
  

 

 
 
Nota técnica 07/2019-CRS - Concurso nº 0319 – Concurso interno para admissão ao Curso de Formação de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM/QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o 
ano de 2019 (CFS/ CSTSP/2019). 
 

Visando melhor compreensão das questões recorridas pelos candidatos do CFS 2019, Edital DRH/CRS n. 03/2019, de 27 
de março de 2019, apresentamos o embasamento legal para as questões das provas, conforme quadro abaixo: 
  

 

PORTUGUÊS 

QUESTÃO PARECER DA 
COMISSÃO 

JUSTIFICATIVA / EMBASAMENTO LEGAL 

 

1ª QUESTÃO – O primeiro parágrafo do texto I contribui 

para a estratégia de argumentação usada por José de Souza 

Martins porque:  

A. ( ) apresenta, como exemplo, fato real que colabora 

para reflexão e defesa da principal opinião expressa pelo 

autor. 

B. ( ) expõe dados para comprovar que as atitudes honestas 

no Brasil são praticadas por poucos brasileiros. 

C. ( ) antecipa o debate em relação ao sentido do gesto do 

casal de moradores de rua que devolveu ao dono dinheiro 

encontrado. 

D. ( ) revela a preocupação do autor diante de atos 

surpreendentes praticados por pessoas pobres no Brasil . 

 
 
 
 
 
 

RECURSO 
INDEFERIDO 

A candidata alega que a opção “C” também está correta, no entanto, o 

enunciado da questão é bastante claro quando delimita o primeiro parágrafo 

para análise e escolha da opção correta. No primeiro parágrafo, o autor 

apresenta sua opinião (tese) sobre a honestidade e para isso já usa um 

exemplo (estratégia) para sustentar sua tese. No primeiro parágrafo não há 

um anúncio de que esse exemplo será debatido. Somente a partir do 2º 

parágrafo o autor diz que “Já há um debate”, ou seja, ele somente usa o caso 

do casal que devolveu o dinheiro como exemplo para desenvolver a sua 

própria argumentação em relação à tese apresentada no primeiro parágrafo 

(Quando a honestidade surpreende e dela se desconfia é porque alguma 

coisa essencial está mudando na sociedade).  

Ainda, a palavra “debate” significa uma discussão entre duas ou mais 

pessoas com o objetivo de expor e esclarecer opiniões ou ideias divergentes, 

ou seja, não há um DEBATE apresentado no texto, e sim, o uso do caso do 

casal que devolveu o dinheiro como EXEMPLIFICAÇÃO para a 

sustentação da tese do autor, apresentada no primeiro parágrafo e 

desenvolvida a partir do segundo parágrafo, sendo essa estratégia 

argumentativa  a chamada “prova de evidência” quando o autor argumenta 

através de um exemplo para elucidar e sustentar a tese como verdadeira. 

Não há um debate no texto sobre a honestidade e sim uma argumentação do 

autor sobre o sentido da honestidade utilizando como estratégia um 

exemplo. 

Portanto, as alegações da candidata não procedem para também apontar a 

opção “C” como correta a fim de responder ao enunciado da questão 1, 

sendo a opção “A” a resposta correta ao enunciado da questão. 

 
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 

CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 



 
 

8ª QUESTÃO – No fragmento do texto I “Já não se fala 

disso, mas os sociólogos sabem que uma das carências 

humanas [...]”, o pronome destacado deve ficar proclítico 

ao verbo devido: 

A. ( ) à presença de verbo no presente do indicativo. 

B. ( ) à presença de advérbio no início da oração. 

C. ( ) à presença de conjunção adversativa após a vírgula. 

D. ( ) à presença de palavra de valor negativo. 

 
 
 
 
 

RECURSO 
INDEFERIDO 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

As alegações do candidato não procedem pelos seguintes motivos: 

1. A opção “B” cita claramente sobre a presença de advérbio no início 

da oração. Entre o advérbio (já) e o verbo (fala) há o advérbio 

“não”, de sentido negativo, antes do verbo. Desta forma o pronome 

“se” deve ser colocado antes do verbo (proclítico) devido à 

existência da palavra de sentido negativo, primeiramente, e não 

pela existência, também, do advérbio “já” no início da frase. Caso 

não existisse a palavra de sentido negativo “não” então, sim, o 

pronome ficaria proclítico devido a esse advérbio no início da 

oração: “Já se fala disso”. 

2. Conforme cita o próprio candidato e de acordo com o gramático 

Domingos Paschoal Cegalla, Novíssima Gramática da Língua 

Portuguesa, p. 538 e 539, a próclise será de rigor quando antes do 

verbo houver, na oração, palavras que possam atrair o pronome 

átono e tais palavras são principalmente “as de sentido negativo” 

como “não, nunca, ninguém, nada, nenhum, jamais etc”. Desta 

forma, a palavra que está próxima ao verbo é o advérbio “não”, 

primeiramente, e não o advérbio “já” que está ainda no início da 

frase, conforme citado na opção B. 

3. O candidato cita também que a próclise será de rigor quando há 

presença de certos advérbios, conforme o gramático Cegalla, na p. 

