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NOME: _______________________________________________________________________________. 

CPF: ________________________________________Nº DE PM: _______________________________. 

ESCOLA/UNIDADE:  __________________________________________ SALA: ___________________. 

CIDADE DA PROVA: __________________________________________________    DATA: 20/07/2019. 
 

 

 

INSTRUÇÕES AOS CANDIDATOS: 

 

1. Prova sem consulta. 

2. Abra este caderno de prova somente quando autorizado.  

3. Esta prova contém 40 (quarenta) questões valendo 2,5 (dois vírgula cinco) pontos cada e 

valor total de 100 (cem) pontos. 

4. Para cada questão existe somente uma resposta. 

5. Responda as questões e marque a opção desejada na folha de respostas, usando caneta 

(tinta azul ou preta). 

6. Não será admitido qualquer tipo de rasura na folha de respostas. As questões rasuradas ou 

em branco ou com dupla marcação serão consideradas nulas para o candidato.  

7. O tempo máximo permitido para a realização das provas de conhecimentos (objetiva e 

dissertativa) será de 4 (quatro) horas, incluindo o preenchimento da folha de respostas e 

transcrição da redação. 

8. É proibido o porte, a posse e o uso de computadores, máquinas calculadoras, telefones 

celulares, relógios de qualquer tipo ou outros similares. 

9. É proibido o porte/posse de lápis, lapiseira e similares, além de borracha durante a 

realização das provas, bem como a sua utilização durante o horário previsto para a 

realização destas. 

10. Iniciadas as provas, os candidatos somente poderão deixar a sala, e a esta retornar, 

exclusivamente para uso de sanitários ou bebedouros, depois de transcorrido o tempo 

mínimo de 1h, e devidamente acompanhados por fiscal do concurso. 

11. Ao final da prova, entregue ao aplicador a folha de redação, a folha de respostas e o 

caderno de provas, devidamente preenchidos, conferidos e assinados. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

TEXTO I 

Simples e velha honestidade 
 

Por José de Souza Martins 
 
 Quando a honestidade surpreende e dela se desconfia é porque alguma coisa 

essencial está mudando na sociedade. É o que incita à compreensão sociológica dessa 

reação, suas ocultações e seus significados no recente caso da devolução, ao dono de 

um restaurante, dos R$ 20 mil que lhe foram roubados. O dinheiro fora achado por um 

casal de moradores de rua de São Paulo, o maranhense Rejaniel e a paranaense Sandra. 

 Já há um debate em relação ao suposto sentido do gesto dos dois moradores dos 

baixos de um viaduto do Tatuapé. Uns veem nele vontade de aparecer. Outros 

consideram trouxa o casal, pois “o achado não é roubado”. Não poucos no gesto 

reconhecem a simples e velha honestidade, um valor de referência. Aliás, é por meio dela 

que a sociedade se reproduz e se preserva, regula e organiza a vida de todos, dos bem-

intencionados e dos mal-intencionados, dos íntegros e também daqueles para os quais a 

honestidade já não é senão uma anomalia. 

 […] O gesto do casal repercutiu no Brasil e foi, no geral, bem-vindo como indício de 

que nem tudo está perdido, no mesmo momento em que na própria estrutura de poder a 

anomalia da corrupção compromete o sentido democrático da vida política. O gesto, aliás, 

não é novo nem raro. São frequentes casos semelhantes de dinheiro alheio achado e 

devolvido ao dono desconhecido de quem o acha, geralmente, por meio da polícia. 

 O homem que achou o dinheiro declarou que gostaria que sua mãe o visse agora, 

pois ela se orgulharia dele. Eis a questão. Lançado para a margem da sociedade, reteve, 

como um bem pessoal e imaterial que é, o antimoderno sentido da honra. Por incrível que 

pareça, a maioria das pessoas é honrada e faz parte dessa imensa massa invisível dos 

não notados. Um trabalhador dedicado ao seu trabalho, ou um professor devotado ao 

ensino e à formação de seus alunos, terá pouquíssima chance de ser aplaudido, mesmo 

por quem de seu trabalho se beneficia. No entanto, eles têm o que lhes basta como 

nutrição moral: o sentido da honra e a honestidade. Já não se fala disso, mas os 

sociólogos sabem que uma das carências humanas destes tempos de liquefação dos 

valores é a da honradez e da honestidade, o alimento que sacia os que não foram 

vencidos, os que se mantiveram antiquadamente honestos.  

 
 
Disponível em: <https://alias.estadao.com.br/noticias/geral,simples-e-velha-honestidade-imp-
900514>. Acesso em: 07 abr 2019. 
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TEXTO II 
 

Honestidade é notícia 

Por Walcyr Carrasco 

 Eu sempre me espanto com a situação a que chegamos neste país. Vejam só o que 
saiu na UOL: Pedreiro acionou a polícia para devolver os pertences ao dono, que foi 
roubado na segunda-feira (30). 

 Claro que o gesto do pedreiro é lindo. Recentemente, em São Paulo, um casal que 
vivia na rua também devolveu uma quantia encontrada a seu legítimo dono. Virou 
celebridade instantânea. 

