Cargo: M01 - PM
Disciplina: TÉCNICA POLICIAL MILITAR

Gabarito por
extenso

Justificativa

Conclusão
(Deferido ou
Indeferido)

Resposta Alterada para:

E

ERRADO. Essa descrição é do Policiamento Comunitário – item 7, pag 10, Apostila 12, sobre o
tema. Na verdade, o Policiamento Ostensivo Geral, Urbano e Rural é “o tipo de policiamento
ostensivo que visa a satisfazer as necessidades básicas de segurança, inerentes a
qualquer comunidade ou a qualquer cidadão”.
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-
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C

CERTO. Vide item 11.1, pags 14-15, Apostila 12, sobre o tema. Veja-se:
“Auto identificação - o policial sempre que tiver atendendo uma ocorrência dentro da
legalidade, com segurança de suas ações e garantindo os direitos constitucionais do
cidadão, ao se dirigir ao cidadão deverá se identificar. Demonstrar clareza, falando seu
nome, posto ou graduação, não obscurecerá, em momento algum, sua autoridade de
policial, mas enfatizará sua postura ética e humana. O policial deve saber que sua
identificação profissional é pública diante de sua função revestida pelo Estado, e não
pode se confundir com sua identidade pessoal, cujos registros não podem ser expostos
aleatória e indiscriminadamente.
Tratamento da pessoa pelo nome –tratar a pessoa pelo nome demonstra respeito e
possibilita o surgimento da empatia entre as partes. Essa conduta humana, ética e
respeitadora gera reciprocidade.
Tratamento respeitoso para com as pessoas –o policial deve tratar as pessoas, com
respeito e cordialidade. O discernimento aliado ao tirocínio deve ser inerente ao policial,
especialmente para a utilização de técnicas e atitudes, entre as quais a forma de falar
venha a facilitar o entendimento e cumprimento das ordens emanadas do policial.
(…)
Advertência ao abordado sobre o possível uso da força –quanto ao uso gradativo da
força, cabe ao policial, diante do quadro de sua atuação, discernir, à medida que forem
sendo adotados os procedimentos policiais com elevação da intensidade do uso da
força, para cada circunstância, a intensidade de força justificada e proporcionalmente
necessária.
Esclarecimento sobre os motivos da abordagem –o policial deve esclarecer seus atos as
partes interessadas e envolvidas, e expor-lhes o porquê da abordagem, como forma de
respeitar o direito de saberem o motivo da intervenção policial e seu possível
desdobramento.”
Sendo assim, permanece inalterado o gabarito preliminar.
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E

ERRADO. Apenas na Busca Minuciosa é possível verificação nas partes do corpo do indivíduo,
inclusive com a retirada de suas roupas para melhor averiguar – vide item 12, pag 16, Apostila
12, sobre o tema.
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