
 
Edital de Concurso Público nº 109/CESIEP/2017/CFO  1 
 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA 
POLÍCIA MILITAR 
DIRETORIA DE PESSOAL 
CENTRO DE SELEÇÃO, INGRESSO E ESTUDOS DE PESSOAL. 

 

EDITAL Nº 109/CESIEP/2017 
 

 
DIVULGA O GABARITO PRELIMINAR DA PROVA DISSERTATIVA E ABRE PRAZO PARA 

RECURSO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 
91/CESIEP/2017, PARA ADMISSÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA 

MILITAR (QOPM) 

 
 A Polícia Militar de Santa Catarina, juntamente com o “Instituto o Barriga Verde”, 
por intermédio do Sr. Cel PM Presidente da Comissão de Concursos Públicos, no uso 
de suas atribuições, 
 

 Resolve: 
 

1. Divulgar no Anexo Único deste Edital o GABARITO PRELIMINAR da Prova 
Dissertativa, realizada no dia 03 de setembro de 2017, referente ao Edital de 
Concurso Público nº 91/CESIEP/2017, para o Curso de Formação de Oficiais da 
PMSC. 

 
2. Informar aos candidatos que a folha de questões, com as respsectivas repostas 

referente à Prova Dissertaiva se encontra disponibilizado na área do candidato, site 
do IOBV. 
 

3. Informar que fica facultado ao candidato que tiver qualquer discordância em relação 
às questões da Prova Dissertativa ou do gabarito preliminar divulgado, impetrar 
Recurso Administrativo, até o dia 06/09/2017, procedendo conforme previsto no 
Edital de Concurso Público nº 91/CESIEP/2017 no item 8.20 e seus subitens. 

 
 
Florianópolis, 04 de setembro de 2017. 
 

 
 

CARLOS ALBERTO DE ARAÚJO GOMES JÚNIOR 
Coronel PM – Subcomandante-Geral 

Presidente da Comissão de Concursos Públicos 
da Polícia Militar de Santa Catarina 
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ANEXO ÚNICO 
EDITAL Nº 109/CESIEP/2017 

GABARITO PRELIMINAR 
 

   

ESTADO DE SANTA CATARINA 
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA 

Edital de Concurso Público n.º 91/CESIEP/QOPM/2017 

CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR 
(QOPM) 

 

 

 
QUESTÕES DISSERTATIVAS  

 

O Gabarito preliminar da prova dissertativa corresponde apenas a uma 
expectativa de resposta, podendo ser alterado até a divulgação do padrão de 

respostas definitivo. 
Qualquer semelhança nominal e/ou situacional presente nos enunciados das 

questões é mera coincidência. 

 
PADRÃO DE RESPOSTA 

QUESTÃO 01 
Major Torres emprestou a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em dinheiro ao 
Soldado Lino, tendo em vista que este último estava passando por severas 
dificuldades, com a promessa de devolução do valor dentro do período de 6 (seis) 
meses. Passado este período, Soldado Lino não conseguiu honrar a integralidade do 
pagamento, motivo pelo qual, Major Torres começou a pressioná-lo para quitar o valor 
remanescente.  
Certo dia, ao tomar conhecimento de que Soldado Lino fora convidado para uma 
festividade na residência de um empresário abastado da cidade, Major Torres 
pressiona Soldado Lino para que entregasse ao empresário, a quantidade de 300 
gramas de cocaína, sob a ameaça de que, se não o fizer, irá denunciá-lo por ter 
praticado atos libidinosos homossexuais na sede do Batalhão da Polícia Militar, com o 
Soldado Costa. Diante da ameaça e, por efetivamente ter tido praticado atos libidinosos 
homossexuais na sede do Batalhão, Soldado Lino efetuou a entrega da substância 
entorpecente ao empresário.  
Diante da coação, Soldado Lino atendeu ao pedido feito por Major Torres. 
Considerando os fatos narrados acima, tipifique as condutas perpetradas por Major 
Torres e Soldado Lino, fundamentando a resposta no Código Penal Militar.                         

