
  

 

 
Nota técnica 05/2019-CRS - Concurso nº 1718 – Concurso interno para admissão ao Curso de Habilitação de Oficiais/Curso 
Superior de tecnologia em Gestão de Segurança Pública (CHO/CSTGSP), para o Quadro de Oficiais Complementares e 
Especialistas da PMMG para o ano de 2019 (CHO/CSTGSP /2019). 

 
Visando melhor compreensão das questões recorridas pelos candidatos do CHO/CSTGSP 2019, Edital DRH/CRS n. 

17/2018, de 28 de dezembro de 2018, apresentamos o embasamento legal para as questões recorridas, conforme quadro abaixo: 
  

 

QUESTÃO PARECER DA 
COMISSÃO 

JUSTIFICATIVA / EMBASAMENTO LEGAL 

PORTUGUÊS 

 
1ª QUESTÃO – Affonso Romano de Sant‟ Anna usa como 
título do texto I, crônica, um trecho do popular provérbio, “Em 
mulher, não se bate nem com uma flor.” Tanto no título da 
crônica, “Nem com uma flor”, como no clichê/provérbio, o 
substantivo feminino flor: 
 
A.( ) está empregado em sentido conotativo, sendo, portanto, 
uma metáfora.  
B.(  ) assume duplo sentido, denotativo e conotativo. 
C.( ) é usado em sentido denotativo, literal, comum, 
próprio.  
D.( ) se ajusta ao contexto e está empregado em sentido 
figurado. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECURSOS 
INDEFERIDOS 

 
Uma recorrente alega, em síntese, que a 
alternativa de resposta apontada, letra “c” está 
incorreta e apresenta uma definição gramatical de 
substantivo próprio. 
Equivoca-se a recorrente. A questão não versa 
sobre classificação de substantivo e sim sobre o 
sentido da palavra. A expressão “próprio” da 
alternativa “C” não é uma classificação do 
substantivo flor e sim uma dicionarização do 
sentido denotativo. Quis o autor apenas afastar a 
possibilidade de se considerar a frase como 
metáfora. 

 
Outro recorrente alega, em síntese, que a 
alternativa correta para resposta da questão seria 
a letra “B”, porque há duas formas de se enxergar 
a palavra “flor”, no contexto. 
Razão não assiste ao Recorrente. O sentido 
conotativo é figurado, depende de um contexto 
específico para interpretação da metáfora onde é 
apresentado. É uma comparação subentendida. 
No enunciado da questão não há elementos para 
se considerar a palavra “flor” como de 
comparação subentendida.  

 
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 

CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 



 
5ª QUESTÃO – Marque a opção CORRETA. No texto I, o 
locutor principal abre espaço para que outras vozes também 
se manifestem. Considerando o contexto da crônica, texto I, 
identifique o locutor que expressa a seguinte opinião: 
“Imagine se toda mulher fosse bater em marido que traz 
pouco ou nenhum dinheiro para casa?”. 
 
A.(    ) Uma entrevistadora de televisão. 
B.(    ) Qualquer mulher que represente o gênero feminino. 
C.(    ) Uma amiga do locutor principal. 
D.( )Alguém que contava uma estorinha sobre 
espancamento de mulheres. 
 

 
 
 
 
 
 

RECURSO 
INDEFERIDO 

 
 

 
O recorrente alega, em síntese, que a resposta 
dada como certa, letra “c”, não deve prevalecer, 
uma vez que a alternativa que responde ao 
enunciado da questão é a de letra “D”. 
 

