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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. 

CFS/2020 
(Edital DRH/CRS n. 02/2020, de 17 de fevereiro de 2020). 

 
Língua Portuguesa e Conhecimentos Profissionais. 

 

NOME:   _______________________________________________________________. 

CPF: ________________________________ IDENTIDADE: _____________________. 

CIDADE PROVA: ________________________________SALA: __________________. 

ESCOLA: _____________________________________________ DATA: __________. 
 

ORIENTAÇÕES AOS CANDIDATOS: 
 

1. Respeitar rigorosamente as normas de prevenção da COVID-19. 

2. Abra este caderno de prova somente quando autorizado. 

3. Prova sem consulta. 

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

cada e valor total de 100 (cem) pontos. 

5. Para cada questão existe somente uma resposta correta. 

6. Responda as questões e marque a opção na folha de respostas, usando caneta 

(tinta azul ou preta). É proibido utilizar lápis, lapiseira ou similares e borracha. 

7. 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.  

8. O tempo máximo permitido para a realização das provas (objetiva e dissertativa) será 

de 04 (quatro) horas, assim distribuídas: a) das 8:30 às 11:30 horas: Resolução da 

prova objetiva e o preenchimento da folha de respostas; b) das 11:30 às 12:30 horas: 

confecção da redação.  

9. É proibido o porte, a posse de lápis, lapiseira, borracha, de aparelhos e 

equipamentos eletrônicos, computadores, máquinas calculadoras, telefones 

celulares, relógios de qualquer tipo, alarmes de veículos, chaves ou outros similares. 

10. Iniciada a prova, os candidatos somente poderão deixar a sala, e a esta retornar, 

exclusivamente para uso de sanitários ou bebedouros (respeitadas as regras de 

controle e prevenção da COVID-19) e, depois de transcorrido o tempo mínimo de 

01h (uma hora), e devidamente acompanhados. A partir do início da 3ª (terceira) 

hora de realização das provas até o seu final, nenhum candidato poderá ausentar-se 

da sala sem ter entregue, definitivamente, a folha de respostas da prova objetiva. 

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

prova objetiva e o caderno de provas, devidamente preenchidos conferidos e 

assinados. 
 

_____________________________________________________________ 

Assinatura do Candidato 
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Leia, atentamente, o texto abaixo e, em seguida, responda às questões propostas. 
 

 
LÍNGUA PORTUGUESA 

                                                       
Funeral de um Lavrador 

Chico Buarque 
 

Esta cova em que estás com palmos medida 

É a conta menor que tiraste em vida 

É a conta menor que tiraste em vida 

 

É de bom tamanho nem largo nem fundo 

É a parte que te cabe deste latifúndio 

É a parte que te cabe deste latifúndio 

 

Não é a cova grande, é cova medida 

É a terra que querias ver dividida 

É a terra que querias ver dividida 

 

É uma cova grande pra teu pouco defunto 

Mas estarás mais ancho que estavas no mundo 

estarás mais ancho que estavas no mundo 

 

É uma cova grande pra teu defunto parco 

Porém mais que no mundo te seguirás largo 

Porém mais que no mundo te seguirás largo 

 

É uma cova grande pra tua carne pouca 

Mas a terra dada, não se abre a boca 

É a conta menor que tiraste em vida 

É a parte que te cabe deste latifúndio 

É a terra que querias ver dividida 

Estarás mais ancho que estavas no mundo 

Mas a terra dada, não se abre a boca. 
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1ª QUESTÃO – O texto faz uma alusão à: 
 

A. (   ) Utopia. 
B. (   ) Prisão. 
C. (   ) Passamento. 
D. (   ) Compaixão. 
 
2ª QUESTÃO -  Na citação da palavra “mundo” é correto afirmar que: 
 
A. (   ) O mundo é visto como opressor. 
B. (   ) Foi apresentada uma conotação positiva. 
C. (   ) Para o eu lírico o mundo é o local onde ele sente amor. 
D. (   ) O mundo é o local de aconchego para o eu lírico. 

 
3ª QUESTÃO -  O segundo verbo do segundo verso da primeira estrofe apresenta: 
 
A. (    ) Uma hipótese no futuro. 
B. (    ) Uma situação simultânea ao ato de fala. 
C. (    ) Uma projeção de situação concreta. 
D. (    ) Uma situação no passado completamente concluída. 

