
   

 

 

 

Nota técnica 04/2020-CRS - Concurso nº 0220 – Concurso 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 2020. 
  
Visando melhor compreensão das questões recorridas pelos candidatos do concurso interno supracitado, nos termos do Edital 
DRH/CRS Nº 02/2020, de 17 de fevereiro de 2020, apresentamos o embasamento legal, conforme quadro abaixo: 
 
 
 

QUESTÃO DECISÃO JUSTIFICATIVA 

                                                  PORTUGUÊS 
4ª QUESTÃO - No primeiro verso da segunda estrofe foi 
empregado um recurso de linguagem conhecido como:  
A. ( ) Hipérbole.  
B. ( ) Antítese.  
C. ( ) Sinestesia.  
D. ( ) Anacoluto. 

QUESTÃO 
ANULADA 

Os candidatos solicitam anulação da questão alegando, em 
síntese, que tem-se as palavras “largo” e “fundo” em oposição, 
porém ao analisar os conceitos, nota-se que não são antônimas. 
 
De acordo com Cegalla (2008), Figuras de Linguagem são 
recursos especiais, classificadas em: Figuras de Palavras, 
Figuras de Construção e Figuras de Pensamento. A Antítese é 
uma Figura de Pensamento que consiste na aproximação de 
palavras ou expressões de sentido oposto. No verso em análise 
“É de bom tamanho nem largo nem fundo”, não há expressões 
ou palavras que caracterizam essa Figura de Linguagem, pois 
nenhuma das palavras da frase indica sentido oposto e nem 
mesmo os adjetivos mais próximos: “largo” e “fundo”. 

23ª QUESTÃO – Com base nas previsões normativas do 
Decreto-Lei n. 1.002/1969 – Código de Processo Penal 
Militar, em relação ao crime militar de deserção, marque a 
alternativa CORRETA:  

QUESTÃO 
ANULADA 

O candidato solicita anulação da questão alegando, em síntese, 
que a questão extrapola o conteúdo do Edital, que na alternativa 
“A” exige o conceito de crime militar impróprio, sendo que o 
enunciado se refere ao CPPM, não se encontrando essa 
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A. ( ) O crime militar de deserção é impróprio, estando 
sujeitos os militares estaduais, entretanto, quando a 
conduta típica for a prevista no art. 193, favorecimento a 
desertor, também poderá ser cometido por funcionários 
civis, quando estes estiverem no exercício de funções de 
auxiliar administrativo da PMMG, sendo processados e 
julgados na justiça militar estadual excepcionalmente.  
B. ( ) A contagem dos dias de ausência, para efeito da 
lavratura do termo de deserção, iniciar-se-á à zero hora do 
dia seguinte àquele em que foi verificada a falta 
injustificada do militar.  
C. ( ) Caso seja encontrado qualquer material permanente 
da Fazenda, deixado ou extraviado pelo ausente, o mesmo 
deverá permanecer no mesmo local que foi localizado para 
fins de instrução processual de rito especial, devendo-se 
apenas lavar um Boletim de Ocorrência Simplificado 
destinado ao Comandante do Batalhão.  
D. ( ) Transcorrido o prazo para consumar-se o crime de 
deserção, o comandante da unidade, ou autoridade 
correspondente ou ainda a autoridade superior, deverá 
lavrar um Boletim de Ocorrência endereçado ao Juiz de 
Plantão da Justiça Militar Estadual. 

definição no referido diploma; na alternativa “C” é cobrado tema 
inserto nos arts. 454, § 2º, 456, §§ 1º e 2º, todos do CPPM, os 
quais não estão no programa de matérias, por fim alega que a 
alternativa “D” tem o conteúdo inspirado no art. 454 do CPPM 
que também não se encontra no programa de matérias. 
Acrescenta que o teor do art. 193 do CPPM, referido na 
alternativa “A” não tem relação com o conteúdo cobrado e que 
caso se refira ao art. 193 do CPM, o enunciado da questão diz 
respeito apenas ao CPPM. 
 
