
 

  

 

 

NOTA TÉCNICA 02/2022-CRS - Concurso nº 1121 – Processo Seletivo Interno para admissão aos Cursos de Piloto Privado 

de Avião e Piloto Privado de Helicóptero da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2022. 

  

Visando melhor compreensão das questões recorridas pelos candidatos do processo seletivo supracitado, nos termos do Edital 

DRH/CRS Nº 11/2021, de 22 de outubro de 2021, apresenta-se a fundamentação fática e normativa para a decisão dos recursos, 

conforme quadro abaixo: 

 
 

QUESTÃO DECISÃO FUNDAMENTAÇÃO 
5ª QUESTÃO – Um avião decola de um aeródromo não 
homologado, cujo comprimento da pista é de 02km, com 
uma razão de subida constante correspondente a um 
ângulo de 15

o
 com a pista de rolagem. Ao término da pista 

encontra-se a projeção vertical do topo de uma serra de 
1968 ft (pés) de altura conforme a figura apresentada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Considerando: cos 15

o
 = 0,97 ;  sen 15

o
 = 0,26 ; tg 15

o
 = 

0,27 e 1 ft (pé) = 30,48cm.  
 
Marque a afirmativa CORRETA: 
 
A. (     ) Haverá colisão do avião com a serra quando 

esse atingir 1.771 ft, aproximadamente, de 

RECURSOS 
DEFERIDOS 

Gabarito: letra A. 
 
Pedido e razões: Anulação da questão sob alegação, em 
síntese, que não há inconsistências entre o enunciado, a figura 
e correlações com as retas demonstradas, o que tornou a 
questão sem dados numéricos para comprovar qualquer das 
opções elencadas. No enunciado da questão, é relatado que a 
pista tem 02 KM, sendo considerado que o referido valor seja o 
equivalente ao segmento BC da figura apresentada. Contudo, 
segundo o próprio candidato, esse valor de 02 Km não pode ser 
considerado como o segmento BC, pois no ponto B o avião 
inicia a sua decolagem. Logo, antes do ponto B, houve uma 
quantidade de pista percorrida pelo avião cujo valor é 
impossível ser calculado devido a falta de informações.  
 
Contrarrazões: Razão assiste aos recorrentes. Em análise 
objetiva da questão em relação ao questionamento apresentado 
pelo candidato, verifica-se que, de fato, o enunciado não deixa 
claro qual o valor de BC e nem dá qualquer alternativa ao 
candidato para que esse valor seja encontrado. Se a pista tem 
02 KM de comprimento, conforme o desenho apresentado, 
entende-se que o segmento BC não tem o valor de 02 KM. 
Logo, impossível se obter o valor de BC e, consequentemente 
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altura. 
B. (     ) Não haverá colisão do avião com a serra. 
C. (     ) Haverá colisão do avião com a serra no ponto 

D. 
D. (     ) Se o avião decolar 220 m antes de B e mantiver 

a mesma inclinação, ele não colidirá com a 
serra. 

resolver a questão, devendo, portanto, ser anulada. 
 

10ª QUESTÃO – Um helicóptero de 1200 kg se desloca à 
frente em linha reta com uma velocidade constante de 150 
km/h. Há uma cesta de 160 kg presa ao helicóptero por um 
cabo. O cabo preso ao helicóptero forma um ângulo θ com 
a vertical de modo que o seno deste ângulo é 3/4. Sabe-se 
que na cesta, atuam a tração do cabo, a força peso e a 
força de resistência do ar. 
 

 
 

Considerando a aceleração da gravidade igual a 10 m/s², 
podemos afirmar que: 
 
A. (    )  A tração no cabo é 15.000 N e a força de 
resistência do ar é 9.000 N. 
B. (    )  A tração no cabo é 20.000 N e a força de 
resistência do ar é 16.000 N. 
C. (    )  A tração no cabo é 1.200 N e a força de 
resistência do ar é 2000 N. 
D. (    )  A tração no cabo é 2.000 N e a força de 
resistência do ar é 1.200 N. 

RECURSO 
DEFERIDO 

Gabarito: letra D. 
 
Pedido e razões: O candidato solicita a anulação da questão 
alegando inexistência de resposta correta. 
  
