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NOME DO CANDIDATO:_______________________________________ 

 

03 de outubro        9h às 11h         2 horas de duração       35 questões 

 

INSTRUÇÕES  

 Este Caderno de Questões contém 35 (trinta e cinco) questões de múltipla escolha, com 

alternativas “a”, “b”, “c” e “d”, sendo que somente 1 (uma) destas alternativas é correta; 

 A Prova Teórica Objetiva terá a duração máxima de 2 (duas) horas para sua realização, 

incluindo o preenchimento da Folha de Respostas. É de inteira responsabilidade do candidato 

a administração do seu tempo, não sendo permitida a concessão de tempo adicional para 

preenchimento da Folha de Respostas; 

 O candidato deverá assinalar as respostas do Caderno de Questões na Folha de Respostas, no 

espaço correspondente, que será o único documento válido para a correção da prova. O 

preenchimento da Folha de Respostas será de inteira responsabilidade do candidato; 

 É expressamente PROIBIDA a utilização de qualquer material de consulta durante a Prova 

Teórica Objetiva; 

 É expressamente PROIBIDA a comunicação entre os candidatos durante a prova; 

 As marcações e respostas deverão ser feitas legivelmente, na Folha de Resposta, com caneta 

esferográfica com tinta azul ou preta. Marcações e respostas efetuadas com o uso de lápis não 

serão avaliadas; 

 Em nenhuma hipótese será permitido ao candidato, ao término da prova, se ausentar da sala 

de posse do Caderno de Questões e da Folha de Respostas ou fazer qualquer registro de 

imagens destes, podendo responder penal e administrativamente se o fizer; 

 Ao final da prova, os 3 últimos candidatos, deverão, obrigatoriamente, permanecer na sala de 

aplicação até que todos tenham concluído a prova.  

 

 

ATENÇÃO 

 A interpretação das questões é parte integrante da prova, portanto, não é permitido tirar 

dúvidas sobre interpretação de texto ou o conteúdo programático da prova junto aos fiscais; 

 Lembre-se de conferir seus dados pessoais na Folha de Resposta e assiná-la; 

 No Caderno de Questões verifique se há ausência de folhas, se as questões estão 

sequencialmente ordenadas e se há imperfeições gráficas que possam dificultar a leitura. 

Nesta hipótese, comunique imediatamente o fiscal de sala.  
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 LEGISLAÇÃO APLICADA  
 
 
1. De acordo com as definições técnicas dispostas nos Decretos 9.845/2019 e 9.847/2019 podemos 
definir uma arma de alma raiada como sendo de uso restrito ou permitido através de qual 
característica. 
a) Calibre Real 
b) Energia cinética atingida na saída do cano de prova. 
c) Comprimento do cano. 
d) País de fabricação. 

 
2. Em relação à legislação para o registro e porte de arma de fogo, assinale a opção CORRETA: 
a) O estatuto do desarmamento considera que o Certificado de Registro de Arma de Fogo tem 
validade em todo território nacional. 
b) O laudo de capacidade psicológica, comprovante de residência certa e ocupação lícita, as certidões 
de idoneidade e o Laudo de Capacidade Técnica deverão ser comprovados periodicamente, a cada cinco 
anos, junto à Polícia Federal, para fins de renovação de CRAF. 
c) O Estatuto do Desarmamento exige para aquisição de arma de fogo apenas teste de capacidade 
de manuseio de arma de fogo, laudo de sanidade mental e as certidões negativas. 
d) A Lei 10.286/03 proibiu o Porte de Arma de Fogo para categoria Defesa Pessoal, apenas permitindo 
aos servidores públicos que, em face de suas atribuições funcionais, detivessem previsão de Porte em 
legislação própria. 

 
3. Conforme artigo 2º da Lei 10.826/03, são competências do SINARM, EXCETO: 
a) Cadastrar as armas de fogo produzidas, importadas e vendidas no País. 
b) Identificar as características e a propriedade de armas de fogo, mediante cadastro. 
c) Autorizar e fiscalizar a produção, exportação, importação, desembaraço alfandegário e o comércio 
de armas de fogo e demais produtos controlados. 
d) Integrar no cadastro os acervos policiais já existentes. 
 
