
                   

 

 

PROCESSO SELETIVO INTERNO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE 

SARGENTOS/CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM SEGURANÇA PÚBLICA 

(CFS/CSTSP) DO QPPM E QPE DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, PARA O                                 

ANO DE 2018. 
 

 

CFS/CSTSP/2018 – QPPM E QPE 
(Edital n. 01/2018, de 18 de janeiro de 2018). 

Língua Portuguesa e Conhecimentos Profissionais  

 

NOME: _____________________________________________________________________________. 

CPF: ______________________________________Nº DE PM: _______________________________. 

ESCOLA/UNIDADE:  ________________________________________ SALA: ___________________. 

CIDADE PROVA: _______________________________________________            DATA: 30/06/2018. 
 

 

INSTRUÇÕES AOS CANDIDATOS: 

 

1. Prova sem consulta. 

2. Abra este caderno de prova somente quando autorizado.  

3. Esta prova contém 40 (quarenta) questões valendo 2,5 (dois vírgula cinco) pontos cada 

e valor total de 100 (cem) pontos. 

4. Para cada questão existe somente uma resposta. 

5. Responda as questões e marque a opção desejada na folha de respostas, usando 

caneta (tinta azul ou preta). 

6. Não será admitido qualquer tipo de rasura na folha de respostas. As questões rasuradas 

ou em branco ou com dupla marcação serão consideradas nulas para o candidato.  

7. O tempo máximo permitido para a realização das provas de conhecimentos (objetiva e 

dissertativa) será de 4 (quatro) horas, incluindo o preenchimento da folha de respostas e 

transcrição da redação. 

8. É proibido o porte, a posse e o uso de computadores, máquinas calculadoras, telefones 

celulares, relógios de qualquer tipo ou outros similares. 

9. É proibido o porte/posse de lápis, lapiseira e similares, além de borracha durante a 

realização das provas, bem como a sua utilização durante o horário previsto para a 

realização destas. 

10. Iniciadas as provas, os candidatos somente poderão deixar a sala, e a esta retornar, 

exclusivamente para uso de sanitários ou bebedouros, depois de transcorrido o tempo 

mínimo de 1h, e devidamente acompanhados por fiscal do concurso. 

11. Ao final da prova, entregue ao aplicador a folha de redação, o rascunho, a folha de 

respostas e o caderno de provas, devidamente preenchidos, conferidos e assinados. 

  

                                                                                                                                      

 

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 
CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

A necessidade da Interatividade entre a Polícia e a População 

Por Archimedes Jose Melo Marques 

Em um país em que a sociedade clama por uma segurança pública mais eficaz e mais 

presente, nota-se que o organismo estatal sente-se impotente e incapaz para debelar 

sozinho a crescente onda de violência que assola todos os lugares. 

A Polícia como figura principal encarregada de manter a ordem pública para a 

consequente prestação da paz social precisa da conscientização e cooperação de toda 

a sociedade para alcançar os seus objetivos, entretanto, é fato presente que o povo, na 

sua maioria, ainda tem a polícia como se fosse então esta instituição a única 

responsável pelo assolamento da violência no país, a principal responsável pelo 

recrudescimento da criminalidade, como se fossem então os policiais seres Onipotentes 

e Onipresentes para estarem em todos os lugares, a todo o momento, a fim de evitar ou 

descobrir crimes como num passe de mágica. 

A violência e o aumento da criminalidade que atingem o povo, atingem também a 

Polícia, o Governo. Atingem a toda a sociedade. Todos nós estamos na mesma aflição. 

A paz é a aspiração e o desejo fundamental de todo ser humano, entretanto, só poderá 

ser atingida com a ordenação da potencialidade da sociedade e do poder público em 

torno do ideal comum de uma segurança justa, cooperativa e interativa. 

A Lei entrega à Polícia o poder do uso da força. Essa exclusividade da violência legal 

visa tão somente ajudar a regular as interações sociais. Através desse poder legitimado 

e da função específica de manter a ordem pública, a sociedade espera da sua Polícia 

toda a proteção possível e até impossível, entretanto, pouco ou nada faz para ajudá-la. 

O estudo das relações humanas constitui uma verdadeira ciência complementada por 

uma arte, a de se obter e conservar a cooperação e a confiança das partes envolvidas, 

por isso o presente apelo que visa uma verdadeira interatividade entre a Polícia e a 

sociedade para melhor se combater a violência e a criminalidade reinante no país. 

Durante muito tempo, a sociedade pouco se incomodou com a questão da violência, da 

criminalidade e tinha a Polícia apenas como um mal necessário quando na verdade é 

esta valorosa instituição de defesa do cidadão, um bem essencial, um real instrumento 

da cidadania e da ordem pública. A Polícia é, antes de tudo, a guardiã das Leis Penais 

e o alicerce da Justiça. Sem a Polícia haveria o caos social absoluto. 

O preceito constitucional de que a segurança pública é direito e responsabilidade de 

todos deve sempre crescer até ganhar apoio da maioria populacional e não apenas de 

https://www.infoescola.com/autor/archimedes-jose-melo-marques/70/
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uma parcela da sociedade. Os conselhos de segurança dos Estados, das cidades, dos 

bairros, dos povoados e as organizações não governamentais devem se fortalecer cada 

vez mais com a conscientização e a união ampla e irrestrita para ajudar a Polícia na sua 

árdua missão de combater o crime e resgatar a ordem ferida. 

A sociedade brasileira precisa confiar mais na sua Polícia, no seu Ministério Público, na 

sua Justiça. Precisamos resgatar a confiança do povo nas suas instituições de combate 

ao crime, perdida através dos tempos. 

Na mesma velocidade em que a criminalidade e a violência avançam no nosso país por 

motivos diversos, o crime organizado ganha forças principalmente com o tráfico de 

drogas que termina sendo a raiz de todos os outros crimes subsequentes, tais como: 

sequestros, homicídios, latrocínios, roubos, torturas, corrupções, extorsões, lesões 

corporais... 

Precisamos, além de leis mais rígidas e menos burocráticas, da união de todos os 

segmentos da sociedade e em especial do poder público para formar uma Polícia 

verdadeiramente forte trabalhando sempre em interatividade com a população para 

enfim combatermos a marginalidade com mais presença, combate este que deve ter um 

maior investimento em ações preventivas para não sobrecarregar as ações repressivas 

como de fato vem ocorrendo no nosso país. 