Contrarrazões: ao ser feito o cálculo com as informações 
contidas na questão, são encontrados os seguintes resultados: 
 

P=m.g  P= 1600N 

senθ =           Fx = 0,75*T 

cos
2
θ + sen

2
θ =1 

cos
2
θ = 1 - sen

2
θ 

cos
2
θ = 0,4375 

cosθ = 0,66   

 

cosθ =    0,66 =  T = 1600/0,66  T= 2424,24 

 

Fx = 0,75*2424,24 

Fx = 1818,18 

 
Com o desenvolvimento do raciocínio da questão, verifica-se 
que não há resposta no gabarito, devendo a questão ser 
anulada.  
 
 

12ª QUESTÃO – Considere o circuito elétrico representado 
abaixo: 

 
 
 

Gabarito: letra A. 
 
Pedido e razões: anulação da questão, sob alegação que foi 
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Podemos afirmar que: 
 
A. (    )  A corrente medida no Amperímetro A é igual a 
1A.  
B. (    )  A diferença de potencial medida no Voltímetro 
V é igual a 8V. 
C. (    )  A corrente medida no Amperímetro A é igual a 
0,625A. 
D. (    )  A diferença de potencial no Voltímetro V é igual 
a 32V. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECURSO 
INDEFERIDO 

exigido conhecimento sobre voltímetro, amperímetro e 
resistores, o qual não consta do conteúdo previsto no edital. 
 
Contrarrazões: Na bibliografia indicada pelo edital, há uma 
unidade de Circuitos Elétricos que contém o capitulo de 
Corrente Elétrica; neste capítulo, há subitens que abordam a Lei 
de Ohm, Instrumentos elétricos de medida e associação de 
resistências. A solução da questão passa pelo cálculo de 
corrente elétrica e diferença de potencial que são medidas por 
um instrumento elétrico, voltímetro. 
 
 - corrente no resistor 8Ω = i 
   corrente nos resistores de 4Ω = i1 e i2, em que i1 = i2  
   corrente total  i= i1 + i2, ou i= 2 i1 
  - Aplicar Lei de Ohm: V=RI 
  10V=8Ω*i + 2Ω*i (R=2Ω, calculando a resistência equivalente 
nas duas partes) 
    i= 1ª 
 
Razão não assiste ao recorrente, devendo a questão ser 
mantida. 

13ª QUESTÃO – Um helicóptero sobrevoa o município de 
Uberlândia na latitude 19

o
 sul e longitude 50

o
 oeste, 

deslocando-se de oeste para leste, com uma altitude 
constante de 5000 m acima do nível do mar e mantendo 
uma velocidade constante de 200 km/h em relação ao solo.  

 
 
 
 

RECURSO 
INDEFERIDO 

Gabarito: letra C. 
 
Pedidos e razões: anulação da questão, sob argumento, em 
síntese, que a questão foi falha em relação ao movimento do 
helicóptero com a Terra, pois não especifica se esta deverá ser 
considerada referencial estacionário ou em movimento, 
efetuando translação e rotação. Alega ainda que a questão 
apresenta a expressão “velocidade constante”, mas na verdade 
trata-se de um vetor velocidade constante, uma vez que a 
direção e o sentido do vetor se alteram, fazendo com que o 
movimento passe a ser um MCU. 
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Qual a velocidade escalar desse helicóptero em relação ao 
centro da Terra? 
  
Dados: Duração do dia = 24h  
Raio da Terra = 6300 km   

π ≃ 3,1416 
sen 19

o
 ≃ 8/25      

cos 19
o
 ≃  19/20      

sen 50
o
 ≃  19/25      

cos 50
o
 ≃  16/25. 

