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CADERNO DE QUESTÕES 
 

NOME DO CANDIDATO:_______________________________________ 

 

18 de setembro        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. 

 

 

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. Assinale a alternativa CORRETA referente ao Artigo 1º da Portaria nº 2259/2011-DG/DPF, de 10 

de maio de 2011: 

a)  O exercício da atividade de armeiro está condicionado à licença expedida pela Polícia Federal, 

que procederá à vistoria das instalações da oficina para verificação da adequação dos locais de 

guarda do armamento, dos equipamentos para conserto das armas e, se for o caso, do local 

designado para teste de disparo das armas de fogo, com prejuízo da realização de vistorias 

inopinadas no exercício da fiscalização; 

b) O exercício da atividade de armeiro está condicionado à licença expedida pelo Exército Brasileiro, 

que procederá à vistoria das instalações da oficina para verificação da adequação dos locais de 

guarda do armamento, dos equipamentos para conserto das armas e, se for o caso, do local 

designado para teste de disparo das armas de fogo, com prejuízo da realização de vistorias 

inopinadas no exercício da fiscalização; 

c) O exercício da atividade de armeiro está condicionado à licença expedida pela Polícia Federal, que 

procederá à vistoria das instalações da oficina para verificação da adequação dos locais de guarda 

do armamento, dos equipamentos para conserto das armas e, se for o caso, do local designado para 

teste de disparo das armas de fogo, sem prejuízo da realização de vistorias inopinadas no exercício 

da fiscalização; 

d) O exercício da atividade de armeiro está condicionado à licença expedida pela Polícia Civil e 

Militar, que procederá à vistoria das instalações da oficina para verificação da adequação dos locais 

de guarda do armamento, dos equipamentos para conserto das armas e, se for o caso, do local 

designado para teste de disparo das armas de fogo, sem prejuízo da realização de vistorias 

inopinadas no exercício da fiscalização. 

 

2. Em relação ao art. 1o., §5º da Portaria nº 2259/2011-DG/DPF, de 10 de maio de 2011, o prazo 

(em dias) para adequação das irregularidades constatadas durante a vistoria é de até: 

a) 30 (trinta) 

b) 45 (quarenta e cinco) 

c) 60 (sessenta) 

d) 70 (setenta) 

 

3. Relativo ao Art. 2º, §1o., da Portaria nº 2259/2011-DG/DPF, o comprovante de capacitação 

técnica, de que trata o inciso VI do caput, deverá ser expedido por instrutor de armamento e tiro 

da Polícia Federal, indicado pelo Serviço Nacional de Armas, e deverá atestar, necessariamente: 

a) conhecimento da conceituação e normas de segurança pertinentes às armas de fogo; 

conhecimento específico dos componentes e partes das armas de fogo; e manuseio, montagem e 

desmontagem de armas de fogo; 

b) conhecimento da conceituação e normas de segurança pertinentes às armas de fogo; 

conhecimento específico dos componentes e partes das armas de fogo;  
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c) conhecimento da portaria nº 2259 de 2011; conhecimento específico dos componentes e partes 

das armas de fogo; e manuseio, montagem e desmontagem de armas de fogo; 

d) conhecimento da conceituação e normas de segurança pertinentes às armas de fogo e manuseio, 

montagem e desmontagem de armas de fogo. 

 

4. Assinale a alternativa correta em relação à validade da licença para o exercício da atividade de 

armeiro: 

a) A licença para o exercício da atividade de armeiro será válida por 2 (dois) anos, cabendo ao 

interessado realizar o requerimento de renovação; 

b) A licença para o exercício da atividade de armeiro será válida por 3 (três) anos, cabendo ao 

interessado realizar o requerimento de renovação; 

c) A licença para o exercício da atividade de armeiro será válida por 05 (cinco) anos, cabendo ao 

interessado realizar o requerimento de renovação; 

d) A licença para o exercício da atividade de armeiro será válida por 10 (dez) anos, cabendo ao 

interessado realizar o requerimento de renovação. 