4. De acordo com Decreto 9.845/2019, para fins de aquisição de arma de fogo de uso permitido e 
de emissão do Certificado de Registro de Arma de Fogo, o interessado deverá: 
a) Comprovar a efetiva necessidade. 
b) Ter, no mínimo, vinte anos de idade. 
c) Comprovar a aptidão psicológica para o manuseio de arma de fogo, atestada em laudo conclusivo 
fornecido por qualquer psicólogo. 
d) Apresentar documento comprobatório de ocupação lícita e de residência fixa.  

 
5. Nos termos do Estatuto do Desarmamento (Lei no 10.826/2003), a conduta de emprestar a 
terceiro arma de fogo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 
configura o crime de: 
a) Empréstimo ilegal de arma de fogo. 
b) Omissão de cautela 
c) Porte ilegal de arma de fogo 
d) Comércio ilegal de arma de fogo. 
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6. Assinale a alternativa que possui um crime da Lei no 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento) 
punido com detenção. 
a) Posse irregular de arma de fogo de uso permitido. 
b) Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. 
c) Disparo de arma de fogo. 
d) Comércio ilegal de arma de fogo. 

 
7. De acordo com a Lei no 10.826/2003 e seus atuais decretos regulamentadores, o órgão 
competente para cadastro de uma arma de fogo pertencente a integrante do Corpo de Bombeiros 
Militar é: 
a) Na Polícia Federal caso a arma seja de calibre permitido e no Comando do Exército caso a arma seja 
de calibre restrito. 
b) No Comando do Exército em qualquer caso. 
c) Na Polícia Federal em qualquer caso, visto tratar-se de instituição estadual. 
d) Em registros próprios do Corpo de Bombeiros Militar. 
 
8. Em conformidade com o disposto na Lei Federal no 10.826/2003, são vedadas a fabricação, a 
venda, a comercialização e a importação de brinquedos, réplicas e simulacros de armas de fogo, que 
com estas se possam confundir, excetuando-se os destinados à instrução, ao adestramento, ou à 
coleção de usuário autorizado, nas condições fixadas: 
a) Pela Polícia Militar Estadual. 
b) Pela Polícia Federal. 
c) Pelo Comando do Exército. 
d) Pela Secretaria de Segurança Pública do Estado. 

 
9. De acordo com a Lei nº 10.826/2003, que versa sobre registro, posse e comercialização de armas 
de fogo, é correto afirmar que é de competência da Polícia Federal: 

I. O registro de arma de fogo de uso restrito em qualquer caso. 
II. A expedição do certificado de registro de arma de fogo 

III. O recebimento de armas de fogo adquiridas regularmente pelos possuidores ou proprietários, 
mediante recibo e indenização. 

Está correto o que consta APENAS em: 
a) II e III. 
b) I e II. 
c) I e III. 
d) I. 

 
10. Considerando a legislação que dispõe sobre registro, posse e comercialização de armas de fogo 
e munição (Lei n° 10.826/2003), os integrantes do quadro efetivo de agentes e guardas prisionais 
poderão portar arma de fogo de propriedade particular ou fornecida pela respectiva corporação ou 
instituição, mesmo fora de serviço, desde que estejam: 
I - Submetidos a regime de dedicação exclusiva. 
II - Sujeitos à formação funcional, nos termos do regulamento. 
III - Subordinados a mecanismos de fiscalização e de controle. 
Das afirmações acima, qual(is) está(ão) correta(s)? 
a) Apenas a I. 
b) Apenas I e II. 
c) Apenas I e III. 
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d) I, II e III. 
 