 Mas eu me assusto. Chegamos a uma situação moral e ética em que a honestidade 
nos surpreende. Devolver o dinheiro que não nos pertence deveria ser uma atitude 
corriqueira. Não uma surpresa. 

 Na reação ao pedreiro e aos moradores de rua, há também um preconceito 
embutido. No fundo, as pessoas sentem que por serem pobres é surpreendente que 
devolvam o dinheiro. Como se o fato de ser pobre criasse um estranho direito a ser 
desonesto. Imagino que até os amigos dessas pessoas honestas digam: 

 – Mas você precisa tanto! Por que devolveu!? 

 O fato é que exemplos de honestidade têm vindo, com frequência, dos mais pobres. 
E por que nos espantamos? 

 Quando a honestidade vira notícia, há alguma coisa muito errada. 

 

Disponível em: <https://psalm.escreveronline.com.br/proposta-honestidade/> . Acesso: em 07 abr. 

2019. 
 

 

 

 

INTERPRETAÇÃO DO TEXTO 

 

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 . 
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2ª QUESTÃO – Marque a alternativa em que a frase transcrita do texto II, “Honestidade é 

notícia”, está relacionada à tese, ao ponto de vista defendido por Walcyr Carrasco. 

 

A. (    )  “Na reação ao pedreiro e aos moradores de rua, há também um preconceito 

embutido.” 

B. (    ) “Virou celebridade instantânea.” 

C. (    ) “Devolver o dinheiro que não nos pertence deveria ser uma atitude corriqueira.” 

D. (    ) O fato é que exemplos de honestidade têm vindo, com frequência, dos mais 

pobres.” 

 

3ª QUESTÃO – Considerando a tipologia e o gênero do texto I e do texto II, marque a 

alternativa cuja análise e informação estão CORRETAS. 

 

 

A. (    ) O texto I pertence à tipologia narrativa e o texto II à descritiva. Os textos I e II 

pertencem ao mesmo gênero jornalístico e são reportagens que informam o leitor 

sobre fatos e acontecimentos reais.  Os textos I e II chegaram ao conhecimento 

do público viabilizados pelos meios de comunicação. 

B. (    ) No texto I e no texto II, os autores obedecem a características próprias da 

tipologia injuntiva, pois tanto no texto I quanto no II observa-se a ordenação de 

informações relacionadas a acontecimentos comprovados. Os dois textos são 

crônicas jornalísticas inspiradas em fatos reais. 

C. (    ) Os textos I e II pertencem à tipologia dissertativa/argumentativa e à esfera 

jornalística. O texto I e texto II são artigos de opinião escritos por articulistas cujo 

objetivo é apresentar uma publicação crítica e reflexiva sobre acontecimentos de 

interesse social.  

D. (    ) Tanto o texto I quanto o texto II pertencem à tipologia dos textos expositivos. 

Quanto ao gênero, os dois textos são notícias voltadas à cobertura de fatos 

correntes, mas de interesse da sociedade. As notícias, os textos I e II, foram 

publicadas em jornal e revista de circulação nacional. 

 

 

4ª QUESTÃO – Marque a alternativa INCORRETA, considerando as informações 

explícitas nos textos I e II.  

 

A. (    ) A honestidade tem surpreendido as pessoas. 

B. (    ) A honestidade tem sido algo incomum para algumas pessoas. 

C. (    ) A honestidade tem sido uma raridade entre as pessoas. 

D. (    ) A honestidade tem virado notícia. 
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5ª QUESTÃO – Observe os vocábulos sublinhados nos fragmentos abaixo, transcritos do 
2º § do texto I. 
 
- “Outros consideram trouxa o casal, pois „o achado não é roubado.”  
- “[...] e também daqueles para os quais a honestidade já não é senão uma anomalia.”  
 
Em qual alternativa, as palavras podem, respectivamente, substituir os vocábulos trouxa e 
anomalia, sem prejudicar as ideias do autor, do interlocutor e o sentido do texto? 
 
A. (    ) Parvo e exceção. 
B. (    ) Assaz e aberração. 
C. (    ) Inocente e habitual. 
D. (    ) Honesto e distúrbio. 

 
 

 CONHECIMENTOS LINGUÍSTICOS 
 

TEXTO III 
 

 
JEITINHO 

 
A GENTE AINDA MORRE DISSO 

 
 De jeitinho em jeitinho, o Brasil está numa situação que a gente fica até sem jeito de 
falar. E o que mais preocupa é que esse “jeitinho” é cada vez mais tido como uma virtude 
quando, na verdade, é um defeito. Um defeito grave que está levando nosso país cada vez 
mais para o fundo. Vamos ser um país sem jeitinho. Quem sabe aí a coisa começa a tomar 
jeito. 

(Trecho retirado de material didático.) 
 

Disponível em:http:<//www.redescola.com.br/site/images/stories/pdf/portugues/8portugues.pdf>. Acesso em: 10 
abr 2019. 

 
 
6ª QUESTÃO – Leia, atentamente, o texto III. 
 
Marque a alternativa em que NÃO há uma análise adequada da palavra ou do trecho 
destacado no texto III. 
 
A. (    ) O uso das aspas, em “jeitinho”, pode ser interpretado como uma estratégia por 

meio da qual o produtor procura desqualificar uma imagem do comportamento do 

povo brasileiro, vista por muitos como positiva. 