 

5. Sobre o Art 3º, da Portaria nº 2259/2011-DG/DPF, no exercício de sua atividade, o armeiro 

deverá relacionar, em livro próprio, com campo de entrada e saída, os dados da arma de fogo, de 

seu proprietário e o tipo de serviço a ser realizado, devendo manter, inclusive no interior de sua 

oficina, as Guias de Trânsito, emitidas pela Polícia Federal, ou Guias de Tráfego, emitidas pelo 

Comando do Exército, que autorizaram o transporte da arma até o estabelecimento. Assinale a 

alternativa CORRETA: 

a) No caso de pessoa autorizada a portar arma de fogo, a Guia de Trânsito poderá ser substituída 

por cópia do documento que autorize o porte. 

b) . O livro de controle da atividade do armeiro deverá ter suas folhas numeradas e rubricadas, 

contendo, no mínimo, as seguintes informações: nome do proprietário, número de série da arma, 

serviço a ser realizado, data de entrada e data de saída. 

c) A Polícia Federal não disponibilizará aos armeiros licenciados acesso à sistema eletrônico para 

preenchimento das informações de que trata o caput deste artigo. 

d) No caso de pessoa autorizada a portar arma de fogo, a Guia de Trânsito não poderá ser substituída 

por cópia do documento que autorize o porte. 

 

6. Em relação à prestação de serviços do armeiro: 

a) O armeiro poderá prestar serviço a qualquer pessoa que possuir uma arma de fogo registrada ou 

não; 

b) O armeiro poderá prestar serviço aos possuidores de armas de fogo registradas, munidos de guia 

de trânsito; 

c) O armeiro poderá prestar serviço aos possuidores de arma de fogo somente de sua corporação; 

d) O armeiro não poderá prestar serviço aos possuidores de arma de fogo registrada. 
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7. Em relação à realização de recarga de munição: 

a) É permitida ao armeiro; 

b) É vedada ao armeiro salvo em casos de extrema necessidade da atividade; 

c) É permitida ao armeiro, desde que autorizado pelo Comando do Exército; 

d) É vedada ao armeiro. 

 

8. Sobre o Art. 6o., da Portaria nº 2259/2011-DG/DPF, é de responsabilidade dos armeiros 

licenciados o processo de aquisição de materiais e peças de reposição para o conserto de armas 

de fogo, conforme Decreto no. 3.665, de 2000:  

a)  A aquisição de peças de reposição e demais produtos controlados de que trata o caput, 

diretamente no fabricante ou por importação, dependerá somente de prévio registro do armeiro 

junto ao Comando do Exército; 

b) É vedada a modificação das características da arma de fogo, de forma a torná-la equivalente a 

arma de fogo de uso proibido ou restrito ou para fins de dificultar ou de qualquer modo induzir a 

erro autoridade policial, perito ou juiz; 

c)  A aquisição de peças de reposição e demais produtos controlados de que trata o caput, 

diretamente no fabricante ou por importação, não dependerá de prévio registro do armeiro junto 

ao Comando do Exército e de autorização específica para aquisição e manuseio de produtos 

controlados; 

d) É permitida a modificação das características da arma de fogo, de forma a torná-la equivalente a 

arma de fogo de uso proibido ou restrito ou para fins de dificultar ou de qualquer modo induzir a 

erro autoridade policial, perito ou juiz. 

 

9. Em relação à licença concedida ao Armeiro, assinale a alternativa correta: 

a) A licença concedida ao armeiro não implica autorização para a fabricação artesanal de armas, 

armações, canos, ferrolhos, e nem para a comercialização do material que tiver posse em razão de 

seu ofício; 

b) A licença concedida ao armeiro autoriza a fabricação artesanal de armas, armações, canos, 

ferrolhos, e para a comercialização do material que tiver posse em razão de seu ofício; 

c) A licença concedida ao armeiro não implica autorização para a fabricação artesanal de armas, 

armações, canos, ferrolhos, mas autoriza a comercialização do material que tiver posse em razão 

de seu ofício; 

d) A licença concedida ao armeiro autoriza a fabricação artesanal de armas, armações, canos, 

ferrolhos, mas não implica a comercialização do material que tiver posse em razão de seu ofício. 