Definição de crime militar próprio, impróprio e por extensão, 
cabe à doutrina e não há especificação na legislação castrense 
a esse respeito; O art. 193 do CPM não foi contemplado pelo 
enunciado da questão; A ausência de previsão no conteúdo de 
matérias dos arts. 454, § 2º, 456, §§ 1º e 2º do CPPM, 
realmente estes dispositivos não estão contemplados pelo 
edital, que inclui o capítulo “DA DESERÇÃO EM GERAL”, tendo 
o diploma legal alcançado apenas os arts. 451 a 453, sendo 
necessário conhecimento dos artigos citados para solução da 
questão. 

25ª QUESTÃO – Com base nas previsões normativas do 
Decreto-Lei n. 1.001/1969 - Código Penal Militar, marque a 
alternativa CORRETA:  
A. ( ) O Código Penal Militar estabeleceu como regra que a 
lei penal militar não acompanha os militares brasileiros, 
estaduais ou federais, quando estes se encontrem no 
cumprimento de sua missão constitucional, fora do território 
nacional.  
B. ( ) No âmbito do Código Penal Militar, somente se 
considera o local do fato criminoso na área de 
responsabilidade territorial do Militar em serviço.  
C. ( ) O Código Penal Militar estabeleceu que o tempo do 
crime será o momento da ação ou omissão, mesmo que o 

 
 
 
 

QUESTÃO 
ANULADA 

Os candidatos solicitam a anulação da questão alegando, em 
síntese, que o argumento da alternativa “D” se encontra fora do 
programa de matérias.  
 
A alternativa “D” faz referência a dispositivo legal não incluso no 
programa de matérias, art. 16 do CPM. 
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resultado não ocorra logo após.  
D. ( ) No âmbito do Código Penal Militar, os prazos devem 
ser contados descontando-se o dia do começo. 

30ª QUESTÃO – A Blitz é um tipo de operação policial 
realizada em vias urbanas ou rurais, com a utilização de 
sinalização física, visual e sonora, para abordar veículos e 
seus ocupantes, realizando checagens e vistorias em geral. 
Sobre o conceito de operação policial, nas assertivas 
abaixo, analise e marque “V” se for verdadeira ou “F” se for 
falsa e, em seguida, marque a alternativa que contém a 
sequência de respostas CORRETA, na ordem de cima 
para baixo: 
( ) Conjugação de intervenções, executadas por uma tropa 
ou suas frações constituídas, que exige planejamento 
específico.  
( ) Pode ter caráter técnico, tático, preventivo, repressivo ou 
operacional, educativo ou de treinamento simulado.  
( ) Pode envolver, ainda, intervenções conjugadas de força 
policial-militar, combinadas com outras forças, para o 
cumprimento de missões específicas, com a participação 
eventual de órgãos de apoio da Corporação e de órgãos 
integrantes do Sistema de Defesa Social.  
( ) Ser desenvolvida por Comandos Intermediários, 
Unidades, Subunidades ou outras frações isoladas ou em 
conjunto. 
A. ( ) F, V, V, F.  
B. ( ) V, V, F, V.  
C. ( ) V, V, V, V.  
D. ( ) V, F, V, V. 

RECURSO 
INDEFERIDO 

O candidato solicita a anulação da questão alegando, em 
síntese, que a DGEOp traz como conceito de operação policial 
“o Conjunto de recursos e ações” que possui força normativa 
em relação as demais normas e diretrizes da Corporação, que 
os conceitos não estão em conformidade com a DGEOp, que as 
assertivas I, III e IV estão em conformidade com a Diretriz 
3.02.01/2019, que a referida norma não está no rol de matérias 
do Edital do CFS 2020. Que a Diretriz 3.01.01/2019 revoga 
disposições em contrário. Afirma que o tema central é conceito 
de operação policial trazido pela DGEOp e não pelo Manual-
Técnico Profissional 3.04.03/2013, que o referido manual não 
poderia estar em desarmonia com a DGEOp 2019. 
 