 
4ª QUESTÃO -  No primeiro verso da segunda estrofe foi empregado um recurso de 
linguagem conhecido como: 
 

A. (   ) Hipérbole. 
B. (   ) Antítese. 
C. (   ) Sinestesia. 
D. (   ) Anacoluto. 

 
5ª QUESTÃO – No trecho do texto “É a conta menor que tiraste em vida”, o sujeito do 
verbo em destaque é: 
 
A. (   ) Indeterminado. 
B. (   ) Oração sem sujeito. 
C. (   ) Composto. 
D. (   ) Oculto. 

 
6ª QUESTÃO – Observe o enunciado empregado no trecho do texto: “ Esta cova em que 
estás com palmos medida”. O pronome relativo em destaque exerce a função sintática de: 
 
A. (   ) Sujeito. 
B. (   ) Adjunto adverbial. 
C. (   ) Adjunto adnominal. 
D. (   ) Objeto indireto. 

 
 



 

PROVA PARA ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS DA PMMG – CFS/2020 
 

           CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO – A BUSCA PELA EXCELÊNCIA EM CONCURSOS.            5 

 

7ª QUESTÃO – Sobre este outro trecho do texto: “Estarás mais ancho que estavas no 
mundo - Mas a terra dada, não se abre a boca”. A conjunção destacada explicita uma 
relação semântica de: 
 

A. (   ) Alternância. 
B. (   ) Conclusão. 
C. (   ) Oposição. 
D. (   ) Explicação. 
 
 

8ª QUESTÃO – Indique o item em que o elemento mórfico destacado está incorretamente 
analisado: 
 
A. (   ) Pensas – desinência verbal de 1ª pessoal do plural. 
B. (   ) Infeliz – prefixo. 
C. (   ) Menina – desinência nominal de gênero. 
D. (   ) Frentista – sufixo. 
 
 

9ª QUESTÃO – Assinale a frase CORRETA no que diz respeito à concordância: 
 
A. (   ) Esta calça é cara. 
B. (   ) É proibida entrada. 
C. (   ) As frutas custaram caras? 
D. (   ) As fotografias seguem anexa à carta. 

 

 
10ª QUESTÃO – Entre as frases abaixo, há apenas uma na qual o acento indicador de 
crase está empregado em desacordo com a variedade padrão escrita. Indique-a: 
 

A. (   ) A garota foi levada à presença do gerente. 
B. (   ) Chegamos à biblioteca a uma hora da tarde. 
C. (   ) Diga não às drogas. 
D. (   ) A comunidade preferiu vir à pé até a cidade. 

 
 
 

11ª QUESTÃO – De acordo com o Decreto-Lei n. 667/1969, que reorganiza as Polícias 
Militares e os Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, dos Territórios e do Distrito 
Federal, pode-se afirmar que: 
 
I -  Ao pessoal das Polícias Militares, em serviço ativo, é autorizado fazer parte de 

firmas comerciais, de empresas industriais de qualquer natureza ou nelas exercer 
função remunerada, desde que o seu faturamento não ultrapasse a R$ 1.000.000,00 
(um milhão de reais) por mês.   

II -  É autorizado a integrantes das Polícias Militares o comparecimento fardado em 
manifestações de caráter político-partidário, desde que seja previamente candidato. 

III -  Os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações 
especiais dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios são 
estabelecidas em leis específicas dos entes federativos. 

IV -  A remuneração do militar reformado por invalidez decorrente do exercício da função 
ou em razão dela será sempre integral, devendo ser calculada com base na 
remuneração do posto ou da graduação que possuir por ocasião da transferência 
para a inatividade remunerada. 
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Estão CORRETAS as assertivas: 
 

A. (   )  I, II e III, somente.  
B. (   )  III e IV, somente. 
C. (   )  II e III, somente. 
D. (   )  II, III e IV, somente. 
 
 

12ª QUESTÃO – Com relação à promoção das Praças, nos termos da Lei n. 5.301/1969, 
que contém o Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais, analise as assertivas 
abaixo. 
 

I -  Promoção é o acesso gradual e sucessivo das praças das instituições militares 
estaduais à graduação superior e será concedida por ato do Comandante-Geral, em 
25 de dezembro, sendo a promoção por tempo de serviço exclusiva de Cabos e 
Soldados da ativa. 

II -  O exame de aptidão profissional- EAP será aplicado a todos os 3º Sargentos e 1º 
Sargentos, independentemente do Quadro, e versará sobre matéria de interesse das 
instituições militares estaduais a ser definido por ato do respectivo Comandante-
Geral, sendo o seu resultado apto a alterar a ordem de classificação por antiguidade. 

III -  Havendo necessidade de adequar o efetivo existente ao previsto em lei, o Alto-
Comando, órgão colegiado composto por Oficiais do último posto da ativa, poderá 
alterar os períodos e as frações previstos para a promoção, desde que haja 
consentimento do Governador de Estado. 

IV -  A promoção por tempo de serviço à graduação de Cabo independe de curso de 
formação específico. 

 
Estão CORRETAS as assertivas: 
 

A. (   )  I, II e IV, apenas. 
B. (   )  I e IV, apenas. 
C. (   )  I, III e IV apenas. 
D. (   )  II e III, apenas. 
 
13ª QUESTÃO – De acordo com a Lei n. 14.310/2002, que dispõe sobre o Código de 
Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais, especificamente sobre a 
natureza, a amplitude e a execução das sanções disciplinares, analise as assertivas 
abaixo.  
 
I -  A prestação de serviço consiste na atribuição ao militar de tarefa, preferencialmente 

de natureza administrativa, fora de sua jornada habitual, correspondente a oito 
horas, sem remuneração extra. 

