folder. Como o edital, que é o 
documento regulador de todo o processo, não delimita bibliografia específica, os conteúdos foram 
fundamentados em obras básicas da área de comunicação no que tange os tópicos contidos neste item. 
Fonte: RABAÇA, Carlos A. & BARBOSA, Gustavo G. Dicionário de Comunicação. Rio de Janeiro: Campus, 2001, 
p.509.* 
DUARTE, Jorge (org.). Assessoria de Imprensa e relacionamento com a mídia: teoria e prática. São Paulo: Atlas, 
2003, p. 274.** 
 
Questão: 10 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As afirmativas estão correlacionadas sob o aspecto do tema tratado, ou seja, as ferramentas de comunicação 
organizacional. Entretanto, ao se analisar a relação entre elas, não se verifica uma relação de causa e efeito e 
constata-se que ambas afirmativas estão incorretas. A primeira está tratando, na verdade, do mailing list que 
é a relação dos veículos de comunicação, com contatos (telefones, e-mails, endereços) e nome dos editores e 
repórteres. Já a segunda afirmativa está tratando do clipping ou taxação que é o controle e arquivamento de 
todas as informações divulgadas sobre o assessorado ou de interesse deste. Além disso, na segunda afirmação 
a outra incorreção já que o folder é um instrumento promocional que não se destina diretamente a imprensa. 
Para esta, utiliza-se normalmente o release.  
Fonte: FERRARETTO, Elisa K & Luiz Artur. Assessoria de Imprensa: teoria e prática. São Paulo: Summus, 2009, 
pp. 117 e 126. 
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Questão: 12 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Pela redação da questão - “Três pacientes se submeterão a uma cirurgia cujo risco de complicações graves é 
de 20%.” – entende-se, em especial através do pronome “cujo” que o risco “da cirurgia” é de 20%. Assim, se 
três pacientes irão realizar tal cirurgia, esta ocorrerá três vezes. 
A probabilidade de que uma cirurgia ocorra bem é: 100% – 20% = 80%, ou 4/5. Logo, a probabilidade de que 
todas ocorram bem será: 
4/5 x 4/5 x 4/5 = 64/125 = 0,512 =  51,2%, isto é, aproximadamente, 51%. 
Fonte: MARCONDES; GENTIL; SERGIO. Matemática para o Ensino Médio. Volume Único. 2. Ed. São Paulo: 
Ática, 1999. 
 
Questão: 13 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Com n integrantes, formam-se 66 comissões distintas de 2 integrantes cada. Assim: 

𝐶𝑛,2 = 66, donde 
𝑛!

2!(𝑛−2)!
  =  

𝑛(𝑛−1)(𝑛−2)!

2!(𝑛−2)!
  = 66. 

𝑛2 − 𝑛 = 132, donde 𝑛2 − 𝑛 − 132 = 0. Δ = 529 e, portanto, 𝑛 = 12 (desconsidera-se a raiz negativa). 

Logo, o número de comissões distintas com três integrantes cada será: 𝐶12,3 = 
12!

3!(9)!
 = 

12.11.10.9!

6.(9!)
   = 220. 

Fonte: MARCONDES; GENTIL; SERGIO. Matemática para o Ensino Médio. Volume Único. 2. Ed. São Paulo: 
Ática, 1999. 
 
Questão: 15 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Considerando cada possibilidade, testando-se qual dos alunos estaria dizendo mentira: 
a)Álvaro mentiu. Nesse ponto, Álvaro seria culpado, mas Arthur também estaria mentindo. Incoerente! 
b)Arthur mentiu. Logo, Alberto seria inocente e, como diz a verdade, Antônio é o culpado. Álvaro, Armando, 
Alberto e Antônio dizem a verdade. Coerente! 
c)Alberto mentiu. Logo, Antônio é inocente, mas estaria dizendo mentira ao afirmar que Arthur mente, pois 
Arthur não poderia estar mentindo (já que é Alberto quem mentiu). Incoerente! 
d)Armando mentiu. Nesse ponto, Álvaro não estaria dizendo a verdade, isto é, também estaria mentindo. 
Incoerente! 
e)Antônio mentiu. Logo, Arthur disse a verdade e, portanto, Alberto é o culpado, mas Alberto também estaria 
mentindo. Incoerente! 
Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 
 