Assim teremos uma força satisfeita, trabalhando todos como verdadeiros parceiros 

contra o crime em busca do ideal comum de uma segurança pública mais adequada e 

constante que a sofrida população brasileira bem merece. 

Autor: Archimedes Marques (delegado de Polícia no Estado de Sergipe. Pós-Graduado em Gestão Estratégica de Segurança 

Pública pela UFS) – adaptado da versão disponível em: <https://www.infoescola.com/.../a-necessidade-da-interatividade-entre-a-

policia-e-a-pop...>. Acesso em: 05 fev. 2018. 

 

 

INTERPRETAÇÃO DO TEXTO  

 

1ª QUESTÃO – Marque a alternativa que identifica a tese defendida pelo autor do texto 

“A necessidade da Interatividade entre a Polícia e a População”.  

 

A. (    ) Trabalho conjunto com um único objetivo: resgatar a confiança da população 

nas instituições públicas. 

B. (    ) Leis mais rígidas e menos burocráticas garantindo à Polícia exclusividade no 

combate à criminalidade. 

C. (    ) O ponto de vista do autor teve origem no comportamento da sociedade que 

pouco ou nada faz para ajudar a Polícia, no entanto, espera desta toda a 

proteção possível e até impossível.  

D. (    ) A Polícia precisa da conscientização e cooperação de toda a sociedade para 

alcançar seu principal objetivo: manter a ordem pública. 
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2ª QUESTÃO – Assinale a alternativa em que todas as características apresentadas 

podem ser atribuídas ao texto escrito pelo delegado Archimedes Jose Melo Marques. 

 

A. (    ) Linguagem direta, informal, espontânea e dialogal. 

B. (    ) Uso acentuado de linguagem figurada e de efeitos expressivos. 

C. (    ) Tratamento de tema atual de forma crítica e resignada. 

D. (    ) Objetivo e uso predominante de 3ª pessoa. 

 
 

3ª QUESTÃO – Assinale a alternativa CORRETA. Em nenhum dos parágrafos do texto 

está expressa a ideia de que: 

 

A. (    ) Os policiais são seres onipotentes e onipresentes. 

B. (    ) Toda a sociedade sofre com a violência e o aumento da criminalidade. 

C. (    ) As ações preventivas devem sobrepor às ações repressivas. 

D. (    ) Obter e suster a cooperação e a confiança das pessoas é uma arte. 

 
 

4ª QUESTÃO – Assinale a alternativa CORRETA. De acordo com o texto, para o 

alcance de uma segurança pública mais adequada e constante, há necessidade de: 

 

A. (    ) Trabalhar em parceria. 

B. (    ) Treinar os policiais. 

C. (    ) Combater o tráfico. 

D. (    ) Resgatar a descrença do povo. 
 

 

5ª QUESTÃO – Considerando as ideias explícitas e implícitas no texto, analise as 

assertivas abaixo, marque “V” se for verdadeira ou “F” se for falsa e, em seguida, 

assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA de respostas, na ordem de 

cima para baixo: 

 

(    ) A interatividade entre o povo e o poder público é essencial para o alcance da 
paz.  

(    ) Toda a sociedade resiste ao mesmo mal. 
(    ) A polícia é também responsável pelo recrudescimento da criminalidade e deve 

extingui-la. 
(    ) Quando o crime organizado ganha forças, a criminalidade e a violência 

aumentam. 
(    ) Para o povo, a polícia sempre foi um mal necessário. 
 

A. (    ) V, F, F, V, F. 

B. (    ) V, V, V, V, V. 

C. (    ) F, V, V, F, V. 

D. (    ) V, F, F, F, F. 
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6ª QUESTÃO – Marque a alternativa CORRETA. Depreende-se que o autor do texto 

caracteriza a sociedade atual como: 

 

A. (    ) Partícipe. 

B. (    ) Resoluta. 

C. (    ) Apática. 

D. (    ) Empática. 
 

7ª QUESTÃO – Em qual dos fragmentos abaixo se evidencia uma relação irrestrita 

entre a Polícia e a população? 

 

A. (    ) “Durante muito tempo, a sociedade pouco se incomodou com a questão da 

violência, da criminalidade e tinha a Polícia apenas como um mal necessário 

quando na verdade é esta valiosa instituição de defesa do cidadão, um bem 

essencial [...].” 

B. (    ) “Precisamos, além de leis mais rígidas e menos burocráticas, da união de 

todos os segmentos da sociedade e em especial do poder público para formar 

uma Polícia verdadeiramente forte trabalhando sempre em interatividade com a 

População [...].” 

C. (    ) “Através desse poder legitimado e da função específica de manter a ordem 

pública, a sociedade espera da sua Polícia toda a proteção possível e até 

impossível, entretanto, pouco ou nada faz [...].” 

D. (    ) “Precisamos resgatar a confiança do povo nas suas instituições de combate ao 

crime [...].” 
 

 

 

GRAMÁTICA 

 

8ª QUESTÃO – Leia os fragmentos do texto abaixo: 

 

“A paz é a aspiração e o desejo fundamental de todo ser humano, entretanto, só poderá 

ser atingida com a ordenação da potencialidade da sociedade [...].” 

 

“[...] a sociedade espera da sua Polícia toda a proteção possível e impossível, 

entretanto, pouco ou nada faz para ajudá-la.” 

 

As conjunções destacadas nos fragmentos estabelecem valor semântico em relação 

aos contextos, respectivamente, de: 

 

A. (    ) Restrição - contraste. 

B. (    ) Compensação - advertência. 

C. (    ) Advertência - oposição. 

D. (    ) Restrição - retificação. 
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9ª QUESTÃO – Nas assertivas abaixo, marque “V” se for verdadeira ou “F” se for falsa 

e, em seguida, assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA de respostas, 

na ordem de cima para baixo: 

 

(    ) “A violência e o aumento da criminalidade que atinge o povo [...]”. (A 

classificação morfológica da palavra “que” é de pronome relativo.) 

(    ) “[...] é esta valorosa instituição de defesa do cidadão [...]”. (“Valorosa” escreve-se 

com “s” porque é um substantivo com sufixo –osa.) 