 

10. O descumprimento de quaisquer cláusulas previstas nesta portaria resultará em: 

a) cancelamento da licença para o exercício da atividade de armeiro, com prejuízo das sanções 

penais cabíveis; 

b) A licença para o exercício da atividade de armeiro continuará com validade, sem prejuízo das 

sanções penais cabíveis; 
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c) cassação da licença para o exercício da atividade de armeiro, sem prejuízo das sanções penais 

cabíveis; 

d) A licença para o exercício da atividade de armeiro continuará. 

 

 

 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

 
11. Marque a alternativa CORRETA. Para classificar o armamento com relação ao seu 

funcionamento, é necessário conhecer o conceito técnico de “operação de funcionamento” e de 

cada uma dessas operações em uma ordem lógica. Operação de funcionamento é cada uma das 

fases, mecânicas ou manuais, que levam uma arma de fogo a funcionar da forma para a qual foi 

projetada para disparar, uma ou mais vezes. 
Quanto ao funcionamento, as armas de fogo são classificadas em: 

a) Armas curtas, armas longas raiadas, longas de alma lisa e armas de pressão. 

b) Armas de uso permitido, de uso restrito e proibidas. 

c) Armas de repetição, semi-automáticas e automáticas. 

d) Ação simples, dupla e de dupla ação. 

 
12. De acordo com o Manual do Armamento Convencional, as armas de fogo se classificam, 

quanto à alimentação, em:  

a) De baixo para cima e de trás para frente.  

b) Singular, repetição, automática e semiautomática.  

c) Ação muscular e ação dos gases.  

d) Manual e com carregador.  

 

13. Qual das figuras abaixo corresponde à empunhadura correta da pistola?  

a) 

 

     

          

b) 

 

 

 

c) 

 

   

                     

d) 
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14. Analise as afirmativas abaixo: 

I. Incidente de tiro ocorre quando se produz uma interrupção dos tiros com danos de qualquer 

natureza, materiais e/ou pessoais. 

II. Tiro acidental é todo tiro que se produz em circunstâncias anormais, sem o acionamento regular 

do mecanismo de disparo, devido a defeitos ou falta do mecanismo de segurança da arma. 

III. Nem todo disparo dá origem a um tiro, mas todo tiro é precedido do disparo do mecanismo da 

arma. 

IV. Carregar uma arma significa introduzir um cartucho na câmara. 

 

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas. 

a) É correta apenas a afirmativa I. 

b) É correta apenas a afirmativa II. 

c) São corretas apenas as afirmativas I e IV. 

d) São corretas apenas as afirmativas II, III e IV. 

 

15. A segurança no manejo de qualquer arma de fogo é fundamental para garantir a integridade 

física do atirador e das pessoas sob influência do agente da lei no stand de tiro ou antes de entrar 

em serviço. 

Assim, antes de iniciar o manejo de uma arma, o atirador deve retirar o ________ e trazer o 

__________ à _____________ verificando a ________ para constatar se a arma está 

______________. 

 

Assinale a alternativa que completa CORRETAMENTE as lacunas do texto. 

a) carregador • ferrolho • retaguarda •  câmara • descarregada 

b) carregador • conjunto da armação •  frente • câmara • descarregada 

c) extrator • cão • frente •  mola da armadilha • descarregada 

d) coldre • cão • retaguarda •  tecla do registro de segurança • destravada 

 

16. Como é denominada a peça metálica, com uma espécie de unha em sua extremidade anterior, 

que após cada tiro é responsável pela retirada do cartucho deflagrado? 

a)  ejetor 

b) cunha 

c) culatra 

d) extrator 

 

