
  

 

 

Nota técnica 03/2016-CRS/Formatação 

 

Aos candidatos do CFS/CSTSP/2016. 

 

  Visando melhor compreensão das questões elencadas pelos candidatos do Concurso de Formação de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, 
para o ano de 2016 (CFS/CSTSP-2016) apresentamos o embasamento legal para as questões das provas, conforme 
quadro abaixo: 

 

CFS QPPM 

QUESTÃO 
RESPOSTA 
CORRETA 

JUSTIFICATIVA 
EMBASAMENTO LEGAL 

1ª QUESTÃO – Na construção textual, o título preconiza a síntese da ideia em 
discussão, tornando-se de fundamental importância para a produção textual. 
Com base no título do texto lido, marque a alternativa CORRETA.  
A. ( ) A escolha do adjetivo presente no título e a forma como foi escrito não 
sinalizam o posicionamento do autor.  

B. ( ) O título remete a possíveis pontos de vista do autor acerca do tema.  

C. ( ) A temática tratada no texto é desconsiderada no título, generalizando-a.  

D. ( ) O título despreza a prática recorrente das “espertezas” discutidas no 
texto.  
 

B 
O título demonstra o tema do texto 
exatamente pela forma escrita (colocação de 
aspas na expressão “pequenas”). 

2ª QUESTÃO – Considerando o tipo e o gênero textual, é CORRETO afirmar 
que o texto:  
A. ( ) Argumenta através de posicionamento e exposição de ideias.  

B. ( ) Narra episódios, mostrando os pequenos deslizes do dia a dia.  

C. ( ) Descreve com precisão as sanções a que os infratores estão sujeitos.  

D. ( ) Prescreve conselhos e indicações de boa conduta ao cidadão.  

A 

O texto é um artigo de opinião, pois apresenta 
a exposição de um ponto de vista acerca de 
um determinado assunto e por meio de 
argumentos convincentes e coerentes. 
Verifica-se que não há narração de episódios, 
e, sim, citações de exemplos sobre as 
“pequenas” corrupções diárias, estratégia do 
autor para convencer o leitor sobre sua 
opinião. 

     
   DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 
CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 



5ª QUESTÃO – Em relação às características presentes no texto lido, 
marque a alternativa CORRETA.  
A. ( ) O texto apresenta linguagem informal, clara e objetiva.  

B. ( ) No texto, há predominância de discurso direto.  

C. ( ) O texto é curto e de caráter subjetivo.  

D. ( ) O texto foi escrito em terceira pessoa.  
 

ANULADA 

O texto foi escrito na 3ª e 1ª pessoas do 
discurso. É fato que predomina a 3ª 
pessoa, contudo, há trechos escritos na 
1ª pessoa. Exemplos:  
“O brasileiro é famoso pelo seu jeitinho de 
lidar com as coisas cotidianas.” (3ª 
pessoa); 
“Muitos acham normal falsificar carteirinha 
de estudante [...].” (3ª pessoa); 
“Somos todos humanos e imperfeitos [...].” 
(1ª pessoa); 
“Mudamos um país investindo na 
educação [...].” (1ª pessoa); 
 
Portanto, se na alternativa “D” há a 
afirmação de que o texto foi escrito em 
terceira pessoa, há interpretação de que o 
texto foi totalmente escrito na 3ª pessoa e 
não de forma predominante. 

7ª Questão – Considerando os processos de formação de palavras, marque “V” 
para a(s) assertivas(s) verdadeiras(s) e “F” para a(s) falsa(s) e, ao final, 
responda o que se pede. 
 
(   ) Combate é palavra primitiva que dá origem a combater. 
(   ) Deslegitimam é formada por derivação parassintética. 
(...) Coautoras é formada por composição por justaposição. 
(   ) Redemocratização é formada por derivação prefixal e sufixal. 
 
Marque a alternativa que contém a sequência CORRETA de respostas, na 
ordem de cima para baixo.  
 
A. ( ) F, F, V, V.  
B. ( ) F, V, F, V.  

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

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

A 

De acordo com CEGALLA (2008, p.98) o 
processo de formação de palavras 
composição por justaposição ocorre unindo-se 
duas ou mais palavras sem lhes alterar a 
estrutura. Também, explica CEGALLA (2008, 
p. 111) que os prefixos ocorrentes em 
palavras portuguesas provieram do latim e do 
grego, línguas em que funcionavam como 
preposições ou advérbios, portanto como 
vocábulos autônomos. Por isso, têm 
significação bem mais precisa que os sufixos. 
Explica o mesmo autor que em numerosas 
palavras que entraram para a nossa língua já 
formadas obliterou-se o sentimento do prefixo. 
É o caso de observar, exceção, proceder, 
cujos prefixos são, aparentemente, vazios de 
sentido. Ainda, cita Simões (2009, p.9) que o 
prefixo co justapõe-se, em geral, ao segundo 
elemento, mesmo que este se inicie por o: 
cooperação, coordenar, cooptar etc. Isto 
posto, considera-se que o processo de 



formação da palavra “coautora” ocorreu por 
meio de composição por justaposição. 

8ª QUESTÃO – Marque a alternativa CORRETA na qual há observância do 
registro formal da língua em sua construção e o respeito às regras de 
concordância e regência nominal e verbal.  
A. ( ) Muitos acreditam que pequenos delitos como esses não se comparam a 
grandes corrupções milionárias, mas se esquecem que ambos são delitos, são 
atitudes desonestas que desonram nosso caráter.  
B. ( ) Apesar desse tema não ser novidade, é necessário o seu debate. Vossa 
Excelência é famosa pelo seu jeitinho de lidar com as coisas cotidianas.  

C. ( ) Mais de uma atitude como essa é, de fato, desonestas. Não há mentiras 
grandes e pequenas, na bruta concepção da palavra.  

D. ( ) Somos todos humanos e imperfeitos, mas isso não impede que num 
determinado momento de nossas vidas possamos dar um basta à atitudes 
como essas, que são de fato desonestas. 
 

B 

Conforme a bibliografia citada pelo candidato 
(CEGALLA, 2008, p. 440) verifica-se que se o 
sujeito for representado por um pronome de 
tratamento, a concordância se efetua com o 
sexo da pessoa a quem nos referimos: “Vossa 
excelência está enganado, Doutor Juiz.” No 
período inserto na alternativa “B” é possível 
inferir que a pessoa referenciada é do sexo 
feminino, não se importando, na construção 
isolada, quem é exatamente essa pessoa. 

9ª QUESTÃO – A acentuação é um dos requisitos que perfazem as 
regras estabelecidas pela Gramática Normativa. Essas normas têm 
particularidades que precisam ser levadas em consideração na prática 
da escrita. Marque a alternativa CORRETA na qual todas as palavras 
são acentuadas em observância da mesma regra de acentuação gráfica.  
A. ( ) Além, está, vocês, cipó.  

B. ( ) Novíssima, República, ética, tolerância.  

C. ( ) Vícios, prejuízo, ímpar, vírus.  

D. ( ) Alguém, também, corrói, mês. 

A 

Conforme explica Cegalla (2008, p.71) 
acentuam-se os vocábulos paroxítonos 
terminados em ditongo crescente, seguido, ou 
não, de s: decência, ânsia, cerimônia. A 
palavra “tolerância” não é proparoxítona, e 
sim, paroxítona terminada em ditongo 
crescente. 

 

14ª QUESTÃO – Em relação à identificação apropriada da figura de 
linguagem utilizada nos fragmentos abaixo, marque a alternativa 
CORRETA. 
A. ( ) “Devia ter me importado menos com problemas pequenos / ter 
morrido de amor...” (Titãs) – Hipérbole. 

B. ( ) Mesmo que você não acredite, o certo é uma opção melhor do que 
o errado. – Personificação. 

C. ( ) E os caminhos sem voz deixavam tudo para trás. – Metáfora. 

D. ( ) "O primeiro milhão possuído excita, acirra, assanha a gula do 
milionário." (Olavo Bilac) – Antítese. 
 

A 

Conforme explica Sacconi (2008, p. 372-379) 
a figura de pensamento – personificação é a 
atribuição de qualidade e sentimentos 
humanos a seres irracionais e inanimados, por 
exemplo: “As árvores são imbecis: se despem 
justamente quando começa o inverno.”, 
enquanto que a figura de linguagem metáfora 
é o emprego de palavra fora do seu sentido 
normal, por efeito de analogia (comparação), 
por exemplo:“ A Amazônia é o pulmão do 
mundo.” Não há dúvida de que “caminhos 
sem voz” constitui a figura de pensamento 
personificação, pois atribuiu-se uma 
característica humana ao caminho (ser 
inanimado). 