A questão é introduzida com o conceito de Blitz e em seguida 
faz cobranças sem mencionar a fonte. Ressalta-se que faz 
cobranças quanto a conceituação. O teor do conceito usado 
está inserto no Manual-Técnico Profissional 3.04.03/2013 e foi 
cobrando em conformidade com a conceituação. O próprio 
candidato trouxe em seu recurso a afirmação contida na 
DGEOp que ela é genérica em relação as demais normas 
institucionais, assim, as demais normas são específicas em 
relação a referida Diretriz, apresentando os conceitos de forma 
objetiva à temática a ser aplicada. A Diretriz 3.02.01/2019 não 
foi observada para elaboração da questão e sim o Manual 
Técnico-Profissional nº 3.04.03/2013-CG, constante no 
programa de matérias. Ademais, por se tratar de conceito 
verdadeiro ou falso, estando presente no programa de matérias 
estabelecidos no Edital, tem-se que o conteúdo é apto a ser 
cobrado.  
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32ª QUESTÃO – A Instrução n. 3.03.22/2017 – CG 
apresenta os procedimentos básicos de estacionamento e 
posicionamento de viaturas e da guarnição policial militar. 
No posicionamento de motocicletas e seus integrantes em 
policiamento especial em eventos, com base no POP n. 
1.3.0.014, erros devem ser evitados. Marque a alternativa 
INCORRETA:  
A. ( ) Policiais militares agrupados em conversas alheias ao 
serviço, comprometendo a segurança, o cumprimento da 
missão e a imagem institucional.  
B. ( ) Posicionar a motocicleta de modo a contribuir para o 
congestionamento do trânsito ou atrapalhando sua fluidez.  
C. ( ) Deixar as chaves e capacetes na motocicleta.  
D. ( ) Uso imoderado de tecnologias móveis para fins 
particulares, descuidando dos aspectos de segurança 
pessoal e da equipe, bem como comprometendo o 
atendimento à população, o combate ao crime e à 
desordem. 

RECURSO 
INDEFERIDO 

O candidato solicita a anulação da questão alegando, em 
síntese, que todas as alternativas estão corretas, que via de 
regra não se deve deixar chaves e capacetes em motocicletas, 
sendo que a supressão de condicionante, não torna a questão 
incorreta. 
 
A questão cobra a alternativa incorreta em relação ao POP 
1.3.0.014, o qual apresenta dentro das alternativas “Deixar as 
chaves e capacetes na motocicleta, quando do afastamento de 
todos os integrantes da guarnição”, verifica-se que o erro 
enumerado pelo referido POP está condicionado por situação 
específica e não generalista como aduz o candidato. Desta 
forma, nos termos da normativa apresentada na questão, a 
alternativa não é verdadeira, a qual deveria ser assinalada.  

35ª QUESTÃO - De acordo com a Instrução n. 
3.03.23/2017 – CG, que regula os procedimentos 
operacionais em ocorrências de ataques a agências 
bancárias e similares, são ações corretivas, EXCETO:  
A. ( ) Caso haja uso de explosivo durante a ação criminosa 
deverá ser realizado os procedimentos iniciais de 
verificação da agência e presença de artefatos explosivos 
secundários ou não detonados, isolando o local e 
acionando o BOPE nos casos em que objetos suspeitos 
forem localizados.  
B. ( ) Caso haja pessoas alheias ao processo e que 
estejam circulando nos perímetros de atuação e evasão 
dos infratores, deverá determinar que estes se abriguem 
dentro de residências, comércios e locais fora de alcance 
dos criminosos.  
C. ( ) Caso alguém tenha lesão grave, durante qualquer 
procedimento policial militar, a prestação de socorro ao 

 
 
 
 
 
 

RECURSO 
INDEFERIDO 

A candidata solicita a anulação da questão alegando, em 
síntese, que a alternativa “B” afirma que “caso haja pessoas 
alheias ao processo e que estejam circulando no perímetro de 
atuação e evasão dos infratores, deverá determinar que estes 
se abriguem dentro de residências [...], que o fato de determinar 
seria inconstitucional, cita dispositivo constitucional que garante 
a livre circulação. Que a alternativa “D” estaria correta, a 
depender da distância, o deslocamento deveria ser realizado 
por meio motorizado. 
 
