
   

 

 

 

Nota técnica 04/2018-CRS - Concurso nº 1617 – Processo seletivo interno para admissão ao Curso de Habilitação de 
Oficiais/Curso Superior de Tecnologia em Gestão da Segurança Pública (CHO/CSTGSP), vagas para o Quadro de Oficiais 
Complementares e de Oficiais Especialistas (categorias de comunicações, músico, motomecanização, auxiliar de saúde e 
armeiro) da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2018. 

 Visando melhor compreensão das questões recorridas pelos candidatos do processo seletivo interno supracitado, nos 

termos do Edital DRH/CRS Nº 16/2017, de 28 de dezembro de 2017, apresentamos o embasamento legal para as questões das 

provas, conforme quadro abaixo: 
 
 

Processo seletivo interno para admissão ao Curso de Habilitação de Oficiais da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), 
2018 

QUESTÃO 
PARECER DA 

COMISSÃO 

JUSTIFICATIVA 
EMBASAMENTO LEGAL 

 
 
 

2ª QUESTÃO – Assinale a resposta CORRETA. Depreende-se do 
texto que uma das qualidades do verdadeiro chefe é ser: 
 
A. (  ) dissipado. 
B. (  ) precavido. 
C. (  ) cioso. 
D. (  ) minudencioso. 
 

RECURSOS 
INDEFERIDOS 

 
Os candidatos solicitam a anulação da 
questão ou que haja mudança do gabarito da 
alternativa “B” para a alternativa “A”, 
alegando, em síntese, que “não há razão para 
a atribuição da característica precavido como 
uma das qualidades do verdadeiro chefe e 
que há no texto uma passagem que refere-se 
a qualidade de dissipado conforme descrito 
no 6º parágrafo”. Que segundo os diversos 
dicionários da língua portuguesa os 
significados para a palavra precavido não 
permitem fazer relação com qualquer 
passagem do texto. 
 
Razão não assiste aos recorrentes, uma vez 
que o chefe, quando se cerca de 
colaboradores capazes de o substituírem se 
tiver que se ausentar por tempo prolongado, 
quando sabe ensinar os outros a trabalhar e 
ajudá-lo, mostra-se precavido. 
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Quanto à característica de dissipado, 
apontada pelos recorrentes, percebe-se que 
no texto não há referências a esta 
característica para o verdadeiro chefe. Pelo 
contrário, cerca-se de colaboradores para não 
ver sua obra sucumbir (dissipar). 
 

 

4ª QUESTÃO – Assinale a opção INCORRETA em relação às 
ideias explícitas ou implícitas do texto “A arte de se fazer ajudar”: 
 
A. (  ) O chefe que se rodeia de colaboradores competentes, 
que sabem agir e decidir por si mesmos, pode ter seu ânimo 
decuplicado. 
B. (  ) O verdadeiro chefe é também um educador. 
C. (  ) A pirâmide de chefes é constituída de chefes. 
D. (  ) O verdadeiro chefe sabe se fazer ajudar quando sabe 
mandar fazer. 
 

RECURSOS 
INDEFERIDOS 

 
Os recorrentes solicitam alterações no 
gabarito para as alternativas A, B ou D, ou a 
anulação da questão. Que em nenhuma 
passagem do texto traz a informação de que 
o chefe é, também, um educador, sendo a 
alternativa “B” também considerada incorreta. 
Que a letra “C” está correta, pois todos os 
escalões comandam, ou seja, são formados 
por chefes. Que o verdadeiro chefe não 
precisa “mandar fazer” já que a palavra 
“mandar” denota desprezo com seu 
funcionário, o que tornaria a alternativa “D” 
incorreta. 
 
Razão não assiste aos recorrentes: 
 
No 3º parágrafo (se o pretenso chefe não 
sabe ensinar os outros a trabalhar, então o 
verdadeiro chefe sabe). 
 
No 2º parágrafo (a pirâmide de chefes é 
constituída de um chefe e chefes e não de 
chefes. O último na pirâmide, de cima para 
baixo, é o chefe dos outros chefes). 
 
No 3º parágrafo (o pretenso chefe não sabe 
mandar, então, o verdadeiro chefe sabe). 
 