15ª QUESTÃO – Analise os trechos abaixo e marque a alternativa que 
apresente a CORRETA justificativa para a utilização da vírgula.  
A. ( ) Os literatos costumam lembrar do malandro Leonardo, 
personagem de Manuel Antônio de Almeida em sua obra Memórias de 
um Sargento de Milícias (livro diferente do romantismo convencional) [...] 
– Vocativo.  

B. ( ) Muitos acreditam que pequenos delitos como esses não se 
comparam a grandes corrupções milionárias, mas se esquecem que 
ambos são delitos [...] – Oração Subordinada.  

C. ( ) Muitos acham normal falsificar carteirinha de estudante, furtar e 
burlar sinal de TV a cabo, comprar e vender produtos falsificados, furar 
filas, colar e passar cola nas provas (ou copiar trabalhos, textos e artigos 
da internet), bater ponto e assinar lista de presença para colegas de 
trabalho ou de estudo, [...] – Enumeração.  

D. ( ) Apesar desse tema não ser novidade, é necessário o seu debate. 
– Oração Coordenada.  
 

C 

 

 

 

Na obra Português sem Segredos, página 
352, sobre os principais empregos da vírgula 
lemos: “Para separar palavras ou orações de 
mesma função sintática (enumerações)”. 

22ª QUESTÃO – Nos termos do Decreto-Lei n. 1.001, de 21/10/1969 
(Código Penal Militar – CPM), marque a alternativa CORRETA sobre os 
crimes militares em tempo de paz.  
A. ( ) Todos os crimes militares dolosos contra a vida praticados por 
militar, ainda que em serviço ou atuando em razão da função, serão da 
competência da justiça comum.  

B. ( ) O militar da reserva não pratica crime militar contra outro militar da 
reserva ou reformado.  

C. ( ) Um policial militar da ativa, estando de folga, cometerá crime 
militar de roubo, se, para subtrair a coisa alheia móvel, utilizar de 
armamento de propriedade da PMMG.  

D. ( ) Não comete crime militar, mas sim crime comum, um Sargento PM 
da ativa que, estando de folga e em trajes civis, discute e agride seu 
vizinho, um Subtenente PM, também da ativa, lesionando-o.  
 

B 

 

 

A resposta para a questão está prevista no 
artigo 9º, Inc III do Código Penal Militar 
(Decreto Lei 1.001/1969), Não há, portanto, 
nenhum vício na questão recorrida. 

23ª QUESTÃO – Nos termos do Decreto-Lei n. 1.001, de 21/10/1969 
(Código Penal Militar – CPM), marque a alternativa CORRETA.  
A. ( ) Comete crime militar de violência contra militar de serviço o 3º 
Sargento que, estando escalado como Comandante de Guarnição, 
agride o Subtenente que exercia a função de Coordenador de 
Policiamento da Unidade (CPU).  

B. ( ) Comete o crime militar de desrespeito a superior um 3º Sargento 

 

 

 

 

 

 

 

 



que desrespeita um 2º Sargento, diante de um servidor civil da PMMG.  

C. ( ) Os militares que se reunirem, agindo contra a ordem recebida de 
superior ou negando-se a cumpri-la, cometerão crime militar de revolta, 
porém, se os agentes estavam armados, passam a cometer o crime 
militar de motim.  
D. ( ) Comete o crime militar de recusa de obediência um Cabo PM que, 
expressamente, se nega a cumprir a ordem do 3º Sargento, 
Comandante do Destacamento, no sentido de cancelar o deslocamento 
da guarnição que iria recolher o turno de serviço, para que fosse 
prestado um apoio a outra guarnição que estaria em dificuldades em 
uma abordagem policial.  
 

 

D 
A resposta para a questão está prevista no Art 
157 do CPM. Não há, portanto, nenhum vício 
na questão recorrida. 

24ª QUESTÃO – Nos termos do Decreto-Lei n. 1.001, de 21/10/1969 
(Código Penal Militar – CPM), marque a alternativa CORRETA.  
A. ( ) O período de graça, ou seja, a ausência do militar por um período 
de oito dias, é um requisito essencial a toda modalidade de deserção, 
inclusive seus casos assimilados.  

B. ( ) O crime militar de corrupção passiva ocorre quando o militar 
recebe, para si, diretamente, ainda que fora da função, ou antes de 
assumi-la, mas em razão dela, qualquer vantagem, ou aceita promessa 
de tal vantagem.  

C. ( ) Para que ocorra o crime militar de prevaricação, na sua forma 
dolosa, além de retardar ou deixar de praticar, indevidamente, um ato de 
ofício ou praticá-lo contra expressa disposição de lei, é imprescindível 
que o militar o faça visando satisfazer interesse ou sentimento pessoal.  

D. ( ) O militar que contribui dolosamente para que outrem subtraia ou 
desvie o dinheiro, valor ou bem, mas, antes da sentença irrecorrível, 
repara do dano, terá extinta a punibilidade do crime de peculato.  
 

C 

 

 

A resposta para a questão está prevista no Art 
319 do CPM. Não há, portanto, nenhum vício 
na questão recorrida. 

Ao trazer a expressão referida, a alternativa 
no máximo ressaltou a condição correta do 
acontecimento do crime, fortalecendo a 
conduta do infrator. 

25ª QUESTÃO – Considerando a Instrução n. 3.03.07/2010-CG (regula 
a atuação da Base Comunitária – BC – e da Base Comunitária Móvel – 
BCM – na Polícia Militar de Minas Gerais) e a Instrução n. 
3.03.11/2011– CG (regula a implantação de redes de vizinhos 
protegidos / redes de proteção nas comunidades do Estado de Minas 
Gerais), analise as assertivas abaixo e, ao final, responda o que se 
pede. 

I. A Base Comunitária Móvel (BCM), à luz da Instrução n. 3.03.07/2010-
CG, é um serviço preventivo prestado por uma equipe de policiais 
militares preparados para aplicar o policiamento orientado para o 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



problema (POP), com o apoio da comunidade, e utiliza uma viatura (tipo 
trailer ou van adaptados) e outros processos de policiamento, tais como 
a pé, de ciclopatrulha e de motocicleta, com o objetivo de reduzir o crime 
de menor potencial ofensivo, a sensação de insegurança e a desordem 
pública em áreas com alta densidade populacional sazonal. 

II. Para a Instrução n. 3.03.11/2011– CG são fatores que justificam a 
criação da Rede de Vizinhos Protegidos e demais Redes de Proteção: a 
missão da Polícia Militar; o distanciamento da comunidade em geral; 
menos vigilância, mais crime; desvalorização imobiliária e perda de 
oportunidades; vida em comunidade; queda na qualidade de vida.  

III. É atribuição dos integrantes da BCM, observada a Instrução n. 
3.03.07/2010-CG, atuar com iniciativa na busca de soluções de 
problemas que prejudiquem a qualidade de vida da comunidade em que 
está inserido e possam afetar a ordem pública.  

IV. Pela Instrução n. 3.03.11/2011– CG, a rede de vizinhos protegidos, 
apesar de não ser uma expressão da Filosofia de Policia Comunitária, 
trabalha com a sensibilização dos moradores, observada a premissa de 
que “Segurança Pública é dever do Estado, Direito e Responsabilidade 
de todos”.  
Marque a alternativa CORRETA.  
A. ( ) Apenas as assertivas I, II e III são verdadeiras.  

B. ( ) Apenas as assertivas II e IV são verdadeiras.  

C. ( ) Apenas as assertivas I e IV são verdadeiras.  

D. ( ) Todas as assertivas são verdadeiras.  
 

 

 

 

 

A 

 

A resposta para a questão está prevista na 
Instrução 3.03.11/2011 e Instrução 
3.03.11/2016, publicada na Separata do 
BGPM 47, de 28 de junho de 2016. Não há, 
portanto, nenhum vício na questão recorrida. 

27ª QUESTÃO – Observada a Diretriz para a Produção de Serviços de 
Segurança Pública (DPSSP) n. 3.01.06/2011-CG (Regula a aplicação da 
filosofia de Polícia Comunitária pela Polícia Militar de Minas Gerais), 
marque a alternativa CORRETA.  
A. ( ) A polícia comunitária não será uma estratégia institucional, pois, se 
isso ocorrer, ela mudaria os fins, os meios, o estilo administrativo e o 
relacionamento da polícia com a comunidade.  

B. ( ) Apesar de existirem diferenças entre a polícia tradicional e a 
polícia comunitária, uma situação comum a ambos os modelos é que o 
papel da polícia é se preocupar com a resolução do crime.  

C. ( ) A prática da Polícia Comunitária pressupõe um novo contrato entre 
a polícia e os cidadãos aos quais ela atende, com base no rigor do 
respeito à ética policial, da legalidade dos procedimentos, da 
responsabilidade e da confiança mútua que devem existir.  