Razão não assiste ao Recorrente. Não se pode 
aceitar a alternativa “D” como resposta porque 
está clara a afirmação do narrador, quando no 
parágrafo 10 cita “mas enquanto minha amiga 
dava a entrevista, as câmeras estavam indóceis”. 
(grifo nosso) 

 

 
8ª QUESTÃO – “Vai daí, alguém, comentando a razão por 
que o professor teria batido na mulher...” (7º parágrafo) 
Sobre a forma “por que” (separado, sem acento) é 
CORRETO afirmar que: 
 
A.(     ) pode ser substituída por uma conjunção explicativa. 
B.(  ) pode ser substituída pelas expressões “por qual 
motivo” ou “por qual razão”. 
C.(     ) pode ser substituída pela expressão “pela qual”. 
D.(     ) Pode ser substituída pela forma “porquê”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECURSOS 
INDEFERIDOS 

 
Os recorrentes solicitam a anulação da questão 
alegando, em síntese, que possui duas respostas 
corretas, conforme bibliografia anexada. 
Que a outra alternativa correta seria a que cita 
que “pode ser substituída pelas expressões “por 
qual motivo” ou “por qual razão”. 
 
Razão não assiste aos recorrentes. A alternativa 
“B” não responde ao enunciado da questão, uma 
vez que substituindo o “porque” por qual razão 
teríamos uma inadequação da frase com a 
repetição da palavra “razão”, ficando 
“...comentando a razão por qual razão o 
professor teria batido na mulher...(GN) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONHECIMENTOS PROFISSIONAIS 

 
19ª QUESTÃO – Quanto à Lei nº 9.455, de 07/04/97, que 
define os crimes de tortura, marque a alternativa CORRETA: 
  
A. (  ) Policial Militar ameaçou, mediante o uso de arma de 
fogo, a tirar a vida de um indivíduo suspeito da prática de 
crime, visando compelir-lhe a obedecer a Lei. Neste caso o 
policial militar cometeu o crime de tortura. 
 B. (  ) Um vendedor de uma loja renomada deixa de atender 
a um cliente em razão da sua confissão religiosa. Ao 
registrar o Boletim de Ocorrência, o referido cliente afirma 
que tal conduta causou-lhe irreparável sofrimento mental. 
Nesse caso o vendedor cometeu o crime de tortura.  
C. (  ) Comete o crime de tortura o filho que agride o seu pai, 
ambos maiores e capazes, como forma de se vingar das 
agressões que vinham sendo praticadas contra os seus 
irmãos pelo referido genitor. 
 D. ( ) Agente da Policia Federal capturou, em solo 
Paraguaio, brasileiro fugitivo e o submeteu a emprego 
de violência, causando-lhe intenso sofrimento, como 
forma de aplicar castigo pessoal. Neste caso, aplica-se a 
Lei nº 9455/97 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECURSO 
INDEFERIDO 

 
A questão traz narrativas de circunstâncias e 
deseja saber, exclusivamente, com base na Lei nº 
9455/97, quais dessas circunstâncias constituiria 
crime de tortura.  
 
Na questão objeto do recurso, temos que um 
policial militar ameaça com uso da arma de fogo, 
tirar a vida de civil, visando compelir-lhe a 
obedecer a lei. Reforço: comperlir-lhe a obedecer 
a lei.   
 
Outrossim, a lei traz tacitamente que pratica o 
crime de tortura quem busca: 
 
I - Constranger alguém com emprego de violência 
ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico 
ou mental:  
(...) 
b) para provocar ação ou omissão de natureza 
criminosa;  
  
Não há previsão na norma objeto da questão, da 
prática do crime de tortura quem busca, mediante 
uso da arma de fogo, mesmo que por ameaça, 
fazer obedecer a lei.  
 
Lado outro, se o recorrente entendesse se tratar 
do Item II do mesmo diploma legal, da mesma 
forma não encontra sustentação já que tal item 
somente faz referencia a pessoa presa ou sujeita 
a medida de segurança.  
 
No que se refere ao contido no Manual Técnico 
Profissional, Caderno Doutrinário 01, não cabe 
apreciação já que o enunciado da questão é 
restritivo ao conteúdo da Lei 9.455 / 97.  
 



 
20ª QUESTÃO – Considerando o que prevê a Lei n. 10.826, 
de 22/12/03, que dispõe sobre o registro, posse e 
comercialização de armas de fogo e munição, sobre o 
Sistema Nacional de Armas – SINARM, define crimes e dá 
outras providências, marque a alternativa CORRETA. 
 