(    ) “Durante muito tempo a sociedade pouco se incomodou [...]”. (O pronome “se” 

pode ser posposto ao verbo, conforme a norma culta.) 

(    ) “[...] a conscientização e a união ampla e irrestrita para ajudar a Polícia [...]”. (A 

preposição “para” estabelece uma relação de iminência e necessidade no 

período.) 

 

A. (    ) V, F, F, F. 

B. (    ) F, F, F, F. 

C. (    ) V, F, V, V. 

D. (    ) F, V, V, V. 

 

 

10ª QUESTÃO – Em qual das alternativas abaixo, as palavras em destaque nos 

fragmentos do texto constituem um termo acessório da oração: 

 

A. (    ) “[...] precisa da conscientização e cooperação de toda a sociedade [...].” 

B. (    ) “[...] o crime organizado ganha forças principalmente com o tráfico de drogas 

[...].” 

C. (    ) “[...] conservar a cooperação e a confiança das partes envolvidas [...].” 

D. (    ) “[...] para melhor se combater a violência e a criminalidade reinante no país”. 

 

 

 

11ª QUESTÃO – Assinale a alternativa CORRETA quanto à concordância verbal ou 

nominal. 

 

A. (    ) A confiança, a interatividade, a prevenção, tudo isso nos proporcionam a paz. 

B. (    ) A Polícia avisa que não será permitida pichações na cidade. 

C. (    ) É necessário muita confiança. 

D. (    ) As comunidades devem ficar alertas. 
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12ª QUESTÃO – Leia e observe as frases abaixo: 

 

1. O crime organizado ganha força com o tráfico de drogas. 

2. O tráfego de caminhões, em vias urbanas, deve ser monitorado. 

 

De acordo com a semântica e a significação dos vocábulos, os elementos textuais 

destacados nas frases 1 e 2 formam um conjunto de:  

 

A. (    ) Antônimos. 

B. (    ) Parônimos. 

C. (    ) Homônimos. 

D. (    ) Sinônimos. 

 

13ª QUESTÃO – Assinale a alternativa cujo homônimo sublinhado está CORRETO 

quanto ao sentido geral do enunciado. 

 

A. (    ) Descriminação ou discriminação – É da falta de políticas sociais e da 

descriminação contra a parcela mais pobre da população que surgem os 

problemas relacionados à violência urbana. 

B. (    ) Caçar ou cassar – Um deputado declarou que o governo está interessado em 

caçar votos para implantar Projeto de Segurança Pública. 

C. (    ) Tachas ou taxas – Os governos de países desenvolvidos cobram altas tachas 

da população e investem pouco em segurança pública. 

D. (    ) Infringir ou infligir – É dever do cidadão não infligir as leis e não causar danos 

ao patrimônio público e privado. 

 

14ª QUESTÃO – O texto “A necessidade da Interatividade entre a Polícia e a 

População” quanto ao gênero pode ser classificado como um (a): 

 

A. (    ) Crônica argumentativa. 

B. (    ) Notícia. 

C. (    ) Editorial. 

D. (    ) Artigo de opinião. 

 

15ª QUESTÃO – “Os conselhos de Segurança dos Estados, das cidades, dos bairros, 

dos povoados [...]”. 

 

A justificativa para o emprego de vírgulas no fragmento do texto acima é: 

 

A. (    ) A separação de palavras de mesma função sintática. 

B. (    ) A separação de orações coordenadas assindéticas. 

C. (    ) A separação de termos que “quebram” uma sequência sintática. 

D. (    ) A separação de termos deslocados de sua posição normal na oração. 
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CONHECIMENTOS PROFISSIONAIS 

 

16ª QUESTÃO – A licença saúde tem caráter mais abrangente do que a dispensa 

saúde, na rotina profissional do militar, haja vista que a primeira o impede e a segunda 

apenas o limita em suas atividades, conforme apontado no ato de homologação. Com 

base na Instrução Conjunta de Corregedorias n. 01 (ICCPM/BM n. 01/2014), de 

03/02/2014, marque a alternativa CORRETA em relação às licenças e dispensas 

médicas: 

 

A. (    ) Caso seja confirmada simulação de doença por parte de um militar, este 

responderá pela transgressão contida no inciso XX do art. 13 do CEDM (faltar 

ao serviço), em relação ao dia de ausência do serviço. 

B. (    ) A dispensa saúde tem caráter mais abrangente do que a licença saúde, na 

rotina profissional do militar, haja vista que a primeira o limita e a segunda 

apenas o impede em suas atividades, independente do apontado no ato de 

homologação. 

C. (    ) A licença médica tem por objetivo propiciar a plena recuperação da saúde 

física e/ou mental do paciente e a inobservância da prescrição médica, a 

depender do caso concreto, pode caracterizar a prática da transgressão 

disciplinar.  

D. (    ) A administração militar poderá instaurar o devido PAD/PADS em desfavor do 

militar que inutiliza, destrói ou apresenta atestado falso, ou ainda simula 

doença. 

 

17ª QUESTÃO – Marque a alternativa CORRETA. Seguindo o disposto na Instrução 

Conjunta de Corregedoria n. 02 (ICCPM/BM n. 02/2014), de 03/02/2014, e conforme 

previsão do art. 12 do CPPM, a Autoridade de Polícia Judiciária Militar competente, ou 

as que lhe sejam hierarquicamente subordinadas, quando tiver conhecimento da prática 

de infração penal militar, deverá: 

  

A. (    ) Dirigir-se ao local, providenciando para que não se alterem o estado e a 

situação das coisas, por um período de até 08 (oito) horas após os fatos. 

B. (    ) Realizar ou determinar, por delegação de competência, que o primeiro 

Sargento que chegar ao local proceda à lavratura do APF, com fiel observância 

às formalidades legais. 

C. (    ) Apreender os instrumentos e todos os objetos que tenham relação com o fato e 

colher todas as provas que sirvam para seu esclarecimento e suas 

circunstâncias, após realização da perícia, se houver. 