II -  As sanções disciplinares de militares serão publicadas em boletim reservado, e o 
transgressor notificado pessoalmente, sendo vedada a sua divulgação ostensiva, 
salvo quando o conhecimento for imprescindível ao caráter educativo da 
coletividade, não havendo a necessidade de manifestação do CEDMU e parecer 
conclusivo do oficial Chefe da Seção de Recursos Humanos da Unidade. 

III -  Poderão ser aplicadas as medidas de cancelamento de matrícula, com desligamento 
de curso, estágio ou exame, destituição de cargo, função ou comissão e 
movimentação de unidade ou fração, independentemente das demais sanções, 
porém, não se pode aplicar de forma cumulativa com elas. 

IV -  A suspensão consiste em uma interrupção temporária do exercício de cargo, 
encargo ou função, não podendo exceder a dez dias, sendo que os dias de 
suspensão não serão remunerados e que o militar suspenso perderá todas as 
vantagens e direitos decorrentes do exercício do cargo, encargo ou função. 
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Estão INCORRETAS as assertivas: 
 
A. (   )  II, III e IV, apenas. 
B. (   )  I, II e III, apenas. 
C. (   )  I e II, apenas. 
D. (   )  III e IV, apenas. 

 
14ª QUESTÃO – De acordo com a Resolução Conjunta n. 4.220/2012, que cria o Manual 
de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares de Minas Gerais 
(MAPPA), no que se refere à Sindicância Administrativa Disciplinar – SAD, analise as 
assertivas abaixo.  
 
I -  O prazo regulamentar para elaboração da SAD é de 30 (trinta) dias úteis, podendo 

ser prorrogado por até 20 (vinte) dias úteis em casos de necessidade, pela 
autoridade militar delegante, quando tempestivo e devidamente motivado pelo 
sindicante. 

II -  A contagem do prazo inicia-se no primeiro dia útil seguinte ao do recebimento da 
portaria pelo sindicante, não o desobrigando de adotar as providências imediatas 
que a apuração requeira, especialmente levantamentos no local do fato, entrevistas, 
coletas de documentos e quaisquer outras diligências prementes. 

III -  A SAD é uma modalidade de processo disciplinar acusatório, com rito e 
procedimentos próprios, e tem por finalidade apurar a autoria, a materialidade e o 
nexo de causalidade de transgressões disciplinares praticadas por militares 
estaduais no exercício ou não de suas funções, além de apurar condutas irregulares 
cometidas pelos servidores civis que prestam serviços na PMMG. 

IV -  Os atos de prorrogação, renovação, sobrestamento e dessobrestamento, não 
necessitam de publicação, bastando juntar aos autos o despacho da autoridade 
competente, devendo alimentar, de imediato, o Sistema Informatizado da Instituição. 

 

Estão CORRETAS as assertivas: 
 

A. (   )  I e II, apenas. 
B. (   )  II e IV, apenas. 
C. (   )  II, III e IV, apenas. 
D. (   )  I, II e IV, apenas. 
 
 

 

15ª QUESTÃO – De acordo com a Instrução Conjunta de Corregedorias n. 01/2014 - 
ICCPM/BM N. 01/14, que estabelece padronização sobre as atividades administrativas e 
disciplinares no âmbito da PMMG e do CBMMG, alterada pela Instrução Conjunta de 
Corregedorias n. 04/2014 - ICCPM/BM n. 04/2014, que estabelece nova redação ao art. 
54 da ICCPM/BM n. 01/2014, no que tange às obrigações do detentor de armários 
cedidos pela Administração Militar, especificamente sobre o controle de armários em lugar 
sujeito à Administração Militar, analise as assertivas abaixo.  
 
 

I -  Os armários existentes em lugar sujeito à Administração Militar devem permanecer 
trancados e identificados com números e postos/graduações de seus detentores, 
tendo por objetivo prevenir e reprimir a guarda de objetos ilícitos em situação 
irregular nos referidos armários, permitindo um controle efetivo e pronta identificação 
do responsável, em caso de uso indevido do bem. 
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II -  Os armários são cedidos a título gratuito pela Administração, para que seus usuários 
(militares e servidores civis) os utilizem de forma regular e adequada, guardando em 
seu interior objetos de sua propriedade ou posse, porém, o usuário não precisa 
observar qualquer condição impostas pela Administração Militar, tendo como 
fundamento os princípios constitucionais da inviolabilidade da propriedade e da 
intimidade. 

III -  O militar detentor de armário cedido pela Administração das Unidades das IME deve 
submeter-se à coordenação e controle do bom uso do bem público (armário), que se 
dará por intermédio da autoridade militar competente (Comandante, Diretor, Chefe), 
ou por quem suas vezes fizer. 

IV -  O militar detentor de armário cedido pela Administração das Unidades das IMEs 
deve proceder à imediata abertura do armário, quando determinado, para fins de 
realização de vistorias periódicas, a critério razoável da Administração Militar, 
buscas em casos de fundada suspeita, ou outras situações legalmente previstas. 