Questão: 16 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Embora existam editais que explicitem o conteúdo “Regra de Três Simples e Composta”, a incidência deste no 
presente certame não foi considerada incorreta, mas fundamentada no conteúdo “Raciocínio Lógico 
Quantitativo”, vez que trata-se de cálculos matemáticos simples.  
Resolução: 

Programadores Horas Meses Produtividade 

5 8 4 16 100 5 

4 10 5 x 80 4 

Todas as demais grandezas (programadores, horas diárias e produtividade) são inversamente proporcionais   
ao tempo necessário para desenvolver o software. Logo, (5/4)(4/5)(5/4) = x/16, donde 4x = 80 e, portanto, x = 
20 meses. 
Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 
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Questão: 17 
Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Recurso prejudicado, considerando que a argumentação não diz respeito à questão em epígrafe. 
 
Questão: 18 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O conjunto universo do lançamento de dois dados possui 6 x 6 = 36 elementos. 
Evento A: sair soma igual a 7: (1,6),(2,5),(3,4),(4,3),(5,2),(6,1) = 6 elementos. Assim, P(A) = 6/36 = 1/6. 
Evento A :̅ “não sair soma igual a 7” (complementar de A). Logo, P(A ̅) = 1 – 1/6 = 5/6. 
Fonte: DANTE, Luiz Roberto. Matemática: Volume Único. 1. Ed. São Paulo: Ática, 2005. 
 
Questão: 19 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para alternativa D. 
O gabarito apresentado está incorreto. Além disso, o comando da questão não impôs a obrigatoriedade de a 
senha apresentar letras e, também números. Se assim o fosse, a redação respectiva seria: “A senha de um 
cofre eletrônico é formada por quatro dígitos distintos contendo, obrigatoriamente, letras e números.” 
De tal forma, determinando os caracteres distintos: 
23/09/1992 (22 anos): 0, 1, 2, 3, 9: 5 algarismos. Pedro: 5 letras. 
Logo, a senha deve ser formada a partir de 5 + 5 = 10 caracteres distintos. 
Logo, 10 x 9 x 8 x 7 = 5.040. 
Gabarito alterado para alternativa D. 
Fonte: DANTE, Luiz Roberto. Matemática: Volume Único. 1. Ed. São Paulo: Ática, 2005. 
 
Questão: 20 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Para fins de análise, considere-se que Verdadeiro = Inocente e Falso = Culpado. Logo, o argumento pode ser 
esquematizado da seguinte forma: 
C → M. 
B → G.  
~C ∨ ~G. 
C. 
Se C é verdadeiro (Coxinha não é culpado), ~C é falso e, portanto, ~G é verdadeiro; isto é G é falso (logo, 
Gugão é culpado). Se G é falso, B tem de ser falso (logo, Boleba é culpado). Além disso, M tem de ser 
verdadeiro. Assim, Coxinha e Macarrão são inocentes e Boleba e Gugão são culpados. Portanto, “Coxinha e 
Macarrão não são culpados”. 
Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011 
 
Questão: 21 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso sustenta que a alternativa C está incorreta porque não menciona o direito de indenização em caso 
de desapropriação, contudo, a questão não é sobre o processo desapropriatório que, ao final, culminará na 
indenização. Tratava-se, apenas, de responder se o Estado pode, ou não, tirar a propriedade privada de um 
cidadão. Recurso julgado improcedente. 
Fonte: Constituição Federal 
 
Questão: 22 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso sustenta que o enunciado não permite deduzir que o crime de peculato foi cometido, todavia, todas 
as alternativas consideram apenas essa possibilidade. 
Recurso julgado improcedente. 
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Fonte: Direito Penal. 
 