 

 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
 
11. É considerado Incidente de tiro? 
a) Aquele que acontece sem o manuseio normal do homem, ou seja, sem que ele efetue o 
acionamento do gatilho; 
b) O evento, no qual a dificuldade deixa de ser momentânea, pois dele resultam danos na arma e 
podem resultar, também, lesões ao atirador; 
c) Aquele produzido em circunstâncias anormais, sem o acionamento regular do mecanismo de 
disparo, devido a defeitos, falhas ou ausência do mecanismo de segurança da arma. 
d) Um acontecimento inesperado e indesejável que produz uma interrupção na sequência dos tiros, 
sem danos materiais e/ou pessoais; 
 

12. A Balística é a Ciência que estuda as armas de fogo, o alcance e a direção dos projéteis por elas 
expelidos e os efeitos que produzem. Segundo esse conceito pode ser dividida em: 
a) Balística, Material Bélico e Engenharia de Armamento. 
b) Balística Científica, Balística Clássica e Balística Moderna. 
c) Balística Interna, Balística Externa e Balística de Efeitos. 
d) Balística, Balística de Armaria e Balística de Perícia. 

 

13. Quanto ao sistema de carregamento: 
a) Carregador / Tambor. 
b) Retrocarga / Antecarga. 
c) Provedor / Câmaras. 
d) Culatra / Antecarga. 

 
14. No REVÓLVER poderíamos chamar de “CULATRA” propriamente dita: 
a) Cão. 
b) Placa de Obturação. 
c) Orelha do Cão. 
d) Cilindro do Tambor. 

 
15. Podemos dizer que a CARABINA é: 
a) Arma de fogo longa, de porte e alma raiada ou lisa. 
b) Arma de fogo longa, de assalto e alma raiada. 
c) Arma de fogo longa, portátil e alma raiada. 
d) Arma de fogo longa, de porte e alma raiada. 

 
16. Nas armas dotadas de canos com ALMA RAIADA o CALIBRE REAL medido na boca do cano 
corresponde ao: 
a) Diâmetro interno da alma do cano, sendo, portanto, uma grandeza concreta. 
b) Diâmetro oposto da alma do cano, sendo, portanto, uma grandeza concreta. 
c) Diâmetro circular da alma do cano, sendo, portanto, uma grandeza concreta. 
d) Diâmetro paralelo da alma do cano, sendo, portanto, uma grandeza concreta. 
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17. CHOQUE é um estreitamento da ALMA do CANO, junto a sua boca. Essa redução tem finalidade: 
a) Produzir melhor agrupamento dos chumbos, visando maior alcance. 
b) Produzir maior agrupamento dos chumbos, visando maior potência do tiro. 
c) Produzir melhor agrupamento dos chumbos, e precisão do tiro (tiro agrupado no alvo). 
d) Produzir melhor agrupamento dos chumbos, visando maior alcance e precisão do tiro. 

 
18. As espoletas tipo BATERIA, fabricadas pela CBC usam exclusivamente cartuchos de papelão ou 
plástico e são destinadas a espingardas. E possuem como características: 
a) Possuem BIGORNA e são dependentes do ESTOJO. 
b) Não possuem BIGORNA e são independentes do ESTOJO. 
c) Não possuem BIGORNA e os ESTOJOS são pressurizados. 
d) Possuem BIGORNA e são independentes do ESTOJO. 
  
19. São movimentos de um projétil expelidos por arma RAIADA: 
a) Rotação - Precessão – Nutação (ao sair do cano da arma). 
b) Compensação - Passo - Deflagração (diferente de detonação). 
c) Choque - Giro (Direito / Esquerdo) - Poder de parada. 
d) Rotação - Dextrógiro / Sinistrógiro – Explosão (Inicial). 
 
20. De acordo com a definição de INCIDENTE DE TIRO, assinale a alternativa correta: 
a) Ocorre quando se produz uma interrupção dos tiros com danos materiais e/ou pessoais por 
motivos independentes da vontade do atirador. 
b) Ocorre quando se produz uma interrupção dos tiros sem danos materiais e/ou pessoais por 
motivos dependentes da vontade do atirador. 
c) Ocorre quando se produz uma continuação dos tiros sem danos materiais e/ou pessoais por 
motivos independentes da vontade do atirador. 
d) Ocorre quando se produz uma interrupção dos tiros sem danos materiais e/ou pessoais por 
motivos independentes da vontade do atirador. 
 
