
 

 

 

 

 

 

Nota técnica 01/CRS6/ formatação 

    Belo Horizonte, 17 de março de 2017 

 

Prezados candidatos 
 

 

Visando melhor compreensão das questões elencadas pelos candidatos do concurso do Curso de Habilitação de Oficiais/Curso Superior de 

tecnologia de gestão em segurança pública (CHO/CSTGSP), apresentamos o embasamento legal para as questões das provas, conforme quadro abaixo. 

 

CHO ADMINISTRATIVO 
 

 

Resposta 

correta 

Justificativa/ Embasamento legal 

7ª QUESTÃO - A respeito das mulheres que convivem com o narrador dentro de seu núcleo familiar, marque a 

alternativa CORRETA:  
A. ( ) A mãe, a tia velha e a irmã não se encarregam das atividades domésticas durante as festas em família.  

B. ( ) A mãe, a tia velha e a irmã não ocupam o mesmo espaço na vida do narrador, que não adota a expressão 
minhas três mães para se referir a essas mulheres.  

C. ( ) A mãe, a tia velha e a irmã não moram na casa do narrador.  

D. ( ) A mãe, a tia velha e a irmã ocupam o mesmo espaço na vida do narrador, que adota a expressão minhas três 
mães para se referir a essas mulheres.  

 

 

 

       D 

 
 
Linha 56 do texto 

8ª QUESTÃO – Analise a correspondência entre os pronomes oblíquos átonos e sua respectiva classificação nas 

orações abaixo e assinale “V” para as verdadeiras ou “F” para as falsas. 
(  ) A formatura do CHO 2016 realizar-se-á no fim do ano de 2016 (Mesóclise). 
(  ) Só percebi que estavam me chamando, quando a banda parou de  tocar (Ênclise). 
(  ) Diga-me o horário da chamada (Ênclise). 
(  ) Fizemos uso da força para nos defender de uma agressão injusta (Próclise). 

 

      C 

Colocação dos pronomes oblíquos átonos. 
Cegalla, 2008. Pág. 538 a 542. 

13ª QUESTÃO - Acerca do emprego do artigo definido, marque a alternativa CORRETA:  
A. ( ) O sentinela abandonou o seu posto.  

B. ( ) O cal foi passado nas paredes.  

C. ( ) A champagne é de boa qualidade.  

D. ( ) A mascote do quartel estava atenta  

 

       D 

Cegalla, 2008, pg. 140. 
O artigo definido possui o mesmo gênero que 
o substantivo, ao contrário das demais 
alternativas que não apresentam esta 
correspondência.  

15ª QUESTÃO - Em relação à parte especial do Código Penal Militar (CPM), mas precisamente (DOS CRIMES 

CONTRA A HONRA), assinale a alternativa CORRETA.  
A. ( ) Se os crimes calúnia, difamação e injúria são cometidos mediante paga ou promessa de recompensa, 
aumentam-se a pena em um terço.  
B. ( ) O crime de calúnia não admite a exceção da verdade.  

C. ( ) A Injúria real consiste em violência, ou outro ato que atinja a pessoa, e, por sua natureza ou pelo meio 

 

 

         C 

Código Penal, artigos 214, 217, 218 e 221. 

     
   DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 

CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 



empregado, se considera aviltante.  

D. ( ) Se a ofensa é irrogada de forma imprecisa ou equívoca, quem se julga atingido pode pedir sua retratação. Se 
o interpelado se recusa a retratar-se ou, a critério do ofendido, não as dá satisfatórias, responde pela ofensa.  
17ª QUESTÃO - De acordo com a Constituição Estadual de 1989, marque a alternativa CORRETA:  

A. ( ) São militares do Estado, os integrantes da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros Militar e os Agentes 
Penitenciários.  

B. ( ) O militar da reserva remunerada, também denominado inativo, por não mais estar em efetivo serviço, pode se 
filiar a partidos políticos.  

C. ( ) A sindicalização do militar não é conduta defesa pela Constituição Estadual.  

D. ( ) Cabe ao Conselho de Justiça - órgão que constitui a Justiça Militar - julgar as ações judiciais contra atos 
disciplinares militares.  

 

 

 

       B 

Constituição Estadual de 1989, artigo 39, 
parágrafo 6º.   

24ª QUESTÃO - Sobre a Lei n. 12.527/11 (Regula o acesso à informação - LAI), marque a alternativa CORRETA:  

A. ( ) Considerando a especificidade de alguns órgãos, o acesso a informações somente poderá ser feito 
pessoalmente e mediante requerimento físico, nunca pela internet.  