 
 
 
 



 

9ª QUESTÃO – Atente para o emprego da palavra se, bastante 
frequente no texto “A arte de se fazer ajudar”. Nas palavras se, 
destacadas nos fragmentos abaixo, indicou-se 
CORRETAMENTE sua função sintática em: 
 
A. (  ) “O chefe não se ocupa dos pormenores [...].” (pronome 
reflexivo) 
B. (  ) “Pensar-se que se faz ‘melhor’ é o maior inimigo do bem.” 
(pronome apassivador) 
C. (  ) “Se ele próprio faz tudo, é porque não sabe ensinar os 
outros a trabalhar e a ajudá-lo [...]”. (conjunção subordinativa 
condicional) 
D. (  ) “Deve consagrar-se à meditação, à elaboração de 
planos.” (objeto indireto) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECURSOS 
INDEFERIDOS 

 
Os recorrentes solicitam a anulação da 
questão alegando, em síntese, que a 
alternativa “D” não pode ser considerada 
correta, pois trata-se de um verbo nominal, 
onde o SE não é objeto indireto e que, na 
verdade, não apresenta nenhuma função 
sintática uma vez que é parte integrante do 
verbo. Que o verbo consagrar é transitivo 
direto e indireto, ou seja, pede dois 
complementos: objeto direto e indireto, sendo 
que o objeto direto está representado pelo 
pronome pessoal ‘se’, enquanto o objeto 
indireto passa a ser à meditação, à 
elaboração de planos.  
 
Razão não assiste aos recorrentes 
considerando que, nas demais alternativas, 
não apresentam função sintática, o que só 
ocorre na letra “D”. O verbo ‘consagrar’ é um 
verbo transitivo direto e indireto (Houaiss, 
2010, pag. 190) que solicita complementação, 
portanto, de objeto direto (quem consagra, 
consagra alguma coisa), no caso em análise, 
“Se = a si”. Frisa-se, por oportuno, que 
somente o SE tem a função sintática de 
objeto indireto e presta, perfeitamente, para 
responder a questão, enquanto que os 
complementos ‘à meditação, à elaboração de 
planos” são objeto direto preposicionado, o 
que é pacificado em várias gramáticas 
normativas, mormente em SACCONI, 2008, 
pag. 381, “o objeto direto preposicionado é 
aquele antecedido de preposição, quando o 
objeto direto é representado por um nome 
que indica alguma atividade” 
 
 
 
 
 



 

12ª QUESTÃO – Assinale a alternativa em que NÃO há 
impropriedade no uso da ênclise depois do verbo grifado: 
 
A. (  ) “O verdadeiro chefe se empenha em descobrir todas 
as qualidades de seus colaboradores [...].” 
B. (  ) “O chefe não se ocupa dos pormenores [...].” 
C. (  ) “[...] porque é nisso que se nota muitas vezes [...].” 
D. (  ) “Caso se perca no pormenor [...]”. 
 

 
RECURSOS 

INDEFERIDOS 

 
Os candidatos solicitam anulação da questão 
alegando, em síntese, que em todas as 
alternativas somente existem casos de 
emprego de próclise. 

 

Razão não assiste aos recorrentes, pois o 
que responde a questão é a frase na qual 
seria possível o uso de ênclise. Na alternativa 
“A” é possível o uso da ênclise considerando 
que não há fator de próclise como conectivos, 
advérbios e pronomes substantivos. 

 

 

 
26ª QUESTÃO - Em relação ao Decreto-lei n. 1.002/69 (Código 
de Processo Penal Militar), marque a alternativa CORRETA. 
 
A. (  ) Qualquer pessoa, a autoridade policial e os militares 
deverão prender quem for insubmisso ou desertor, ou seja 
encontrado em flagrante delito. 
B. (  ) Dentro em vinte e quatro horas após o encaminhamento 
do auto de prisão em flagrante à Justiça Militar, será dada ao 
preso nota de culpa assinada pela autoridade, com o motivo da 
prisão, o nome do condutor e os das testemunhas. 
C. (  ) Quando a prisão em flagrante for efetuada em lugar não 
sujeito à administração militar, o auto deverá ser lavrado por 
autoridade militar do lugar mais próximo daquele em que ocorrer 
a prisão, não havendo possibilidade de autoridade civil lavrá-lo. 
D. (  ) O auto de prisão em flagrante poderá ser mandado ou 
devolvido à autoridade militar, pelo juiz ou a requerimento 
do Ministério Público, se novas diligências forem julgadas 
necessárias ao esclarecimento do fato. 
 

