
  

 

 
 
Nota técnica 06/2019-CRS -  Concurso nº 0219 – Exames de Aptidão Profissional (EAP) para os 1os Tenentes do QOPM, QOC, 
QOE e QOS e para os 1os e 3os Sargentos do QPPM e do QPE para o ano de 2019. 
 

Visando melhor compreensão das questões recorridas pelos candidatos do EAP 2019, Edital DRH/CRS n. 02/2019, de 08 de 
março de 2019, apresentamos o embasamento legal para as questões das provas, conforme quadro abaixo: 
  

 

CONHECIMENTOS PROFISSIONAIS – 1º TEN QOPM/QOC 

 

29ª QUESTÃO – Durante uma operação Blitz um Sargento PM parou um 

veículo com uma pessoa, durante a abordagem identificou antecipadamente 

uma predisposição do condutor em fugir da operação, mesmo tendo parado 

o veículo conforme lhe fora determinado. Assim, tendo por base o contido 

no Manual Técnico Profissional nº 3.04.03/2013-CG - Caderno Doutrinário 

3, após interromper a abordagem, quais as posturas preventivas abaixo o 

Sargento PM deverá adotar juntamente com os demais integrantes da equipe 

policial: 

A. ( ) Manobrar a viatura de apoio de forma a bloquear a saída do veículo. 

B. ( ) Apoderar-se das chaves de ignição de maneira rápida e discreta.  

C. ( ) Reter o trânsito dos demais veículos impedindo a evasão do abordado. 

D. ( ) Determinar a abertura do capô e tampa do porta-malas, bem como 

que o abordado mantenha as mãos para fora do veículo. 

 
 
 
 

RECURSO 
INDEFERIDO 

Candidato alega que a alternativa “B” está incorreta, uma vez 

que para efetuar o procedimento enunciado o veículo deveria 

estar parado e desligado. 

 

De acordo com o Caderno Doutrinário 3, em seu item 3.9 

Evasão, alínea c) Quem parou e resolveu fugir em seguida, 

cita ...Mantenha-se atento, mesmo que o veículo esteja parado 

e desligado. (grifo nosso). Na citação não obriga que adoção das 

posturas preventivas sejam apenas para o veículo parado e 

desligado. 

Outrossim, o enunciado cita que o veículo foi abordado. Assim, 

no item 4.2.1.1 do mesmo caderno,dá como referência a 

seguinte ordem ao abordado: ...desligue o veículo e coloque 

suas mãos sobre o volante. Percebe-se que, se o veículo foi 

abordado, entende-se que o mesmo foi desligado. 

Assim, a alternativa “B” é correta, com base no referido 

Caderno Doutrinário. 

MINAS Gerais, Polícia Militar de,Manual Técnico Profissional 

nº 3.04.03/2013-CG – Caderno Doutrinário 3, Blitz Policial, 

2ed, Minas Gerais, 2013 

CONHECIMENTOS PROFISSIONAIS – 3º SGT QPPM 

1ª QUESTÃO – Considerando as funções de cada órgão que compõe o 

sistema de segurança pública conforme prevê a Constituição da República 

Federativa do Brasil, de 05/10/1988, (CRFB/88) marque a alternativa 

CORRETA: 

A. ( ) À polícia rodoviária federal compete prevenir e reprimir o tráfico 

ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o descaminho, sem 

prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas 

áreas de competência. 

RECURSOS 
DEFERIDOS 

 
 
 

QUESTÃO 
ANULADA 

Candidato alega que a palavra “exclusivamente”, na alternativa 

“C” tem sentido de unicamente, somente, apenas. Dando a 

conotação de que a Polícia Federal tem apenas uma 

competência. 

 

A argumentação tem fundamento, uma vez que 

“exclusivamente” tem definição diferente de “com 

exclusividade”. Aquela, indica, no contexto, que a polícia 

 
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 

CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 



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 infrações penais, inclusive as militares. 

C. ( ) À polícia federal cabe exercer, exclusivamente, as funções de polícia 

judiciária da União. 

D. ( ) As polícias militares e corpos de bombeiros militares, forças 

auxiliares e reserva do Exército, subordinam-se, juntamente com as polícias 

civis, aos secretários de segurança pública dos Estados, do Distrito Federal 

e dos Territórios. 

federal tem somente uma função. Significa de modo exclusivo. 

Unicamente. Enquanto “com exclusividade’ indica que tal 

função pode ser exercida apenas pelo órgão em questão. 

Significa Qualidade daquilo que é exclusivo. 

 

BUENO, Silveira. Minidicionário da língua portuguesa. 2.ed. 

São Paulo: FTD, 2007 

BRASIL, Constituição da República Federativa do Brasil 

(1988). Disponível em 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituica

o.htm> . Acesso em 25 de julho de 2019. 

 

 

Belo Horizonte, 12 de agosto de 2019. 

 

(a) IVANA FERREIRA QUINTÃO, TEN CEL PM 

       CHEFE DO CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 
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