Questão: 25 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão traduz, exatamente, a redação do art. 125, § 4 da Constituição Federal, de modo que é verdadeira. 
Recurso julgado improcedente. 
Fonte: Código Penal Militar 
 
Questão: 26 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso sustenta a necessidade de se mencionar no enunciado que a definição corresponde ao conceito 
descrito no Código Penal Militar, contudo, tal informação não interfere na apreciação das alternativas de 
resposta. Não sendo falsa pelos motivos apresentados nas alternativas b,c,d, logo, é verdadeira. 
Recurso julgado improcedente. 
Fonte: Código Penal Militar 
 
Questão: 29 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso sustenta que não é possível identificar qual o tipo de prisão, contudo, o enunciado informa que é a 
prisão temporária. Ademais, a informação é irrelevante para se responder ao enunciado. 
Recurso julgado improcedente. 
Fonte: Código Penal Militar 
 
Questão: 31 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso sustenta que não é possível identificar qual o assunto tratado na Lei n. 9.455/97, contudo o tema 
está identificado nas alternativas da questão. Ademais a alternativa resposta é de conhecimento comezinho 
no direito penal. 
Recurso julgado improcedente. 
Fonte: Lei n. 9.455/97 
 
Questão: 32 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão solicita que se identifique a conduta que é legitimada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. A 
alternativa de resposta é a letra D, pois o adolescente pode ser apreendido quando em flagrante ato 
infracional. As demais alternativas, independentemente de serem parte ou íntegra do dispositivo legal, são 
condutas ilícitas. Recurso julgado Improcedente. 
Fonte: Lei n. 8.069/90 
 
Questão: 33 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso sustenta que a alternativa C não é uma sanção aplicável ao usuário de drogas, contudo, ela está 
prevista no art. 28, I da Lei n. 11.343/06.  
Recurso julgado improcedente. 
Fonte: Lei n. 11.343/06 
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Questão: 34 
Recurso Procedente. Questão anulada. 
O recurso sustenta que o erro no enunciado induziu ao raciocínio equivocado de que o SISNAD, e não a Lei 
11.343/2006 define crimes, no que lhe assiste plena razão. 
Recurso julgado procedente, questão anulada. 
Fonte: Direito Penal 
 
Questão: 35 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão solicitava o conhecimento da Lei Maria da Penha e das medidas protetivas descritas no art. 22 da 
norma. 
Recurso julgado improcedente. 
Fonte: Lei n. 11.340/2006 
 
Questão: 36 
Recurso procedente. Questão anulada. 
Como alegado nas razões recursais. Conteúdo fora do edital, posto que a questão abrange o art. 3º do 
Estatuto do Desarmamento. 
Recurso julgado procedente, questão anulada. 
Fonte: Lei n. 10.826/2003 
 
Questão: 39 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão refere-se à literalidade do art. 27 do Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Paraíba. Não 
assiste razão ao recorrente. 
Recurso julgado improcedente. 
Fonte: Lei Estadual 3.909/77, disponível em 
http://www.pm.pb.gov.br/arquivos/Estatuto_dos_Policiais_Militares.pdf 
 
Questão: 40 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Tendo em vista que a questão exigiu interpretação de princípios, ultrapassando o conteúdo exigido no edital 
que foi de mero conhecimento dos princípios aplicáveis à Polícia Militar da Paraíba, nos termos da LC n. 87/08.   
Recurso julgado improcedente. 
Fonte: Lei complementar n. 87/08 do Estado da Paraíba. 
 
Questão: 41 
Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Recursos prejudicados, considerando que as argumentações não dizem respeito à questão em epígrafe. 
 
Questão: 42 
Recurso Procedente. Questão anulada. 
Os recorrentes trouxeram elementos doutrinários que suportam a ideia de que todas as alternativas 
apresentadas na questão são corretas. Assim, decide-se pela anulação do item, atribuindo-se a pontuação 
corresponde a todos os candidatos que realizaram a prova. 
 