D. (    ) Designar obrigatoriamente perito, mesmo com o comparecimento da perícia 

técnica da polícia civil. 
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18ª QUESTÃO – Conforme preceitua a Instrução Conjunta de Corregedorias n. 04 

(ICCPM/BM n. 04/2014), de 14/05/2014, marque a alternativa CORRETA quanto às 

obrigações do militar detentor de armário cedido pela Administração das Unidades das 

IMEs: 

  

A. (    ) Acondicionar no interior dos respectivos armários exclusivamente objetos e 

bens lícitos, sendo vedada a guarda de alimentos e derivados, devido à 

perecibilidade de tais produtos. 

B. (    ) Priorizar, por questões de segurança, a guarda nos armários de valores 

elevados em dinheiro, munição ou armamento particular, mantendo sempre os 

cadeados trancados. 

C. (    ) Havendo perda ou extravio de chaves ou segredos do armário, o militar deverá 

providenciar a imediata substituição do cadeado, fechaduras ou troca do 

segredo, não havendo necessidade de comunicação à Administração. 

D. (    ) Abster-se de ceder ou compartilhar o uso do armário com terceiros não 

autorizados pela Administração Militar. 

 

 

19ª QUESTÃO – Marque a alternativa CORRETA sobre a aquisição, o registro, o 

cadastro e o porte de arma de fogo de propriedade do militar, conforme a Resolução n. 

4.085/10-CG, de 11/05/2010: 

  

A. (    ) A aquisição de arma de fogo, munição e colete à prova de balas, para uso 

próprio, é uma concessão do Comandante direto do militar da ativa, da reserva 

remunerada e do reformado.  

B. (    ) A autorização para a aquisição ou para a venda de arma de fogo, munição e 

colete à prova de balas, poderá ser transferida, desde que o adquirente seja 

militar da ativa e da mesma Unidade. 

C. (    ) O militar poderá adquirir, mediante autorização, arma de fogo destinada a uso 

próprio, no comércio, na indústria, de civil, de militar da PMMG ou de militar de 

outras instituições, observados os parâmetros estabelecidos na Resolução n. 

4.085/10.  
D. (    ) A reprovação de militar da ativa na Prova Prática de Tiro (PPT) do Treinamento 

Policial Básico (TPB), não impede a autorização interna para aquisição de 

arma de fogo, entretanto não poderá armar-se de forma fixa com arma da 

carga da PMMG. 
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20ª QUESTÃO – Marque a alternativa CORRETA que contenha apenas situações em 

que o militar continuará com direito ao soldo e vantagens que estiver percebendo, 

dentro dos prazos legais ou regulamentares, previstos na Lei n. 5.301, de 16/10/1969 - 

Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais: 

  

A. (    ) Férias anuais, agregado e exercendo atividade técnica de sua especialidade 

em organizações civis. 

B. (    ) Férias-prêmio, férias anuais e dispensa do serviço (núpcias, luto, trânsito e 

instalação). 
C. (    ) Licença para tratar de assuntos particulares, férias anuais e licença para 

tratamento da própria saúde por prazo indeterminado. 

D. (    ) Férias-prêmio, férias, dispensa do serviço e durante a deserção. 

 

21ª QUESTÃO – Marque a alternativa CORRETA sobre os princípios da ética militar, 

previstos na Lei n. 14.310, de 19/06/2002 - Código de Ética e Disciplina dos Militares do 

Estado de Minas Gerais: 

 

A. (    ) O militar deverá zelar pelo seu próprio preparo profissional e incentivar a 

mesma prática nos companheiros, em prol do cumprimento da missão comum. 

B. (    ) Na apreciação e avaliação dos atos praticados por integrantes das IMEs, os 

militares deverão agir com a parcialidade que o caso requeira. 

C. (    ) O militar deve ser contido na linguagem, reservado com suas vestimentas e 

observar as normas de educação e do relacionamento afetivo. 

D. (    ) Somente poderá fazer o uso do posto ou da graduação para obter algum tipo 

de facilidade pessoal, aquele militar que estiver legalmente representando a 

Instituição em qualquer negociação. 

 

22ª QUESTÃO – Nos termos da Constituição do Estado de Minas Gerais de 1989, 

marque a alternativa CORRETA. 

 

 

A. (    ) A segurança pública, dever do Estado e direito e responsabilidade de todos, é 

exercida através dos órgãos do Sistema de Defesa Social: Polícia Civil, Polícia 

Militar, Corpo de Bombeiros Militar e Secretaria de Administração Prisional. 

B. (    ) Promoção das condições necessárias para a fixação do homem no campo é 

um dos objetivos prioritários do Estado. 

C. (    ) É vedado ao Estado de Minas Gerais estabelecer culto religioso, ressalvado 

quando originar de relações de aliança com os entes privados. 

D. (    ) Competem a Polícia Militar e ao Corpo de Bombeiros Militar a coordenação e 

a execução de ações de defesa civil, busca e salvamento, estabelecimento de 

normas relativas à segurança das pessoas e de seus bens contra qualquer 

tipo de catástrofe. 
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23ª QUESTÃO – Nos termos da Constituição da República Federativa do Brasil de 

1988, marque "V" para a (s) assertiva (s) verdadeira (s) e "F" para a (s) falsa (s) e, ao 

final, responda o que se pede.  

 

(    ) As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de 

serviços públicos não responderão pelos danos que seus agentes, nessa 

qualidade, causarem a terceiros. 

(    ) Somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a 

instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de 

fundação.  

(    ) As pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos 

responderão pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, não sendo 

assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de culpa. 

(    ) A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos 

públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, 

podendo as autoridades ou servidores públicos constar nomes, símbolos ou 

imagens que caracterizem promoção pessoal, desde que fora do período 

eleitoral. 

(    ) Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos 

políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o 

ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei. 

Marque a alternativa que contém a sequência de respostas CORRETA, na ordem de 

cima para baixo. 

A. (    ) F, V, F, F, V. 

B. (    ) F, F, V, V, F. 

C. (    ) V, V, F, F, V. 

D. (    ) V, F, V, V, F. 

24ª QUESTÃO – Dois terços dos casos de feminicídio foram cometidos na casa da 

vítima, segundo pesquisa do Ministério Público de São Paulo. Em 58% dos casos foram 

usadas armas brancas, como facas, para ferir ou matar as vítimas. Dos registros, em 

75% a vítima tinha relacionamento com o agressor (eram namorados ou casados).  
(Fonte: https://veja.abril.com.br/brasil/dois-tercos-dos-feminicidios-ocorrem-na-casa-da-vitima/) Por Estadão Conteúdo. Acesso em: 

2 mar 2018.   