17. Assinale a alternativa que indica corretamente a peça móvel que desliza, nas fases do recuo e 

de recuperação, após cada tiro dado, podendo conter o bloco da culatra, cuja face anterior é 

escavada e nela se apoia o culote do cartucho. 

a) ferrolho 

b) percussor 
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c) retém do ferrolho 

d) extrator do cartucho 

 

18. Tendo em vista as condições climáticas de nosso país e o tipo de munição usado, as forças 

policiais, as forças armadas e demais instituições que usam armamento portátil em suas 

atividades de rotina e preservação da ordem devem fazer a substituição dos cartuchos que 

municiam diariamente suas armas, com intervalo: 

a) semanal. 

b) mensal. 

c) trimestral. 

d) semestral. 

 

19. Ao preparar-se para iniciar uma série de disparos de adestramento no stand de tiro, um 

atirador verifica que, ao introduzir o carregador na arma, o mesmo não fica preso no seu 

alojamento. 

Tal procedimento pode ser atribuído a um provável defeito no: 

a) ejetor do cão. 

b) transportador. 

c) impulsor do cartucho. 

d) retém do carregador. 

 

20. Um atirador, ao executar tiros de adestramento no stand, verificou que houve uma 

interrupção dos tiros sem danos materiais e/ou pessoais, por motivo independente de sua 

vontade. A pistola que estava sendo usada apresentou, no momento da interrupção dos tiros, a 

situação abaixo mostrada. 

 

O incidente certamente ocorreu devido: 

a) à falha na percussão. 

b) à falha na alimentação, ejeção ou extração. 

c) ao fato de a dupla ação não ter funcionado. 

d) ao fato de o gatilho não ter retornado a sua posição normal. 

 

21. Assinale a alternativa que indica corretamente o nome dado a uma mola geralmente 

helicoidal, localizada no interior de armas automáticas e semiautomáticas, que após a abertura 

do ferrolho e quando este chega ao fim de seu curso, armazena energia suficiente para fazê-lo 

voltar à posição inicial. 
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a) mola principal 

b) mola do gatilho 

c) mola recuperadora 

d) mola do retém do carregador 

 

22. Quanto à alma do cano : 

a) lisa e rugada 

b) rugada e raiada 

c) lisa e raiada  

d) raiada e porosa 

 

23. Normas de segurança, marque a alternativa correta: 

a) somente aponte sua arma, carregada ou não, para onde pretende atirar; 

b) engatilhe a arma se não for atirar; 

c) trate a arma com segurança somente se estiver carregada; 

d) ao sacar ou coldrear uma arma, faça-o somente com o dedo no gatilho. 

 

24. Assinale a alternativa correta: 

a) A arma deve ser apontada para direção segura; 

b) Nunca deixe uma arma de forma descuidada; 

c) Ao entregar uma arma a alguém, entregue-a descarregada; 

d) Todas as alternativas acima estão corretas. 

 

25. Espingarda calibre 12, quanto à alma do cano? 

a) raiada 

b) porosa 

c) rugada  

d) lisa 

 

26. Quanto à munição, o artefato completo, pronto para o carregamento e disparo de uma arma 

de fogo, geralmente se divide em: 

a) Estojo, espoleta, pólvora e projétil 

b) Estojo, cão, pólvora e projétil  

c) Pólvora, projétil, estojo e gatilho 

d) Estojo, projétil, cano e pólvora 

 

27. Analise as afirmativas abaixo sobre os passos corretos em relação ao descarregamento de uma 

arma: 

I- Aponte sua arma em direção segura; 

II- Mantenha o dedo fora do gatilho;  

III- Pressione o botão liberador do carregador; 
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IV- Verifique frontalmente se o cano está obstruído por algum projétil. 

