
   

  

PROVA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - SOLDADO 

QUESTÕES DE LEGISLAÇÃO APLICADA A PMDF 

Prova Tipo A 

QUESTÃO 25 – LETRA B. 

“A interrupção da licença para tratar de interesse particular poderá ocorrer em casos de decretação de estado 

de sítio”, conforme previsto no artigo 69 inciso II da Lei nº 7.289/84 descrito abaixo: 

        Art 69 - As licenças poderão ser interrompidas a pedido ou nas condições estabelecidas neste artigo.  

        § 1º - A interrupção da licença especial e da licença para tratar de interesse particular poderá ocorrer:  

        I - em caso de mobilização e estado de guerra;  

        Il - em casos de decretação de estado de emergência ou de sítio;  

 

QUESTÃO 26 – LETRA D. 

Conforme previsto no artigo 42 § 2º da Lei nº 7.289/84, descrito abaixo. 

Artigo 42 § 2º - No concurso de crime militar de transgressão disciplinar, será aplicada somente a pena relativa ao crime.  

 

QUESTÃO 27 – LETRA A. 

Conforme descrito no artigo 9º § 2º da Lei nº 12.086/2009: 

Art. 9º § 2o  Os atos de bravura que poderão ensejar a promoção de que trata o caput serão analisados pelas 
competentes comissões de promoção, com base em processo administrativo autuado para este fim.  
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