RECURSO 
INDEFERIDO 

 

O candidato requer a anulação da questão 
alegando, em síntese, que a alternativa 
apontada como correta estaria errada, visto 
que o art. 252 do Decreto-Lei 1002/1969 
(CPPM) não faz referência à expressão “em 
flagrante”, fato que pode remeter à 
compreensão de que os autos de IPM 
também estejam incluídos e sejam 
passíveis de tal medida. Para o recorrente, 
a alternativa considerada correta, pois 
todas as normas previstas no código devem 
se harmonizar. Argumenta que deve haver 
congruência entre o instituto descrito na lei 
e a intenção da banca examinadora. 
 
A argumentação apresentada pelo 
candidato não merece ser deferida, visto 
que o art. 252 do Código de Processo 
Penal Militar, o qual dispõe expressamente 
sobre o Auto de Prisão em Flagrante, visto 
que se encontra na Seção II – Prisão em 
Flagrante do citado dispositivo penal, nela 
contendo as particularidades legais 



aplicáveis ao caso de flagrante delito de 
crime militar. As especificações sobre o 
IPM estão tratadas em outros artigos do 
CPPM, especialmente entre os artigos 9º 
ao 28. Assim, deve o gabarito da prova ser 
mantido, visto a ausência de vício na 
elaboração da prova. 

 
29ª QUESTÃO - Em relação ao Decreto-lei n. 1.002/69 (Código 
de Processo Penal Militar), marque a alternativa INCORRETA. 
 
A. (  ) A finalidade do inquérito policial militar é a apuração 
sumária de fato, que, nos termos legais, configure crime militar, e 
de sua autoria. Tem o caráter de instrução provisória, cuja 
finalidade precípua é a de ministrar elementos necessários à 
propositura da ação penal. 
B. (  ) A autoridade de polícia judiciária militar não poderá 
mandar arquivar autos de inquérito policial militar na 
Unidade, salvo quando conclusivo da inexistência de crime 
ou de inimputabilidade do indiciado. 
C. (  ) 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, recaindo em segundo ou 
primeiro-tenente, se o indiciado for oficial, e em sargento, 
subtenente ou suboficial, nos demais casos. 
D. (  ) Em se tratando da apuração de fato delituoso de 
excepcional importância ou de difícil elucidação, o encarregado 
do inquérito poderá solicitar do procurador-geral a indicação de 
procurador que lhe dê assistência. 
 

RECURSO 
INDEFERIDO 

 

O candidato requer a anulação da questão 
alegando, em síntese, que estaria errada, 
visto que a Instrução de Corregedoria nº 
02, de fevereiro de 2014, no seu artigo 58, 
fala que quem vai fazer o pedido ao 
Procurador-Geral será a autoridade 
delegante. Desta forma, a letra “D” também 
estaria errada.  
 
A argumentação apresentada pelo 
candidato não merece ser deferida, visto 
que o candidato apresenta elementos não 
solicitados para se alcançar a resposta. O 
artigo 14 do Código de Processo Penal 
Militar dispõe expressamente que o 
encarregado do inquérito poderá solicitar do 
procurador-geral a indicação de procurador 
que lhe dê assistência. Interna Corporis, 
para fins de operacionalização do pedido 
de procurador, é que a Instrução Conjunta 
de Corregedoria nº 02/2014 detalha o 
assunto sem, contudo, por óbvio, modificar 
o disposto na Lei.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
32ª QUESTÃO – Os policiais só podem empregar a força quando 
estritamente necessária e na medida exigida para o cumprimento 
do seu dever. Assim, considerando o prescrito no Manual 
Técnico-Profissional n. 3.04.01/13-CG, Caderno Doutrinário 01, 
marque a alternativa CORRETA: 
 
A. (  ) A responsabilidade direta pelo uso de força sempre será 
apenas do autor. 
B. (  ) Os policiais devem obedecer, rigorosamente, às normas 
da PMMG sobre o controle, o armazenamento e a distribuição de 
material bélico, sendo o porte de armas suficiente para utilizar 
todos os tipos de arma de fogo presentes na Instituição, durante 
o serviço policial militar. 
C. (  ) Os policiais devem evitar a opor-se, com rigor, a 
quaisquer violações das leis e normas de conduta profissional. 
D. (  ) As armas de fogo e munições utilizadas devem 
causar apenas danos ou lesões necessárias. 
 