Questão: 43 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As doutrinas existentes no país consagram o princípio da isenção como sendo aquele que preconiza que, no 
exercício profissional, o policial-militar, através de condicionamento psicológico, atuará sem demonstrar 
emoções ou concepções pessoais. Não deverá haver preconceitos quanto à profissão, nível social, religião, 
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raça, condição econômica ou posição política das partes envolvidas. Embora a igualdade tenha ligação com tal 
princípio, este não é consagrado como um princípio autônomo pela doutrina a respeito do assunto. 
Logo, ratifica-se o gabarito preliminar divulgado.  
Fonte: Manual Básico de Policiamento Ostensivo da Polícia Militar. Polícia Militar do Estado de São Paulo. 3ª 
edição, 1997. Página 24. Disponível em http://www.jurdepaula.com.br/site/wp-content/uploads/2013/10/M-
14-PM-Manual-B%C3%A1sico-de-Policiamento-ostensivo.pdf, acesso em 1º de março de 2015. 
 
Questão: 44 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Buscam os recorrentes a anulação da questão diante da suposta existência de dois gabaritos possíveis para a 
questão, mediante a alegação de que a alternativa “C” também contém assertiva incorreta. Para isso, utilizam 
o frágil argumento de que o artigo de Ricardo Balestreri cita apenas a Polícia Civil, não se aplicando tal 
entendimento às demais polícias. Ora, não se entende que esta interpretação rasa seja condizente com a 
doutrina do autor, o qual cita a polícia civil como exemplo para sua análise (in verbis: “(...) A falta de uma Lei 
Orgânica Nacional para a polícia civil, por exemplo (...)”). A mesma reflexão é válida para o âmbito da Polícia 
Militar, na medida em que nota-se a mesma falta de regulamentações gerais no país que direcionem 
estrategicamente o processo de maneira a unificar sob regras claras a conduta do conjunto de seus agentes. A 
título de exemplo, cita-se a inexistência de um regulamento oficial no que concerne ao tema de “Policiamento 
Ostensivo” no âmbito da Polícia Militar do Estado da Paraíba. Por fim, igualmente não prospera a alegação de 
que a assertiva contida na alternativa “D” encontra-se contrária ao estudo de Balestreri, na medida em que 
sua nona reflexão (“ÉTICA” CORPORATIVA versus ÉTICA CIDADÃ) é clara ao dispor que devem se antagonizar a 
“ética da corporação” (que na verdade é a negação de qualquer possibilidade ética) com a ética da cidadania 
(aquela voltada à missão da polícia junto a seu cliente, o cidadão); a ética corporativista é aquela que acoberta 
práticas espúrias e que de forma alguma deve acompanhar a atuação do policial (vide 
http://youtu.be/Oi5P_7TGP9o?list=PL197EE21E57AD96E3). 
Ratifica-se, assim, o gabarito preliminar divulgado.  
Fonte: Balestreri, Ricardo. DIREITOS HUMANOS: COISA DE POLÍCIA. < 
http://www.policiacivil.rs.gov.br/upload/1380658924_Balestreri_Direitos_Humanos_Coisa_policia.pdf> 
acesso em: 1º de março de 2015. 
 
Questão: 45 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Não prosperam as razões recursais. Para uma implantação do sistema de Policiamento Comunitário um dos 
princípios basilares é o da Filosofia e Estratégia Organizacional, cujo conceito é perfeitamente traduzido no 
enunciado da questão em epígrafe.  
Logo, ratifica-se o gabarito preliminar divulgado.  
Fonte: Curso Nacional de Polícia Comunitária/Grupo de Trabalho, Portaria SENASP nº 014/2006 - Brasília – DF: 
Secretaria Nacional de Segurança Pública – SENASP. 2006. Página 193. 
 
