
 
 

SOBRE A PROVA DE LEGISLAÇÃO CFP  

Questões 55 e 56 de Legislação: 
 
No que pese que a Lei 12.086/09 está prevista no edital, esta lei é aplicável à PMDF e ao 
CBMDF. 
Vale salientar que do 1º ao 64º artigo somente diz respeito à PMDF e do 65º artigo em diante 
ao CBMDF. 
Ora, está escrito no edital na página 27: "Legislação pertinente ao CBMDF", desta feita fica 
evidenciado que o princípio da razoabilidade, tão importante na formulação das questões de 
concurso, não foi praticado pela banca. 
O candidato está estudando e se preparando para se tornar um Bombeiro Militar e não um 
Policial Militar, e que seria inimaginável por parte de todos a cobrança de legislação aplicada à 
PMDF trazendo muita frustração a quem se preparou. 
Outro óbice observado é que no enunciado da questão 55 consta o uso de siglas pertinentes 
aos Quadros da PMDF sem nenhuma elucidação quanto ao seu significado. 
Diante do exposto acredito que estas podem ser anuladas por violarem o princípio da 
razoabilidade e até da moralidade. 
 
2. Questão 60 de Legislação: 
 
De acordo com o Decreto 31.817/10 o órgão responsável pela supervisão das Unidades 
Multiemprego é o Subcomando Operacional, opção D. 
Analisando as outras opções, percebe-se que de acordo como o mesmo decreto, o Comando 
de Área supervisiona as unidades subordinadas. Ora, as unidades subordinadas são as mesmas 
Unidades Multiempregos. 
Pelo decreto a supervisão das Unidades Multiempregos cabe tanto ao Subcomando 
Operacional quanto ao Comando de Área, logo a opção A (Comando de Área) também está 
correta. 
Trata-se de uma questão com duas respostas corretas e passível de anulação. 
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