RECURSOS 
INDEFERIDOS 

 

Os candidatos requerem a anulação da 
questão alegando, em síntese, que a 
questão solicita a marcação da alternativa 
correta. O gabarito oficial trouxe como 
alternativa válida a letra “D” onde se lê: “As 
armas de fogo e munições utilizadas devem 
causar apenas danos ou lesões 
necessárias”. Para os recorrentes não é 
razoável dizer que armas de fogo DEVEM 
CAUSAR LESÕES OU DANOS, pois o 
próprio manual traz, em sua doutrina, 
situações de emprego da arma de fogo, 
não sendo estas utilizadas para causar 
lesões, mas apenas para conter a ação 
cidadãos infratores. Argumentam que os 
policiais empregam a arma de fogo como 
demonstração de força, que armas de fogo 
devem ser utilizadas como último recurso e 
que alterar a frase original do Caderno 
Doutrinário 01 trouxe divergência quanto 
aos ensinamentos da legislação policial. 
 
A questão recorrida não apresenta nenhum 
tipo de vício, vez que, no Manual Técnico 
Profissional 3.04.01 está expressamente 
previsto que “As armas de fogo e munições 
utilizadas não devem causar danos ou 
lesões desnecessárias”. Isto posto, verifica-
se que, em regra, as armas de fogo 
causam lesões naqueles contra quem são 
usadas. O sentido da norma é o de não 
permitir alterações nas armas e munições 
que possam gerar aumento do seu 
potencial lesivo. Assim, a afirmativa “D” da 
questão recorrida está de acordo com a 
norma vigente da Corporação. 
 
 



39ª QUESTÃO – Dentre os pressupostos e orientações 
procedimentais básicas para emprego da Polícia Militar de Minas 
Gerais definidos pela Diretriz Geral para Emprego Operacional 
da PMMG n. 3.01.01/2016-CG - DGEOp, marque a alternativa 
CORRETA: 
 
A. (  ) O militar, no exercício de suas funções constitucionais, 
isoladamente ou não, é agente da autoridade. Essa autoridade 
decorre do poder/dever do exercício das atividades da polícia 
judiciária. Assim, a autoridade de um policial militar, em qualquer 
nível, implica direitos e responsabilidades. 
B. (  ) Não se admite a ação de uma fração da Polícia Militar ou 
de um militar isolado que não obedeça a um planejamento 
oportuno e escrito. Nos casos simples ou de urgência, o 
planejamento será dispensado. 
C. (  ) É de fundamental importância avaliar junto ao público 
externo a qualidade do serviço prestado pela Polícia Militar. 
Contudo, a insatisfação da população em relação à PM não tem 
relação com a sobrevivência da Instituição em longo prazo. 
D. (  ) O treinamento do militar não pode prescindir de uma 
boa carga horária de ensinamentos jurídicos, sociológicos, 
administrativos, humanísticos, pragmáticos e finalísticos, 
abordando os temas mais usuais e mais requeridos na sua 
atuação diuturna. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECURSO 
INDEFERIDO 

O candidato requer a anulação da questão 
visto que teria duas questões corretas: as 
letras A e D. Argumenta que o fato de ter 
inserido a palavra “agente”, antes da 
palavra autoridade, bem como da 
substituição da palavra “ostensiva” por 
“judiciária” por si só, não torna a alternativa 
inválida, pois em várias passagens na 
própria DGEOp 3.01.01/2016-CG descreve 
que o policial militar é um agente da 
autoridade. Sabe-se que, ainda, que “Essa 
autoridade decorre do poder/dever do 
exercício das atividades da polícia” – 
ostensiva ou judiciária. Aduz que a PMMG 
possui competência para a função de 
polícia judiciaria militar, nos termos do art. 
142 da Constituição Estadual. Assim, 
solicita que a alternativa A também seja 
considerada verdadeira.  
 

A argumentação apresentada pelo 
candidato não merece ser deferida, visto 
que o candidato apresenta conceitos que 
estão fora do solicitado na questão, pois 
tenta trazer à discussão o exercício de 
Polícia Judiciária Militar, o que só poderá 
ocorrer quando o militar estiver investido de 
competência para o deslinde de APF, IPM 
ou Processo de Deserção. Para a atividade 
de policiamento ostensivo, a autoridade 
exercida pelo policial militar é preventiva e 
ostensiva e não de “Polícia Judiciária”.  

 

Belo Horizonte, 14 de maio de 2018. 

 

(a) CARLA CRISTINA MARAFELLI, TEN-CEL PM 
CHEFE DO CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 