A. (  ) Aos integrantes das guardas municipais de Municípios 
será autorizado porte de arma de fogo, independentemente 
do número de habitantes do município, quando em serviço. 
B. (  ) Em regra, o porte de armas no Brasil é proibido.  
C. (  ) Policial Militar que efetua disparos de arma de fogo em 
lugar desabitado, em direção a pedras em uma cachoeira, 
com a justificativa de dissipar possível estado de fúria, 
comete o crime de disparo de arma de fogo. 
D. ( ) Comete o crime de omissão de cautela o policial militar 
que, por negligência, contribui para que sua esposa, maior e 
capaz, se apodere de uma arma de fogo de propriedade da 
PMMG que estava sob a posse do referido militar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECURSO 
INDEFERIDO 

 
O núcleo de sustentáculo do recurso reside 
interpretação da expressão “em regra”.  
A questão traz que:  
Em regra, o porte de armas no Brasil é proibido. 
 
Já a letra da lei traz ipsis literis: 
É proibido o porte de arma de fogo em todo 
território nacional.  
Seguido, após, de algumas exceções.  
 
Logo, a regra é a proibição.  
 
No caso da interpretação da expressão “em 
regra”, podemos extrair que “em regra” significa 
„via de regra”, “na maior parte dos casos”, “em 
geral”, “normalmente”, “quase sempre”. 
 
Dessa forma, se substituirmos a expressão em 
regra por qualquer dos seus sinônimos temos que 
na maior parte dos casos, quase sempre, ou 
normalmente, o porte de armas de fogo é proibido 
no Brasil, contudo, há exceções, por isso o uso 
do “em regra”. 
     

 
24ª QUESTÃO – Sobre a hierarquia e a precedência militar, 
de acordo com a Lei Estadual nº 5.301, de 16/10/1969 
(Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais - 
EMEMG), marque a alternativa CORRETA:  
 
 A. (  ) Nos termos do EMEMG, a antiguidade dos militares 
da reserva em relação aos militares da ativa será fixada na 
data de sua promoção decorrente da transferência para a 
inatividade, conforme constante dos "almanaques" 
anualmente expedidos pela Polícia Militar.  
B. (   ) O aluno aprovado no CHO terá seu nome incluído no 
almanaque no posto de 2º Tenente, segundo a regra de 
antiguidade adotada quando do ingresso do curso.  

 
 
 

 
 
 

RECURSO 
INDEFERIDO 

 

O recorrente alega que, haja vista a alternativa 
correta apontada pela banca examinadora ser a 
letra “C”, o contido nesta opção aborda disciplina 
não prevista no Edital do certame (EDITAL 
DRH/CRS Nº 17/2018, de 28 de dezembro de 
2018).  
 
Especificamente, alega que o parágrafo 12 do Art. 
13, o Art 183 e os parágrafos 1º e 2º do Art.187, 
todos da Lei Estadual nº 5301/1969 (EMEMG), 
não abordam questões sobre tempo de promoção 
de grau hierárquico anterior a 2º Tenente, não 
versam sobre tempo de curso realizado, bem 



C. (  ) O Aluno do CHO reprovado, desligado ou com 
impedimento à promoção retornará ao seu grau 
hierárquico anterior, sem necessidade de sua 
submissão a Processo Administrativo Exoneratório 
(PAE). Assim, se, por exemplo, o Aluno do CHO 
reprovado era 2º Sgt PM antes do ingresso no curso, ele 
retornará à referida graduação, mas não será 
remanejado para turma posterior e não terá seu ano-
base alterado, mesmo que tenha ficado um ano 
completo sem exercer a função de 2º Sgt PM.   
D. (   ) Precedência hierárquica é a ordem e a subordinação 
dos diversos postos e graduações que constituem carreira 
militar, e será constituída pela superioridade hierárquica e 
pela antiguidade. 

como não tratam sobre o Processo Administrativo 
de Exoneração (PAE).  
 
