
 
 

ACESSE: redesophia.eadplataforma.com 

Você encontrará vários outros materiais gratuitos em nosso site: 
www.legislacaomilitar.com.br  

 

 

DIREITO ADMINSITRATRIVO MILITAR (NORMAS PERTINENTES À PMTO) 

  

Prof. Sérgio Nunnes: Especialista em Direito Constitucional, Especialista 

em DIREITO ADMINISTRATIVO MILITAR, Professor Universitário no Curso de 

Direito, já tendo ministrado aulas no Centro universitário Unirg (Gurupi), 

Faculdade Serra do Carmo (Palmas), Faculdade FAPAL/OBJETIVO 

(Palmas), Faculdade UNEST (Paraíso-TO), Professor em preparatórios 

para concursos públicos nas principais cidades do Tocantins, 

Palestrante, Coach, Autor de Artigos Científicos (Jusnavigandi, Âmbito 

Jurídico, Editora Plenum), Coautor do livro “Estatuto PM-BM-TO 

Comentado: Artigo por Artigo”, 1º TEN PM/TO lotado no Quartel do 

Comando Geral em Palmas e Consultor Jurídico. 
 

SIMULADO 2018 – (PM/TO) 

 

 

01 - Nos termos da Lei 2.578 de 20 de abril de 2012, é CORRETO afirmar. 

a) O regulamento disciplinar é baixado através de ato do Comandante 

Geral da Corporação, devendo a pena de demissão ser aplicada ao 

militar não estável, após sindicância, e, ao estável, após submissão a 

Conselho de Justificação ou de Disciplina. 

b) Círculos hierárquicos são âmbitos de convivência entre os militares de 

mesmo posto ou graduação e tem a finalidade de desenvolver o 

espírito de camaradagem em ambiente de estima e confiança, sem 

prejuízo do respeito mútuo. 

c) O aluno do Curso de Formação de Oficiais é hierarquicamente 

superior ao Subtenente. 

d) Os Alunos Oficiais são nomeados Aspirantes a Oficial pelo 

Governador. 
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02 – “... compete à Polícia Militar e ao Corpo de Bombeiros Militar o 

exercício da segurança Pública, isso torna os integrantes destas 

instituições, nos termos do presente artigo e segundo o previsto no Art. 

42 da Constituição Federal, categoria de agende público estadual, 

denominado militar. Isso tem as mais diversas implicações. Primeiro, os 

servidores militares dos Estados, não se confundem com os militares das 

Forças Armadas. Tampouco, confundem-se com os servidores civis do 

próprio Estado do Tocantins” (BARBOSA, Márcio. NUNNES, Sérgio. Estatuto 

PM BM TO Comentado: Artigo por Artigo. Gurupi: Veloso, 2013.) 

Sobre esta temática e considerando o disposto na Lei 2.578 de 20 de 

abril de 2012, é CORRETO afirmar, exceto. 

a) Os militares, em razão da destinação constitucional da Corporação, 

constituem categoria de agente público denominado militar. 

b) reformados são os militares que estejam dispensados definitivamente 

da prestação de serviço na ativa, mas continuam a receber proventos 

do Estado. 

c) O militar integrante da reserva remunerada está sujeito à prestação 

de serviços na ativa mediante convocação compulsória. 

d) A carreira militar estadual é privativa do pessoal da ativa. 

03 – Julgue os itens abaixo. 

I – A violação das obrigações, preceitos ou dos deveres militares é tão 

mais grave quanto mais elevado o grau hierárquico do infrator. 

II – A inobservância dos deveres previstos em leis e regulamentos 

acarreta para o militar, responsabilidade apenas funcional. 

III – O Diretor, o Subdiretor, o Chefe de Seção do Estado Maior, os 

Comandantes ou Subcomandantes de OM, podem instaurar Conselho 

de Justificação e de Disciplina em relação a todos os militares que lhes 

forem funcionalmente subordinados, desde que para apurar as 

transgressões punidas com até trinta dias de prisão. 

IV - A instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição da 

infração administrativa. 

Está(ão) CORRETO(s) o(s) item(ns). 

a) I e II     b) II e III      c) IV     d) I e IV 
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04 – Julgue os itens a seguir como Verdadeiro (V) ou Falso (F). 

(   ) Chegar atrasado a qualquer ato de serviço ou de instrução, ou a 

solenidade para a qual tenha sido designado, é transgressão de 

natureza leve. 

(    )  Causar alarde injustificável é uma transgressão grave. 

(  ) Conduzir viatura militar sem possuir habilitação específica, salvo 

estado de necessidade, é uma transgressão leve. 

(    ) Não cumprir ordem recebida é transgressão grave. 