21. Pode ocorrer com os destros, fazendo com que a concentração dos disparos fique localizada 
entre 8h e 10 h no alvo. Qual a causa desta falha? 
a) Massa de mira alta. 
b) Antecipação de recuo. 
c) Gatilhada. 
d) Excesso de dedo no gatilho 

 
22. É uma falha comum em atiradores destros iniciantes, porque ao imaginar o momento em que 
acontecerá o recuo da arma ele acaba levantando o cano da arma antes de ocorrer o disparo. Onde se 
concentram os disparos? 
a) À esquerda e abaixo do centro do alvo. 
b) Acima e a esquerda do centro do alvo. 
c) Abaixo e a esquerda do centro do alvo. 
d) A direita do centro do alvo. 
 
23. Qual dos fatores abaixo podem influenciar na balística externa: 
a) Passo de raiamento do cano. 
b) Alinhamento da munição no cano. 
c) Velocidade e posição do vento. 
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d) Consistência dos picos de pressão da carga propelente na câmara. 
 
24. Quando o tambor do revólver não abre, uma das causas é? 
a) Falta de retém do ferrolho. 
b) Aperto excessivo do parafuso de fixação da placa da empunhadura. 
c) Aperto excessivo do parafuso de fixação da dobradiça do tambor. 
d) Falta de força na mola real. 
 
25. A IN 111/2017-DG/PF estabelece as hipóteses de descredenciamento do IAT. Sobre o tema 
assinale a opção CORRETA: 
a) Atuação em estande de tiro regular ou indícios de comprometimento da capacidade técnica. 
b) Por solicitação própria ou utilização de munição adquirida para aplicação dos testes em finalidade 
diversa. 
c) Falta de comunicação prévia das avaliações ou utilização de uniformes fora do padrão. 
d) Cobrança de valores superiores aos previstos ou não portar o certificado de credenciamento. 

 
26. No momento do disparo, ao perceber algo anormal no recuo ou com o som da detonação que 
possam indicar retardo na deflagração do cartucho o atirador deve: 
a) Manter a arma apontada em direção ao alvo por alguns segundos e só depois realizar a inspeção. 
b) Realizar o disparo seguinte para ciclar a arma e desobstruir o cano. 
c) Realizar a inspeção da arma imediatamente e proceder com os demais disparos. 
d) Remuniciar a arma com munição mais potente e efetuar demais disparos. 
 
27. Quanto ao passo do raiamento, assinale a alternativa CORRETA: 
a) É a distância necessária para que o projétil complete uma volta sobre seu eixo. 
b) O passo do raiamento é sempre constante durante toda a extensão do cano. 
c) O projétil sempre deverá realizar a volta completa sobre seu eixo dentro do cano. 
d) Um cano com passo de raiamento de 1:7” deverá obrigatoriamente 7” de comprimento. 

 
28. Quanto ao sentido e rotação dos projéteis, assinale a alternativa CORRETA: 
a) O sentido de rotação do projétil serve de critério de classificação para arma de fogo. 
b) Podemos classificar os sentidos em DEXTRÓGIRO, SINISTRÓGIRO e NEUTRO. 
c) DEXTRÓGIRO possui sentido de giro à direita e NEUTRO possui raias paralelas sem giro. 
d) Para garantir a estabilização, as raias sempre serão em quantidade múltipla de 2. 
 
29. Quanto a barra de transferência/percussão dos revólveres, assinale a alternativa CORRETA: 
a) Utilizada em revólveres com sistemas de segurança modernos. 
b) Disparos causados por quedas podem ocorrer com este sistema. 
c) Faz parte do sistema de repetição do revólver. 
d) Percussor é fixado diretamente ao cão. 
 