539, e cita como exemplo a oração “Já se abrem as portas das lojas 

e dos bancos”. Nesse caso há ocorrência de próclise devido ao 

advérbio “já” no início da oração, que atrai o pronome “se”. Na 

oração em análise, “Já não se fala disso...” antes do verbo temos, 

primeiro, o advérbio “não” (sentido negativo) e é essa palavra que 

atrai o verbo para atender ao ritmo e entoação da frase e não o 

advérbio “já” presente no início da oração. 

CONHECIMENTOS PROFISSIONAIS 

 

19ª QUESTÃO – A Justiça Militar, seus órgãos e 

competências, possui previsão na Constituição da 

República Federativa do Brasil (CRFB/88). Sobre a Justiça 

Militar, marque a alternativa CORRETA: 

A. ( ) À Justiça Militar compete processar e julgar os 

crimes militares definidos em lei e as infrações 

administrativas militares. 

 
 
 
 
 

RECURSO 
INDEFERIDO 

 
O art. 125, da CRF/88, traz Organização de toda a Justiça Estadual e o 

enunciado da questão recorrida restringiu a Justiça Militar, as assertivas a 

serem avaliadas pelo candidato. A própria alternativa correta prevista no 

gabarito oficial do certame (alternativa “D”), elimina a alternativa “B” ora 

indicada como também correta pelo recorrente, haja vista que a alternativa 

“D” está “ipsis litteris” com o Art. 125, § 3º da CRF/88, alterada pela 

Emenda Constitucional nº 45/2004. Tal previsão constitucional ao 

possibilitar que a Lei estadual (“poderá) crie a Justiça Militar Estadual 



B. ( ) A lei estadual poderá criar a Justiça Militar estadual 

nos Estados em que o efetivo militar seja superior a vinte 

mil integrantes. 

C. ( ) A lei estadual poderá criar, mediante proposta do 

Poder Legislativo, a Justiça Militar estadual, nos Estados 

em que o efetivo militar seja superior a vinte mil 

integrantes, constituída, em primeiro grau, pelos juízes 

Oficiais e, em segundo, pelos juízes de direito.  

D. ( ) A lei estadual poderá criar, mediante proposta do 

Tribunal de Justiça, a Justiça Militar estadual, constituída, 

em primeiro grau, pelos juízes de direito e pelos Conselhos 

de Justiça e, em segundo grau, pelo próprio Tribunal de 

Justiça, ou por Tribunal de Justiça Militar nos Estados em 

que o efetivo militar seja superior a vinte mil integrantes. 

(JME), através da Lei de Organização Judicial, deixa claro os requisitos 

essenciais para a criação da JME, independente do efetivo militar do Estado, 

sob pena de inconstitucionalidade, a saber: 

- Caso o efetivo militar seja inferior a vinte mil integrantes, a 2ª instancia 

deverá OBRIGÁTORIAMENTE ser exercida pelo próprio Tribunal de 

Justiça que propôs a sua criação. - Caso o efetivo militar seja superior a 

vinte mil integrantes, a 2ª instancia deverá ser exercida pelo próprio 

Tribunal de Justiça que propôs a sua criação, CASO (“ou”) NÃO TENHA 

SIDO CRIADO O TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR (TJM). Frisa-se 

que uma vez criado o TJM, será deste a competência de exercer o 2º grau de 

jurisdição. Sendo assim, fica claro que a criação da Justiça Militar Estadual 

INDEPENDE do efetivo militar do Estado. A única condição “sine qua non” 

diz respeito a criação do Tribunal de Justiça Militar, o qual só poderá ser 

criado nos Estados cujo o efetivo mínimo de militares seja de vinte mil 

integrantes. 

Art. 125, §3º da CRF/88, alterado pela Emenda Constitucional nº 45/2004. 

 

26ª QUESTÃO – Nos crimes militares, poderão ocorrer 

circunstâncias em que a autoria do crime não esteja 

evidente ou esclarecida. A Instrução Conjunta de 

Corregedorias n.º 02 (ICCPM/BM n.º 02/14), que 

padroniza as atividades de Polícia Judiciária Militar no 

âmbito da PMMG, estabelece orientações sobre os 

procedimentos em casos de autoria indefinida ou 

desconhecida. Nesse contexto, marque a alternativa 

CORRETA: 

A. ( ) Nos casos em que não se consegue determinar qual 

dos militares que, agindo em concurso de agentes, 

cometeu o crime, será instaurado o IPM, se estiverem em 

flagrante delito. 

B. ( ) Nos casos de autoria indefinida ou indeterminada, 

caso não haja elementos suficientes para a lavratura do 

APF, instaurar-se-á o IPM. 

C. ( ) Nos casos em que não existirem os elementos para 

lavratura de APF, mas persistindo os indícios de crime 

militar, a autoridade de polícia judiciária militar deverá 

suspender os trabalhos de investigação, até surgimento de 

fato novo. 