Por fim, o recorrente alega que para responder a 
tal questão seria necessário ter conhecimento 
sobre a Resolução 4739/2018-CG, que trata 
sobre as DEPM atualmente em vigor, bem como 
sobre as Resoluções já REVOGADAS números 
3836/2006, 4023/2009, 4068/2010 e 4210/2012. 
Desse modo, pleiteia a anulação da  Questão. 

 
A questão objeto do recurso buscou, com base no 
contido na Lei Estadual nº 5301/1969, que 
contém o Estatuto dos Militares do Estado de 
Minas Gerais, avaliar o conhecimento dos 
candidatos sobre os critérios de hierarquia e 
precedência militar. Mais especificamente, a 
alternativa “C” objetivava exigir do candidato 
conhecimentos sobre o que aconteceria ao Aluno 
do CHO reprovado, desligado ou com 
impedimento a promoção, ou seja, se ele 
retornaria ao seu grau hierárquico anterior sem a 
necessidade de ser submetido a Processo 
Administrativo de Exoneração (PAE). 
 
A tese proposta pelo recorrente não prospera, 
uma vez que, ao se fazer a leitura correta da 
alternativa “C” da Questão 24, nota-se que esta 
não exigiu conhecimentos além dos contidos na 
Lei Estadual nº 5301/1969 (EMEMG). Isso porque 
o §12 do Art. 13 do EMEMG afirma que “o aluno 
do CHO reprovado, desligado ou com 
impedimento à promoção retornará ao seu grau 
hierárquico anterior, não computando esse 
tempo para fins do art. 183 e dos §§ 1º e 2º do 
art. 187 desta Lei”. Quando a lei menciona o 
trecho “não computando esse tempo” ela se 
refere ao tempo de curso do CHO, ou seja, o 
tempo em que o Aluno permaneceu realizando o 



Curso propriamente dito.  
 
Em continuidade ao raciocínio acima, o Aluno do 
CHO não é Oficial da Polícia Militar, mas sim 
Praça. É por isso que nos casos em que o Aluno 
do CHO for reprovado no curso, desligado ou 
possuir impedimento à promoção, ele não estará 
sujeito ao disposto nos parágrafos 1º e 2º do Art. 
187 e ao Art. 183, ambos do EMEMG, que tratam 
sobre circunstâncias que envolvem os Oficiais da 
Polícia Militar.  
 
Ademais, para as circunstâncias previstas no §12 
do Art. 13, o EMEMG não exige realização de 
PAE ao Aluno do CHO. Por fim, necessário se 
faz afirmar que, em tal circunstância, o militar não 
terá seu ano base alterado.  
 
Tudo isto posto, percebe-se que não há 
necessidade de conhecer outra legislação para 
responder a alternativa “C” da Questão 24 que 
não seja a Lei Estadual nº 5301/1969 (EMEMG).  
 
Na mesma esteira, não há vícios na referida 
alternativa. 
 

 
25ª QUESTÃO – A Lei Estadual n. 14.310, de 19/06/02 
(Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de 
Minas Gerais - CEDM) é expressa no sentido de que as suas 
disposições se aplicam aos militares da reserva, contudo, 
com restrições impostas pelo próprio CEDM. Nesse sentido, 
sobre a aplicação do CEDM aos militares da reserva, 
marque a alternativa CORRETA: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

RECURSOS 
INDEFERIDOS 

 
Requer a anulação da questão, considerando que 
não há previsão no CEDM da afirmação 
constante na alternativa em questão (assertiva 
correta), bem como o disposto na bibliografia 
embasada onde consta que é possível afirmar 
que o alcance do dispositivo para aplicação de 
sanção ao militar da reserva se restringe à 
aplicação do art. 64 II (submissão à PAD), 
verifica-se que não existe alternativa correta. 
O art. 92 do CEDM prevê que “os militares da 
reserva remunerada sujeitam-se às transgressões 
disciplinares especificadas nos incisos II, III e VI 