 
 

GABARITO COMENTADO 
O ato de entregar a cocaína ao empresário configura prática do crime de tráfico, posse 
ou uso de entorpecente ou substância similar, previsto no art. 290 do Código Penal 
Militar, pelo Soldado Lino, uma vez que os núcleos do tipo penal são “fornecer, ainda 
que a título gratuito” e “entregar de qualquer forma, a consumo, substância 
entorpecente.  
Pelo ato de manter relação homossexual no Batalhão de Polícia Militar, configura-se o 
crime de pederastia ou outro ato de libidinagem, previsto no art. 253 do Código Penal 
Militar, perpetrado pelo Soldado Lino, tendo em vista que este praticou ato libidinoso 
em lugar sujeito à Administração Militar.  
Major Torres praticou tão somente o crime de prevaricação, previsto no art. 319 do 
Código Penal Militar pois, sabendo da prática do crime de pederastia por Soldado Lino, 
tinha o dever de instaurar procedimento investigatório para apurar a prática dos delitos 
previstos pelo Soldado Lino, tendo desta forma, deixado de praticar, indevidamente, ato 
de ofício.  
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ESTADO DE SANTA CATARINA 
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA 

Edital de Concurso Público n.º 91/CESIEP/QOPM/2017 

CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR 
(QOPM) 

 

 

 
QUESTÕES DISSERTATIVAS  

 

O Gabarito preliminar da prova dissertativa corresponde apenas a uma 
expectativa de resposta, podendo ser alterado até a divulgação do padrão de 

respostas definitivo. 
Qualquer semelhança nominal e/ou situacional presente nos enunciados das 

questões é mera coincidência. 

 
PADRÃO DE RESPOSTA 

 
QUESTÃO 02 
No dia 15 de Julho de 2017, Carlos Alberto, servidor público estadual, morador do 
município de Florianópolis/Santa Catarina, foi visitar seus genitores, empresários 
abastados do mesmo município, levando consigo sua noiva Joana.  
Durante o trajeto, Carlos Alberto comentou com Joana que passava por severos 
problemas financeiros e por tal razão, iria subtrair as joias e demais objetos valiosos 
que sabia existir no cofre da residência de seus pais.  
Na manhã do dia 16 de julho, enquanto Joana ainda dormia, Carlos Alberto efetuou o 
furto dos objetos, avaliados em 50.000,00 (cinquenta mil reais) e, posteriormente, 
despediu-se de seus pais e, juntamente com Joana, seguiu rumo a sua residência. 
Naquele mesmo dia, ao abrirem o cofre, seus genitores perceberam a falta dos objetos 
valiosos e acionaram a autoridade policial. Expedido mandado de busca e apreensão, 
foram encontrados, na posse de Carlos Alberto, apenas alguns dos objetos furtados e 
uma caderneta, com as anotações dos demais objetos, valores, datas e pessoas para 
quem foram vendidos.  
Considerando a situação hipotética, tipifique as condutas perpetradas por Carlos 
Alberto e Joana, bem como sobre a punibilidade.  
 
 
GABARITO COMENTADO 
 
Carlos Alberto praticou o crime de furto qualificado pelo abuso de confiança, 
previsto no art. 155, §4º, previsto no do Código Penal, tendo em vista que 
subtraiu, para si, coisa alheia móvel, com a finalidade de se apoderar dela. 
O autor do furto, entretanto, fica isento de pena por ter praticado o delito em 
prejuízo de seus ascendentes, por força do exposto no art. 181, §2º, do Código 
Penal.  
Quanto à Joana, não se pode a ela atribuir a prática de qualquer delito, tão 
somente por ter ciência da intenção de Carlos Alberto, tendo em vista que, em 
nenhum momento, praticou qualquer ato de execução do crime. Por não ter o 
dever jurídico de impedir o crime, a omissão em delatar o crime perpetrado por 
Carlos Alberto não a faz co-partícipe do crime de furto. 
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SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA 

Edital de Concurso Público n.º 91/CESIEP/QOPM/2017 

CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR 
(QOPM) 

 

 

 
QUESTÕES DISSERTATIVAS  

 

O Gabarito preliminar da prova dissertativa corresponde apenas a uma 
expectativa de resposta, podendo ser alterado até a divulgação do padrão de 

respostas definitivo. 
Qualquer semelhança nominal e/ou situacional presente nos enunciados das 

questões é mera coincidência. 