 
Estão CORRETAS as assertivas: 
 
A. (   )  I, II e III, apenas. 
B. (   )  III e IV, apenas. 
C. (   )  I e IV, apenas. 
D. (   )  I, III e IV, apenas. 

 
 

16ª QUESTÃO – De acordo com a Instrução Conjunta de Corregedorias n. 02/2014 - 
ICCPM/BM n. 02/14, que estabelece padronização sobre as atividades de Polícia 
Judiciária Militar no âmbito da PMMG e CBMMG, marque a assertiva CORRETA: 
 
A. (   ) O Comandante com responsabilidade territorial em que se deu a consumação ou 

a tentativa do fato tido criminoso é o primeiro na linha de prioridade para a 
lavratura do APF. 

B. (   ) O flagrante eficiente, previsto na lei processual comum, por meio do qual as 
pessoas são inquiridas separadamente em termos próprios e destacados entre 
si, compondo, ao final, um todo de natureza modular unido pelo auto de prisão 
em flagrante delito, de maneira alguma deve ser empregado para a lavratura do 
flagrante de crime militar, por força do princípio da separação dos poderes 
definido na própria Constituição Federal. 

C. (   ) Nas ocorrências em que a intervenção policial resulte morte (consumada ou 
tentada) de qualquer pessoa, o oficial Coordenador do turno de serviço deverá 
confeccionar um relatório circunstanciado dos fatos e encaminhará no primeiro 
dia útil subsequente ao respectivo Comandante, não havendo a necessidade de 
cientificar imediatamente a Corregedoria/Subcorregedoria ou equivalente. 

D. (   ) Os militares envolvidos diretamente em ocorrências com resultado letal deverão 
ser afastados temporariamente do serviço operacional, não havendo a 
necessidade de ser encaminhado ao serviço psicológico, tendo em vista ser uma 
rotina do serviço policial militar. 
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17ª QUESTÃO – De acordo com a Instrução Conjunta de Corregedorias n. 03/2014 - 

ICCPM/BM n. 03/14, que estabelece alcance do disposto nos artigos 174 (O militar 

dispensado de suas atividades rotineiras ficará, em regra, obrigado a atender às citações 

e notificações em processos e procedimentos administrativos) e 175, caput (A licença 

e/ou internação de militares acusados em processos disciplinares diversos, a princípio, 

por si só, não deve conduzir à paralisação dos trabalhos, podendo seguir com 

acompanhamento do defensor(a) que o represente por meio de procuração, caso haja ou 

por meio de defensor “ad doc”), do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos 

(MAPPA), marque a assertiva INCORRETA: 

 
A. (   ) O termo “citações” constante do art. 174 do MAPPA, para os fins a que se 

destina, deve ser entendido sempre como “notificação” que se presta, 
exclusivamente, à convocação de militar para se fazer presente aos atos 
probatórios nos processos e procedimentos administrativos, observados os 
princípios da ampla defesa e do contraditório. 

B. (   ) Com relação ao alcance do art. 175 do MAPPA, a concessão de licença saúde 
ao militar acusado conduz, necessariamente, à paralisação do respectivo 
processo disciplinar, tendo em vista que o acusado estará impossibilitado de 
exercer seu direito aos postulados constitucionais da ampla defesa e do 
contraditório, resultando assim em nulidade absoluta. 

C. (   ) Com relação ao alcance do art. 174 do MAPPA, a dispensa saúde implicará no 
afastamento temporário ou definitivo do exercício de determinado serviço de 
natureza policial ou de bombeiro militar e, consequentemente, na readaptação 
funcional do militar em atividades laborais compatíveis. 

D. (   ) Com relação ao alcance do art. 175 do MAPPA, ao militar com licença a saúde 
que, devidamente notificado acerca de sua participação facultativa aos atos de 
instrução do processo disciplinar de qualquer natureza, não vier a comparecer e 
não nomear defensor que o represente, ser-lhe-á designado defensor “ad hoc”, 
quando a norma exigir, como forma de garantir o exercício do contraditório. 

 
 

18ª QUESTÃO – De acordo com a Lei n. 14.310/2002, que dispõe sobre o Código de 
Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais, especificamente sobre o 
julgamento das transgressões, marque a assertiva que não se refere a uma causa de 
justificação. 
 

A. (   ) Evitar mal maior, dano ao serviço ou à ordem pública. 
B. (   ) Ter sido cometida a transgressão na prática de ação meritória. 
C. (   ) Motivo de força maior ou caso fortuito, plenamente comprovado. 
D. (   ) Ter sido cometida a transgressão para evitar consequências mais danosas que a 

própria transgressão disciplinar. 
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19ª QUESTÃO – De acordo com a Resolução Conjunta n. 4.220/2012, que cria o Manual 
de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares de Minas Gerais 
(MAPPA), especificamente quanto ao Processo Administrativo Exoneratório - PAE, 
marque a assertiva INCORRETA.  
 