Está INCORRETA a seguinte sequência. 

a) V, F, F, V 

b) V, F, F, F 

c) F, F, V, V 

d) V, V, F, V 

05 – “Pela redação original do § 16 do presente artigo, o acesso inicial 

aos Quadros de Praças se dava na graduação de Soldado. Atualmente, 

porém, a Lei nº 3.126, de 25/08/2016, passou a determinar que o 

ingresso nos Quadros de Praças se dá na designação hierárquica de 

aluno-Soldado, confirmando mais uma vez que primeiro o candidato 

ingressa na Corporação, depois é submetido ao curso de formação e, 

em caso de êxito no respectivo curso, é nomeado Soldado.” (BARBOSA, 

Márcio. NUNNES, Sérgio. Estatuto PM BM TO Comentado: Artigo por 

Artigo. Gurupi: Veloso, 2013.) 

Considerando as recentes alterações da Lei 2.578 de 20 de abril de 2012 

e da Lei Complementar 79/12, é CORRETO afirmar, exceto. 

a) O Acesso inicial ao QPS se dá na designação de Aluno-Soldado PM, 

podendo alcançar até a Graduação de Subtenente PM;. 

b) O Aluno-Soldado integra o círculo hierárquico das Praças Especiais. 

c) Os cargos de Comandante-Geral e de Secretário-Chefe da Casa 

Militar têm as prerrogativas, os direitos e os subsídios equivalentes aos de 

Secretário de Estado. 

d) Para o primeiro período aquisitivo de férias, são exigidos doze meses 

de efetivo serviço. 
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06 – Preencha a segunda coluna de acordo com a primeira. 

1 – Serviço Ativo 

2 – Corporação 

3 – Efetivo Serviço 

4 - Organização Militar 

(  ) é o efetivo desempenho de cargo, comissão, encargo, 

incumbência, serviço, atividade, função de natureza ou de interesse 

militar, previsto em leis ou outros dispositivos legais. 

(    ) é a denominação dada à Unidade Policial Militar - UPM e à 

Unidade de Bombeiro Militar - UBM, administrativa ou operacional, da 

Corporação incluídas suas subunidades. 

(    ) a situação do militar capacitado legalmente para o exercício de 

cargo, comissão, função ou encargo militar. 

(      ) é a denominação dada, na Lei 2.578/12, à Polícia Militar do Estado 

do Tocantins - PMTO e ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado do 

Tocantins- CBMTO. 

Aponte a sequência CORRETA. 

a) 2, 1, 4 e 3 

b) 1, 2, 3 e 4 

c) 3, 4, 1 e 2 

d) 4, 3, 1 e 2 

07 – É INCORRETO afirmar. 

a) O Comandante Geral é auxiliado pelo Estado Maior. 

b) O Chefe do Estado Maior é o principal assessor do Comandante 

Geral, competindo-lhe a direção, orientação, coordenação e 

fiscalização dos trabalhos do Estado Maior, cumulativamente com a 

função de Subcomandante Geral da PMTO. 

c) O Subchefe do Estado Maior é nomeado por ato do Comandante 

Geral, dentre os Coronéis do QOPM da Corporação e tem precedência 
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funcional sobre os demais Policiais Militares, exceto sobre o 

Comandante Geral e o Chefe do Estado Maior. 

d) A Corregedoria Geral – CORREG é um órgão de apoio. 

08 – Julgue os itens abaixo como Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e depois 

aponte a sequência CORRETA. 

(     ) A CPO é responsável pelas matérias relativas à promoção de 

Oficiais e a CPP é responsável pelas matérias relativas à promoção de 

Praças. 

(       ) A CORREG, órgão técnico subordinado ao Comandante Geral, 

com atuação em todo Estado, tem em as suas finalidades, assegurar a 

correta aplicação da lei. 

(        ) O Corregedor Geral é escolhido e nomeado pelo Comandante 

Geral dentre os Coronéis pertencentes a um dos quadros de oficiais da 

Corporação. 

(       ) Atualmente, exclusivamente os Oficiais pertencentes ao QOPM 

passam pelo Aspirantado, pois, são os únicos que se submeteram ao 

CFO. 

a) V, V, F, F 

b) F, F, V, V 

c) F, F, F, F 

d) V, V, V, V 

09 – Aponte a alternativa CORRETA para a seguinte afirmação: os 

militares tocantinenses estão sujeitos às seguintes sanções em ordem 

decrescente de gravidade. 

a) advertência, detenção, reclusão, prisão, reforma disciplinar e 

demissão. 

b) demissão, reforma disciplinar, prisão, reclusão, detenção e 

advertência 

c) demissão, reforma disciplinar, prisão e detenção. 

d) demissão, reforma disciplinar, prisão, detenção, repreensão e 

advertência. 
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10 – A PMTO é estruturada em órgãos: 

a) Ostensivos e preventivos. 

b) de direção, apoio, execução e especiais. 

c) Operacionais e especiais 

d) de direção, apoios e execução, apenas. 
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GABARITO 

1 – D 

2 – C 

3 – D 

4 – A 

5 – B 

6 – C 

7 – C 

8 – A 

9 – D 

10 – B 

Obs.: esse material é uma cortesia da REDE DE ENSINO SOPHIA e do Prof. 

Sérgio Nunnes. 
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