B. (    ) Em “a gente ainda morre disso”, recupera-se um discurso do senso comum – a 

voz do povo. 

C. (    ) Em “O Brasil está numa situação que a gente está até sem jeito”, não há 

expressões de cunho coloquial.  

D. (    ) O duplo sentido referente à palavra „jeito‟ é explorado nos fragmentos “fica até 

sem jeito” e “aí a coisa começa a tomar jeito”. 

 

http://www.redescola.com.br/site/images/stories/pdf/portugues/8portugues.pdf
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7ª QUESTÃO – Analise, sintaticamente, os termos das orações transcritas dos textos I e 

II, e, em seguida, marque a alternativa CORRETA. 

 

A. (    ) “Outros consideram trouxa o casal, pois „o achado não é roubado. ” (Texto I) - O 

predicado da 1ª oração é verbo-nominal. 

B. (    ) “O homem que achou o dinheiro declarou que gostaria que sua mãe o visse 

agora, pois ela se orgulharia dele.” (Texto I) Na primeira oração, o termo 

“dinheiro” exerce a função de núcleo do sujeito simples. 

C. (    ) “Pedreiro acionou a polícia para devolver os pertences ao dono, que foi roubado 

na segunda-feira (30).” (Texto II) Na segunda oração, o termo “os pertences” 

exerce a função de objeto indireto do verbo devolver, e o termo “ao dono” exerce 

a função sintática de objeto direto do mesmo verbo. 

D. (    ) “Claro que o gesto do pedreiro é lindo.” (Texto II) Nesse período, há uma oração 

com predicado verbal. 

 

 

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. 

 

 

 

9ª QUESTÃO – Leia o fragmento do texto I e o enunciado da questão. 
 
“O homem que achou o dinheiro declarou que gostaria que sua mãe o visse agora, pois 
ela se orgulharia dele.” (Texto I) 
 
Marque a alternativa cuja palavra completa, CORRETAMENTE, a afirmativa abaixo. 
 
A conjunção sublinhada estabelece, no contexto, uma relação lógico-semântica de 
__________________. 
 
A. (    ) conclusão. 
B. (    ) explicação. 
C. (    ) causa. 
D. (    ) consecução. 
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10ª QUESTÃO – “Lançado para a margem da sociedade, reteve, como um bem pessoal e 

imaterial que é, o antimoderno sentido da honra. ” 

 

Marque a alternativa em que todas as palavras são formadas pelo mesmo processo de 

derivação observado na palavra antimoderno. 

 

A. (    ) Arvoredo, espinonagem, ponteiro, ruazinha. 

B. (    ) Amoral, dissílabo, preconceito, supracitado. 

C. (    ) Abraçar, anoitecer, desalmado, subterrâneo. 

D. (    ) Aguardente, alviverde, mandachuva, passatempo. 
 

LEGISLAÇÃO JURÍDICA 

 

11ª QUESTÃO – O 3º Sgt Alfa, Policial Militar que se encontrava na reserva remunerada, 
foi designado para o serviço ativo no 99º BPM. Após ser designado para o serviço ativo, o 
3º Sgt Alfa, estando de folga, fazia um churrasco com vários amigos policiais militares em 
sua residência, ocasião que seu vizinho, Tício, comerciante conhecido na região, solicitou 
que Alfa abaixasse o volume da caixa de música. A partir desse momento houve 
desentendimento entre ambos, momento que o 3º Sgt Alfa desferiu um soco em Tício, 
tendo causado uma luxação no olho esquerdo deste. A PM foi acionada e o CPU da 
Unidade efetuou a prisão em flagrante do 3º Sgt Alfa. Marque a alternativa CORRETA: 
 
A. (   ) A conduta praticada pelo 3º Sgt Alfa se caracteriza como crime militar, uma vez 

que ele se encontrava na condição de designado para o serviço ativo. 
B. (   ) A conduta praticada pelo 3º Sgt Alfa se caracteriza como crime militar, 

independentemente ao fato dele estar ou não designado para o serviço ativo. 
C. (   ) O 3º Sgt Alfa deverá responder por crime comum, nos termos da legislação 

vigente. 
D. (   ) A conduta praticada pelo 3º Sgt Alfa é atípica. 
 

12ª QUESTÃO – O Decreto-Lei nº 1.001, de 21/10/69 (Código Penal Militar) possui 
algumas peculiaridades: alguns delitos são bastante semelhantes aos previstos na lei 
penal comum. Outros, no entanto, são típicos da lei penal militar. Nesse sentido, sobre a 
receptação, prevista no Código Penal Militar, marque a alternativa CORRETA: 
 
A. (   ) É dever do magistrado deixar de aplicar pena ao agente que cometeu crime de 

“Receptação” se ele for primário e o valor da coisa não for superior a um décimo 

do salário mínimo. 

B. (   ) Caso não se identifique o autor do crime de que proveio a coisa, a receptação não 

será punível. 

C. (   ) O Juiz, no crime de “Receptação Culposa”, pode deixar de aplicar pena ao agente 

se ele for primário e o valor da coisa não for superior a um décimo do salário 

mínimo.  