 

 

 

 

C 

 

 

 

A resposta para a questão está prevista no 
Quadro 2, Cap 5, da Diretriz para a Produção 
de Serviços de Segurança Pública (DPSSP) 
nº 3.01.06/2011-CG. Não há, portanto, 
nenhum vício na questão recorrida. 



D. ( ) A Polícia Militar de Minas Gerais, em relação ao conceito de 
Polícia Comunitária, tem como parâmetro de atuação na prevenção 
primária, secundária e terciária.  
 

36ª QUESTÃO – De acordo com a Lei Estadual n. 14310, de 19/06/2002 
(Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais- 
CEDM) e com o Manual de Processos e Procedimentos Administrativos 
das Instituições Militares de Minas Gerais (MAPPA), aprovado pela 
Resolução n. 4.220, de 28/06/2012, marque a alternativa CORRETA.  
A. ( ) Os atos processuais que não observarem as formalidades legais 
serão declarados nulos, independentemente de haverem preenchido as 
finalidades para as quais foram realizados ou de inexistência de prejuízo 
para a defesa.  

B. ( ) Ao solucionar o processo a autoridade competente, sem modificar 
a descrição do fato contida na peça acusatória, poderá atribuir-lhe 
tipificação legal diversa, ainda que,  
C. ( ) As notificações para qualquer ato do processo ou reunião de 
deliberação do CEDMU serão sempre nulas quando feitas sem a 
observância das formalidades previstas no MAPPA. O comparecimento 
do acusado não supre sua falta ou irregularidade.  

D. ( ) As situações de impedimento especificadas no CEDM geram 
nulidade do processo administrativo e as de suspeição o tornam 
passível de anulabilidade nos termos especificados no próprio código.  
 

D 

 

 

 

 

A resposta para a questão está prevista 
no.art. 67 e seus §§ 1º e 2º, todos da lei 
14.310/02-CEDM. Não há, portanto, nenhum 
vício na questão recorrida. 

37ª QUESTÃO – Nos termos da Lei n. 10.826, de 22/12/2003 (dispõe 
sobre registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição, 
sobre o Sistema Nacional de Armas – SINARM, define crimes e dá 
outras providências) e do Decreto n. 5.123, de 01/07/2004 (regulamenta 
a Lei n. 10.826, de 22/12/2003, que dispõe sobre registro, posse e 
comercialização de armas de fogo e munição, sobre o Sistema Nacional 
de Armas – SINARM e define crimes), marque a alternativa CORRETA.  
A. ( ) À luz da Lei n. 10.826/2003, o certificado de Registro de Arma de 
Fogo, com validade em todo o território nacional, autoriza o seu 
proprietário a manter a arma de fogo exclusivamente no interior de sua 
residência ou domicílio, ou dependência desses, ou, ainda, no seu local 
de trabalho, desde que seja ele o titular ou o responsável legal pelo 
estabelecimento ou empresa.  

B. ( ) A autorização para o porte de arma de fogo particular, conforme o 
Decreto n. 5.123/2004, é extensiva aos policiais militares da reserva ou 

 

 

 

 

ANULADA 

 

 

 

 

Artigo 5º da Lei nº 10.826/03, contrariando o 
previsto no Edital para o concurso do CFS, 
anexo “G”, item 2.2, o qual prevê o conteúdo a 
ser avaliado. 



reformados, porém a conservação do porte é condicionada à aprovação 
do seu titular em teste de aptidão psicológica (obtenção de parecer 
favorável à manutenção de posse de arma de fogo em avaliação de 
saúde), o qual deverá ser renovado anualmente.  

C. ( ) As armas de fogo institucionais, de calibre de uso permitido, 
constantes de registros próprios das Polícias Militares serão, nos termos 
do Decreto n. 5.123/2004, cadastradas no SINARM.  

D. ( ) Os integrantes das Polícias Militares, nos termos da Lei n. 
10.826/2003, terão direito de portar arma de fogo de propriedade 
particular ou fornecida pela respectiva corporação ou instituição, mesmo 
fora de serviço, com validade no âmbito na respectiva Unidade 
Federativa.  
 

38ª QUESTÃO – Conforme as disposições da Lei n. 10.826, de 
22/12/2003 (dispõe sobre registro, posse e comercialização de armas de 
fogo e munição, sobre o Sistema Nacional de Armas – SINARM, define 
crimes e dá outras providências), marque a alternativa CORRETA.  
A. ( ) As armas de fogo de uso permitido serão registradas no Comando 
do Exército.  

B. ( ) Constitui crime de porte ilegal de arma de fogo, tipificado no art. 14 
da Lei n. 10.826/2.003, a conduta de possuir ou manter sob sua guarda 
arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com 
determinação legal ou regulamentar, no interior da residência do infrator 
ou dependência desta.  

C. ( ) Os agentes do Departamento de Segurança do Gabinete de 
Segurança Institucional da Presidência da República podem portar arma 
de fogo de propriedade particular ou fornecida pela respectiva 
instituição, mesmo fora de serviço.  

D. ( ) O certificado de Registro de Arma de Fogo, com validade em todo 
o território nacional, autoriza o seu proprietário a portar ou transitar com 
arma de fogo fora de sua residência ou domicílio, ou dependência 
desses.  
 

ANULADA 

 

 

 

 

Artigos 3º e 5º da Lei nº 10.826/03 c/c o 
previsto no Edital para o concurso do CFS, 
anexo “G”, item 2.2, o qual prevê o conteúdo a 
ser avaliado. 

 

 

 

 



CFS QPE MÚSICO 

QUESTÃO 
RESPOSTA 
CORRETA 

JUSTIFICATIVA 
EMBASAMENTO LEGAL 

3ª QUESTÃO – Em relação às características presentes no texto lido, 
marque a alternativa CORRETA.  

A. ( ) O texto apresenta linguagem informal, clara e objetiva.  

B. ( ) No texto, há predominância de discurso direto.  

C. ( ) O texto foi escrito em terceira pessoa.  

D. ( ) O texto é curto e de caráter subjetivo.  

ANULADA 

O texto foi escrito na 3ª e 1ª pessoas do 
discurso. É fato que predomina a 3ª 
pessoa, contudo, há trechos escritos na 
1ª pessoa. Exemplos:  
“O brasileiro é famoso pelo seu jeitinho de 
lidar com as coisas cotidianas.” (3ª 
pessoa); 
“Muitos acham normal falsificar carteirinha 
de estudante [...].” (3ª pessoa); 
“Somos todos humanos e imperfeitos [...].” 
(1ª pessoa); 
“Mudamos um país investindo na 
educação [...].” (1ª pessoa); 
 
Portanto, se na alternativa “D” há a 
afirmação de que o texto foi escrito em 
terceira pessoa, há interpretação de que o 
texto foi totalmente escrito na 3ª pessoa e 
não de forma predominante. 

10ª QUESTÃO – Analise os trechos abaixo e marque a alternativa que 
apresente a CORRETA justificativa para a utilização da vírgula.  
A. ( ) Os literatos costumam lembrar do malandro Leonardo, 
personagem de Manuel Antônio de Almeida em sua obra Memórias de 
um Sargento de Milícias (livro diferente do romantismo convencional) [...] 
– Vocativo.  

B. ( ) Muitos acreditam que pequenos delitos como esses não se 
comparam a grandes corrupções milionárias, mas se esquecem que 
ambos são delitos [...] – Oração Subordinada.  

C. ( ) Muitos acham normal falsificar carteirinha de estudante, furtar e 
burlar sinal de TV a cabo, comprar e vender produtos falsificados, furar 
filas, colar e passar cola nas provas (ou copiar trabalhos, textos e artigos 
da internet), bater ponto e assinar lista de presença para colegas de 
trabalho ou de estudo, [...] – Enumeração.  

D. ( ) Apesar desse tema não ser novidade, é necessário o seu debate. 
– Oração Coordenada.  

 

 

 

 

 

D 

 

 

 

A resposta para a questão está prevista na 
obra Português sem Segredos, página 352, 
sobre os principais empregos da vírgula 
lemos: “Para separar palavras ou orações de 
mesma função sintática (enumerações)”. Não 
há, portanto, nenhum vício na questão 
recorrida. 



 

13ª QUESTÃO – Conforme estabelece a Lei Estadual n. 5.301, de 
10/10/1969 (Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais - 
EMEMG), as Praças serão organizadas em turmas, fixando-se o ano-
base a partir da promoção a 3º Sargento para fins de cômputo do tempo 
e percentuais para promoção por merecimento e por antiguidade. Assim, 
enumere a segunda coluna de acordo com a primeira, ligando os 
períodos e frações correspondentes à promoção por merecimento à 
graduação de subtenente. Ao final, responda o que se pede. 

 
1. 1/2 (um terço) dos 1os Sargentos existentes na turma.  
2. 1/3 (um terço) dos 1os Sargentos existentes na turma.  
3. 1/4 (um quarto) dos 1os Sargentos existentes na turma.  
4. 1/5 (um quarto) dos 1os Sargentos existentes na turma.  
 