30. Quanto ao quadro de análise de tiro, assinale a alternativa CORRETA: 
a) Possibilita a verificação da existência de erros de procedimento através da análise dos pontos de 
impacto. 
b) Não é capaz de sugerir erros específicos por ser muito limitada à avaliação da arma. 
c) Alterações ou desvios na arma utilizada não interferem nos resultados. 
d) Falhas ne manuseio são verificadas através da verificação da pontuação alcançada no alvo. 
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31. Analise as questões abaixo e marque a alternativa correspondente: 
I. Arremessar projéteis empregando a força expansiva dos gases gerados pela combustão de um 

propelente confinado em uma câmara é o conceito de munição. 
II. Uma arma de fogo portátil possui dimensões e peso reduzidos, podendo ser portada por um 

indivíduo em um coldre e disparada, comodamente, com somente uma das mãos. 
III. Antecarga e retrocarga são sistemas de alimentação/carregamento de uma arma de fogo. 
a) Os itens II e III são falsos. 
b) Os itens I e II são falsos. 
c) Os itens II e III são verdadeiros. 
d) Os itens I e II são verdadeiros. 

 
32. Analise as questões abaixo e marque a alternativa correspondente: 
I. Os cartuchos metálicos são subdivididos, de acordo com seu modo de ignição, em fogo central e 

fogo circular, sendo que este último tem o composto iniciador localizado nas áreas externas ao aro. 
II. A maioria dos cartuchos de caça é carregado com vários projéteis (bagos) de chumbo, sendo que 

o número de bagos do interior do cartucho determina o calibre da arma, como no caso da espingarda 
calibre 12. 

III. O calibre real é o diâmetro entre cheios do cano da arma. 
a) Apenas a I está correta. 
b) Apenas I e III estão corretas. 
c) Apenas II e III estão corretas. 
d) I, II e III estão corretas. 
 
33. Analise as questões abaixo e marque a alternativa correspondente: 

I. Munição pode ser definida como sendo um artefato completo, pronto para carregamento e 
disparo de uma arma, tendo entre diversos efeitos esperados os seguintes: destruição, efeito moral 
sobre pessoal e sinalização. 

II. Estojo é componente de união mecânica do cartucho. Possibilita que todos os componentes 
necessários ao disparo fiquem unidos em uma única peça, o que facilita o manejo da arma e acelera 
o processo de carregamento. 

III. O estojo sela a câmara de explosão em todas as direções 
a) Todos os itens são verdadeiros. 

b) Os itens I e III são falsos. 
c) Os itens II e III são verdadeiros. 
d) Os itens I e II são verdadeiros. 
 
34. Analise as questões abaixo e marque a alternativa correspondente: 

I. O passo do raiamento é a distância em que o projétil realiza uma volta completa em torno do seu 
próprio eixo. 

II. Balística externa estuda o deslocamento do projétil após a sua saída do cano até o momento em 
que atinge seu alvo. 

III. Após sair do cano, o projétil seguirá a trajetória ou curva balística que dependerá da inclinação do 
cano em relação ao solo. 

a) Todos os itens são verdadeiros. 
b) Os itens I e III são falsos. 
c) Os itens II e III são verdadeiros. 
d) Os itens I e II são falsos. 
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35. Analise as questões abaixo e marque a alternativa correspondente: 
I. A IN 111-DG/PF estabelece que o IAT credenciado deverá comunicar à delegacia da PF responsável, 

com três dias úteis de antecedência o local, data e horário da aplicação dos testes de capacidade. 
II. A IN 111-DG/PF proíbe que o IAT credenciado aplique cursos de capacitação e aprimoramento em 

armamento e tiro. 
III. A IN 111-DG/PF estabelece a idade mínima de 25 anos para o IAT se candidatar ao credenciamento 

de Instrutor de armamento e tiro, salvo nas hipóteses especiais. 
a) Todos os itens são verdadeiros. 
b) Os itens I e III são verdadeiros. 
c) Os itens II e III são falsos. 
d) Os itens I e II são falsos. 
 

 