D. (   ) A receptação ocorrida em local fora da Administração Militar terá a pena reduzida 

da metade. 
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13ª QUESTÃO – Tendo recebido determinação do CPU para permanecer durante todo o 

turno de serviço na “Praça da Alegria”, a guarnição composta pelo Cb Alfa e pelo Sd 

Bravo, ao invés de se dirigir para o local, permaneceu em frente à padaria “pão de ouro”. 

Ao término do turno de serviço, a guarnição preencheu relatório e o enviou ao CPU, 

explicitando que permaneceu durante todo o turno de serviço na referida Praça, conforme 

determinado.  Sobre a conduta da guarnição e considerando o previsto no Decreto-Lei nº 

1.001, de 21/10/69 (Código Penal Militar), marque a alternativa CORRETA: 

 

A. (   ) Ao enviar ao CPU relatório atestando que permaneceram na “Praça da Alegria” 

durante todo o turno de serviço, os componentes da guarnição cometeram o crime 

de “falsidade ideológica”.  

B. (   ) Ao usar o relatório atestando que permaneceram na “Praça da Alegria” durante 

todo o turno de serviço, os componentes da guarnição cometeram o crime de “uso 

de documento falso”. 

C. (   ) Se o relatório enviado ao CPU foi confeccionado por meio de documento 

idealizado pela Unidade dos policiais militares, o fato será atípico, constituindo-se 

apenas em transgressão disciplinar. Se o relatório tiver sido preenchido em 

documento público, haverá, então, o crime de “falsidade ideológica”. 

D. (   ) Ao enviar ao CPU relatório atestando que permaneceram na “Praça da Alegria” 

durante todo o turno de serviço, os componentes da guarnição cometeram o crime 

de “falsidade de documento”.  

 

14ª QUESTÃO – A Resolução nº 213, de 15/12/2015 – CNJ, que versa sobre as 

audiências de custódia no Brasil, traz alguns direitos da pessoa presa em flagrante delito. 

Com base na referida resolução, marque a alternativa CORRETA: 

 

A. (   ) Caso a pessoa detida não possua defensor constituído no momento da lavratura 

do flagrante, a audiência de custódia será realizada na presença do Ministério 

Público e da Defensoria Pública.  

B. (   ) A audiência de custódia será realizada na presença do Ministério Público, da 

Promotoria de Direitos Humanos e da Defensoria Pública, caso a pessoa detida 

não possua defensor constituído no momento da lavratura do flagrante. 

C. (   ) A pessoa detida deverá ser assistida por defensor constituído. Caso contrário, o 

Ministério Público deverá solicitar a soltura imediata do conduzido.  

D. (   ) Se a pessoa presa em flagrante delito constituir advogado após o término da 

lavratura do auto de prisão em flagrante, o Delegado de polícia poderá notificá-lo, 

observados os critérios da conveniência e da oportunidade.   
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15ª QUESTÃO – Considerando o contido na Constituição do Estado de Minas Gerais, leia 

as assertivas a seguir e, após, faça o que se pede: 

 

I. As patentes, com prerrogativas, direitos e deveres a elas inerentes, são asseguradas 

em plenitude aos Militares da ativa, sendo-lhes privativos os títulos, postos e uniforme 

militares.  

II. As patentes dos Oficiais, bem como a graduação das Praças, são conferidas pelo 

Governador do Estado.  

III. Perceberão os mesmos vencimentos e vantagens os militares de mesma patente, 

salvo as provenientes de cursos ou tempo de serviço.  

IV. O militar condenado na Justiça, comum ou militar, a pena privativa de liberdade 

superior a três anos, por sentença proferida em segunda instância, será submetido ao 

julgamento do Tribunal de Justiça Militar.  

 

A respeito das assertivas acima, marque a alternativa CORRETA: 

 

A. (   ) Está correta apenas a assertiva III.  

B. (   ) Está correta apenas a assertiva IV. 

C. (   ) Está correta apenas a assertiva I. 

D. (   ) Estão corretas apenas as assertivas I e II. 

 
 

16ª QUESTÃO – Para aplicação das medidas cautelares previstas no Código de Processo 

Penal, o Juiz deve observar uma série de preceitos legais. Nesse sentido, marque a 

alternativa CORRETA: 

 
A. (   ) As medidas cautelares poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente. 

B. (   ) As medidas cautelares serão decretadas pelo juiz, de ofício ou a requerimento das 

partes ou, quando no curso da investigação criminal, serão decretadas pela 

autoridade policial.  

C. (   ) No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, de 

ofício ou mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do 

querelante, deverá decretar a prisão preventiva. 

D. (   ) O juiz poderá arquivar a medida cautelar ou substituí-la quando verificar a falta de 

motivo para que subsista, bem como voltar a decretá-la, observando as condições 

pessoais do indiciado ou acusado. 

  



 
CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS / CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM SEGURANÇA PÚBLICA (CFS/CSTSP) - 2019 

 

 

 

  CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO – A BUSCA PELA EXCELÊNCIA EM CONCURSOS.                       10 

17ª QUESTÃO – A respeito das medidas cautelares diversas da prisão previstas no 
Código de Processo Penal, leia os itens a seguir e, em seguida, faça o que se pede. 
 
I. Monitoração eletrônica. 

II. Recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado 

ou acusado tenha residência e trabalho fixos. 