 

De acordo com o previsto no Código Penal Comum sobre os Crimes Contra a Vida, 

marque a alternativa CORRETA. 

 

A. (    ) No crime de feminicídio considera-se que há razões de condição de sexo 

feminino quando o crime envolve violência doméstica e familiar.  

B. (    ) Ocorre aumento de pena para o crime de feminicídio se for praticado durante a 

gestação ou até 01 (um) ano posterior ao parto. 

https://veja.abril.com.br/noticias-sobre/feminicidio/
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C. (    ) O crime de homicídio só receberá a denominação de feminicídio se for 

praticado por homens e contra mulheres.   

D. (    ) Constitui condição indispensável do crime de feminicídio, o menosprezo ou 

discriminação pela identidade de gênero.     

 

25ª QUESTÃO – De acordo com a Resolução n. 213-CNJ de 15/12/2015, que 

estabelece que toda pessoa presa em flagrante delito, deve ser obrigatoriamente 

apresentada, em até 24 horas da comunicação do flagrante, à autoridade judicial 

competente, marque a alternativa CORRETA. 

 

A. (    ) A audiência de custódia será realizada na presença do Ministério Público, 

sendo dispensada a presença do defensor constituído ou da Defensoria 

Pública. 

B. (    ) A comunicação da prisão em flagrante à autoridade judicial, que se dará por 

meio do encaminhamento do auto de prisão em flagrante, não supre a 

apresentação da pessoa presa em flagrante delito. 

C. (    ) Para as pessoas presas em decorrência de cumprimento de mandados de 

prisão cautelar não será necessária a apresentação à autoridade judicial no 

prazo de 24 horas. 

D. (    ) Antes da apresentação da pessoa presa na audiência de custódia, a 

autoridade policial poderá conceder ao preso o atendimento prévio com 

advogado ou defensor público. 

 

26ª QUESTÃO – Nos termos do Decreto-Lei n. 1.001/69 - Código Penal Militar, marque 

"V" para a (s) assertiva (s) verdadeira (s) e "F" para a (s) falsa (s) e, ao final, responda o 

que se pede.  

 

(    ) São considerados crimes militares, em tempo de paz, os crimes previstos na 

legislação penal, quando praticado por militar durante o período de manobras ou 

exercício, contra militar da reserva, ou reformado, ou assemelhado, ou civil. 

(    ) Os crimes dolosos contra a vida cometidos por militares dos Estados e da União 

contra civil, no exercício da Garantia da Lei e da Ordem (GLO), serão da 

competência da Justiça Militar da União.  

(    ) Ao incitar à desobediência, à indisciplina ou à prática de crime militar, o militar 

está praticando o crime de Aliciação para Motim ou Revolta, previsto no art.154 

do CPM. 

(    ) Constitui o crime de Peculato Furto, § 2º, art. 303 do CPM, quando o militar 

contribui culposamente para que outrem subtraia ou desvie o dinheiro, valor ou 

bem, ou dele se aproprie. 

(    ) Quando deixar de responsabilizar o subordinado que cometeu infração no 

exercício do cargo, ou, quando lhe falte competência, não levar o fato ao 

conhecimento da autoridade competente, o militar comete o crime de 

Condescendência Criminosa, tipificado no art. 322 do CPM. 
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Marque a alternativa que contém a sequência de respostas CORRETA, na ordem de 

cima para baixo. 

A. (    ) F, V, V, V, F. 

B. (    ) V, V, F, F, V. 

C. (    ) V, F, F, F, V. 

D. (    ) F, F, V, V, F. 

27ª QUESTÃO – No que diz respeito a Diretriz n. 3.01.01/2016-CG, que regula o 

emprego operacional da Polícia Militar de Minas Gerais, marque a alternativa 

INCORRETA. 

 

A. (    ) Todo policial militar, em qualquer nível, precisa ter compromisso com os 

resultados. Mais do que uma responsabilidade, tal compromisso deve ser 

assumido por todos, qualquer que seja o seu grau hierárquico. Significa que a 

missão só estará cumprida se os resultados propostos forem alcançados.  

B. (    ) Não se admite a ação de uma fração da Polícia Militar ou de um militar isolado 

que não obedeça a um planejamento oportuno e, via de regra, escrito. Nos 

casos simples ou de urgência, poderá ser verbal ou mental. 

C. (    ) Os comandantes de frações, até o nível de subdestacamento, deverão manter 

o acompanhamento contínuo da situação de segurança pública nas 

respectivas circunscrições, analisando-a devidamente e planejando medidas 

táticas (como lançar o efetivo) e técnicas (formas de agir), que atendam, com 

qualidade e oportunidade, às necessidades locais. 

D. (    ) O patrulhamento dirigido desenvolve-se após a eclosão do delito, consistindo 

na ação dinâmica de observação, vigilância, reconhecimento de pontos 

críticos, proteção aos ambientes passíveis de atuação criminosa, combate a 

práticas contravencionais e incursão em locais de homizio de criminosos de 

alta periculosidade, antecipando-os. 

 

28ª QUESTÃO – Marque a alternativa CORRETA. De acordo com a Diretriz para 

Produção de Serviços de Segurança Pública n. 3.01.06/2011-CG que regula a 

aplicação da filosofia de Polícia Comunitária pela Polícia Militar de Minas Gerais, a 

Polícia Comunitária ultrapassa a Polícia Tradicional no seguinte aspecto básico: 

 

A. (    ) O profissionalismo policial se caracteriza apenas pelas respostas rápidas aos 

crimes sérios. 

B. (    ) A força é empregada como técnica de resolução de problemas. 

C. (    ) A eficácia da polícia é medida pela ausência de crime e de desordem, pela 

sensação de segurança e pela confiança da comunidade, mais que o tempo 

de resposta. 

D. (    ) Na relação entre a polícia e as demais instituições de serviço público, as 

prioridades são muitas vezes conflitantes. 
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29ª QUESTÃO – De acordo com a Instrução n. 3.03.05/2010-CG, que regula a atuação 

operacional dos policiais militares lotados nos Destacamentos e Subdestacamentos da 

PMMG, marque a alternativa CORRETA.  