A alternativa “B” está descrita de forma literal na Instrução n. 
3.03.23/2017, apêndice I (procedimento operacional padrão – 
POP) ações corretivas – 7. ITEM 1. Quanto a 
Inconstitucionalidade, não merece prosperar, visto que a 
finalidade da norma é preservar vida, bem jurídico de maior 
relevância em relação ao direito de livre circulação. Quanto à 
afirmação que a depender do percurso a ser percorrido, a 
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ferido será prioridade e, caso o desmembramento do 
efetivo para o referido socorro não seja suficiente para a 
continuidade das diligências, as guarnições deverão retrair 
da ocorrência priorizando o apoio a ser prestado.  
D. ( ) Caso haja explosão de caixa eletrônico, os policiais 
militares deverão priorizar o cerco e bloqueio; em caso de 
deslocamento para as agências bancárias (ou alvo da ação 
delitiva) deve se priorizar o deslocamento motorizado – 
ressalta-se que, ocorrida explosão, a principal intenção dos 
infratores é deixar o local. 

melhor forma seria motorizada, sendo a questão correta, o 
enunciado é claro e não admite interpretações vagas, e é 
mandatório avaliar as alternativas em relação à Instrução 
apresentada, estando em desconformidade com o Item 3 das 
Ações corretivas – 7, a qual preconiza que “caso haja explosão 
de caixa eletrônico, os policiais militares deverão priorizar o 
cerco e bloqueio; em caso de deslocamento para as agências 
bancárias (ou alvo da ação delitiva) deve se priorizar o 
deslocamento a pé e à paisana – ressalta-se que, ocorrida 
explosão, a principal intenção dos infratores é deixar o local.”  

36ª QUESTÃO – A Diretriz n 3.01.01/2019 – CG, que trata 
da Diretriz Geral para Emprego Operacional da Polícia 
Militar de Minas Gerais, tem a finalidade de modernizar e 
consolidar as diretrizes gerais para o emprego operacional 
no âmbito da Polícia Militar de Minas Gerais, de forma que 
possa servir como referencial para o alinhamento contínuo 
das ações operacionais em todos os níveis da Corporação, 
principalmente considerando o enfoque primário de 
execução da atividade da polícia ostensiva e de 
preservação da ordem pública, assegurando aos poderes 
constituídos a ambiência necessária ao exercício da 
democracia e viabilidade do estado democrático de direito, 
como uma das instituições garantidoras do bem estar da 
sociedade mineira. Analise as assertivas abaixo marcando 
“V” se for verdadeira ou “F” se for falsa e, em seguida, 
marque a alternativa que contém a sequência de respostas 
CORRETA, na ordem de cima para baixo:  
( ) As reuniões da Gestão de Desempenho Operacional 
(GDO) ocorrem num escalonamento desde o nível de Setor 
nas Unidades Operacionais, passando pelo nível tático até 
a chegada no nível estratégico institucional.  
( ) O modelo de gestão operacional por resultados na 
PMMG será norteado por pressupostos desejáveis para a 
atividade-fim, dentre eles o modelo gerencial que favoreça 
ações/operações descentralizadas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECURSOS 
INDEFERIDOS 

Os candidatos solicitam a anulação da questão alegando, em 
síntese, que a DEGOp em consonância com a Diretriz de 
Polícia Comunitária possui força genérica e principiológica em 
relação às demais normas da Instituição, que tanto a DGEOp 
quanto a Diretriz de Polícia Comunitária faz distinção entre os 
conceitos de Descentralização e Desconcentração; que a 
questão 37 do CHO 2020 considerou uma alternativa incorreta 
ao substituir os termos; afirma que a segunda alternativa da 
questão recorrida seria falsa, no mesmo sentido. 
 