A. (   ) O Processo Administrativo Exoneratório (PAE) é destinado a examinar e dar 
parecer sobre a exoneração do serviço público de militar ou civil, incluindo a 
hipótese do discente reprovado no curso de formação que era civil antes do seu 
início. 

B. (   ) O Comandante de Companhia Independente é uma das autoridades 
competentes para instaurar o Processo Administrativo Exoneratório – PAE. 

C. (   ) O acusado, ou seu advogado, deverá ser notificado para apresentar defesa 
prévia e o rol de testemunhas, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas antes do 
seu interrogatório. 

D. (   ) O PAE será elaborado por autoridade processante, que deverá ser um oficial de 
maior grau hierárquico do militar acusado, exceto quando se tratar de Cabo ou 
Soldado, cuja autoridade processante poderá ser, no mínimo, um Sargento 
PM/BM. 

 
20ª QUESTÃO – A Diretriz n. 3.01.10/2019 norteia a atuação da Polícia Militar segundo a 

filosofia de Polícia Comunitária, além oferecer meios para o fortalecimento do processo de 

“empoderamento” dos cidadãos, no sentido de compartilharem entre si e a polícia a tarefa 

de planejar práticas para antecipar a eclosão do crime e o medo do crime.  Assim, 

podemos afirmar em relação a esta filosofia, EXCETO: 

 

A. (   ) Ultrapassa o simples atendimento de ocorrências e desenvolvimento de 
inquéritos, bem como a simples lida com as causas dos problemas. 

B. (   ) Propõe uma mudança cultural na polícia, em que a população deixa de ser 
apenas fonte de informação e passa a ser parceira na solução dos problemas.  

C. (   ) Alia o profissionalismo, a especialização e as técnicas de resolução de 
problemas, acrescentando um componente fundamental: a tecnologia.  

D. (   ) Reconhece que a polícia, por mais profissional e especializada que seja, não 
consegue lidar sozinha com o crime, a desordem e o medo do crime. 

 
 

21ª 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. 
 

I -  Em se tratando do direito à vida, este caráter jus fundamental da menção à vida 
resta intuitivo. Não bastasse a consagração de tal norma-princípio insculpida no 
caput do art. 5º da CRFB de 1988, o mesmo artigo ainda reafirma que no Brasil 
“nunca haverá pena de morte”. 

II -  Preconiza o art. 5º da CRFB de 1998 que todos são iguais perante a lei, sem 
distinção de qualquer natureza [...] e que “homens e mulheres são iguais em direitos 
e obrigações, nos termos desta Constituição”, sendo assim, o prazo constitucional 
estabelecido para a licença paternidade, em caso de nascimento de prole, é 
temporalmente de forma igualitária, à licença maternidade. 

III -  A Carta magna brasileira de 1988 garante o livre exercício profissional em nosso 
país, e permite a prática de qualquer profissão, trabalho ou ofício que atender às 
qualificações profissionais estipuladas em nosso ordenamento jurídico. 

IV -  O princípio constitucional do “devido processo legal” visa, sobretudo, assegurar às 
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partes o exercício de suas faculdades e poderes processuais na defesa dos seus 
direitos em juízo, bem como o regular exercício da jurisdição estatal. É o direito a um 
procedimento adequado e inerente a todas as pessoas, indistintamente. 

 
Estão CORRETAS as assertivas: 
 

A. (   ) I, II e III, apenas. 
B. (   ) II e IV, apenas. 
C. (   ) Todas estão incorretas. 
D. (   ) III e IV, apenas.  

 
 

22ª QUESTÃO – O Comandante de uma Unidade Operacional da PMMG (no posto de 
Tenente Coronel PM), delegou atribuições e competências de Polícia Judiciária Militar 
para um Capitão PM Comandante de Companhia (da mesma Unidade) para apuração de 
fatos em âmbito de Inquérito Policial Militar-IPM. Por sua vez, o referido Capitão PM, ao 
receber os autos de IPM (como encarregado), verificou que não havia ocorrido a 
designação do escrivão pela autoridade delegante e por isso, procedeu a designação de 
um 3º Sargento PM como tal.   
 

Com base nas previsões normativas do Decreto-Lei n. 1.002/1969 – Código de Processo 
Penal Militar, marque a alternativa CORRETA: 
 

A. (    ) Os trabalhos e diligências inquisitoriais, do referido IPM, podem transcorrer 
normalmente, pois a designação de escrivão para o inquérito caberá ao 
respectivo encarregado, se não tiver sido feita pela autoridade que lhe deu 
delegação para aquele fim, sendo que o escrivão deve ser segundo ou primeiro-
tenente, se o indiciado for oficial, e em sargento, subtenente ou suboficial, nos 
demais casos. 

B. (    ) Os autos de IPM devem, obrigatoriamente, retornar para o respectivo 
Comandante da Unidade para que seja feito a designação do escrivão, saneando 
o respetivo erro de competência. 