A. ( ) Enquanto que em relação ao militar da ativa constitui 
transgressão disciplinar a sua participação em atividade 
empresária, aos militares da reserva não há vedação sobre a 
utilização das suas designações hierárquicas em atividades 
liberais, comerciais ou industriais, já que está desobrigado 
do serviço militar. 
B. ( ) Os militares da reserva não se sujeitam a todas as 
transgressões disciplinares descritas no CEDM. Nesse 
sentido, das três transgressões de natureza grave a que 
se sujeitam os militares da reserva, apenas duas podem 
dar ensejo a sua submissão a Processo Administrativo 
Disciplinar (PAD). 
C. ( ) Por decorrência das disposições do CEDM, aos oficiais 
e praças da reserva somente será possível a aplicação da 
sanção disciplinar de “perda do posto, patente ou graduação 
do militar da reserva” pelo Comandante-Geral 
D. ( ) Após dois anos de sua transferência para a inatividade, 
o militar classificado no conceito “C” será automaticamente 
reclassificado para o conceito “A”. 

do art. 13”, ou seja, cita as 03 transgressões. Já o 
Art. 64, parágrafo único, II e III, descreve 02 
condutas que podem ser cometidas pelo militar 
da reserva e que pode ensejar submissão a PAD. 
Todas as informações necessárias para embasar 
a questão constam na Lei 14.310/02, conforme 
enunciado da questão. 

Requer a anulação da questão, considerando que 
no enunciado cita o CEDM como base para as 
assertivas, e a assertiva correta cita militares da 
RESERVA, e o CEDM no art. 2º prevê que o 
CEDM se aplica aos militares da reserva 
remunerada. 
Embora o enunciado da questão e a assertiva 
correta tratarem de “militares da reserva”, 
somente, sem especificar sobre reserva 
remunerada ou não, não há informação incorreta 
nos textos e nada que leve ou induza o candidato 
ao erro. Desta forma, é plenamente satisfatória a 
forma do enunciado e da assertiva. 

 
28ª QUESTÃO – De acordo com a Resolução Conjunta n. 
4338, de 04/09/14, que dispõe sobre os parâmetros para 
declaração de ação legítima de militares, marque a 
alternativa CORRETA:  
 
A. ( ) A competência para declarar a ação legítima é da 
Autoridade Militar que detém o poder disciplinar sobre o 
militar acusado da prática do crime.  
B. ( ) Nos fatos envolvendo militares lotados em Unidades 
distintas, caberá privativamente ao Corregedor manifestar-se 
acerca da legitimidade da ação.  
C. ( ) Mesmo que o militar seja indiciado ao final do IPM pelo 
cometimento do crime militar investigado, nada obsta que 
haja a declaração da ação legítima em relação ao mesmo 
fato criminoso.  
D.( ) Apenas as excludentes de ilicitude (estado de 
necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever 
legal e exercício regular do direito) justificam a declaração de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECURSOS 
INDEFERIDOS 

 
Requerem a anulação da questão, considerando 
que o gabarito apresenta como resposta correta a 
opção A, entretanto a opção C também está 
correta, ou seja, há duas respostas possíveis 
para a questão. 
 
Inicialmente vale ressaltar que a alternativa C 
está incorreta nos termos § 5º do art. 5º da 
Resolução n. 4333/2014: 
 

§ 5º A declaração da ação legítima, 
considerando as hipóteses listadas nesta 
resolução, que fundam o seu reconhecimento, 
pressupõe, necessariamente, o não 
indiciamento do militar investigado pela 
Autoridade de Polícia Judiciária Militar 
competente para emanar o ato de 
homologação/avocação de IPM. 



ação legítima.  
 

 

Os recorrentes alegam que, nos termos do § 2º 
do art. 7º da Resolução n. 4333/2014, se após o 
ato de homologação da solução do IPM, surgirem 
novas provas, poderá a autoridade declarar a 
legitimidade da ação, o que corrobora com a 
alternativa C. 
 