III. Internação compulsória para tratamento. 

IV. Proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias 

relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais 

para evitar o risco de novas infrações. 

 
Marque a alternativa CORRETA que contém apenas medidas cautelares diversas da 
prisão. 
 
A. (   ) I, II e III. 
B. (   ) I, III e IV. 
C. (   ) I, II e IV. 
D. (   ) I, II, III e IV.  

 
 
18ª QUESTÃO – O art. 5º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 
(CRFB/88) traz em seu bojo uma série de direitos e garantias. Considerando tal diploma 
legal, marque a alternativa CORRETA: 
 
A. (   ) A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem 

consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou, 

para prestar socorro ou ainda, sendo noite, por determinação judicial. 

B. (   ) A identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial 

constitui-se em direito do preso.  

C. (   ) É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de 

dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial 

ou em flagrante delito. 

D. (   ) A lei considerará crime inafiançável e imprescritível a prática da tortura. 

 
 
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. 

B. (   ) A lei estadual poderá criar a Justiça Militar estadual nos Estados em que o efetivo 

militar seja superior a vinte mil integrantes. 
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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. 

 

20ª QUESTÃO – Logo após uma aeronave privada argentina aterrissar num aeroporto de 

Belo Horizonte/MG, Sebastian, cidadão argentino, é alvejado ainda dentro do avião por 

três disparos de arma de fogo efetuados por Tício, cidadão brasileiro que fazia parte da 

tripulação. Sebastian falece instantaneamente. A Polícia foi acionada e Tício foi preso em 

flagrante. Sobre o fato narrado e nos termos do Código Penal Brasileiro, a lei brasileira: 

 

A. (   ) não é aplicável, tendo em vista que a aeronave onde ocorreu o crime é argentina, 

devendo Tício ser processado e julgado pela lei argentina. 

B. (   ) é aplicável, tendo em vista que mesmo o crime tendo sido praticado em aeronave 

argentina, ou seja, em território estrangeiro, Tício deve ser julgado e processado 

pela lei brasileira. 

C. (   ) não é aplicável, tendo em vista que o crime ocorreu ainda no interior da aeronave 

e em aeroporto brasileiro, ou seja, os tripulantes que lá estavam ainda não haviam 

sido submetidos sequer à fiscalização da alfândega.  

D. (   ) é aplicável, uma vez que quando o crime ocorreu a aeronave argentina de 

propriedade privada se encontrava em solo brasileiro.  

 

21ª QUESTÃO – Durante a noite, próximo a um terreno baldio, Tício aborda Laurentina 

querendo estuprá-la. Ele inicia a execução do crime de estupro por meio de grave ameaça 

à vítima. Entretanto, quando se preparava para praticar a conjunção carnal, Tício não 

conseguiu atingir seu objetivo por problemas fisiológicos alheios à sua vontade. Desse 

modo, ele desiste de prosseguir com a execução criminosa e foge imediatamente do local. 

Levando-se em consideração o narrado, marque a alternativa CORRETA: 

 

A. (   ) A conduta praticada por Tício é atípica. 

B. (   ) A conduta praticada por Tício é classificada como arrependimento eficaz, o que 

faz com que ele seja julgado apenas pelos atos praticados. 

C. (   ) A conduta praticada por Tício é classificada como arrependimento posterior, 

motivo pelo qual terá sua pena reduzida. 

D. (   ) Tício deverá responder pelo crime de tentativa estupro.  
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LEGISLAÇÃO INSTITUCIONAL 
 
22ª QUESTÃO – O Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais (Lei nº 5.301/69) 
estabelece diversos critérios e pressupostos para a passagem dos militares à situação de 
inatividade. Sobre as regras previstas no referido Estatuto, marque a alternativa 
CORRETA: 
 

A. (   ) A passagem para a reserva compulsória isenta o militar da indenização de 
prejuízos causados à Fazenda Estadual. 

B. (   ) O militar que estiver indiciado em inquérito ou submetido a processo por crime 
contra o patrimônio público, somente poderá ser transferido para a reserva antes 
de transitar em julgado sentença condenatória. 

C. (   ) A inatividade, seja pela transferência para a reserva ou pela reforma, será 
remunerada ou não, de acordo com os dispositivos estabelecidos no Estatuto ou 
em lei e regulamentos especiais. 

D. (   ) A transferência para a inatividade interrompe toda e qualquer licença, cassando-a 
automaticamente e será promovida sem nenhuma despesa para o oficial ou 
praça. 

 

23ª QUESTÃO – As sanções disciplinares previstas na Lei nº 14.310/02 (Código de Ética 
e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais) serão definidas conforme a 
natureza, a gradação e as circunstâncias de cada transgressão. Marque a alternativa 
CORRETA sobre a forma de execução das sanções disciplinares: 
 

A. (   ) A advertência se materializa em um aconselhamento formal ao transgressor. 
B. (   ) Na suspensão, ocorre a interrupção da remuneração do transgressor pelos dias 

definidos na punição, sem haver a interrupção do exercício de cargo, encargo ou 
função. 