C. (    ) Somente as peças do inquérito produzidas pelo Encarregado do IPM serão 
colocadas em ordem cronológica, com as folhas numeradas e rubricadas, pelo 
escrivão, sendo a demais anexadas em apêndices quantos forem o necessário. 

D. (    ) Não se faz necessário despacho dos documentos juntos, pelo encarregado, para 
que o escrivão junte aos autos de IPM, sendo suficiente que o respectivo 
escrivão faça um relatório constando de onde o documento é oriundo. 

 

 
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: 
 

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. 
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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. 

 
 
24ª QUESTÃO –   Um Policial Militar sentinela de um Batalhão da PMMG, ao iniciar o seu 
turno de serviço, se equipa na respectiva intendência, com um par de algemas. No 
entanto, ao findar de seu turno não se desequipa do referido par de algemas, que tinha 
posse em razão do seu cargo de sentinela, apropriando-se assim do citado bem móvel 
público. 

 

Considerando, em tese, que a conduta descrita acima se amolda ao cometimento de um 
crime militar, e com base nas previsões normativas do Decreto-Lei n. 1.001/1969 - Código 
Penal Militar, marque a alternativa que contenha a tipificação CORRETA:  

 

A. (    ) Furto. 
B. (    ) Roubo. 
C. (    ) Peculato. 
D. (    ) Furto de uso. 
 
 
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 resultado não ocorra logo após. 

D. (    ) No âmbito do Código Penal Militar, os prazos devem ser contados descontando-
se o dia do começo.  

 
 
26ª QUESTÃO – Com base nas previsões normativas do Decreto-Lei n. 2.848/1940 – 
Código Penal Comum, marque a alternativa CORRETA: 
 

A. (    ) O preso não deve trabalhar e se o fizer, não poderá ser remunerado. 
B. (    ) O Juiz poderá, excepcionalmente, nos casos de grande comoção e clamor social, 

impor penas privativas de liberdade maiores que os limites estabelecidos na 
sanção correspondente a cada tipo legal de crime. 

C. (    ) É isento de pena o agente que por embriaguez preordenada, era, ao tempo da 
ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato. 

D. (    ) As mulheres devem cumprir pena em estabelecimento próprio, observando-se os 
deveres e direitos inerentes à sua condição pessoal. 
  

27ª QUESTÃO – Nos termos da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, 
marque a alternativa CORRETA: 
 

A. (    ) Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública; 
aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, 
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incumbe a execução de atividades de defesa civil. 
B. (    ) Às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, 

ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração 
de todas as infrações penais. 

C. (    ) Resoluções e Decretos dos respectivos Comandantes, Chefes e Diretores 
disciplinarão a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela 
segurança pública. 

D. (    ) Os governadores de Estados poderão criar Guardas Municipais para 
complementar o efetivo policial de cada Estado, sendo destinadas 
exclusivamente à proteção de seus bens, serviços e instalações. 

 
 
28ª QUESTÃO – Nos termos da Constituição do Estado de Minas Gerais de 1989, 
marque a alternativa CORRETA: 
 
A. (    ) O Policial Militar, enquanto em efetivo serviço, pode estar filiado a partidos 

políticos. 
B. (    ) O Policial Militar condenado na Justiça Comum por mais de 01 ano de pena, por 

sentença transitada e julgada será submetido ao Tribunal de Justiça Militar para 
julgamento de perda de posto/graduação e a patente caso seja oficial.  

C. (    ) Os direitos, deveres, garantias e vantagens do servidor militar e as normas sobre 
admissão, promoção, estabilidade, limites de idade e condições de transferência 
para a inatividade serão estabelecidos pelas Constituições da República 
Federativa do Brasil e do Estado de Minas Gerais. 

D. (    ) São militares do Estado os integrantes da Polícia Militar e do Corpo de 
Bombeiros Militar, que serão regidos por estatuto próprio estabelecido em lei 
complementar. 
 

 
29ª QUESTÃO – Com base nas previsões normativas do Decreto-Lei n. 2.848/1940 – 
Código Penal Comum, marque a alternativa CORRETA: 
 

A. (    ) Constitui-se crime de homicídio, na modalidade qualificada, se é cometido contra 
autoridade ou agente descrito nos artigos 142 e 144 da Constituição Federal, 
integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no 
exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro 
ou parente consanguíneo até terceiro grau, em razão dessa condição, apenado 
de 12 a 30 anos. 

B. (    ) Tentativa de suicídio ou automutilação é crime previsto no artigo 122 do Código 
Penal Comum, e somente será apenado se ocorrer o resultado materialístico. 

C. (    ) Se a entrada ou permanência em casa alheia for rápida e temporária, mesmo 
contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, não se constitui crime de 
invasão de domicílio, e sim de recusa voluntária. 

D. (    ) Reinserir no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação 
configura-se delito penal capitulado como crime de responsabilidade fiscal.   

 
 
 
 
 
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 
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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.  
 