B. ( ) É direito do requerente obter o inteiro teor de decisão de negativa de acesso, por certidão ou cópia.  

C. ( ) Qualquer que seja a conduta ilícita prevista na LAI cometida por agente público ou militar somente será 
possível sua responsabilização, após o devido processo legal, na esfera administrativo-disciplinar.  

D. ( ) As hipóteses legais de sigilo e de segredo de justiça não podem ser motivos de restrição de acesso à 
informação.  

 

 

 

       B 

Lei de Acesso à Informação – LAI, artigo 14. 

27ª QUESTÃO - Segundo as prescrições contidas no Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das 

Instituições Militares do Estado de Minas Gerais (MAPPA), analise as assertivas abaixo e marque a alternativa 
INCORRETA:  

A. ( ) A utilidade e a necessidade do recurso compreendem o chamado interesse recursal.  

B. ( ) O recurso disciplinar apresentado fora do prazo legal acarretará perda do direito recursal.  

C. ( ) Eventual equívoco de endereçamento do recurso disciplinar impedirá a sua apreciação pela autoridade 
competente.  

D. ( ) O recurso interposto em primeira instância terá duplo efeito, ou seja, suspensivo e devolutivo.  

 

 

 

       C 

Manual de processos e Procedimentos 
Administrativos das Instituições Militares do 
estado de Minas Gerais – MAPPA, artigo 476, 
parágrafo único. 

35ª QUESTÃO - Com base na Instrução n. 3.03.06/12- CG (Regula a criação e emprego do Grupo Especial para Atendimento à 
Criança e ao Adolescente em Situação de Risco - GEACAR e a atuação da Polícia Militar de Minas Gerais em eventos de Defesa 
Social envolvendo crianças e adolescentes), marque a alternativa CORRETA que corresponde a uma atribuição particular do 
GEACAR:  

A. ( ) Orientar e atualizar o conhecimento dos policiais militares quanto ao atendimento de eventos de defesa social 
envolvendo criança e adolescente, principalmente em locais cuja demanda seja maior do que a capacidade de 
atendimento do grupo.  

B. ( ) Executar o policiamento ostensivo nos locais de maior incidência de eventos envolvendo crianças e 
adolescentes.  

C. ( ) Monitorar o fluxo de crianças e adolescentes em situação de risco dentro da área de atuação e em suas 
adjacências.  

D. ( ) Manter estreito e constante relacionamento com os órgãos envolvidos na defesa e proteção dos direitos da 
criança e do adolescente, com eles estabelecendo procedimentos operacionais relativos ao sistema de proteção 
social do adolescente autor de ato infracional.  

 

 

 

         

      A 

Instrução n. 3.03.06/12- CG (Regula a criação 
e emprego do Grupo Especial para 
Atendimento à Criança e ao Adolescente em 
Situação de Risco - GEACAR e a atuação da 
Polícia Militar de Minas Gerais em eventos de 
Defesa Social envolvendo crianças e 
adolescentes),itens 5.1 (5.1.2, 5.1.4 e 5.1.5), 
5.2 (5.2.5). 

36ª QUESTÃO - De acordo com o Caderno Doutrinário n. 5 (Escoltas Policiais e Conduções Diversas), mediante 

autorização ou ordem do escalão competente, a Polícia Militar poderá atender às solicitações para a execução de 
diversas escoltas. Marque a alternativa que NÃO autoriza a Polícia Militar executar a escolta:  
A. ( ) escolta de pessoas presas de penitenciárias ou outros estabelecimentos penais, a requerimento de 
autoridade policial ou judiciária.  

 

 

 

Caderno Doutrinário n. 5 (Escoltas Policiais e 
Conduções Diversas), item 2.3.1 Escolta de 
pessoas presas (letras a, b, d, e). 



B. ( ) escolta de pessoas presas, mediante requisição judicial ou de autoridade de polícia judiciária.  

C. ( ) escolta de artistas, nos casos de risco à integridade física, pois, em situações de normalidade, compete ao 
promotor do evento contratar empresa privada para realização da escolta.  

D. ( ) transporte de bens e valores, em cobertura a empresa de segurança particular contratada, 
independentemente de convênio.  