 
Marque a resposta CORRETA: 
 
A. (    )  1650,6 km/h. 
B. (    )  1368 km/h. 
C. (    )  1768 km/h.  
D. (    )  200 km/h. 
 

Contrarrazões: razão não assiste ao recorrente. A solução da 
questão com os dados apresentados leva ao seguinte resultado: 
 
Raio = 6300 + 5  

Raio = 6305 

 

w   w=   w= 0,2618rad/h 

v=w.r  v=6305 x 0,2618  v= 1.650,65 km/h 

 

cos 19º = x/1650,65  x= 1568,12 

 

Terra gira de oeste para leste, somam-se as velocidades (km/h) 

V=x + Vanv
 
  V=200 + 1568,12   1768,12km/h 

 

A questão estabelece o centro da terra como referencial e 
fornece os dados necessários para sua resolução, sendo o 
período, o raio e o valor a ser considerado em π. Diante de tais 
informações, a questão exige do candidato a interpretação e o 
conhecimento sobre o movimento de rotação, não havendo 
outra alternativa possível no gabarito. 
 
É preciso calcular o raio da trajetória do helicóptero somando-se 
a altura do voo; logo depois, calcular a velocidade de rotação da 
Terra com base no raio e no período (24 horas); em seguida, 
calcular a velocidade de rotação na latitude 19º e somar a ela os 
200km/h mantidos pelo helicóptero. 
 
No recurso apresentado, não há qualquer cálculo efetuado pelo 
candidato, ou mesmo uma demonstração do raciocínio da lógica 
explanada por ele que possa indicar qualquer solução distinta. 
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14ª QUESTÃO – A mãe de Marcelo leva o filho à escola, 
dirigindo seu carro em linha reta. O veículo é equipado com 
um tacógrafo que registra a velocidade do carro em função 
do tempo. Ao término do percurso, Marcelo observa que o 
gráfico produzido pelo tacógrafo é idêntico à figura abaixo: 

 
Qual distância Marcelo e sua mãe percorreram em seu 
carro? 
 
A. (    )  19,4 km. 
B. (    )  194 m. 
C. (    )  194 km. 
D. (    )  1,94 km. 
 

RECURSO 
INDEFERIDO 

Gabarito: letra D. 
 
Pedido e razões: anulação da questão, sob alegação de que 
“as inconsistências, erros e má elaboração do gráfico são 
elementos suficientes para concluir pela anulação da questão, 
uma vez que induz, indiscutivelmente, o candidato ao erro.” 
Alega que o gráfico apresentado na questão é confuso, pois 
utiliza o eixo Oy como velocidade (Km/h), porém utiliza a 
nomenclatura S na legenda, a qual é notadamente usada para 
denotar espaço e não velocidade. Alega ainda que o traço entre 
o 20 e o 40 leva a acreditar que é 30, porém em ciências exatas 
não se pode ler medidas apenas com os olhos, e o texto devia 
ser mais claro na apresentação do gráfico. 
 
Contrarrazões: Razão não assiste ao recorrente. A questão 
apresenta um gráfico onde S (km/h) refere-se à velocidade 
(Speed) em quilômetros por hora e t (s) refere-se ao tempo 
(time) em segundos. As marcações são graduadas de 10 em 10 
até a marca de 100, tanto na velocidade, quanto no tempo, não 
havendo margem para dúvidas na marcação do gráfico, estando 
clara a interpretação do gráfico em relação ao enunciado da 
questão. 
 
Resolução da questão: 
1º Trecho = 30s 
Velocidade média = 50 km/h (13,88 m/s) 
13,88 x 30 = 417 m 
2º Trecho = 40s 
Velocidade média = 100 km/h (27,77m/s) 
27,77 x 40 = 1.111 m 
3º Trecho = 1º Trecho = 417 m 
417 + 1111 + 417 = 1945 m ou 1,94 Km  
 

16ª QUESTÃO – O piloto de um avião bombardeiro, 
voando em linha reta com 10.000 m de altura e velocidade 
constante de 1800 km/h em relação à superfície do solo, 
prepara-se para soltar uma bomba sobre um alvo fixo no 
chão, à sua frente, conforme a ilustração. Considerando 
que a resistência do ar é desprezível e que a aceleração da 
gravidade é de 10 m/s

2
, quantos metros antes do alvo o 

RECURSOS 
INDEFERIDOS 

Gabarito: letra B. 
 
Pedido e razões: anulação da questão, alegando, em síntese, 
que inexiste resposta correta. Alega que o resultado da questão 
é 22.360 metros antes do alvo, o qual não pode ser encontrado 
em nenhuma das alternativas, posto que a questão “exige, com 
exatidão, a distância em metros em que a bomba deveria ser 
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piloto deverá apertar o botão que solta a bomba? 
 