A segunda alternativa, objeto da argumentação do candidato 
está em conformidade com a norma citada na questão, ao 
discriminar que, “O modelo de gestão operacional (...) 
desejáveis para a atividade-fim:  
[...]  
h) modelo gerencial que favoreça ações/operações 
descentralizadas”. Os termos desconcentração e 
descentralização são distintos, acerte razão, contudo ao abordar 
formas de distribuição de atribuições da atividade administrativa. 
Na questão o termo descentralização está empregado na forma 
de execução operacional não se confundindo com aquele. 
Neste contexto, apenas a fim de verificar a extensão do termo, 
destaca-se os ensinamentos de Carvalho Filho (2015, p. 357), 
ao afirmar que “É importante, ainda, não confundir a 
descentralização com o que a doutrina denomina de 
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( ) Para o emprego operacional devem-se considerar as 
variáveis de policiamento ostensivo, que são critérios pré-
definidos, que permitem a identificação e padronização 
terminológica a cargo da PMMG.  
( ) A Atividade de Inteligência Segurança Pública é a 
responsável pelo processamento metódico e sistemático de 
informações, e trata-se de uma estratégia para 
potencializar os serviços da PMMG, possibilitando decisões 
científicas, aliada tanto à Polícia Comunitária quanto a 
Polícia Orientada para Solução de Problemas.  
( ) O Planejamento prospectivo é o que mais se adequa à 
realidade da Polícia Militar, por estar voltado para as 
contingências e para o futuro da organização. 
A. ( ) V, F, V, V, F.  
B. ( ) F, V, V, F, V.  
C. ( ) V, F, F, V, F.  
D. ( ) V, V, V, V, V. 

desconcentração. Aquela implica a transferência do serviço para 
outra entidade. A desconcentração, que é processo 
eminentemente interno, significa apenas a substituição de um 
órgão por dois ou mais com o objetivo de melhorar e acelerar a 
prestação do serviço.” 
Como visto, não se trata de transferência de serviço e sim forma 
de emprego operacional, afastando de pronto a conceituação 
doutrinária do Direito Administrativo, estando latente na Diretriz 
apresentada.  

38ª QUESTÃO – O Decreto n. 9.847/2019, que 
regulamenta a Lei n. 10.826/2003, para dispor sobre a 
aquisição, o cadastro, o registro, o porte e a 
comercialização de armas de fogo e de munição e sobre o 
Sistema Nacional de Armas e o Sistema de Gerenciamento 
Militar de Armas. Analise as assertivas abaixo que trata do 
Sistema Nacional de Armas e marque a alternativa 
CORRETA:  
I - Cadastramento de armas de fogo adulteradas, sem 
numeração ou com numeração raspada será feito no 
Sinarm com as características que permitam a sua 
identificação Exercer com liberdade, a profissão em todo o 
território nacional.  
II - Serão, ainda, cadastradas no Sinarm as ocorrências de 
extravio, furto, roubo, recuperação e apreensão de armas 
de fogo de uso permitido ou restrito. III - A Polícia Federal 
deverá informar às secretarias de segurança pública dos 
Estados e do Distrito Federal os registros e as autorizações 

 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 
ANULADA 

Os candidatos solicitam a anulação da questão alegando, em 
síntese, que o trecho “Exercer com liberdade, a profissão em 
todo o território nacional” da assertiva I, não encontra 
correspondência no Decreto 9.847/2019. Por esse motivo a 
assertiva está incorreta, vindo a questão 38 restar sem opção 
de resposta, devendo ser anulada. 
 