 

A. (    ) A gestão do desempenho dos Destacamentos PM e Subdestacamentos da 

PMMG será realizada a partir de um fluxograma de prestação de anúncios da 

Companhia aos Destacamentos PM ou Subdestacamentos. 

B. (    ) A colaboração da PMMG na concretização de políticas públicas de prevenção 

criminal, nos Municípios atendidos por Destacamentos PM e 

Subdestacamentos PM, não depende da atuação dos integrantes dessas 

Frações junto às prefeituras, associações comunitárias e outras formas de 

organização social local, devido à autonomia das instituições. 

C. (    ) O período mínimo de permanência do policial-militar no Destacamento é de 

01 (um) ano, sendo permitido ao Comandante da UEOp decidir quanto a 

movimentação excepcional do policial-militar sobre casos como problemas de 

saúde, incompatibilidade, desvio de conduta, realização de cursos, dentre 

outros, devidamente justificados. 

D. (    ) Para a realização do policiamento preventivo, cada Comandante de 

Destacamento PM e Subdestacamento PM deverá planejar o emprego 

operacional e distribuir para a (s) Guarnição (ões) PM cartão-programa, sendo 

que as escalas serão elaboradas de acordo com a peculiaridade de cada 

local. 

 

 

 

30ª QUESTÃO – De acordo com o Memorando n. 30.669.2/15-EMPM, que trata de 

filmagem de ocorrência policial e divulgação de imagem de terceiros, marque a 

alternativa CORRETA. 

 

A. (    ) O policial militar deve estar cônscio de que não deve comprometer a 

segurança própria e de terceiros em detrimento de preocupação com registro 

de imagens. 

B. (    ) O Memorando em questão autorizou o uso, em serviço, de qualquer 

dispositivo de filmagem disponível no mercado, desde que seja na cor preta.  

C. (    ) O policial militar pode utilizar as ferramentas advindas com as tecnologias 

móveis, a qualquer hora e local, independente de sua avaliação, desde que 

seja para resguardar a ação policial-militar contra ações orquestradas por 

quadrilhas especializadas em crimes cibernéticos. 

D. (    ) Por serem as redes sociais uma espécie de jornalismo moderno, fontes de 

informações rápidas e, em alguns casos, instantâneas, é permitido ao policial 

militar divulgar todas as imagens das ações policiais, com a finalidade de dar 

publicidade a todos seus atos.   
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31ª QUESTÃO – De acordo com a Instrução n. 3.03.21/2017-CG, que regula o 

emprego das Bases do projeto “Segurança Comunitária” vinculado ao Programa “Mais 

Segurança”, do Governo de Minas Gerais, marque a alternativa CORRETA.  

 

A. (    ) Estabelecer diretrizes básicas de emprego das Bases Comunitárias em 

relação à confecção de cartão-programa, quadro de operações, visitas 

tranquilizadoras e patrulhamento preventivo/repressivo, são atribuições 

inerentes apenas ao Comandante de Setor. 

B. (    ) Todos os militares que atuarão nas Bases do Projeto Segurança Comunitária 

deverão participar de treinamento específico promovido pela RPM, com 

conteúdo relacionado a Polícia Comunitária, confecção de REDS, 

videomonitoramento e, quando possível, noções da Atividade de Inteligência. 

C. (    ) O Comandante de Base Comunitária, função atinente ao posto de Oficial 

Subalterno, servirá de elo entre o Comandante de Companhia e os demais 

policiais militares componentes da Base Comunitária, possuindo a atribuição 

de registrar todas as atividades realizadas no módulo REDS. 

D. (    ) Em caso de problemas com o funcionamento dos recursos tecnológicos da 

Base Comunitária (acesso ao videomonitoramento ou ao link de internet, por 

exemplo), na capital e RMBH, deverá ser acionado o plantão de informática, 

do Centro de Tecnologias e Sistemas da PMMG. 

 

 

32ª QUESTÃO – De acordo com a Instrução n. 3.03.22/2017-CG, que padroniza o 

estacionamento e posicionamento de viaturas e da Guarnição Policial Militar, marque a 

alternativa INCORRETA.  

 

A. (    ) Em via pública, as viaturas policiais militares deverão ser estacionadas, 

preferencialmente de maneira ostensiva e com os dispositivos luminosos 

ligados, obedecendo as normas de trânsito. 

B. (    ) Durante a realização de operações policiais, previamente programadas, é 

vedado à Guarnição posicionar a viatura em locais como passeios, praças, 

rotatórias, canteiros centrais, etc. 

C. (    ) A Guarnição não deverá estacionar viaturas em locais que obstruam a 

acessibilidade para deficientes físicos e visuais, tais como rampas de acesso, 

piso tátil e vagas reservadas. 

D. (    ) O estacionamento de viaturas no interior dos quartéis da PMMG deverá ser 

regulado pelo Plano de Estacionamento de cada Unidade/Fração, o qual 

estará subordinado e alinhado ao Plano de Segurança do Quartel. 
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33ª QUESTÃO – A Diretriz para a Produção de Serviços de Segurança Pública nº 
3.01.05/2010-CG, que regula a atuação da PMMG segundo a filosofia dos Direitos 
Humanos estabelece eixos temáticos em Direitos Humanos, correlacionados com a 
atuação policial militar. Assinale a alternativa CORRETA que contém os eixos 
temáticos. 
 
A. (    ) Educação;  proteção dos direitos humanos dos grupos vulneráveis, minorias e 

vítimas; política interna de direitos humanos; integração com outros órgãos e 
entidades. 

B. (    ) Defesa do policial militar; defesa do cidadão vítima de crimes; atendimento a 
minorias. 

C. (    ) Educação; mudança na cultura interna; defesa do policial militar; proteção de 
minorias. 

D. (    ) Política interna de direitos humanos; direitos humanos do policial; valorização 
da vida. 

 

 

34ª QUESTÃO – As Redes de Proteção Preventiva são a melhor expressão da filosofia 

básica de Polícia Comunitária, conforme preceitua a Instrução 3.03.11/2016 – CG, que 

regula a implantação da Rede de Proteção Preventiva nas comunidades do Estado de 

Minas Gerais. Nesse contexto, e com base nas definições da referida Instrução, é 

CORRETO afirmar que: 

 

A. (    ) As Redes de Proteção Preventiva podem abranger também os condomínios e 

outras propriedades, até mesmo no meio rural. Entretanto, é vedado, em uma 

mesma rede, comércios e residências, mesmo que estejam próximos, devido 

às peculiaridades de cada estabelecimento. 