 

PADRÃO DE RESPOSTA 
 
QUESTÃO 03 
Com base na Constituição Federal, nota-se que apenas se submetem ao controle 
abstrato de constitucionalidade os atos que possuem caráter normativo, o que, em 
princípio, significa dizer que estão excluídos da fiscalização abstrata os chamados atos 
de efeito concreto. Tais atos, ao atingirem a esfera individual específica de um sujeito, 
sem infringir genericamente a ordem jurídica, não se prestam a ser objeto de controle 
de constitucionalidade por via de ação direta. 
Essa interpretação é possível dada a clareza do texto constitucional que, ao enumerar 
os objetos sujeitos a controle, refere-se apenas a atos normativos. 
Diante disso, responda e fundamente qual a forma adequada para o questionamento 
da constitucionalidade de atos de efeito concreto, e não normativo. 

 
 

GABARITO COMENTADO 
 
Ao instituir a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de 
constitucionalidade, o constituinte federal fez expressa menção à “lei ou ato normativo” 
(federal ou estadual, no caso de ação direta, e apenas federal na hipótese de ação 
declaratória) como objeto do controle perante o Supremo Tribunal Federal (art. 102, I, 
“a, CF), tendo utilizado fórmula semelhante ao também instituir a representação de 
inconstitucionalidade de “leis ou atos normativos” (estaduais ou municipais) em face 
dos Tribunais de Justiça (art. 125, §2o, CF). 
Assim, é indubitável que os atos do Poder Público, sem caráter de generalidade, não 
se prestam ao controle abstrato de normas. Tais atos, quando atingem a esfera 
individual específica de um sujeito, sem infringir genericamente a ordem jurídica, 
podem ser atacados pela impetração de mandado de segurança, de acordo com o 
artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal.                         
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Edital de Concurso Público n.º 91/CESIEP/QOPM/2017 

CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR 
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QUESTÕES DISSERTATIVAS  

 

O Gabarito preliminar da prova dissertativa corresponde apenas a uma 
expectativa de resposta, podendo ser alterado até a divulgação do padrão de 

respostas definitivo. 
Qualquer semelhança nominal e/ou situacional presente nos enunciados das 

questões é mera coincidência. 

 
PADRÃO DE RESPOSTA 

 

QUESTÃO 04 
A dogmática constitucional inclui, no capítulo dos direitos fundamentais, aqueles de 
caráter judicial, os quais têm por escopo proteger o indivíduo no contexto do processo 
judicial. 
Tratam-se do direito ao contraditório e à ampla defesa, no sistema brasileiro. Tais 
direitos possuem relevo não apenas no processo judicial civil e penal, mas também no 
âmbito de procedimentos administrativos em geral ou, até mesmo, em determinadas 
relações privadas. 
A ordem constitucional brasileira assegura, de forma expressa, que a lei não excluirá 
da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito (CF/88, artigo 5º, XXXV). 
Consagra-se, aí, a tutela judicial efetiva, a garantir a proteção judicial contra lesão ou 
ameaça a direito.  
Ao lado dessa garantia geral, a Constituição Federal disciplina algumas garantias 
especiais significativas. 
Descreva, e fundamente quais são os instrumentos constitucionais disponíveis para 
defesa das liberdades de ir e vir, das liberdades públicas em geral em face do Poder 
Público, dos direitos de caráter positivo em face de eventual lesão decorrente de 
omissão legislativa e dos direitos de autodeterminação sobre dados.     

 
 

GABARITO COMENTADO 
 
Considerando que a Constituição Federal assegura que a lei não excluirá da 
apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a Direito, nota-se que a proteção ou 
defesa das liberdades de ir e vir pode ser exercida por meio de habeas corpus (art. 5o, 
inciso LXVIII da CF ); as liberdades públicas em geral, em face do Poder Público 
podem ser defendidas por intermédio de mandado de segurança (art. 5o, inciso LXIX 
da CF); a defesa dos direitos de caráter positivo em face de eventual lesão, decorrente 
de omissão legislativa é alcançada através do mandado de injunção (art. 5o, LXXI da 
CF); ao passo em que os direitos de autodeterminação sobre dados são protegidos por habeas 

data (art. 5o, inciso LXXII da CF). 

 