 
 

A. (     ) 2.250 m 
B. (     ) 22.500 m 
C. (     ) 81.000 m 
D. (     ) 45.000 m 

solta.” Desta forma, a questão não admite arredondamento. Foi 
alegado ainda que a questão apresenta duplicidade de 
interpretação, possibilitando soluções e respostas distintas. 
  
Contrarrazões: razão não assiste aos recorrentes. Da análise 
objetiva da questão, verifica-se que a questão exige a aplicação 
da fórmula da queda livre onde: 
 
Altura = 10.000m 
Velocidade = 500m

2 

Tempo de queda: 
S = So + Vo.t ± (at

2
)
 
/ 2 

10.000 = 0 + 0 + 10 (t
2
) / 2 

20.000 = 10t
2 

t
2 
= 2.000 

t
 
= 44,72 

500m/s x 44,72s = 22.360 metros 
 
Os cálculos acima foram apresentados no recurso. Apesar das 
opções das respostas na prova serem muito distantes em 
termos de valor relativo, a resposta considerada correta 
(alternativa B), é a mais aproximada, seja utilizando o valor 
exato da raiz quadrada de 2000, ou o valor aproximado. Ao 
utilizar o valor aproximado, tem-se o seguinte desenvolvimento: 
 
S = So + Vo.t ± (at

2
)
 
/ 2 

10.000 = 0 + 0 + 10 (t
2
) / 2 

20.000 = 10t
2 

t
2 
= 2.000 

t
 
= 45 

500m/s x 45s = 22.500 metros 
Nota-se uma diferença de 140 metros entre o valor exato e o 
valor aproximado. 
 
Com isso, verifica-se que dentre as apresentadas na questão, a 
alternativa “b” é a correta em qualquer um dos raciocínios, com  
valor aproximado ou exato, o que também, afasta a existência 
de alternativas de resposta distintas, para cuja alegação, não foi 
também apresentada justificativa coerente com a resolução da 
questão, devendo o gabarito e a questão serem mantidos. 
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22ª QUESTÃO – A reportagem do Jornal Estado de Minas 

“Antártica e Amazônia: a delicada interação entre o gelo 

polar e a maior floresta tropical” de 02/04/2014 relata que:  

 

“É difícil imaginar que a Antártica, a maior massa de 
gelo do planeta, possa interferir no clima de um país 
tropical como o Brasil, mas a verdade é que o 
continente gelado influencia e é influenciado 
especialmente pelo que acontece na América do Sul, 
inclusive na Amazônia, causando secas na região e 
recebendo a poluição gerada ali.” 
 
Disponível em: https://www.em.com.br/app/noticia/ 
tecnologia/2014/04/02/interna_tecnologia,514600/ 
antartica-e-amazonia-a-delicada-interacao-entre-o-
gelo-polar-e-a-maior-floresta-tropical.shtml. Acesso 
em: 27 nov. 2021. 

 
Assinale a alternativa CORRETA: as interações são efeito 

de um processo atmosférico marcado pela: 

 

A. (    )  Massa Polar Atlântica, que exerce influência em 
todas as regiões brasileiras. Por ser natural de áreas de 
altas latitudes, é fria e úmida. Com forte atuação no 
inverno, provoca chuvas frontais (frentes frias) em todo o 
litoral, até a Região Nordeste. É responsável pela queda 
acentuada de temperatura e pode ocasionar geadas no 
Sudeste, neve na Região Sul e o fenômeno da friagem na 
Região Norte e na Planície do Pantanal. 
B. (    )  Massa Tropical Atlântica ou massa tropical 
marítima. Atua no litoral desde o Nordeste até o Sul do 
país. Originária no sul do Oceano Atlântico, é quente e 
úmida, atua quase o ano todo e pode provocar chuvas. 
C. (    )  Massa Equatorial Continental. Influencia todo o 
território brasileiro, ao deslocar calor e umidade e provocar 
instabilidade. Vinda do oeste da Amazônia, onde provoca 
chuvas diárias no verão e no outono, pode atingir outras 
regiões brasileiras, e trazer chuvas no verão. 
D. (    )  Massa Tropical Continental. Atua nas áreas do 

RECURSO 
INDEFERIDO 

Gabarito: letra A. 
 