O art. 3º, §5º do Decreto 9.847/2019 prevê apenas: “o 
cadastramento de armas de fogo adulteradas, sem numeração 
ou com numeração raspada será feito no SINARM com as 
características que permitam a sua identificação”. Portanto, a 
inclusão do trecho “Exercer com liberdade, a profissão em todo 
o território nacional” torna a assertiva I incorreta. 
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de porte de armas de fogo existentes nos respectivos 
territórios.  
IV - A Polícia Federal deverá celebrar convênios com os 
órgãos de segurança pública dos Estados e do Distrito 
Federal para possibilitar a integração de seus sistemas 
correlatos ao Sinarm.  
Estão CORRETAS as assertivas:  
A. ( ) Todas estão corretas.  
B. ( ) I e III, apenas.  
C. ( ) I, II e III, apenas.  
D. ( ) II, III e IV, apenas. 

40ª QUESTÃO – O Manual Técnico-profissional n. 
3.04.02/2013 - CG traz os níveis de intervenção durante 
uma abordagem policial. Sobre a tática de abordagem a 
pessoas (abordado aparentemente desarmada), nas 
assertivas abaixo, analise e marque “V” se for verdadeira 
ou “F” se for falsa e, em seguida, marque a alternativa que 
contém a sequência de respostas CORRETA, na ordem de 
cima para baixo:  
( ) Quando o comportamento do abordado for cooperativo, 
o revistador deve adotar a postura de prontidão (mãos 
livres) quando for se aproximar para realizar a busca 
pessoal.  
( ) Quando o comportamento do abordado for resistente 
passivo, o policial verbalizador, caso o abordado não ceda, 
deverá aplicar técnica de controle físico, podendo ainda 
fazer uso de IMPO.  
( ) Quando o comportamento do abordado for resistente 
ativo, o policial revistador deverá iniciar a abordagem na 
posição de arma localizada e caso o abordado não ceda, 
será o responsável por assumir a verbalização.  
( ) Quando o comportamento do abordado for resistente 
passivo, o policial verbalizador deverá iniciar na postura de 
prontidão.  
A. ( ) V, V, F, F.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECURSOS 
INDEFERIDOS 

Os candidatos solicitam a anulação da questão alegando, em 
síntese, que a primeira assertiva da questão precisa ser 
considerada falsa, uma vez que, ao determinar que a “postura 
de prontidão” deve ser adotada para o abordado aparentemente 
desarmado e cooperativo, contraria o Manual Técnico-
Profissional nº 3.04.03/2013-CG, pois este prescreve que a 
“postura aberta” deveria ser adotada nesse caso. 
 
Com supedâneo do Quadro 3 – Tática de Abordagem a 
Pessoas - “abordado aparentemente desarmado”, presente na 
página 67 do Manual Técnico-profissional nº 3.04.02/2013 - CG 
(Caderno Doutrinário 2), pode-se afirmar que as aletrantivas em 
comento são transcrições literais do conteúdo realçado no 
documento supracitado. Segundo o Manual, para um abordado 
com comportamento cooperativo e estando aparentemente 
desarmado, o policial Revistador/Segurança deve, ao se 
aproximar para realizar a busca pessoal, adotar a postura de 
prontidão (mãos livres), o que impõe considerar a primeira 
assertiva como verdadeira. Neste sentido, de acordo com o 
mesmo dispositivo, o policial verbalizador, sim, deverá “iniciar a 
abordagem adotando a postura aberta (mãos livres).” 
Concomitantemente, o segundo policial, ainda na função de 
Segurança, estará “na posição de arma localizada,” adotando a 
“postura de prontidão (mãos livres) quando for se aproximar 
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B. ( ) V, F, F, V.  
C. ( ) F, V, F, V.  
D. ( ) V, F, V, F. 

para realizar a busca pessoal,” momento em que passa à 
função de revistador, como destacado na questão. 

 

 
Belo Horizonte, 03 de novembro de 2020. 

 
 

IVANA FERREIRA QUINTÃO, TEN CEL PM 
CHEFE DO CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 
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