(   ) décimo nono ano após o ano-base.  
(   ) vigésimo ano após o ano-base.  
(   ) vigésimo primeiro ano após o ano-base.  
(   ) vigésimo segundo ano após o ano-base.  
(   ) vigésimo terceiro ano após o ano-base.  

 
Marque a alternativa que contém a sequência CORRETA de respostas, 
na ordem de cima para baixo.  

A. ( ) 1, 2, 3, 3, 4.  

B. ( ) 2, 1, 4, 4, 3.  

C. ( ) 2, 3, 3, 3, 3.  

D. ( ) 3, 2, 4, 3, 3.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANULADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANULADA DE ORIGEM 

15ª QUESTÃO – Nos termos da Lei n. 10.826, de 22/12/2003 (dispõe 
sobre registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição, 
sobre o Sistema Nacional de Armas – SINARM, define crimes e dá 
outras providências), marque a alternativa CORRETA.  

A. ( ) O certificado de Registro de Arma de Fogo de uso permitido, em 
determinadas hipóteses previstas no regulamento da lei, pode ser 
expedido pelas Polícias Civis dos Estados ou do Distrito Federal e será 
precedido de autorização do SINARM.  

B. ( ) Aos residentes em áreas rurais, maiores de 25 (vinte e cinco) anos 
que comprovem depender do emprego de arma de fogo para prover sua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



subsistência alimentar familiar poderá ser concedido pela Polícia 
Federal, após parecer favorável do Ministério da Agricultura, o porte de 
arma de fogo, na categoria caçador para subsistência, de uma arma 
curta de uso permitido, de alma raiada, no calibre .38.  

C. ( ) Os agentes operacionais da Agência Brasileira de Inteligência 
fazem jus ao porte de arma, com validade no âmbito da unidade 
federativa onde estiver sediada a superintendência estadual de lotação 
do servidor, mesmo fora de serviço.  

D. ( ) O certificado de Registro de Arma de Fogo, com validade em todo 
o território nacional, autoriza o seu proprietário a possuir a arma de fogo 
de uso permitido no seu local de trabalho, desde que ele seja o titular ou 
o responsável legal pelo estabelecimento ou empresa.  
 

 

ANULADA 
 

Conteúdo fora do programa de matérias 
previstos no edital do concurso 

27ª QUESTÃO – Sobre Série Harmônica, segundo o Livro Teoria da 
Música, do autor Bohumil Med, analise as assertivas abaixo e, ao 
final, responda o que se pede. 
I. O conjunto de sons que acompanham um som gerador dá-se o 
nome de série harmônica.  

II. O timbre depende da intensidade e da combinação dos 
harmônicos.  

III. Os sons harmônicos são de pouca intensidade.  

IV. O primeiro intervalo formado após o som gerador é de uma quinta 
justa.  
Marque a alternativa CORRETA.  
A. ( ) As assertivas I, II e III, são verdadeiras.  

B. ( ) As assertivas II e IV, são verdadeiras.  

C. ( ) As assertivas II, III e IV, são falsas.  

D. ( ) As assertivas I e IV são falsas.  
 

ANULADA 

As assertivas II e III foram elaboradas 
literalmente de acordo com a 3ª edição do 
livro Teoria da Música, de Bohumil Med. 
Contudo o edital trouxe como bibliografia a 4ª 
edição da referida obra. A nova edição aborda 
o assunto com outra perspectiva, atualizando 
os conceitos. 

28ª QUESTÃO – Em relação à Tons e Semitons Naturais, de acordo 
com o livro Princípios Básicos da Música para a Juventude, 1º 
Volume, da autora Maria Luisa de Mattos Priolli, marque a alternativa 
CORRETA.  
A. ( ) Tom é o intervalo, entre um som, formado por dois semitons.  

B. ( ) Escala dominante é a sucessão de 7 sons conjuntos guardando 
de um para outro intervalo de tom ou de semitom.  

C. ( ) Semitom é o menor intervalo, entre dois sons, que o ouvido 

 

 

C 

 

 

A resposta para a questão está prevista no 
cronograma de matérias. PRIOLLI, Maria 
Luisa de Mattos. Princípios Básicos da Música 
para a Juventude. Rio de Janeiro: Casa 
Oliveira de Músicas LTDA, 1989. 1. Vol. 32. 
Ed. Não há, portanto, nenhum vício na 



pode perceber e classificar.  

D. ( ) O primeiro grau (sensível) é o mais importante da escala.  
 

questão recorrida. 

 

CFS QPE SAÚDE 

QUESTÃO 
RESPOSTA 
CORRETA 

JUSTIFICATIVA 
EMBASAMENTO LEGAL 

3ª QUESTÃO – Em relação às características presentes no texto lido, 
marque a alternativa CORRETA.  

A. ( ) O texto apresenta linguagem informal, clara e objetiva.  

B. ( ) No texto, há predominância de discurso direto.  

C. ( ) O texto foi escrito em terceira pessoa.  

D. ( ) O texto é curto e de caráter subjetivo.  

ANULADA 

O texto foi escrito na 3ª e 1ª pessoas do 
discurso. É fato que predomina a 3ª 
pessoa, contudo, há trechos escritos na 
1ª pessoa. Exemplos:  
“O brasileiro é famoso pelo seu jeitinho de 
lidar com as coisas cotidianas.” (3ª 
pessoa); 
“Muitos acham normal falsificar carteirinha 
de estudante [...].” (3ª pessoa); 
“Somos todos humanos e imperfeitos [...].” 
(1ª pessoa); 
“Mudamos um país investindo na 
educação [...].” (1ª pessoa); 
 
Portanto, se na alternativa “C” há a 
afirmação de que o texto foi escrito em 
terceira pessoa, há interpretação de que o 
texto foi totalmente escrito na 3ª pessoa e 
não de forma predominante. 

5ª Questão – Considerando os processos de formação de palavras, marque “V” 
para a(s) assertivas(s) verdadeiras(s) e “F” para a(s) falsa(s) e, ao final, 
responda o que se pede. 
 
(   ) Combate é palavra primitiva que dá origem a combater. 
(   ) Deslegitimam é formada por derivação parassintética. 
(...) Coautoras é formada por composição por justaposição. 
(   ) Redemocratização é formada por derivação prefixal e sufixal. 
 
Marque a alternativa que contém a sequência CORRETA de respostas, na 
ordem de cima para baixo.  
 
A. ( ) F, F, V, V.  

 

 

D 

 

 

De acordo com CEGALLA (2008, p.98) o 
processo de formação de palavras 
composição por justaposição ocorre unindo-se 
duas ou mais palavras sem lhes alterar a 
estrutura. Também, explica CEGALLA (2008, 
p. 111) que os prefixos ocorrentes em 
palavras portuguesas provieram do latim e do 
grego, línguas em que funcionavam como 
preposições ou advérbios, portanto como 



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

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

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

vocábulos autônomos. 

6ª QUESTÃO – Marque a alternativa CORRETA na qual há observância do 
registro formal da língua em sua construção e o respeito às regras de 
concordância e regência nominal e verbal.  
A. ( ) Muitos acreditam que pequenos delitos como esses não se comparam a 
grandes corrupções milionárias, mas se esquecem que ambos são delitos, são 
atitudes desonestas que desonram nosso caráter.  
B. ( ) Apesar desse tema não ser novidade, é necessário o seu debate. Vossa 
Excelência é famosa pelo seu jeitinho de lidar com as coisas cotidianas.  

C. ( ) Mais de uma atitude como essa é, de fato, desonestas. Não há mentiras 
grandes e pequenas, na bruta concepção da palavra.  

D. ( ) Somos todos humanos e imperfeitos, mas isso não impede que num 
determinado momento de nossas vidas possamos dar um basta à atitudes 
como essas, que são de fato desonestas. 
 

C 

Sacconi (2005, p. 9) esclarece que “Há uma 
tendência no português contemporâneo de 
contrair a preposição de com o artigo ou o 
pronome antes de orações reduzidas de 
infinitivo, em benefício da eufonia. De fato, os 
melhores escritores portugueses e brasileiros 
efetuaram a contração, como por exemplo: “a 
hora desses caras se mancarem”; “Chegou a 
hora da onça beber água.”  Portanto, é 

aceitável escrever o período “Apesar desse 

tema não ser novidade [...]” 

10ª QUESTÃO – Analise os trechos abaixo e marque a alternativa que 
apresente a CORRETA justificativa para a utilização da vírgula.  
A. ( ) Os literatos costumam lembrar do malandro Leonardo, 
personagem de Manuel Antônio de Almeida em sua obra Memórias de 
um Sargento de Milícias (livro diferente do romantismo convencional) [...] 
– Vocativo.  