B. (    ) Dentro da Rede de Proteção Preventiva, não há a necessidade de haver um 

policial militar como referência, pois o estabelecimento de vínculo entre a 

comunidade e a polícia se dará com os resultados alcançados, gerando 

credibilidade e confiabilidade. 

C. (    ) O objetivo da rede é o de melhorar as relações entre as pessoas, despertando 

a consciência solidária e incentivando a vigilância informal, coibindo a ação de 

possíveis criminosos, por meio de pequenas mudanças de comportamento e 

compartilhamento de informações. 

D. (    ) O objetivo da rede deve se ater à redução de índices de criminalidade, não 

abrangendo questões de ambientes degradados, qualidade de vida e bem-

estar de cada integrante, já que são características individuais de cada 

cidadão. 
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35ª QUESTÃO – Segundo o Caderno Doutrinário 1, Manual Técnico-Profissional n. 

3.04.01/2013-CG, tanto o uso de arma de fogo, quanto o disparo pelo Policial Militar são 

procedimentos previstos durante uma intervenção. Marque a alternativa CORRETA 

relativa ao uso e ao disparo de arma de fogo: 

 

A. (    ) As ações de empunhar ou apontar a arma durante a intervenção, 

acompanhada de uma verbalização adequada, embora constitua 

demonstração de força, não implicará forte efeito dissuasivo no abordado. 

B. (    ) O policial militar apontará sua arma para a região torácica do agressor. 
Sempre que as circunstâncias permitirem e desde que não exponha a risco a 
segurança de terceiros ou a dele próprio, o policial militar poderá disparar em 
outras áreas do corpo, com a finalidade de reduzir ao mínimo os ferimentos. 

C. (    ) A letalidade (morte do agressor) poderá ser entendida como o objetivo 

finalístico do policial militar ao disparar sua arma de fogo em uma ação 

operacional, pois é decorrente dos efeitos lesivos próprios de tal arma.  
D. (    ) Os disparos táticos são realizados para obter uma vantagem tática, para dar 

mais segurança ao reposicionamento da equipe de policiais militares no 

terreno, podendo ser dirigidos também contra pessoas. 

 

36ª QUESTÃO – Marque a alternativa CORRETA. A Resolução n. 4.605/2017, de 

28/09/17, que dispõe sobre o Portfolio de Serviços da Polícia Militar de Minas Gerais, 

estabelece, dentre outros, os seguintes requisitos básicos para a atuação e intervenção 

do policial militar: 

 

A. (    ) Conhecimento da missão, relacionamento, comportamento na ocorrência, 

postura e compostura. 

B. (    ) Conhecimento do local de atuação, vibração, relacionamento e ênfase na 

polícia comunitária. 

C. (    ) Conhecimento da missão, conhecimento de ZQC’s, iniciativa e cientificidade. 

D. (    ) Conhecimento do local de atuação, postura e compostura, sinergia e 

complementariedade. 

 

37ª QUESTÃO – O Caderno Doutrinário 2, Manual Técnico-Profissional n. 

3.04.02/2013-CG, prevê alguns procedimentos policiais nos casos de cometimento de 

ilícitos penais, prisão em flagrante de autoridades e confecção do respectivo Boletim de 

Ocorrência. Marque a alternativa CORRETA considerando a autoridade envolvida no 

fato e os respectivos procedimentos: 

 

A. (    ) Governador de Estado: enquanto não sobrevier sentença condenatória, nos 

crimes comuns, o Governador não estará sujeito à prisão (art. 92, § 3º, da 

CE/89). O policial militar irá liberar o Governador de Estado no local e registrar 

o Boletim de Ocorrência (BO/REDS), encaminhando-o à Polícia Judiciária 

Estadual para possíveis providências. 
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B. (    ) Membro da Polícia Militar Estadual: o policial militar irá, neste caso, prendê-lo e 

registrar o Boletim de Ocorrência (BO/REDS). O militar e o BO/REDS, nos 

crimes comuns e crimes militares, deverão ser encaminhados, por um superior 

hierárquico, à Polícia Judiciária Estadual para possíveis providências. 

C. (    ) Advogado Geral do Estado: se o delito tiver vínculo com sua função, o policial 

militar só poderá prendê-lo em caso de crime inafiançável, desacato ou 

desobediência. Para quaisquer outros crimes, fora do exercício da função, não 

há prerrogativas. O registro do Boletim de Ocorrência (BO/REDS) e a 

autoridade, quando for efetuada a prisão, serão encaminhados à Polícia 

Judiciária Federal (Polícia Federal), para possíveis providências. 

D. (    ) Guarda Municipal: o policial militar deverá neste caso prendê-lo e registrar o 

Boletim de Ocorrência (BO/REDS). Será encaminhado à Polícia Judiciária 

Competente, para possíveis providências. Não possui prerrogativa em relação 

à prisão em flagrante no cometimento de delitos, tendo o mesmo tratamento 

dos demais cidadãos.  

 

 

38ª QUESTÃO –  As Operações tipo Blitz Policial, conforme o Caderno Doutrinário 3, 

Manual Técnico-Profissional n. 3.04.03/2013-CG, devem ser realizadas seguindo-se 

algumas orientações. Marque a alternativa CORRETA. 

 

A. (    ) Caso ocorra a parada de um veículo com número de ocupantes adultos 

superior ao de policiais e ainda estejam presentes outros fatores da análise de 

risco que indiquem falta de segurança para a guarnição PM seguir na 

intervenção, é recomendável liberar o veículo somente após abordá-lo, 

devendo ser redobrados os procedimentos de segurança. 

B. (    ) Nos casos de fuga, a operação será desmontada imediatamente e um 

integrante da equipe deverá repassar as informações ao CICOp ou 

correspondente, preferencialmente via rede-rádio, sobre o ocorrido, 

transmitindo os dados, para fins de rastreamento e abordagem.  