 

      D  

CHO SAÚDE 
Questão  Resposta 

correta 

Justificativa/ Embasamento legal 

32ª QUESTÃO - A Deliberação Conjunta de Saúde n. 22/15 (Redefine as Diretrizes para a Concessão de Órteses, 

Próteses e Materiais Especiais, de uso ambulatorial, no Sistema de Saúde PMMG-CBMMGIPSM e define o fluxo e 
os critérios para acesso aos benefícios e dá outras providências). Com base no conteúdo dessa instrução, marque 
a alternativa INCORRETA:  
A. ( ) Os militares amparados em atestado de origem terão a gratuidade do fornecimento de próteses ambulatoriais 
quando o dano decorrente do acidente tiver nexo causal com o quadro clínico para o qual há indicação do uso da 
prótese ambulatorial, mediante comprovação constante do relatório do respectivo processo administrativo, de 
acordo com as normas das IME.  
B. ( ) As órteses e próteses que se tornarem inservíveis, em decorrência de desgaste natural, poderão ser 
substituídas após avaliação pericial da Junta Central de Saúde ou por um profissional designado das 
especialidades de Ortopedia, Fisiatria ou Fisioterapia e mediante novo processo de autorização.  

C. ( ) O paciente ou responsável deverá encaminhar à Central de Atendimento do SISAU relatório circunstanciado 
do médico assistente da rede orgânica ou da rede credenciada, das especialidades de ortopedia, fisiatria, 
reumatologia ou neurologia, contendo diagnóstico principal pelo CID-10, acompanhado do(s) laudo(s) de exames 
complementares eventualmente realizados.  

D. ( ) Caso a Central de Atendimento autorize a concessão da OPME ambulatorial, o paciente deverá agendar o 
atendimento no Núcleo de Atenção Integral à Saúde (NAIS) da PMMG/CBMMG ao qual estiver vinculado/adscrito, 
para fins de acolhimento e acompanhamento pelo médico da Unidade, bem como cadastramento no Sistema 
Integrado de Gestão de Saúde (SIGS).  

 

 

 

 

    B 

Artigo 5º e artigo 7º da Deliberação 
Conjunta de Saúde n. 22, de 16/10/2015. 

 
 
 

CHO MÚSICO 
Questão  Resposta 

correta 

Justificativa/ Embasamento legal 

25ª QUESTÃO - Marque a alternativa CORRETA. Qual palavra descrita abaixo é considerada nuance entre os 

andamentos?  
A. ( ) Commodo.  

B. ( ) Maestoso.  

C. ( ) Abbastanza.  

D. ( ) Animato.  

 

 

       C 

Buhumil med, 3ª edição, teoria da música 
19ª aula modos Andamentos pg 131 a 
132. 

28ª QUESTÃO - Analise as assertivas abaixo e marque a alternativa CORRETA:  

A. ( ) Os intervalos são medidos de duas maneiras, isto é, numericamente e qualitativamente.  

B. ( ) No intervalo harmônico descendente a primeira nota é mais aguda que a segunda.  

C. ( ) A medida física de intervalo se chama Felixmômentro.  

D. ( ) Pode-se dizer que o intervalo de oitava é um intervalo composto, pois ultrapassa o limite das sete notas e 

 

 

      A 

Em toda a questão foi abordado o 
Assunto INTERVALOS, contudo tal 
assunto não consta no Programa de 
Matérias contido no item 7 do Edital.  
ANULADA 



passa a repetir a primeira nota e, por conseguinte, forma oitavas 

29ª QUESTÃO – Enumere a 2ª coluna de acordo com a 1ª. 

1. Intervalo menor  (  )     

2. Intervalo nulo   (   )     

3. Intervalo justo   (  )     

4. Intervalo maior (   )  

                             (  )    

                            (  )     
Marque a alternativa que contém a sequência CORRETA de respostas, na ordem de cima para baixo  
A. ( ) 3, 1, 1, 1, 4, 3.  
B. ( ) 2, 4, 1, 4, 1, 3.  

C. ( ) 3, 4, 4, 4, 2, 1.  

D. ( ) 2, 1, 4, 1, 3, 4.  

 

 

 

 

 

     A 

Em toda a questão foi abordado o 
Assunto INTERVALOS, contudo tal 
assunto não consta no Programa de 
Matérias contido no item 7 do Edital.  
ANULADA 

30ª QUESTÃO - Sobre ornamentos, marque a alternativa CORRETA:  

A. ( ) Nem sempre a divisão dos valores entre a apojatura longa e a nota real são iguais.  

B.( ) Conforme a característica da nota real, a interpretação da apojatura longa nunca varia.  

C. ( ) Apojatura longa é representada por uma nota pequena ligada à uma nota real.  

D.( ) Quando uma apojatura pertence a uma nota real pontuada, dá-se à nota real dois terço da nota, sendo assim, 
a apojatura sempre terá o menor valor.  

 

 

      C 

Duplicidade de respostas corretas. A 
letra "A" e a letra "C".  
ANULADA 

 
 
 

 
(a) Flávia Noronha Correa, Ten Cel PM 

Chefe do Centro de Recrutamento e Seleção 