B. ( ) Muitos acreditam que pequenos delitos como esses não se 
comparam a grandes corrupções milionárias, mas se esquecem que 
ambos são delitos [...] – Oração Subordinada.  

C. ( ) Muitos acham normal falsificar carteirinha de estudante, furtar e 
burlar sinal de TV a cabo, comprar e vender produtos falsificados, furar 
filas, colar e passar cola nas provas (ou copiar trabalhos, textos e artigos 
da internet), bater ponto e assinar lista de presença para colegas de 
trabalho ou de estudo, [...] – Enumeração.  

D. ( ) Apesar desse tema não ser novidade, é necessário o seu debate. 
– Oração Coordenada.  
 

A 

 

 

A resposta para a questão está prevista na  
obra Português sem Segredos, página 352, 
sobre os principais empregos da vírgula 
lemos: “Para separar palavras ou orações de 
mesma função sintática (enumerações)”. Não 
há, portanto, nenhum vício na questão 
recorrida. 

13ª QUESTÃO – Conforme estabelece a Lei Estadual n. 5.301, de 
10/10/1969 (Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais - 
EMEMG), as Praças serão organizadas em turmas, fixando-se o ano-
base a partir da promoção a 3º Sargento para fins de cômputo do tempo 
e percentuais para promoção por merecimento e por antiguidade. Assim, 

 

 

 

 

 

 

 

 



enumere a segunda coluna de acordo com a primeira, ligando os 
períodos e frações correspondentes à promoção por merecimento à 
graduação de subtenente. Ao final, responda o que se pede. 

 
1. 1/2 (um terço) dos 1os Sargentos existentes na turma.  
2. 1/3 (um terço) dos 1os Sargentos existentes na turma.  
3. 1/4 (um quarto) dos 1os Sargentos existentes na turma.  
4. 1/5 (um quarto) dos 1os Sargentos existentes na turma.  
 
(   ) décimo nono ano após o ano-base.  
(   ) vigésimo ano após o ano-base.  
(   ) vigésimo primeiro ano após o ano-base.  
(   ) vigésimo segundo ano após o ano-base.  
(   ) vigésimo terceiro ano após o ano-base.  

 
Marque a alternativa que contém a sequência CORRETA de respostas, 
na ordem de cima para baixo.  

A. ( ) 1, 2, 3, 3, 4.  

B. ( ) 2, 1, 4, 4, 3.  

C. ( ) 2, 3, 3, 3, 3.  

D. ( ) 3, 2, 4, 3, 3.  
 

 

 

 

 

ANULADA 

 

 

 

 

ANULADA DE ORIGEM. 

15ª QUESTÃO – Nos termos da Lei n. 10.826, de 22/12/2003 (dispõe 
sobre registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição, 
sobre o Sistema Nacional de Armas – SINARM, define crimes e dá 
outras providências), marque a alternativa CORRETA.  

A. ( ) O certificado de Registro de Arma de Fogo de uso permitido, em 
determinadas hipóteses previstas no regulamento da lei, pode ser 
expedido pelas Polícias Civis dos Estados ou do Distrito Federal e será 
precedido de autorização do SINARM.  

B. ( ) Aos residentes em áreas rurais, maiores de 25 (vinte e cinco) anos 
que comprovem depender do emprego de arma de fogo para prover sua 
subsistência alimentar familiar poderá ser concedido pela Polícia 
Federal, após parecer favorável do Ministério da Agricultura, o porte de 
arma de fogo, na categoria caçador para subsistência, de uma arma 
curta de uso permitido, de alma raiada, no calibre .38.  

C. ( ) Os agentes operacionais da Agência Brasileira de Inteligência 
fazem jus ao porte de arma, com validade no âmbito da unidade 

ANULADA 

 

 

 

Conteúdo fora do programa de matérias 
previstos no edital do concurso. 



federativa onde estiver sediada a superintendência estadual de lotação 
do servidor, mesmo fora de serviço.  

D. ( ) O certificado de Registro de Arma de Fogo, com validade em todo 
o território nacional, autoriza o seu proprietário a possuir a arma de fogo 
de uso permitido no seu local de trabalho, desde que ele seja o titular ou 
o responsável legal pelo estabelecimento ou empresa.  
 

24ª QUESTÃO – Segundo a Instrução n. 23, de 21/07/1997, que orienta os 
procedimentos quanto às solicitações de reembolso e restituições de 
despesas com Assistência à Saúde, o reembolso é a devolução total ou 
parcial do valor desembolsado pelos usuários do Sistema de Saúde, para 
cobrir despesas decorrentes de assistência à saúde, considerada básica 
pelo Plano de Assistência à Saúde e ocorrida em situação de urgência ou 
emergência. Complete as lacunas abaixo e, ao final, responda o que se 
pede. 
O requerimento de reembolso de despesas deverá ser dirigido ao 
___________ e instruído com o seguinte documento: ________________.  
Marque a alternativa que contém a sequência CORRETA de preenchimento 
das lacunas. 

 
A. ( ) Diretor do IPSM; no caso de internação, o relatório médico 
circunstanciado.  

B. ( ) Diretor de Saúde; no caso de Consulta ou Exames, a folha de sala.  

C. ( ) Diretor de Saúde; no caso de Consultas ou Exames, o Recibo de 
Pagamento Autônomo (RPA).  

D. ( ) Diretor do IPSM; no caso de tratamento odontológico, o recibo original 
da consulta em nome do segurado.  

 

C 

 

 

 

 

A resposta para a questão está prevista no  
Art. 5º da instrução nº 23/01-DES PMMG. Não 
há, portanto, nenhum vício na questão 
recorrida. 

29ª QUESTÃO – De acordo com o Manual de Biossegurança revisado 
para utilização nos Núcleos de Atenção Integral à Saúde (NAIS) e 
demais Unidades (Instrução de Saúde n. 05, de 30/12/2014), marque a 
alternativa CORRETA.  
A. ( ) Microbiota residente é o grupo relativamente fixo que se multiplica 
e se mantém em equilíbrio com as defesas do hospedeiro.  

B. ( ) Infecção cruzada é a transmissão de agentes infecciosos entre os 
pacientes.  

C. ( ) Esterilização é o processo de destruição de microrganismos na 
forma vegetativa, mediante aplicação de agentes químicos e/ou físicos, 
é utilizada somente para objetos inanimados.  

D. ( ) Responsável técnico (RT) é o profissional legalmente habilitado, 

 

 

A 

 

 

A resposta para a questão está prevista no  
“Manual de Biossegurança revisado para 
utilização nos núcleos de Atenção Integral a 
Saúde (NAIS) e demais unidades” (Instrução 
de Saúde nº 5 de 30/12/2014). Não há, 
portanto, nenhum vício na questão recorrida. 



de nível técnico, que assume perante a Vigilância Sanitária a 
responsabilidade pelo serviço de saúde ou pela empresa processadora.  
 
 

 

CFS QPE COMUNICAÇÕES 

QUESTÃO 
RESPOSTA 
CORRETA 

JUSTIFICATIVA 
EMBASAMENTO LEGAL 

3ª QUESTÃO – Em relação às características presentes no texto lido, 
marque a alternativa CORRETA.  
A. ( ) O texto apresenta linguagem informal, clara e objetiva.  

B. ( ) No texto, há predominância de discurso direto.  

C. ( ) O texto foi escrito em terceira pessoa.  

D. ( ) O texto é curto e de caráter subjetivo.  

ANULADA 

O texto foi escrito na 3ª e 1ª pessoas do 
discurso. É fato que predomina a 3ª 
pessoa, contudo, há trechos escritos na 
1ª pessoa. Exemplos:  
“O brasileiro é famoso pelo seu jeitinho de 
lidar com as coisas cotidianas.” (3ª 
pessoa); 
“Muitos acham normal falsificar carteirinha 
de estudante [...].” (3ª pessoa); 
“Somos todos humanos e imperfeitos [...].” 
(1ª pessoa); 
“Mudamos um país investindo na 
educação [...].” (1ª pessoa); 
 
Portanto, se na alternativa “C” há a 
afirmação de que o texto foi escrito em 
terceira pessoa, há interpretação de que o 
texto foi totalmente escrito na 3ª pessoa e 
não de forma predominante. 

09ª QUESTÃO – Em relação à identificação apropriada da figura de 
linguagem utilizada nos fragmentos abaixo, marque a alternativa 
CORRETA.  
A. ( ) “Devia ter me importado menos com problemas pequenos / ter 
morrido de amor...” (Titãs) – Hipérbole.  