C. (    ) No caso das operações de nível 3 (cerco, bloqueio e interceptação) existe uma 

probabilidade maior de resistência por parte dos abordados. Dessa forma, é 

necessário considerar a hipótese do uso de força em níveis mais elevados, 

permanecendo no estado de prontidão adequado (estado relaxado – branco, 

de alerta – laranja, ou alarme - vermelho), conforme avaliação de riscos.  

D. (    ) No caso específico de operação Categoria 1, aborde somente um veículo de 

cada vez e caso ocorra alguma eventualidade relevante, atualize rapidamente 

sua avaliação de risco e decida por continuar a abordagem, ou não, e pedir 

reforços. 
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39ª QUESTÃO – A perseguição policial e a Operação de Cerco e Bloqueio são 

intervenções policiais de nível 3, que visam compelir o infrator a cessar a resistência, 

em obediência a uma ordem policial legal, forçando-o a parar o deslocamento do 

veículo, a fim de que seja abordado. Nesse sentido, de acordo com o Caderno 

Doutrinário 4, Manual Técnico-Profissional n. 3.04.04/2013-CG, marque a alternativa 

CORRETA.  

 

A. (    ) O Cerco é uma ação tática, que consiste no posicionamento conjunto de 

policiais e viaturas policiais (e outros recursos logísticos) em pontos 

estratégicos dentro de um espaço geográfico, a fim de cercar rotas de fuga de 

pessoa e/ou veículo evasor, de forma a viabilizar a interceptação ou a 

abordagem.  

B. (    ) Caso seja necessária a montagem de bloqueio em rodovias estaduais, poderão 

ser utilizados os postos da Polícia Rodoviária (PRv), que possuam estrutura e 

equipamentos indispensáveis à segurança. Em relação às rodovias federais, 

somente a Polícia Rodoviária Federal (PRF) pode realizar o bloqueio. 

C. (    ) A interceptação é uma ação tática, que consiste no posicionamento de policiais 

militares e viaturas em um ponto estratégico específico, dentro de um espaço 

geográfico, com a finalidade de bloquear, reduzir ou reter temporariamente o 

fluxo de veículos. 

D. (    ) Os motivos principais para o desencadeamento de uma perseguição policial 

são: a) situações em que a Polícia Militar persegue o agente de crime, logo 

após o cometimento do delito; b) situações em que um cidadão suspeito 

desacata o policial, no exercício de suas funções. 
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40ª QUESTÃO –  Marque a alternativa CORRETA, quanto aos procedimentos previstos 

no Caderno Doutrinário 5, Manual Técnico-Profissional n. 3.04.05/2013-CG, trata das 

Escoltas Policiais e Conduções Diversas. 

 

A. (    ) Nas viaturas com compartimento de segurança que realizam a escolta, a 

pessoa presa será embarcada com as costas voltadas para a lateral da viatura. 

Caso exista mais de um escoltado, o posicionamento será o mesmo, porém, 

eles serão intercalados. 

B. (    ) Nos casos de escoltas de pessoas presas, os policiais militares só poderão 

fazer a alimentação em quartéis ou estabelecimentos prisionais, observadas as 

particularidades de segurança do local, desde que permaneçam na vigilância, 

no mínimo, a metade do efetivo empregado e que os escoltados estejam 

algemados e no compartimento de segurança.  

C. (    ) A pessoa presa, ao ser escoltada, poderá ser algemada, a critério dos policiais. 

Caso decidam pela algemação esta deverá ocorrer com as mãos voltadas para 

trás, posicionadas de forma que as costas das mãos estejam juntas, ou seja, 

não poderá ser capaz de unir as palmas de suas mãos. 

D. (    ) Quando da chegada ao destino, o comandante da escolta deverá cercar-se de 

toda a segurança possível, avaliando o local e posicionando os policiais 

militares, de maneira a aumentar a segurança da operação. Esse tipo de 

procedimento considerará a quantidade de policiais militares envolvidos na 

atividade, tendo como base 1 (um) policial para cada escoltado. Caso seja 

necessário, deverá ser solicitado reforço visando minimizar os riscos da 

atividade. 
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INSTRUÇÕES PARA REALIZAÇÃO DA PROVA DE REDAÇÃO 

 

1. Redija um texto dissertativo-argumentativo sobre o tema: “Atitude: comportamento 
essencial para estabelecer a parceria entre a polícia e a população.” 
 
2. Em sua dissertação procure ter claro, antes de começar a escrever, o que você 
pensa sobre o assunto.  
 
3. Escreva seu texto em uma linguagem impessoal, defendendo sua ideia por meio de 
uma análise com argumentos sólidos e consistentes, não apenas “achando” alguma 
coisa sobre o assunto. 
  
4. Um bom texto é aquele que requer leitura sem esforço, e não aquele de difícil 
compreensão – embora, com frequência, seja necessário um grande esforço da parte 
de quem escreve para conseguir tal efeito.  
 
5. Respeite as regras gramaticais e ordene os pensamentos em uma sequência 
metódica e lógica, transformando-os em palavras claras e expressivas, evitando que o 
leitor tenha que se esforçar para decifrá-las.  
 
6. DÊ UM TÍTULO À SUA DISSERTAÇÃO, escrevendo-o no local apropriado do 
impresso para a produção da redação.  
 
7. Desenvolva a sua dissertação no máximo em 30 (trinta) linhas e no mínimo em 120 
(cento e vinte) palavras.  
 
8. O valor da redação é de 100 (cem) pontos.  
 
9. Use caneta esferográfica com tinta azul ou preta.  
 
10. Você pode escrever com letra cursiva ou de fôrma.  
 
11. Será atribuída nota zero à redação:  
 
a) cujo conteúdo versar sobre tema diverso do estabelecido; 

b) que fuja da tipologia, tema e proposta da redação;  

c) considerada ilegível ou desenvolvida em forma de desenhos, números, versos, 
espaçamento excessivo entre letras, palavras e parágrafos, bem como em códigos 
alheios à língua portuguesa escrita ou em idioma diverso do Português;  

d) que não for redigida com caneta de tinta azul ou preta;  

e) cujo texto seja, no todo ou em parte, cópia, transcrição ou plágio de outro autor;  

f) que apresentar qualquer escrita, sinal, marca ou símbolo que possibilite a 
identificação do candidato. 
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RASCUNHO 
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--------------------------------------------------corte aqui-------------------------------------------------- 
 

RASCUNHO DO GABARITO 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                    

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

                    

 