Pedido e razões: anulação da questão sob alegação, em 
síntese, que a alternativa “A” afirma que a Massa Polar Atlântica 
por ser natural de áreas de altas latitudes é fria e úmida, 
entretanto, conforme referência bibliográfica do edital 
apresentada, a Massa Polar Atlântica é fria e seca, dadas as 
baixas temperaturas que provocam a condensação e a fixação 
do vapor de água na neve e no gelo, e sua umidade varia de 
acordo com as estações do ano e com as características das 
regiões por onde passa, ou seja, só existirá umidade caso a 
massa percorra regiões com esta característica. Alega ainda 
que a alternativa “D” apresenta total correção, conforme 
bibliografia do edital e seria a alternativa correta para a questão. 
 
Contrarrazões: razão não assiste ao recorrente. Considerando 
a própria argumentação apresentada pelo candidato, na obra 
“GOETTEMS, Arno Aloísio e JOIA, Antônio Luis. Geografia: 
Leituras e Interação. Volume 1. 2ª ed. São Paulo, Editora Leya, 
2016”, a massa Polar Atântica (mPa), no contexto da questão, 
ao influenciar o clima brasileiro já o faz tendo absorvido a 
umidade. No exemplo citado pelo próprio autor, apenas há uma 
variação de umidade conforme estação do ano: “No verão a 
massa de ar (menos fria e mais úmida), contribui para a 
ocorrência das chuvas frontais nas regiões Sul e Sudeste; no 
inverno (mais fria e menos úmida), pode ocasionar 
temperaturas mais baixas, geadas e neves esporádicas na 
Região Sul” (grifo nosso).  
 
Sendo assim, independente da estação do ano, o próprio autor 
reconhece que a massa de ar é úmida, variando apenas quanto 
a ser mais ou menos úmida de acordo com a estação, não 
havendo equívoco quanto a influência da massa de ar no clima 
brasileiro em relação à sua umidade e temperatura fria, que são 
as características que determinam a capacidade de influência. 
Apesar da Massa Polar Atlântica em sua origem ser seca e fria, 
no contexto apresentado ela adquiriu umidade. 
 
O candidato também alega que a alternativa “D” seria a correta, 
contudo, conforme mesma bibliografia de referência, o local de 
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interior das regiões Sudeste e Sul e na Região Centro-
Oeste. Originária da Planície do Chaco, ocasiona períodos 
quentes e secos. 
 

atuação da Massa Tropical Continental no verão é no sul da 
Região Centro-Oeste e no interior das regiões Sul e Sudeste. A 
alternativa “D” não está completamente correta, pois afirma que 
a Massa Tropical Continental atua nas áreas do interior das 
regiões Sudeste e Sul e na Região Centro-Oeste, discordando 
da bibliografia, que menciona que a atuação é no sul da Região 
Centro-Oeste. 

Read the report below and then answer the question. 
 
"I used to do functional check flights in our Boeing 747 
squadron where one of the required items was to 
intentionally stall the aircraft to validate stall warning 
indications, either from the airplane itself or from its warning 
systems. One of the flight engineers in my squadron trusted 
with this duty retired from the Air Force and ended up with 
the same job flying for Airborne Express. He died during 
this mishap through no fault of his own." 
 
Available at: http://www.aviationchief.com/airborne-express-
n827ax.html 
 
26ª QUESTÃO – Which of the circumstances below could 
be a likely cause of the accident? 
 
A. (     ) The pilot flew for inappropriate control inputs 
during the stall recovery. 
B. (     ) The company imposed formal functional check 
evaluation flight procedures. 
C. (     ) Because de parameters panned out, the pilot 
abandoned the maneuver. 
D. (     ) The pilot did not have a track record of having 
problems dealing with engine failures during training. 
 

RECURSOS 
INDEFERIDOS 

Gabarito: letra A. 
 