Contudo, o dispositivo supracitado remete ao § 3º 
do art. 5º, que cita os casos em que Autoridade 
Competente deixa de se manifestar acerca da 
legitimidade da ação do militar, tendo em vista 
a inexistência de elementos suficientes ao 
convencimento desta autoridade. Ou seja, não 
faz relação ao indiciamento ou não do militar 
acusado. 
 
Assim, prevalece a regra geral do § 5º do art. 5º 
da Resolução n. 4333/2014 de que a declaração 
pressupõe, necessariamente, o não indiciamento 
do militar. 
 
O recorrente anexa uma decisão de um Comando 
Regional que declarou a ação legítima mesmo 
tendo certeza de que os militares concorreram 
para o cometimento do crime, dentro do princípio 
do livre convencimento da autoridade 
competente. A Resolução n. 4333/2014 entrou 
em vigor em setembro de 2014, justamente para 
impedir que os Comandantes realizassem atos 
conforme citado acima, ou seja, para proibir que 
os Comandantes declarassem ações legítimas 
quando, ao final do IPM, indiciassem os militares 
acusados. 
 
 
 
 
 



 
30ª QUESTÃO – Considerando o que prevê a Resolução n. 
4605, de 28/09/17, que dispõe sobre o portfolio de serviços, 
analise as assertivas abaixo:  
 
I - O Portfolio de Serviços Operacionais da PMMG constitui a 
relação de todos os serviços executados para o 
cumprimento das missões legais ordinárias, extraordinárias e 
especiais da Organização, na sua atividade-fim.  
II - São exemplos de serviços destinados ao POG, de caráter 
essencial: Policiamento a Pé (PA); Radiopatrulhamento 
(RA); Tático Móvel (TM). 
 III - São exemplos de serviços destinados ao POG, de 
caráter eletivo: Programa Educacional de Resistência às 
Drogas e a Violência (PROERD); Grupo Especial de 
Policiamento de Área de Risco (GEPAR); Policiamento 
Velado (PV).  
IV - O serviço Tático Móvel (TM) é composto por Guarnições 
pertencentes às Companhias e Pelotões Tático Móvel, que 
são formadas com 03 (três) ou 04 (quatro) policiais militares 
e tem como objetivo principal o recobrimento às atividades 
de policiamento nas áreas de Batalhões e Companhias 
Independentes. 
 
Estão CORRETAS as assertivas:  
 
A. (  ) I, II e III, apenas.  
B. (  ) Apenas a I está correta.  
C. (  ) II e III, apenas.  
D. (  ) Todas estão corretas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECURSOS 
INDEFERIDOS 

 
Os recorrentes alegam, em síntese, que a 
abreviatura correta para o termo 
Radiopatrulhamento é RP e não RA como contido 
na alternativa ofertada na questão, fato tal que 
tornaria errada a assertiva.  
Sustentam ainda que tal abreviatura não está 
conforme resolução 4605/2017.    
 
A questão objeto do recurso buscou, com base no 
contido no portfólio de serviços da PMMG, avaliar 
o conhecimento dos candidatos acerca dos 
serviços e suas destinações. Para tanto, 
especificamente na assertiva aqui contestada, 
foram ofertados três serviços e afirmado que 
todos seriam exemplos de serviço destinado ao 
POG de caráter essencial, cabendo ao candidato 
avaliar se tal afirmação seria correta ou não.  
 