D. ( ) Na autoria desconhecida, que se caracteriza 

justamente por não haver liame subjetivo entre os agentes, 

e sendo incerta, haverá a prisão em flagrante dos agentes 

por crime tentado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECURSO 
INDEFERIDO 

 

De acordo com a 1ª parte do Art. 34 da Instrução Conjunta de Corregedorias 

n.º 02 (ICCPM/BM n.º 02/14), no caso de autoria incerta em que os 

militares, agindo em concurso de agentes, cometem crime será lavrado o 

APF no caso de estarem em flagrante delito. Nesse caso, só será instaurado o 

IPM caso os militares não estejam em flagrante delito. 

Salienta-se que uma vez lavrado o APF, não há necessidade de instauração 

de IPM, haja vista que o IPM é uma peça pré-processual dispensável. 

Frisa-se, então, que somente será instaurado o IPM, caso não seja possível a 

lavratura do APF por insuficiência de elementos. 

Razão não assiste ao recorrente, uma vez que a letra “A” está incorreta, 

devendo o recurso ser indeferido. 

 

Art. 34. Na autoria indefinida ou indeterminada, quando não se consegue 

determinar qual dos militares que, agindo em concurso de agentes, cometeu 

o crime, lavrar-se-á o APF em face de todos os militares que agiram em 

concurso, se estiverem em flagrante delito. Caso não haja elementos 

suficientes para a lavratura do APF, instaurar-se-á IPM. (G.N). 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



31ª QUESTÃO – O Cabo Fox, o Soldado Mike e a Cabo 

Juliet montaram um grupo de estudos para a Prova do 

Concurso ao CFS da PMMG. Durante os estudos, o Cabo 

Fox leu aos demais a manchete abaixo: Extraído de 

https://veja.abril.com.br/brasil/presos-fazem-14-refens-

durante-rebeliao-em-presidiode-taubate/. Acesso em 

17/01/2019. Em seguida o Cabo Fox afirmou que 

repressão à rebelião em presídios é uma das missões 

principais do Batalhão de Rondas Táticas Metropolitanas 

(ROTAM) por ser força de manobra do Comando Geral. 

Discordando dele, o Soldado Mike afirmou que essa é uma 

missão principal do Batalhão de Polícia de Choque 

(BPChoque). Já a Cabo Juliet disse que não cabe a atuação 

a nenhuma das duas Unidades após a criação da Secretária 

de Administração Prisional, reforçando que tal Secretária 

possui grupos de intervenções próprios para lidar com tal 

cenário. Considerando a discussão dos estudantes e o 

contido na Diretriz Geral para Emprego Operacional da 

PMMG nº 3.01.01/2016-CG, que regula o emprego 

operacional da Polícia Militar de Minas Gerais, é 

CORRETO afirmar que: 

A. ( ) O Cabo Fox está correto. 

B. ( ) O Soldado Mike está correto. 

C. ( ) A Cabo Juliet está correta. 

D. ( ) Nenhum dos estudantes está correto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECURSOS 
INDEFERIDOS 

Os candidatos requerem a anulação da questão ou a mudança do gabarito 

para a letra “D” por entenderem que a missão do caso em tela seria do 

BOPE, considerando que o item 6.2.4.5 da DGEOp, apresenta 

expressamente a competência do BOPE para intervenção em ocorrências 

com reféns.  

É importante ressaltar que, em que pese existir na questão o trecho de uma 

reportagem ilustrativa que trata de rebelião, o exigido na questão fez 

referência à discussão entre os estudantes e o contido na norma. Logo, a 

reportagem é meramente ilustrativa. Devendo apenas serem avaliadas as 

afirmativas dos estudantes. 

Reforça-se que o cerne do que se está avaliando está na afirmativa do CB 

Fox "Rebelião em presidio é uma das missões principais do ...", e o 

contraponto dos demais estudantes. Em momento algum qualquer dos 

estudantes citou ou fez menção a atuação em ocorrências envolvendo reféns. 

Logo, este não é o objeto a ser avaliado.  

Se, e somente se, houvesse citação para se considerar a reportagem para 

escolha da alternativa, ou se houvesse referência a palavra "refém" na 

afirmativa do Cabo Fox, o que não foi o caso, o conteúdo do recurso teria, 

mesmo que rasteiro, algum fundamento. 

Por fim, e mais uma vez, convém deixar cristalino que a reportagem apenas 

introduziu o assunto aos estudantes para discussão, devendo ser, conforme 

enunciado, consideradas apenas as afirmativas dos estudantes e a norma.  

O item 6.2.4.5 ao relatar a atuação do BOPE o faz da seguinte forma: " 

atuará nas ações/operações de caráter repressivo, em todo o estado de Minas 

Gerais, após terem sido esgotados todos os meios disponíveis para a solução 

da ocorrência, tais como:(...) - retomada de estabelecimentos 

prisionais/internação em situações de rebelião; em nenhum momento fala 

que é a missão principal do BOPE e mas meramente um dos exemplos de 

atuação quando tiverem sido esgotados todos os meios disponíveis. E 

conforme afirmativa do "estudante" seria exigido o exemplo ser missão 

principal da Unidade. 

 

Belo Horizonte, 14 de agosto de 2019. 

 

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

 


