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CERTO. O fundamento encontra-se no item 9.2, pags 12 e 13 + itens 3.1 e 3.3 das pags 8 e 9
da Apostila 15. Veja-se:
“Com exceção do tradicional revólver 38, a pistola 40 da Taurus PT 100 é provavelmente a
arma de fogo mais utilizada entre as polícias brasileiras, justamente substituindo aquele
primeiro.
A PT 100 é robusta, segura e muito precisa apesar de suas grandes dimensões. Seu
mecanismo trabalha no primeiro tiro em ação dupla e nos subsequentes em ação
simples. É usada como arma principal e seus principais componentes são: a armação, o
ferrolho, o cano com câmara e o mecanismo. É uma arma semi-automática, o que significa dizer
que se utiliza da ação dos gases para a realização do disparo, reduzindo a força utilizada pelo
atirador no momento de acionar a tecla do gatilho –comparadamente com um revólver, por
exemplo”.
Ademais, pistolas são armas de porte (De porte: São armas pequenas tipo Pistolas e
Revólveres;). Por fim, no campo de descrição da pistola PT 100 existe clara indicação do calibre
da arma: “Calibre: .40”. Vale dizer, ainda, que são tipos de arma de fogo revólveres, pistolas,
entre outros.
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CERTO. Vide item 9.6, figura 12, pag 14, Apostila 15, sobre tema. Afinal, dentre os componentes
básicos das espingardas, os citados são claros exemplos deles. Na apostila consta: “Como
todas as armas as espingardas têm alguns componentes básicos apresentados na figura
abaixo: [figura 12, indicando os componentes].”
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CERTO (item 11.2, pag 19, Apostila 15, sobre o tema):
“Eficientes na intimidação contra indivíduos isolados ou em grupos, através do efeito
impactante dos projeteis de borracha. Essas munições provocam hematomas e fortes
dores. As munições abaixo podem ser disparadas por qualquer arma cal .12 de alma
lisa, sem “choke”, ou pelo Lançador CONDOR AM-402. É importante que o cano da
arma esteja limpo. O disparo deve ser feito apontando-se a arma para as pernas dos
infratores da lei, não devendo ser realizado a distâncias inferiores a 20m. IMPORTANTE:
Não atirar contra a cabeça e o baixo ventre.”. Cumpre ressaltar que “distâncias muito
curtas” é um conceito que engloba a distância inferior a 20 metros exigida na apostila, de modo
que a assertiva está correta.
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Assertiva está errada porque nos casos citados na questão (shopping e escolas), que são de
ambiente fechado, o ideal é o espargidor espuma, para não atingir as demais pessoas no local.
Vide item 11.10 e 11.11 da pag 21, Apostila 15, sobre o tema:

INDEFERIDO

-

Questão

103

106

1

“O espargimento do agente pimenta na forma de espuma, e não em um feixe cônico
como nos sprays tradicionais, concentra seus efeitos na ardência sobre a pele e
fechamento involuntário dos olhos. A irritação das vias respiratórias é consideravelmente
menor, o que possibilita sua utilização em ambientes fechados, especialmente em locais
nos quais a contaminação de pessoas não envolvidas seja altamente indesejável, como é
o caso de ambientes hospitalares ou shoppings centers.”
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