Os serviços foram nomeados textualmente, 
seguidos de abreviações. A questão, conforme 
dito, buscava avaliar o conhecimento sobre as 
destinações dos serviços. Em nenhum momento 
foi demandado aos candidatos avaliarem as 
abreviaturas após o nome do serviço. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
39ª QUESTÃO – De acordo com o Manual Técnico-
Profissional nº 3.04.04/2013-CG (Abordagem a Veículos), os 
locais apropriados para a montagem dos dispositivos de 
cerco e bloqueio devem ser criteriosamente escolhidos. Os 
policiais militares envolvidos devem ter pleno conhecimento 
desses locais, o que refletirá na agilidade do deslocamento e 
na eficiência da operação. Em relação aos pontos ideais 
para o cerco e bloqueio, marque a alternativa CORRETA:  
  
A. ( ) Proximidade de abismos, paredes abruptas ou de 
danos naturais na via (buracos, obras), que possam 
prejudicar a segurança de procedimentos;  
B. (  ) Presença de curvas, aclives, declives ou de grande 
circulação de pessoas;  
C. (  ) Distância de vias marginais em relação à via 
principal, ou de estradas vicinais que possam favorecer 
a fuga do veículo suspeito.  
D. (  ) Distância dos redutores de velocidade (quebra-molas, 
lombadas e radares eletrônicos), principalmente em vias de 
trânsito rápido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECURSOS 
INDEFERIDOS 

 
Os recorrentes alegam que o enunciado da 39ª 
questão diverge do proposto pelo item 5.2.1 do 
Caderno Doutrinário nº 4 da PMMG. Alegam 
existir diferença entre “critérios a serem 
observados para escolha do local de montagem 
dos dispositivos de cerco e bloqueio” (propostos 
pelo enunciado da questão) e “pontos ideais para 
o cerco e bloqueio que deverão ser observados” 
(descritos no referido Caderno Doutrinário). 
Desse modo, afirmam que os critérios 
explicitados pelas alternativas “A”, “B”, “C” e “D” 
estariam corretos e, consequente, tornaria a 
questão nula. 

 
A questão objeto do recurso buscou, com base no 
contido no Caderno Doutrinário nº 4 da PMMG, 
avaliar o conhecimento dos candidatos sobre os 
critérios a serem adotados para escolha de local 
ideal para montagem de dispositivo de “cerco e 
bloqueio”. Assim, foram disponibilizadas quatro 
alternativas de resposta (A, B, C e D), de modo 
que cada uma destas possuía parâmetros a 
serem levados a efeito para uma correta 
instalação do dispositivo de “cerco e bloqueio”, 
cabendo ao candidato avaliar qual assertiva era 
composta pelos parâmetros corretos. 
 
No entanto, entre as quatro opções de resposta 
explicitadas pela questão 39, três possuíam 
parâmetros que não deveriam ser observados 
para instalação de “cerco e bloqueio” e uma 
continha os parâmetros corretos. 
 
Para sustentar seu pleito de anulação da referida 
questão, o recorrente centraliza sua tese 
alegando existir diferença entre o proposto pelo 
anunciado da 39ª questão e o contido no item 
5.2.1 do Caderno Doutrinário 4 da PMMG: tal 



diferença, em seu ponto de vista, residiria no fato 
do enunciado solicitar “os critérios a serem 
observados para a escolha do local de montagem 
dos dispositivos de cerco e bloqueio”, enquanto o 
Caderno Doutrinário nº 4 “informa os pontos 
ideais para o cerco e bloqueio que deverão ser 
observados”. 
 
A tese proposta pelo recorrente não se sustenta. 
Isso porquê ao se fazer a leitura do item 5.2.1 do 
Caderno Doutrinário nº 4 não se pode ater-se 
apenas ao trecho imediatamente anterior aos 
critérios observados para montagem do 
dispositivo de cerco e bloqueio, ou seja, o trecho 
que contém a frase “os pontos ideais para o 
cerco e bloqueio deverão observar:”. Para 
compreender o que deve ser observado para 
escolha de pontos ideais para montagem de 
cerco e bloqueio, deve-se ler todo o item 5.2.1 e, 
sobretudo, o preâmbulo deste, uma vez que lá se 
explicita a finalidade que será proposta naquele 
item (5.2.1), ou seja, demonstrar aos policiais 
militares que estes devem escolher de forma 
criteriosa os locais apropriados para a montagem 
dos dispositivos de cerco e bloqueio. Assim, após 
o preâmbulo, expõe-se os critérios a serem 
observados para caracterizar locais como pontos 
ideais para o cerco e bloqueio: 
• distância de vias marginais em relação à via 
principal, ou de estradas vicinais que possam 
favorecer a fuga do veículo suspeito; 
•  distância de abismos, paredes abruptas 
ou de danos naturais na via (buracos, obras), que 
possam prejudicar a segurança de 
procedimentos; 
•  ausência de curvas, aclives, declives ou 
de grande circulação de pessoas; 
•  proximidade dos redutores de velocidade 
(quebra molas, lombadas e radares eletrônicos), 