C. (   ) Para a execução da sanção prestação de serviço, será atribuída ao militar uma 
tarefa de natureza operacional dentro de sua jornada habitual, de no mínimo 08 
horas e sem remuneração extra. 

D. (   ) A execução da repreensão consiste em uma censura formal ao transgressor. 
 
 
24ª QUESTÃO – A Resolução Conjunta nº 4.220/12 - Manual de Processos e 
Procedimentos Administrativos das Instituições Militares do Estado de Minas Gerais, 
prevê a possibilidade da restauração de processo ou procedimento em casos específicos. 
Marque a alternativa CORRETA sobre as normas para restauração de processo ou 
procedimento: 
 

A. (   ) A restauração de processo e procedimento poderá ocorrer em caso de extravio, 
destruição ou inutilização do documento, seja de forma culposa ou dolosa, e ainda 
em caso de destruição decorrente de caso fortuito ou força maior. 

B. (   ) Comprovada a necessidade, a portaria de restauração terá a finalidade de refazer 
os atos do procedimento extraviado, objetivando uma nova apuração dos fatos. 
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C. (   ) Nos trabalhos de restauração de procedimento sancionatório extraviado, não 
haverá a necessidade do acompanhamento do envolvido ou de seu defensor, até 
o ponto em que o processo extraviado havia sido desenvolvido. 

D. (   ) Se existir cópia autêntica do documento ou do processo desaparecido, esta 
subsidiará a restauração do processo, entretanto não poderão ser consideradas 
como original. 

 

25ª QUESTÃO – A Instrução Conjunta de Corregedorias nº 01 (ICCPM/BM n.º 01/14) 

dispõe sobre o comparecimento de militares às Unidades Militares, Justiça e Delegacias 

de Polícia, a fim de prestar informações a respeito de seus envolvimentos nas ocorrências 

policiais/bombeiros, bem como em razão de demandas particulares. Nesse contexto, 

marque a alternativa INCORRETA: 

 

A. (    ) Na apresentação às Unidades Militares, o militar notificado/requisitado como 

testemunha ou vítima, investigado/acusado, preso ou não, deverá comparecer 

com o uniforme da atividade. 

B. (    ) Na apresentação à Justiça Comum, se requisitado como réu, preso ou em 

liberdade, o militar deverá comparecer com o uniforme da atividade.  

C. (    ) Na apresentação à Justiça Militar Estadual, deverá o militar apresentar-se com o 

uniforme da atividade. 

D. (    ) Na apresentação à Justiça Comum, se requisitado como testemunha ou vítima, 

em decorrência de ato de serviço, deverá comparecer fardado com o uniforme 

da atividade. 

 

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. 
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27ª QUESTÃO – O Cabo PM Yankee é detentor de armário cedido pela Administração do 

90º BPM, e utiliza o armário diariamente para acondicionar peças de fardamentos. Sobre 

as vistorias que o Cabo PM Yankee está sujeito em seu armário, conforme normas 

descritas na Instrução Conjunta de Corregedorias nº 04 (ICCPM/BM n.º 04/14), marque a 

alternativa CORRETA: 

 

A. (   ) No caso de buscas por fundada suspeita, o Cabo Yankee deverá proceder à 

imediata abertura do armário. 

B. (   ) Para fins de realização de vistorias periódicas, o militar detentor do armário 

deverá ser previamente notificado pela autoridade competente, com prazo mínimo 

de 05 dias. 

C. (   ) Se o Cabo Yankee não comparecer para as vistorias periódicas no armário, 

deverá ser novamente notificado pela Administração da Unidade, e não havendo 

motivo justificado, poderá responder disciplinarmente. 

D. (   ) Em hipótese alguma poderá ocorrer abertura forçada do armário, desde que 

esteja devidamente identificado. 

 

 

28ª QUESTÃO – O porte de arma de fogo é inerente à condição de militar, sendo deferido 

em razão do desempenho das suas funções. Na PMMG, as regras para o porte de arma 

de fogo nas diversas situações é regulado pela Resolução nº 4.085/2010-CG. Marque a 

alternativa CORRETA sobre as regras de porte de arma de fogo: 

 

A. (   ) Para o porte de arma de fogo de propriedade da Polícia Militar, quando do Porte 

Especial de Arma de Fogo (PEAF), o militar deverá portar a Carteira Especial de 

Identidade e a autorização específica para este fim. 

B. (   ) Quando em serviço, para o porte de arma de fogo de propriedade da Polícia 

Militar, o militar deverá portar a Carteira Especial de Identidade (CEI) e cópia do 

Boletim Interno de credenciamento para cada tipo específico de armamento. 

C. (   ) Nos casos de porte de arma de fogo de propriedade particular, o militar deverá 

portar, além do CRAF (Certificado de Registro de Arma de Fogo), o PEAF (Porte 

Especial de Arma de Fogo). 

D. (   ) A utilização de arma de fogo ou munição particular em serviço operacional só será 

permitida como recurso de reserva (backup), sendo obrigatória a utilização de 

armamento da carga da PMMG como recurso principal.  
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29ª QUESTÃO – A Diretriz para a Produção de Serviços de Segurança Pública nº 

3.01.06/2011-CG, sugere diversas estratégias para a aplicação da filosofia de Polícia 

Comunitária. Dentre elas, o policiamento orientado para o problema (POP), tem como 

principal objetivo melhorar o policiamento profissional, acrescentando reflexão e 

prevenção criminal. Marque a alternativa CORRETA sobre as fases do método analítico 

modelo IARA: 

 

A. (   ) A 4ª Fase – Resposta – consiste na verificação da efetividade das ações para a 

redução ou eliminação do problema.  