B. ( ) Mesmo que você não acredite, o certo é uma opção melhor do que 
o errado. – Personificação.  

C. ( ) E os caminhos sem voz deixavam tudo para trás. – Metáfora.  

D. ( ) "O primeiro milhão possuído excita, acirra, assanha a gula do 
milionário." (Olavo Bilac) – Antítese.  

 

D 

Conforme explica Sacconi (2008, p. 372-379) 
a figura de pensamento – personificação é a 
atribuição de qualidade e sentimentos 
humanos a seres irracionais e inanimados, por 
exemplo: “As árvores são imbecis: se despem 
justamente quando começa o inverno.”, 
enquanto que a figura de linguagem metáfora 
é o emprego de palavra fora do seu sentido 
normal, por efeito de analogia (comparação), 
por exemplo:“ A Amazônia é o pulmão do 
mundo.” Não há dúvida de que “caminhos 
sem voz” constitui a figura de pensamento 



 personificação, pois atribuiu-se uma 
característica humana ao caminho (ser 
inanimado). 

13ª QUESTÃO – Conforme estabelece a Lei Estadual n. 5.301, de 
10/10/1969 (Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais - 
EMEMG), as Praças serão organizadas em turmas, fixando-se o ano-
base a partir da promoção a 3º Sargento para fins de cômputo do tempo 
e percentuais para promoção por merecimento e por antiguidade. Assim, 
enumere a segunda coluna de acordo com a primeira, ligando os 
períodos e frações correspondentes à promoção por merecimento à 
graduação de subtenente. Ao final, responda o que se pede. 

 
1. 1/2 (um terço) dos 1os Sargentos existentes na turma.  
2. 1/3 (um terço) dos 1os Sargentos existentes na turma.  
3. 1/4 (um quarto) dos 1os Sargentos existentes na turma.  
4. 1/5 (um quarto) dos 1os Sargentos existentes na turma.  
 
(   ) décimo nono ano após o ano-base.  
(   ) vigésimo ano após o ano-base.  
(   ) vigésimo primeiro ano após o ano-base.  
(   ) vigésimo segundo ano após o ano-base.  
(   ) vigésimo terceiro ano após o ano-base.  

 
Marque a alternativa que contém a sequência CORRETA de respostas, 
na ordem de cima para baixo.  

A. ( ) 1, 2, 3, 3, 4.  

B. ( ) 2, 1, 4, 4, 3.  

C. ( ) 2, 3, 3, 3, 3.  

D. ( ) 3, 2, 4, 3, 3.  
 

ANULADA ANULADA DE ORIGEM. 

15ª QUESTÃO – Nos termos da Lei n. 10.826, de 22/12/2003 (dispõe 
sobre registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição, 
sobre o Sistema Nacional de Armas – SINARM, define crimes e dá 
outras providências), marque a alternativa CORRETA.  

A. ( ) O certificado de Registro de Arma de Fogo de uso permitido, em 
determinadas hipóteses previstas no regulamento da lei, pode ser 
expedido pelas Polícias Civis dos Estados ou do Distrito Federal e será 
precedido de autorização do SINARM.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B. ( ) Aos residentes em áreas rurais, maiores de 25 (vinte e cinco) anos 
que comprovem depender do emprego de arma de fogo para prover sua 
subsistência alimentar familiar poderá ser concedido pela Polícia 
Federal, após parecer favorável do Ministério da Agricultura, o porte de 
arma de fogo, na categoria caçador para subsistência, de uma arma 
curta de uso permitido, de alma raiada, no calibre .38.  

C. ( ) Os agentes operacionais da Agência Brasileira de Inteligência 
fazem jus ao porte de arma, com validade no âmbito da unidade 
federativa onde estiver sediada a superintendência estadual de lotação 
do servidor, mesmo fora de serviço.  

D. ( ) O certificado de Registro de Arma de Fogo, com validade em todo 
o território nacional, autoriza o seu proprietário a possuir a arma de fogo 
de uso permitido no seu local de trabalho, desde que ele seja o titular ou 
o responsável legal pelo estabelecimento ou empresa.  
 

 

 

ANULADA 

 

Conteúdo fora do programa de matérias 
previsto no edital do concurso. 

17ª QUESTÃO – Com fundamento na Lei Estadual n. 14.310, de 
19/06/2002 (Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de 
Minas Gerais - CEDM), e no Manual de Processos e Procedimentos 
Administrativos das Instituições Militares de Minas Gerais (MAPPA), 
aprovado pela Resolução n. 4.220, de 28/06/2012, marque a alternativa 
CORRETA.  
A. ( ) Os militares agregados não são alcançados pelas disposições do 
CEDM em caso de cometimento de fato tipificado como transgressão 
disciplinar.  

B. ( ) Quando a ocorrência disciplinar envolver militares de mais de uma 
unidade, os comandantes de cada envolvido poderão desmembrar a 
apuração e adotar as providências disciplinares em relação aos militares 
que se achem sob o seu comando.  

C. ( ) O militar da reserva remunerada somente poderá ser 
responsabilizado disciplinarmente quando do cometimento das 
transgressões disciplinares especificadas no art. 13, II, III e VI do CEDM.  

D. ( ) A comunicação será apresentada no prazo de cinco dias contados 
da observação ou do conhecimento do fato e a inobservância desse 
prazo, injustificadamente, obstará o prosseguimento da ação disciplinar, 
operando-se os efeitos da revelia.  

C 

As transgressões disciplinares a que estão 
sujeitos os militares da reserva remunerada 
são previstas no artigo 92 do Código de ética, 
que assim assevera: 

“Art 92 – Os militares da reserva remunerada 
sujeitam-se ás transgressões disciplinares 
especificadas nos incisos II, III e VI do art. 13.” 

21ª QUESTÃO – Os números I (100101) e II (25) são escritos em 
binário e hexadecimal, respectivamente. Marque a alternativa 
CORRETA sobre os números I e II.  
A. ( ) O valor decimal de I é igual ao valor de II.  

 

 

A 

A resposta para a questão está prevista  no 
cronograma de matérias. TOCCI, Ronald J,; 
WIDMER, Neal S.; MOSS, Gregory L. 
Sistemas digitais: princípios e aplicações. 10. 



B. ( ) O valor decimal de I é maior que o valor de II.  

C. ( ) O valor decimal de I é igual a 73 em decimal.  

D. ( ) O valor decimal de II é menor que 25 em decimal.  

Ed. São Paulo; Pearson Prentice Hall, 2007. . 
Não há, portanto, nenhum vício na questão 
recorrida. 

23ª QUESTÃO – Com relação às redes locais LAN's (Local Area 
Network), analise as assertivas abaixo e, ao final, responda o que se 
pede. 
I -  Usam, entre outros, o padrão IEEE 802.3, mais conhecido como 

Ethernet.  
II 
–  

Em uma rede LAN na topologia em barramento os computadores 
se comunicam simultaneamente.  

III 
–  

Switches interconectam máquinas em uma LAN sem o uso de 
endereços IP.  

Marque a alternativa CORRETA.  
A. ( ) A assertiva II está correta.  

B. ( ) As assertivas II e III estão corretas.  

C. ( ) Todas as assertivas estão corretas.  

D. ( ) As assertivas I e III estão corretas.  

 

D 

 

A resposta para a questão está prevista no 
cronograma de matérias. COELHO, Paulo 
Eustáquio. Projetos de redes locais com 
cabeamento estruturado. Belo Horizonte: 
Instituto Online, 2003. 

TANENBAUM, Andrew S. Redes de 
Computadores. 4ª ed. Amsterdam: Editora 
Campus. 2003. Não há, portanto, nenhum 
vício na questão recorrida. 

24ª QUESTÃO – Quanto aos endereços IP (Internet Protocol), marque a 
alternativa CORRETA.  
A. ( ) Os endereços IPv4 usam um arranjo de 32 bytes.  

B. ( ) O endereço IP da máscara de rede é uma informação que define o 
default gateway.  

C. ( ) Os computadores de uma rede devem ter o mesmo número de 
rede.  

D. ( ) Um endereço de rede não pode ser subdividido.  

C 

A resposta para a questão está prevista no 
cronograma de matérias. TANENBAUM, 
Andrew S. Redes de Computadores. 4ª ed. 
Amsterdam: Editora Campus. 2003. Não há, 
portanto, nenhum vício na questão recorrida. 

25ª QUESTÃO – Assinale a alternativa CORRETA quanto aos métodos 
de segurança em comunicações.  
A. ( ) Assinaturas digitais garantem a propriedade do “não repúdio”.  

B. ( ) O processo de criptografia garante o processo de autenticação da 
comunicação.  

C. ( ) Redes virtuais privadas, VPN´s, consistem em interconectar redes 
remotas através de conexões privadas.  

D. ( ) Firewall´s filtram os pacotes que saem da rede com base 
exclusivamente na rede de destino.  

A 

A resposta para a questão está prevista no 
cronograma de matérias. TANENBAUM, 
Andrew S. Redes de Computadores. 4ª ed. 
Amsterdam: Editora Campus. 2003. Não há, 
portanto, nenhum vício na questão recorrida. 