principalmente em vias de trânsito rápido. 
 
De acordo com o “Dicionário Brasileiro da Língua 
Portuguesa Michaelis”, a palavra “critério” possui 
como significado a expressão “padrão que serve 
de base para avaliação, comparação e decisão”. 
Na mesma esteira, a palavra “parâmetro” possui 
como significado a expressão “aquilo que serve 
de base ou norma para que se proceda à 
avaliação de qualidade ou quantidade; medida, 
padrão; padrão segundo o qual pode-se 
estabelecer a relação ou a comparação entre 
elementos ou termos”.  
 
O verbo “observar”, por sua vez, de acordo com o 
mesmo dicionário, quer dizer “cumprir ou praticar 
o que é prescrito por alguma lei ou obrigação 
moral; fazer análise minuciosa”. Nesse sentido, 
nota-se que o próprio texto do Caderno 
Doutrinário nª 4, no item “5.2.1”, expõe que os 
pontos ideais para o cerco e bloqueio deverão ser 
observados pelos policiais militares.  
 
Desse modo, percebe-se que para resolver a 
questão, é preciso que o candidato faça uma 
análise entre as alternativas propostas, a fim de 
assinalar a resposta correta, adotando como base 
o previsto pelo Caderno Doutrinário nº 4.  
 
Tudo isto posto, passa-se aos erros existentes 
nas alternativas “A”, “B” e “D”. 
 
A alternativa “A” propõe ao candidato que ele 
adote como base para escolha ideal do local de 
montagem do dispositivo de cerco e bloqueio a 
“proximidade” de abismos, paredes abruptas ou 
danos naturais na via. Opostamente, o Caderno 
Doutrinário nº 4, no item 5.2.1, afirma que o 
critério a ser adotado como base para a escolha 



do local ideal para montagem do referido 
dispositivo é a “distância” de abismos, paredes 
abruptas ou de danos naturais na via (manter 
distância destes locais, e não proximidade). 
 
A alternativa “B” propõe ao candidato que ele 
adote como base para escolha ideal do local de 
montagem do dispositivo de cerco e bloqueio a 
“presença” de curvas, aclives, declives, ou de 
grande circulação de pessoas. Opostamente, o 
Caderno Doutrinário nº 4, no item 5.2.1, afirma 
que o critério a ser adotado como base para a 
escolha do local ideal para montagem do referido 
dispositivo é a “ausência” de curvas, aclives, 
declives, ou de grande circulação de pessoas. 
 
A alternativa “D” propõe ao candidato que ele 
adote como base para escolha ideal do local de 
montagem do dispositivo de cerco e bloqueio a 
“distância” de redutores de velocidade, 
principalmente em vias de trânsito rápido. 
Opostamente, o Caderno Doutrinário nº 4, no item 
5.2.1, afirma que o critério a ser adotado como 
base para a escolha do local ideal para 
montagem do referido dispositivo é a 
“proximidade” de redutores de velocidade, 
principalmente em vias de trânsito rápido. 
 
Tudo isto posto, percebe-se que não há diferença 
entre o proposto pelo enunciado da 39ª Questão 
e o que dispõe o item 5.2.1 do Caderno 
Doutrinário nº 4 da PMMG. 
 

 

Belo Horizonte, 14 de maio de 2019. 

 

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

 