Questão: 46 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com a publicação Curso Nacional de Promotor de Polícia Comunitária, “aquela ideia do policial 
comunitário “desarmado” é pura mentira, pois até no Japão e Canadá os policiais andam armados com 
equipamentos de ponta. No caso brasileiro a nossa tecnologia muitas vezes é adaptada, ou seja, trabalhos 
muito mais com criatividade do que com tecnologia”. Logo, a assertiva contida na alternativa “C” coaduna-se 
com um dos equívocos pontuados pelos autores Robert Trojanowicz e Bonnie Bucqueroux. Acrescenta-se que 
a alternativa A está de acordo com os preceitos do Policiamento Comunitário. 
Ratifica-se, portanto, o gabarito preliminar divulgado.  
Fonte:  
TROJANOWICZ, Robert e BUCQUEROUX, Bonnie. Policiamento comunitário: por onde começar. Tard. Mina 
Seinfeld de Carakushansky. Rio de Janeiro: Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, Editora Parma, 1994. 
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Curso Nacional de Promotor de Polícia Comunitária / Grupo de Trabalho, Portaria SENASP nº 002/2007 - 
Brasília – DF: Secretaria Nacional de Segurança Pública – SENASP. 2007. 
 
Questão: 47 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A mediação pressupõe a atuação de uma terceira pessoa, que irá facilitar o diálogo entre as partes, visando 
chegar a um acordo. O mediador não interfere na decisão final, sua função é facilitar a comunicação entre as 
partes, estabelecendo um ponto de equilíbrio na controvérsia, permitindo com que cheguem à solução mais 
justa para ambos. Diante disso, a quarta afirmativa da questão, que dispõe que as próprias partes resolvem o 
impasse sem a atuação de um terceiro como mediador do processo, não diz respeito à mediação, mas sim ao 
método de negociação. 
Logo, ratifica-se o gabarito preliminar divulgado.  
Fonte: Curso Nacional de Polícia Comunitária/Grupo de Trabalho, Portaria SENASP nº 014/2006 - Brasília – DF: 
Secretaria Nacional de Segurança Pública – SENASP. 2006. 
 
Questão: 48 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Nas sociedades globalizadas, multiculturais e complexas, as identidades tendem a ser cada vez mais plurais. As 
redes, por serem multiformes, aproximam atores sociais diversificados — dos níveis locais aos mais globais, de 
diferentes tipos de organizações —, e possibilitam o diálogo da diversidade de interesses e valores. 
Ademais, não prosperam as alegações de que a alternativa “B” se apresenta como incorreta, posto que está 
de acordo com a doutrina sobre o assunto. 
Logo, ratifica-se o gabarito preliminar divulgado.  
Fonte:  
Scherer-Warren, Ilse. Das mobilizações às redes de movimentos sociais. < 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-69922006000100007> Acesso em 1º de março 
de 2015. 
Gohn, Maria da Glória. Movimentos sociais na contemporaneidade. < 
http://www.scielo.br/pdf/rbedu/v16n47/v16n47a05.pdf >  Acesso em 1º de março de 2015. 
 
Questão: 49 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Recurso improcedente. Segundo a doutrina, um dos requisitos básicos para o policiamento ostensivo é o 
relacionamento, que compreende o estabelecimento de contatos com os integrantes da comunidade, 
proporcionando a familiarização com seus hábitos, costumes e rotinas, de forma a criar uma empatia entre o 
Policial Militar e a comunidade, para que possam juntos trabalhar por uma melhor segurança. 
Fonte:  
Apostila – Técnicas de Polícia Ostensiva. Centro de Educação da Polícia Militar da Paraíba. Disponível em 
http://cfsdbpm3.files.wordpress.com/2012/09/doutrina_e_pratica_de_policiamento_ostensivo.pdf, acesso 
em 1º de março de 2015. 
 
Questão: 50 
Recurso procedente. Questão anulada. 
A alternativa “D” somente seria a correta para a questão caso contivesse o trecho “somente quando em 
serviço”. Assim, restou prejudicada a resolução da questão, não havendo uma resposta objetiva para o que é 
pedido no enunciado. Decide-se, pois, pela anulação do item, atribuindo-se a pontuação corresponde a todos 
os candidatos que realizaram a prova. 
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III 

DAS CONCLUSÕES 

 

Face ao exposto, após análise dos recursos, os mesmos foram julgados, de acordo com as decisões e 

fundamentações supraelencadas. 

 

 

Publique-se, 

 

 

19 de março de 2015 

 

 

 

IDECAN 