Pedido e razões: anulação da questão, sob alegação de que a 
alternativa “A” tida como correta pelo gabarito afirma que houve 
uma falha humana a qual ocasionou o incidente, o que destoa 
do texto, que diz que ele morreu sem culpa própria. O texto cita 
“He died during this mishap through no fault of his own”, cuja 
tradução seria “Ele morreu durante este acidente sem culpa 
própria”, isenta o piloto de qualquer culpa ou falha referente ao 
acidente que causou sua morte, se opondo, desta forma, à 
alternativa “A”, a qual conclui que o piloto utilizou entradas de 
controle inapropriadas, inadequadas, impróprias e inaceitáveis 
para aquela situação.  
 
Contrarrazões: razão não assiste aos recorrentes. A alternativa 
“A” está correta. O piloto poderia ter realizado aplicações 
incorretas nos comandos de voo durante procedimento de 
recuperação do estol. O texto de referência menciona um 
histórico de experiência de um engenheiro de voo que havia se 
aposentado da Força Aérea e havia se envolvido em acidente 
pela Airborn Express realizando a mesma atividade que 
realizava na Força Aérea sem que tivesse dado causa ao 
acidente. Entretanto, a questão “A” não está dizendo que o 
piloto que aplicou os comandos inapropriados na aeronave 
durante a recuperação do estol teria sido o engenheiro de voo 
mencionado no texto acima. O engenheiro de voo do texto 
poderia estar embarcado no voo, realizando tarefas de 
monitoramento dos parâmetros de voo da aeronave, e o piloto 
em comando durante a manobra que resultou no acidente em 
questão, ser outra pessoa. 
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35ª QUESTÃO – Considerando o que dispõe o Manual 
Técnico-Profissional 3.04.07/2013-CG (MTP 07) - Regula 
a Prática Policial Militar Especial de Emprego de 
Aeronaves na Polícia Militar de Minas Gerais sobre o 
equipamento Bambi Bucket, é INCORRETO afirmar que: 
 
A. (     ) O combate direto a incêndios florestais é 

realizado por meio do lançamento de água 
transportada no bambi bucket, ou colocando 
material combustível na floresta, para atuar de 
fogo contra fogo. 

B. (     ) Nas operações de combate a incêndios 
florestais, o Comandante da Aeronave efetuará 
sobrevoo de avaliação para definir as ações a 
serem executadas, e, em seguida, verificará as 
áreas próximas, com água disponível para o 
eventual uso do bambi bucket, tais como clubes, 
represas, lagos, rios, mananciais. 

C. (     ) A decolagem ocorrerá na vertical, lembrando-se 
que o bambi bucket poderá colidir contra 
obstáculos durante o deslocamento horizontal, 
não devendo esta ser superior a velocidade 
prevista no manual de voo para operações com 
carga externa. 

D. (     ) Equipamento destinado ao transporte de água e 
outros materiais em operações de combate a 
incêndio, ancorado no gancho de carga do 
helicóptero. Fabricado em material sintético, tem 
capacidade máxima de 540 litros. 

 

RECURSOS 
INDEFERIDOS 

Gabarito: letra D. 
 
Pedido e razões: anulação da questão sob argumento de que 
possui duas alternativas incorretas, quais sejam, “A” e “D”. Os 
candidatos alegam que a alternativa “D” está realmente 
incorreta pois o bambi bucket não é destinado a transporte de 
outros materiais além de água. Entretanto, a alternativa “A” 
também estaria incorreta, pois o enunciado solicita que seja 
assinalada alternativa errada sobre o equipamento bambi 
bucket, mas a assertiva em questão está se referindo a uma 
forma de combate a incêndio florestal e não ao uso do bambi 
bucket como solicitado no enunciado da questão. 
 
Contrarrazões: razão não assiste aos recorrentes. A alternativa 
“A” está correta, pois está referenciando de maneira exata um 
parágrafo contido no Manual Técnico Profissional 3.04.07/2013-
CG e, apesar do texto da alternativa “A” ser mencionada no 
contexto do combate a incêndio florestal, o que esta alternativa 
apresenta a respeito especificamente do equipamento bambi 
bucket está correto, devendo a questão ser mantida. 

 

Belo Horizonte, 01 de fevereiro de 2022. 
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