B. (   ) Considerada o coração do processo para solução do problema, a 2ª Fase – 

Análise – permite um aprendizado sobre o problema e identificação de suas 

causas, e assim estabelecer as respostas mais adequadas. 

C. (   ) A fase inicial de todo processo tem como principal objetivo a aproximação entre a 

polícia e a comunidade, constituindo assim a 1ª Fase – Interação.  

D. (   ) Após uma criteriosa análise das causas determinantes do problema, inicia-se a 3ª 

Fase – Reação, e é voltada somente para as ações que serão desenvolvidas pela 

instituição policial para eliminação do problema.   

 

 

DOUTRINA OPERACIONAL 

 
30ª QUESTÃO – Observe a notícia abaixo: 
 

 
Extraído e adaptado de: https://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc22059804.htm. Acesso em 
17/01/2019. 

 
Observando o contexto da notícia acima publicada bem como 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, especialmente ao se tratar de rapidez no 

atendimento, é CORRETO afirmar que: 
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A. (    ) O procedimento de primeiro confirmar a solicitação para então acionar a 

guarnição é importante medida que deve ser utilizada para evitar deslocamentos 

desnecessários de recursos. 

B. (    ) A rapidez no atendimento deve ser compatível com a urgência de sua 

intervenção. 

C. (    ) A rapidez na resposta não está relacionada à eficiência e eficácia das ações e 

operações a cargo da Polícia Militar. 

D. (    ) O tempo decorrido entre o recebimento de uma solicitação e a transmissão da 

ocorrência a uma Unidade ou Fração deve obedecer a gravidade da situação, 

podendo os casos de menor importância aguardar tempo maior para serem 

transmitidos. 

 
 

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-presidio-
de-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: 
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A. (    ) O Cabo Fox está correto. 
B. (    ) O Soldado Mike está correto. 
C. (    ) A Cabo Juliet está correta. 
D. (    ) Nenhum dos estudantes está correto. 

 
32ª QUESTÃO – Considerando o contido na Instrução n.º 3.03.05/10-CG, de 26/04/10, 

que regula a atuação operacional dos policiais militares lotados nos destacamentos e 

subdestacamentos da PMMG, é CORRETO afirmar que: 

 

A. (    ) Em que pese os destacamentos e subdestacamentos PM fazerem parte de um 

conjunto de Unidades da PMMG, estes não compõem a chamada Malha 

Protetora, porque determinadas respostas operacionais exigem mais recursos de 

pessoas e materiais que os normalmente necessários em tais frações. 

B. (    ) Considerando a quantidade municípios de Minas Gerais temos que apenas uma 

minoria são sedes de destacamentos e subdestacamentos PM. 

C. (    ) Existe um predomínio de cidades com altos índices de criminalidade nos 

Municípios e distritos onde há somente destacamentos e subdestacamentos PM. 

D. (    ) O período mínimo de permanência do policial militar no Destacamento é de 02 

(dois) anos, sendo permitido ao Comandante da RPM decidir quanto a 

movimentação excepcional do policial militar sobre casos como problemas de 

saúde, incompatibilidade, desvio de conduta, realização de cursos, dentre outros, 

devidamente justificados. 

 

33ª QUESTÃO – O senhor João, estando na cidade hipotética de Monte Baixo, a qual não 

possui órgão da Polícia Federal, praticou o crime de Induzimento à inscrição eleitoral 

fraudulenta, previsto no artigo 290 do Código Eleitoral, cuja pena é de 1 a 2 anos de 

reclusão e multa. Acionado, o Sargento Delta tomou as providências previstas na Diretriz 

Auxiliar de Operações e elaborou o REDS-TC.  

 

Considerando somente o contido na Resolução nº 4745/2018 de 26/10/18 que traz 

Procedimentos operacionais para lavratura do Termo Circunstanciado de Ocorrências 

(TCO) pela Polícia Militar de Minas Gerais, o Sargento Delta, ao elaborar o REDS-TC: 

 

A. (    ) Agiu corretamente já que, em regra, não se lavra REDS-TC para infrações penais 

eleitorais, salvo quando no local da infração não houver órgãos da Polícia 

Federal. 

B. (    ) Agiu corretamente já que se trata de crime de menor potencial ofensivo de 

competência da Justiça Estadual. 

C. (    ) Agiu errado já que não se registra REDS-TC para crimes cuja competência seja 

da Justiça Federal, independente da pena máxima;  

D. (    ) Agiu errado já que não se aplica REDS-TC para infrações penais eleitorais em 

nenhuma hipótese. 
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34ª QUESTÃO – O Cabo Quebec adentrou com seu veículo particular no quartel do 99º 
BPM e lá o deixou estacionado por algumas horas enquanto resolvia assuntos no interior 
da Unidade. Ocorre que o veículo do Cabo Quebec encontrava-se sem licenciamento, 
além de possuir outras irregularidades de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro.  
 