 
 
31ª QUESTÃO – A Revista Galileu, de 14 de Mar de 2020, publicou a seguinte 
reportagem: VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER AUMENTOU DURANTE QUARENTENA 
DA COVID-19 NA CHINA. Uma das recomendações para impedir a propagação da Covid-
19, infecção causada pelo novo coronavírus, é a quarentena. A medida já se mostrou 
eficaz em diversos lugares do mundo, pois evita o contato entre pessoas contaminadas e 
saudáveis, mas na China a medida teve como consequência um efeito muito negativo: 
aumento dos casos de violência doméstica contra as mulheres.  
 
De acordo com o que a ativista chinesa Guo Jing contou à BBC, desde que as pessoas 
começaram a passar mais tempo em casa para prevenir a infecção por coronavírus, mais 
mulheres estão noticiando casos de violência que sofreram ou presenciaram. Além disso, 
Feng Yuan, da ONG de defesa à mulher Weiping, disse que sua organização forneceu 
três vezes mais consultas às vítimas do que antes da quarentena. Diante da possibilidade 
do aumento do número de casos de violência doméstica e familiar contra a mulher no 
estado de Minas Gerais, importante conhecer a Lei n. 11.340/06. Assim, verifique os 
conceitos abaixo e aponte a alternativa CORRETA: 
  
I -  A violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda sua integridade ou 

saúde corporal. 
II -  A violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano 

emocional e diminuição da autoestima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno 
desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, 
crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, 
isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, 
violação de sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e 
vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à 
autodeterminação. 
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III -  A violência sexual, entendida como qualquer conduta que a constranja a presenciar, 

a manter ou a participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, 
ameaça, coação ou uso da força; que a induza a comercializar ou a utilizar, de 
qualquer modo, a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer método 
contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição, 
mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação; ou que limite ou anule o 
exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos. 

IV -  A violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure retenção, 
subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, 
documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os 
destinados a satisfazer suas necessidades. 

V -  A violência moral, entendida como qualquer conduta que configure calúnia, 
difamação ou injúria. 

 
Estão CORRETAS as assertivas: 
 
A. (   ) Todas estão corretas. 
B. (   ) I, II, IV, apenas. 
C. (   ) I, III e V, apenas. 
D. (   ) II, IV e V, apenas. 
 
 
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. 
 

 
33ª QUESTÃO – Com relação a Instrução n. 3.03.21/2017- CG, a qual regula o emprego 
das Bases do Projeto “Segurança Comunitária”, vinculado ao programa “Mais Segurança”, 
do Governo de Minas Gerais, enumere os parênteses de acordo com os conceitos 
numerados a seguir, marque a única alternativa, que contém a sequência de respostas, 
CORRETA, na ordem de cima para baixo. 
 

1. Modelo territorial. 
2. Modelo supraterritorial. 
3. Filosofia de Polícia Comunitária. 
4. Ênfase na prevenção. 
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(    ) Estimula a participação do cidadão na prevenção à criminalidade, na coesão social, 
bem como fomenta a integração de outras agências de serviço para prover maior 
impacto na resolução dos problemas de segurança, e por consequência o combate 
ao crime, violência e desordem. 

(    ) Foco na prevenção criminal, baseado na proximidade e interação comunitária, 
atendendo aos pressupostos e filosofia da Polícia Comunitária. 

(    ) É um dos pressupostos e orientações procedimentais básicas para emprego da 
Polícia Militar de Minas Gerais. 

(    ) Sustentado na especialização, nas respostas a fenômenos criminais ou violentos ou 
potencialmente violentos que exijam respostas estratégicas e altamente 
qualificadas, quer seja por sua dimensão, repercussão ou complexidade. 
 

A. (   ) 3, 1, 4, 2. 
B. (   ) 1, 3, 2, 4. 
C. (   ) 1, 3, 4, 2. 
D. (   ) 3, 1, 2, 4. 
 
 
34ª QUESTÃO – A Resolução n. 4.745/2018 – CG, que trata dos procedimentos 
operacionais para lavratura do Termo Circunstanciado de Ocorrências – TCO, pela Polícia 
Militar de Minas Gerais. 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. 
 
(    ) Para o encerramento do REDS-TC no local, com consequente liberação dos 

envolvidos, é necessário que o policial militar faça uma detalhada avaliação do 
ânimo das partes, a fim de evitar que a ocorrência evolua para uma situação mais 
grave após a saída da guarnição PM. 

(    ) O REDS-TC para as infrações penais de menor potencial ofensivo referente aos 
crimes ambientais e aos crimes de trânsito não poderá ser adaptado, de acordo 
com as especificidades da legislação penal especial correspondente. 

(    ) As unidades/frações, por meio da CREDS, encaminharão os materiais 
arrecadados/apreendidos, impreterivelmente, no primeiro dia útil posterior ao 
registro, ao JECrim. 