26ª QUESTÂO – Veja a figura abaixo e, ao final, responda o que se pede.  
Marque a alternativa CORRETA que contem os valores de corrente e de 
resistência percebidos pelo amperímetro (A) no circuito acima.  

 
 
 
 
 

 
 
O amperímetro é o instrumento utilizado para 
medidas de correntes. Para que seja efetuado 
uma medida, a corrente deve circular pelo 



 
 
A. ( ) 50 mA e 10 Ohm.  

B. ( ) 500 mA e 10 Ohm.  

C. ( ) 500 mA e 20 Ohm.  

D. ( ) 50 mA e 20 Ohm.  
 

 
 
 
 
 
 
 

ANULADA 

instrumento, para tanto é preciso interromper 
o circuito e intercalar o amperímetro. 
(CAPUANO, 2010, P.23) 
 
Neste sentido não há a possibilidade de 
percepção de resistência pelo referido 
instrumento citado na questão, sendo que o 
instrumento correto para efetuar a medida de 
resistência é o Ohmímetro e o teste é 
realizado com o aparelho ligado em paralelo 
com a carga, e não em série como mostrado 
na figura.  

28ª QUESTÃO – Analise o circuito abaixo e ao final responda o que se pede. 
Considere L1 = 1 mH e V1 como uma fonte senoidal de 127 Volts eficazes de 
50 Hz.  
 

 
Marque a alternativa CORRETA acerca do circuito acima.  
A. ( ) O valor máximo, de pico, do sinal senoidal é de 220 volts.  

B. ( ) O valor da corrente no circuito será maior que 1,27 A.  

C. ( ) A corrente medida neste circuito ao ser alimentado por uma fonte de 
corrente contínua será a mesma quando alimentado pela fonte de tensão 
alternada v1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANULADA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A questão está fora da matéria de 
conhecimento específico exigido pelo edital do 
concurso. 



D. ( ) O período do sinal senoidal da fonte v1 é de 20 milissegundos.  
 

30ª QUESTÃO – Analise a antena abaixo e ao final responda o que se pede.  
 
 
 
 

 
Marque a alternativa CORRETA que contenha o tipo da antena acima.  
A. ( ) YAGI.  

B. ( ) Log-periódica.  

C. ( ) Telescópica.  

D. ( ) Helicoidal.  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ANULADA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nenhuma alternativa de resposta se amolda 
ao modelo disposto na imagem. 

31ª QUESTÃO – Acerca das definições em Telecomunicações enumere a 
segunda coluna de acordo com a primeira e, ao final, responda o que se pede. 
 
1.  
 

Ruído branco      (  ) Relação entre a potência de dois sinais, 
uma relação baixa significa degradação do 
meio de comunicação.  

2. 
 

SNR     (  ) Variação de intensidade do sinal recebido, 
podendo ser causado por problemas de 
propagação.  

3.  
 

dBm     (  ) Relação entre a potência de dois sinais 
expressos em miliwatt.  

4.  
 

Desvanecimento ou 
fading  

   (  )Gerado pela colisão entre os elétrons, 
quando da passagem de corrente  

 
Marque a alternativa que contém a sequência CORRETA de respostas, na 
ordem de cima para baixo.  
A. ( ) 3, 1, 2, 4.  

B. ( ) 4, 2, 3, 1.  

C. ( ) 2, 4, 3, 1.  

D. ( ) 1, 4, 2, 3.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ANULADA 

 
 
 
 
 
 
 
 
A questão está fora do cronograma de matéria 
de conhecimento específico exigido pelo edital 
do concurso. 



 

33ª QUESTÃO – De acordo com as expressões convencionais 
sugeridas para a comunicação nas redes de radiocomunicações, utiliza-
se, preferencialmente, o “código Q”, conforme estabelecido na 
Resolução n. 3.933/07, que disciplina o emprego e a utilização dos 
equipamentos, serviços e infraestrutura de telecomunicações na PMMG. 
Sobre o “código Q”, analise os itens abaixo e, ao final, responda o que 
se pede. 
I. QRE – Horário ou data-hora.  
II. QSM – Transmissão cancelada.  
III. QRS – Reduza a velocidade de transmissão da mensagem.  
IV. QTA – Aumente a velocidade de transmissão da mensagem. 
Marque a alternativa CORRETA.  
A. ( ) As assertivas III e IV são verdadeiras.  

B. ( ) As assertivas I e III são verdadeiras.  

C. ( ) As assertivas I e IV são falsas.  

D. ( ) As assertivas I, II e IV são falsas.  
 

 
 
 
 
 
 
 

B 

 
 
 
 
A resposta para a questão está prevista na 
Resolução nº 3.933, de 21/06/2007 – 
Disciplina o emprego e a utilização dos 
equipamentos, serviços e infraestrutura de 
telecomunicações na PMMG. Publicada no 
BGPM nº 47 de 26/06/2007. Não há, portanto, 
nenhum vício na questão recorrida. 

 

 

CFS MOTOMECANIZAÇÃO 

QUESTÃO 
RESPOSTA 
CORRETA 

JUSTIFICATIVA 
EMBASAMENTO LEGAL 

3ª QUESTÃO – Em relação às características presentes no texto lido, 
marque a alternativa CORRETA.  

A. ( ) O texto apresenta linguagem informal, clara e objetiva.  

B. ( ) No texto, há predominância de discurso direto.  

C. ( ) O texto foi escrito em terceira pessoa.  

D. ( ) O texto é curto e de caráter subjetivo.  

 

 

 

 

 

ANULADA 

O texto foi escrito na 3ª e 1ª pessoas do 
discurso. É fato que predomina a 3ª 
pessoa, contudo, há trechos escritos na 
1ª pessoa. Exemplos:  
“O brasileiro é famoso pelo seu jeitinho de 
lidar com as coisas cotidianas.” (3ª 
pessoa); 
“Muitos acham normal falsificar carteirinha 
de estudante [...].” (3ª pessoa); 
“Somos todos humanos e imperfeitos [...].” 
(1ª pessoa); 
“Mudamos um país investindo na 
educação [...].” (1ª pessoa); 
 
Portanto, se na alternativa “C” há a 



afirmação de que o texto foi escrito em 
terceira pessoa, há interpretação de que o 
texto foi totalmente escrito na 3ª pessoa e 
não de forma predominante. 

13ª QUESTÃO – Conforme estabelece a Lei Estadual n. 5.301, de 
10/10/1969 (Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais - 
EMEMG), as Praças serão organizadas em turmas, fixando-se o ano-
base a partir da promoção a 3º Sargento para fins de cômputo do tempo 
e percentuais para promoção por merecimento e por antiguidade. Assim, 
enumere a segunda coluna de acordo com a primeira, ligando os 
períodos e frações correspondentes à promoção por merecimento à 
graduação de subtenente. Ao final, responda o que se pede. 

 
1. 1/2 (um terço) dos 1os Sargentos existentes na turma.  
2. 1/3 (um terço) dos 1os Sargentos existentes na turma.  
3. 1/4 (um quarto) dos 1os Sargentos existentes na turma.  
4. 1/5 (um quarto) dos 1os Sargentos existentes na turma.  
 
(   ) décimo nono ano após o ano-base.  
(   ) vigésimo ano após o ano-base.  
(   ) vigésimo primeiro ano após o ano-base.  
(   ) vigésimo segundo ano após o ano-base.  
(   ) vigésimo terceiro ano após o ano-base.  

 
Marque a alternativa que contém a sequência CORRETA de respostas, 
na ordem de cima para baixo.  

A. ( ) 1, 2, 3, 3, 4.  

B. ( ) 2, 1, 4, 4, 3.  

C. ( ) 2, 3, 3, 3, 3.  

D. ( ) 3, 2, 4, 3, 3.  
 

ANULADA ANULADA DE ORIGEM. 

15ª QUESTÃO – Nos termos da Lei n. 10.826, de 22/12/2003 (dispõe 
sobre registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição, 
sobre o Sistema Nacional de Armas – SINARM, define crimes e dá 
outras providências), marque a alternativa CORRETA.  

A. ( ) O certificado de Registro de Arma de Fogo de uso permitido, em 
determinadas hipóteses previstas no regulamento da lei, pode ser 
expedido pelas Polícias Civis dos Estados ou do Distrito Federal e será 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



precedido de autorização do SINARM.  

B. ( ) Aos residentes em áreas rurais, maiores de 25 (vinte e cinco) anos 
que comprovem depender do emprego de arma de fogo para prover sua 
subsistência alimentar familiar poderá ser concedido pela Polícia 
Federal, após parecer favorável do Ministério da Agricultura, o porte de 
arma de fogo, na categoria caçador para subsistência, de uma arma 
curta de uso permitido, de alma raiada, no calibre .38.  