 

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas. 

a)        É correta apenas a afirmativa I. 

b)  É correta apenas a afirmativa II. 

c)  São corretas apenas as afirmativas I, II e III  

d)  São corretas apenas as afirmativas I e IV 

 

28. Em relação ao processo de limpeza de uma arma de fogo, assinale a alternativa que identifica 

o produto correto a ser utilizado: 

a) sabão neutro 

b) óleo diesel 

c) detergente líquido  

d) N.D.A. (nenhuma das alternativas acima) 

 

29. Em relação à espingarda CBC Pump 586.2, qual alternativa expressa correta e respectivamente  

os componentes numerados na imagem abaixo: 

 
a) cano, carregador tubular, guarda-mão e janela de ejeção; 

b) coronha com soleira, carregador tubular , janela de ejeção; 

c) cano, janela de ejeção, carregador tubular, guarda-mato; 

d) guarda mão, carregador tubular , janela de ejeção, cano. 

 

30. Sendo você escalado para o serviço diário e ao chegar na reserva de armamento, solicita uma 

pistola PT.40, carregadores e munições, mas antes de assumir o serviço, resolve fazer uma 

manutenção de 1º escalão no armamento, ao desmontar o armamento você terá as seguintes peças 

respectivamente?  

a) Armação, Mola Recuperadora, Haste Guia, Ferrolho, Cano e Bloco de Trancamento 

b) Armação, Ferrolho, Haste Guia, Mola Recuperadora, Cano e Bloco de Trancamento 

c) Ferrolho, Armação, Haste Guia, Mola Recuperadora, Cano e Bloco de Trancamento 

d) Armação, Haste Guia, Mola Recuperadora, Cano, Ferrolho e Bloco de Trancamento 

 

31. O ITP deve estar abaixado no momento da montagem do ferrolho na armação. Qual o nome da 

peça referente a sigla ITP? 

a) Impulsor da tralha do percutor 
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b) Imputor da trava do percutor 

c) Imputor da tranca do percussor 

d) Impulsor da trava do percussor 

 

32. Seu acionamento permite a abertura da arma, mesmo engatilhada. Caso esteja com um 

cartucho na câmara, este será expelido pela janela de ejeção DA CALIBRE 12. Qual peça deixa 

executar tal procedimento?  

a) Localizador Esquerdo Longo 

b) Localizador Direito 

c) Trava da Corrediça 

d) Trava da Telha 

 

33. Em todo tipo de policiamento que houver a necessidade do uso da arma de fogo, seja para 

verificação ou um confronto armado, qual o procedimento que o policial deverá adotar para que não 

ocorra um disparo acidental? 

a) Ciclar o armamento, deixando sem cartuchos na câmara. 

b) Deixar a arma no coldre com o cão armado. 

c) Ciclar o armamento e deixa-lo com o ferrolho a retaguarda. 

d) Manter o dedo na armação, até que você tenha certeza de que vai atirar. 

 

34. Segundo o Decreto no. 3.665/2000, que dá nova redação ao Regulamento para a Fiscalização 

de Produtos Controlados (R-105), arma de fogo é conceituada como: 

a) Artefato que tem por objetivo causar dano, permanente ou não, a seres vivos e coisas. 

b) Arma cujo princípio de funcionamento implica o emprego de gases comprimidos para impulsão 

do projétil, os quais podem estar previamente armazenados em um reservatório ou ser produzidos por 

ação de um mecanismo, tal como um êmbolo solidário a uma mola, no momento do disparo. 

c) Arma que arremessa projéteis empregando a força expansiva dos gases gerados pela combustão 

de um propelente confinado em uma câmara que, normalmente, está solidária a um cano que tem a 

função de propiciar continuidade à combustão do propelente, além de direção e estabilidade ao 

projétil. 

d) Arma em que o atirador, após a realização de cada disparo, decorrente da sua ação sobre o 

gatilho, necessita empregar sua força física sobre um componente do mecanismo desta para 

concretizar as operações prévias e necessárias ao disparo seguinte, tornando-a pronta para realizá-lo. 

 

35. Caso falhe o tiro, mantenha o cano da arma apontado para um lugar seguro durante 30 

segundos, pois pode ocorrer um retardo de ignição da...?  

a) Escopeta. 

b) Munição. 

c) Nitroglicerina. 

d) Espoleta. 

 

 