(    ) A Polícia Militar atuará na elaboração de TCO relativo às infrações de menor 
potencial ofensivo de competência da Justiça Eleitoral somente quando não 
existirem, no local da infração, unidades da Polícia federal. Nestas situações o 
REDS-TC será dirigido diretamente ao JECrim. 

 
A. (   ) F, V, F, F. 
B. (   ) V, V, F, V. 
C. (   ) V, F, F, F. 
D. (   ) F, F, V, V. 
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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 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.  
 

 
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. 

(    ) 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. 
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A. (   ) V, F, V, V, F. 
B. (   ) F, V, V, F, V. 
C. (   ) V, F, F, V, F. 
D. (   ) V, V, V, V, V. 
 
 
37ª QUESTÃO - De acordo com a Resolução n. 168/2016 – TJMMG, que regulamenta a 
realização da Audiência de Custódia, no âmbito da justiça militar de primeira instância do 
Estado de Minas Gerais, determina que após a oitiva do militar preso em flagrante delito, 
o juiz deferirá ao Ministério Público e à defesa técnica, nesta ordem, reperguntas 
compatíveis com a natureza do ato, devendo indeferir as perguntas relativas ao mérito 
dos fatos que possam constituiu eventual imputação, permitindo-lhes, em seguida, 
requerer, exceto:  
    
 
A. (   ) O relaxamento da prisão em flagrante. 
B. (   ) A concessão da liberdade provisória tão somente com aplicação de medida 

cautelar diversa da prisão. 
C. (   ) A decretação de prisão preventiva. 
D. (   ) A adoção de outras medidas necessárias à preservação de direitos do Militar 

preso.  
 

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 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. 
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39ª QUESTÃO O Manual Técnico-profissional n. 3.04.01/2013 - CG traz as circunstâncias 

especiais para o disparo de arma de fogo, dentre os quais o disparo de dentro da viatura 

policial militar em movimento. O militar deverá considerar as possíveis consequências 

(riscos) de disparar, e sua responsabilidade na proteção da vida de outras pessoas. Para 

isso observará, exceto: 

 

A. (   ) Existe a possibilidade de que vítimas (reféns) estejam no interior do veículo 
perseguido, inclusive dentro do porta-malas.  

B. (   ) Os disparos efetuados pelos policiais militares podem provocar um revide por 
parte dos abordados, incrementando ainda mais o risco para outras pessoas, 
principalmente em áreas urbanas (balas perdidas). 

C. (   ) O mais recomendável é distanciar-se do veículo em fuga e, sem perdê-lo de 
vista, adotar medidas operacionais para efetuar o cerco e bloqueio.  

D. (   ) Esses disparos têm grande eficácia para fazer parar um veículo, porém os 
projéteis podem ricochetear (no motor ou nos pneus) ou atravessar o veículo 
ou até mesmo, não atingi-lo, convertendo-se em “balas perdidas”. 
 

 

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. 
B. (   ) V, F, F, V.  
C. (   ) F, V, F, V. 
D. (   ) V, F, V, F. 
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INSTRUÇÕES PARA REALIZAÇÃO DA PROVA DE REDAÇÃO 
 
1. Leia os fragmentos para desenvolver a proposta de redação.  

 

      “Não acabou, 

   Tem que acabar 

   Queremos o fim da Polícia Militar” 

 

(Hay Kay proferido por grupos intitulados “defensores das minorias” em protestos 

durante a Copa das Confederações. 2013) 

 

   “Atenção cidadão, 

   Aqui é a Polícia Militar. 

   Estamos no regime de isolamento social. 

   Desloque-se para sua residência e permaneça em casa. 

   Confie na sua Polícia Militar. 

   Estamos cuidando da sua segurança”. 

    

   (Mensagem da Capitão Layla, Chefe da Sala de Imprensa da PMMG. 2.020) 

 

2. Com base nos fragmentos de textos motivacionais, redija um texto dissertativo-argumentativo 

sobre o tema: A relação Polícia Militar e sociedade. 

3. Em sua dissertação procure ter claro, antes de começar a escrever, o que você pensa sobre o 

assunto.  

4. Escreva seu texto numa linguagem impessoal, defendendo sua ideia por meio de uma análise 

com argumentos sólidos e consistentes, não apenas “achando” alguma coisa sobre o assunto.  

5. 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.  

6. 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.  

7. DÊ UM TÍTULO À SUA DISSERTAÇÃO, escrevendo-o no local apropriado do impresso para a 

produção da redação.  

8. Desenvolva a sua dissertação no máximo em 30 (trinta) linhas e no mínimo em 120 (cento e 

vinte) palavras.  

9. O valor da redação é de 100 (cem) pontos.  

10. Use caneta esferográfica com tinta azul ou preta.  

11. Você pode escrever com letra cursiva ou de fôrma. Qualquer que seja sua opção 

DIFERENCIE AS LETRAS MAIÚSCULAS DAS MINÚSCULAS.  

12. 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 
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candidato. 
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Corte aqui 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
RASCUNHO – GABARITO DO CANDIDATO 
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