C. ( ) Os agentes operacionais da Agência Brasileira de Inteligência 
fazem jus ao porte de arma, com validade no âmbito da unidade 
federativa onde estiver sediada a superintendência estadual de lotação 
do servidor, mesmo fora de serviço.  

D. ( ) O certificado de Registro de Arma de Fogo, com validade em todo 
o território nacional, autoriza o seu proprietário a possuir a arma de fogo 
de uso permitido no seu local de trabalho, desde que ele seja o titular ou 
o responsável legal pelo estabelecimento ou empresa.  
 

 

 

ANULADA 

 

Conteúdo fora do programa de matérias 
previstos no edital do concurso. 

33ª QUESTÃO – Nos sistemas de acionamentos de freios automotivos, a 
força aplicada ao pedal de freio é multiplicada e levada às sapatas por 
sistemas: mecânico (por alavancas), hidráulico (por pressão de líquido), 
hidropneumático (combinação da pressão de líquido e pressão de ar), 
pneumático (por pressão de ar). Com referência a esses sistemas, marque 
a alternativa CORRETA.  
 
A. ( ) No funcionamento do sistema de freio hidráulico, o cilindro-mestre é 
uma bomba hidráulica capaz de enviar o fluido hidráulico, isento de 
pressão, através de tubulações rígidas e flexíveis, até os cilindros 
auxiliares.  

B. ( ) No sistema de freio hidropneumático, o motor aciona um compressor 
através do qual o ar comprimido é armazenado em um reservatório, e de lá 
segue para a câmara de ar do hidropneumático através de uma válvula 
(válvula de ar comprimido) que é fechada por meio do balancim de 
comando quando o pedal de freio é acionado.  

C. ( ) O sistema de freio hidráulico utiliza óleo com a finalidade de 
movimentar as sapatas de freio e, assim, frear o veículo.  

D. ( ) No sistema de freio hidráulico, o motor do veículo aciona um 
compressor que fornece ar comprimido ao reservatório. 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ANULADA 
 
 

 

 
 
 
 
Considerando que as propriedades físico-
químicas do fluído de freio são diversas dos 
demais óleos e/ou lubrificantes automotivos; 
para fins assegurar a aplicação do produto 
estritamente no fim a que se destina, é vetado 
o emprego do termo genérico “óleo de freio”.É 
tecnicamente incorreto o emprego do termo 
“óleo de freio”. 
Considerando que o fluido de freio é 
produzido com especificação própria 
denominada por norma técnica internacional, 
e somente pode ser aplicado no sistema 
automotivo específico, ou seja, no sistema de 
freio. 

36ª QUESTÃO – Nos motores de combustão interna, com referência ao 
sistema de lubrificação, analise as assertivas abaixo e, ao final, responda o 
que se pede.  
 

 
 
 
 

 
 
 
 



I. A válvula reguladora de pressão tem por finalidade limitar a pressão 
máxima do óleo lubrificante no sistema. A pressão mínima é controlada 
automaticamente, pelas restrições à passagem do óleo lubrificante 
existentes no motor.  

II. O cárter não é um reservatório de óleo lubrificante.  

III. O cárter possui um bujão roscado para recebimento do óleo e um 
sistema de blow-by que permite a equalização de pressão dos gases que se 
formam devido à compressão, combustão e calor na parte inferior do motor.  

IV. Bomba de óleo é uma bomba de engrenagens que tem por finalidade 
criar um fluxo no óleo para que chegue a todas as partes móveis do motor.  
 
Marque a alternativa CORRETA.  
A. ( ) As assertivas II e III são verdadeiras.  

B. ( ) As assertivas II e IV são falsas.  

C. ( ) As assertivas I e III são falsas.  

D. ( ) As assertivas I e IV são verdadeiras.  
 

 
 

 
 
 

ANULADA 

 
 
A fonte oficial indicada para estudo, indica que 
a bomba de óleo pode ser de três tipos: de 
engrenagens, de rotor, de êmbolo. Dessa 
forma o enunciado da questão foi incorreto.  
Apenas a assertiva I pode ser considerada 
verdadeira. Fato que determina e justifica a 
anulação da questão recorrida. 

 

 

CFS QPE ARMEIRO 

QUESTÃO 
RESPOSTA 
CORRETA 

JUSTIFICATIVA 
EMBASAMENTO LEGAL 

3ª QUESTÃO – Em relação às características presentes no texto lido, 
marque a alternativa CORRETA.  

A. ( ) O texto apresenta linguagem informal, clara e objetiva.  

B. ( ) No texto, há predominância de discurso direto.  

C. ( ) O texto foi escrito em terceira pessoa.  

D. ( ) O texto é curto e de caráter subjetivo.  

 

 

 

 

 

ANULADA 

O texto foi escrito na 3ª e 1ª pessoas do 
discurso. É fato que predomina a 3ª 
pessoa, contudo, há trechos escritos na 
1ª pessoa. Exemplos:  
“O brasileiro é famoso pelo seu jeitinho de 
lidar com as coisas cotidianas.” (3ª 
pessoa); 
“Muitos acham normal falsificar carteirinha 
de estudante [...].” (3ª pessoa); 
“Somos todos humanos e imperfeitos [...].” 
(1ª pessoa); 
“Mudamos um país investindo na 
educação [...].” (1ª pessoa); 
 
Portanto, se na alternativa “C” há a 
afirmação de que o texto foi escrito em 



terceira pessoa, há interpretação de que o 
texto foi totalmente escrito na 3ª pessoa e 
não de forma predominante. 

13ª QUESTÃO – Conforme estabelece a Lei Estadual n. 5.301, de 
10/10/1969 (Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais - 
EMEMG), as Praças serão organizadas em turmas, fixando-se o ano-
base a partir da promoção a 3º Sargento para fins de cômputo do tempo 
e percentuais para promoção por merecimento e por antiguidade. Assim, 
enumere a segunda coluna de acordo com a primeira, ligando os 
períodos e frações correspondentes à promoção por merecimento à 
graduação de subtenente. Ao final, responda o que se pede. 

 
1. 1/2 (um terço) dos 1os Sargentos existentes na turma.  
2. 1/3 (um terço) dos 1os Sargentos existentes na turma.  
3. 1/4 (um quarto) dos 1os Sargentos existentes na turma.  
4. 1/5 (um quarto) dos 1os Sargentos existentes na turma.  
 
(   ) décimo nono ano após o ano-base.  
(   ) vigésimo ano após o ano-base.  
(   ) vigésimo primeiro ano após o ano-base.  
(   ) vigésimo segundo ano após o ano-base.  
(   ) vigésimo terceiro ano após o ano-base.  

 
Marque a alternativa que contém a sequência CORRETA de respostas, 
na ordem de cima para baixo.  

A. ( ) 1, 2, 3, 3, 4.  

B. ( ) 2, 1, 4, 4, 3.  

C. ( ) 2, 3, 3, 3, 3.  

D. ( ) 3, 2, 4, 3, 3.  
 

ANULADA ANULADA DE ORIGEM. 

15ª QUESTÃO – Nos termos da Lei n. 10.826, de 22/12/2003 (dispõe 
sobre registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição, 
sobre o Sistema Nacional de Armas – SINARM, define crimes e dá 
outras providências), marque a alternativa CORRETA.  

A. ( ) O certificado de Registro de Arma de Fogo de uso permitido, em 
determinadas hipóteses previstas no regulamento da lei, pode ser 
expedido pelas Polícias Civis dos Estados ou do Distrito Federal e será 
precedido de autorização do SINARM.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B. ( ) Aos residentes em áreas rurais, maiores de 25 (vinte e cinco) anos 
que comprovem depender do emprego de arma de fogo para prover sua 
subsistência alimentar familiar poderá ser concedido pela Polícia 
Federal, após parecer favorável do Ministério da Agricultura, o porte de 
arma de fogo, na categoria caçador para subsistência, de uma arma 
curta de uso permitido, de alma raiada, no calibre .38.  

C. ( ) Os agentes operacionais da Agência Brasileira de Inteligência 
fazem jus ao porte de arma, com validade no âmbito da unidade 
federativa onde estiver sediada a superintendência estadual de lotação 
do servidor, mesmo fora de serviço.  

D. ( ) O certificado de Registro de Arma de Fogo, com validade em todo 
o território nacional, autoriza o seu proprietário a possuir a arma de fogo 
de uso permitido no seu local de trabalho, desde que ele seja o titular ou 
o responsável legal pelo estabelecimento ou empresa.  
 

 

ANULADA 
Conteúdo fora do programa de matérias 
previstos no edital do concurso. 

 

Belo Horizonte, 02 de setembro de 2016. 

 
 

(a) Flávia Noronha Corrêa, Ten Cel PM 
Chefe do Centro de Recrutamento e Seleção 