Tendo em vista a narrativa acima e, ainda, o contido na Instrução nº 3.03.22/2017- CG, de 
28/09/17, que trata de Procedimentos básicos de estacionamento e posicionamento de 
viaturas e da guarnição policial militar, é CORRETO afirmar que: 
 
A. (    ) Veículos particulares só poderão acessar e permanecer no interior do quartel 

desde que estejam em situação regular de acordo com as normas do Código de 
Trânsito Brasileiro, cabendo ao CPU/CPCia ou Oficial de Dia tal verificação. 

B. (    ) Os veículos particulares que não sejam de propriedade de militares não poderão 
permanecer no interior do quartel, cabendo à segurança do aquartelamento tal 
verificação. 

C. (    ) Veículos particulares só poderão acessar e permanecer no interior do quartel 
desde que estejam em situação regular de acordo com as normas do Código de 
Trânsito Brasileiro, cabendo à segurança do aquartelamento realizar tal 
verificação. 

D. (    ) Os veículos particulares que não sejam de propriedade de militares não poderão 
permanecer no interior do quartel, cabendo ao CPU/CPCia ou Oficial de Dia tal 
verificação. 

 
 
35ª QUESTÃO – Conforme a Instrução nº 3.03.11/2016 – CG, de 23/06/16, que regula a 
implantação da Rede de Proteção Preventiva nas comunidades do Estado de Minas 
Gerais, a Rede de Proteção Preventiva é um instrumento que proporciona a efetiva 
participação da comunidade na promoção de ambientes mais seguros. 
 
Ciente desse conceito, o Sargento Oscar, recém-chegado à Unidade, buscou criar uma 
Rede de Proteção Preventiva, contudo, o fez em uma área rural, onde existiam apenas 
sítios e fazendas distantes umas das outras.  
 
Considerando a norma citada, o Sargento Oscar: 
 
A. (    ) Deveria criar outro tipo de Rede já que a Rede de Proteção Preventiva abarca 

somente áreas residenciais e/ou comerciais.   
B. (    ) Poderia criar a Rede de Proteção Preventiva mesmo em área rural.  
C. (    ) Não poderia criar a Rede de Proteção Preventiva e sim a modalidade de 

policiamento denominada “Patrulha Rural” que tem a mesma finalidade da Rede 
de Proteção Preventiva, contudo, em área rural.  

D. (    ) Deveria saber que condomínios e áreas rurais não podem ser abrangidos pela 
Rede de Proteção Preventiva. 
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36ª QUESTÃO – Observe a figura abaixo que traz a fotografia de uma Base de Segurança 
Comunitária e dois policiais militares: 
 

 
 
Foto: Eliane Castro.  Extraída de: http://www.contagem.mg.gov.br/novoportal/2018/09/21/seguranca-

reforcada-com-a-chegada-de-20-bases-de-seguranca-comunitaria-a-contagem/ Acesso em: 17/01/2019 

 
Tendo em vista o contido na Instrução nº 3.03.21/2017- CG, de 20/09/17, que trata da 
Base de Segurança Comunitária, e, ainda, que os militares da figura compõem a 
guarnição da Base de Segurança Comunitária, em número e condições previstas na 
referida Instrução, é CORRETO afirmar que: 
 
A. (    ) Ainda que não houvesse atendimento ao público, o ideal é que ambos os 

militares estivessem no interior do veículo acompanhando o sistema de 
monitoramento por câmeras ou operando os demais sistemas (REDS, por 
exemplo). 

B. (    ) Considerando que ambos os militares estão do lado externo do veículo é provável 
que não houvesse atendimento ao público no instante da foto, bem como o 
sistema de monitoramento por câmeras não estava em funcionamento.  

C. (    ) Considerando que o efetivo previsto para permanecer no veículo Van é três 
militares e nas motocicletas de dois militares, é provável que o terceiro militar 
componente da base esteja dentro do veículo tipo Van realizando o 
monitoramento das câmeras. 

D. (    ) Considerando que não havia atendimento ao público no instante da foto, seria 
ideal que os militares fizessem uma ronda a pé nas imediações da Base, sem 
perder contato visual com a mesma, a fim de monitorar o ambiente e se 
relacionar com a comunidade.   
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37ª QUESTÃO – Durante um deslocamento no interior de um aglomerado, certa 
guarnição policial militar se deparou com a necessidade de realizar um disparo de arma 
de fogo contra uma fechadura. De imediato, o Cabo Bravo informou ao comandante da 
equipe que estava treinado para tal, sendo então autorizado a realizar o disparo para 
romper a fechadura.  
 
Considerando o que prevê o Caderno Doutrinário 1, que trata da Intervenção Policial, 
Processo de Comunicação e Uso da Força, aprovado pela Resolução nº 4.115, é 
CORRETO afirmar que: 
 
A. (    ) No caso narrado trata-se do chamado disparo tático.  
B. (    ) Não há previsão na norma do tipo de disparo narrado. 
C. (    ) Trata-se de uma das circunstâncias específicas de disparo de arma de fogo, 

contudo, deve ser efetuada somente por militares do Batalhão de Operações 
Especiais devidamente treinados, sendo vedado a outros militares. 

D. (    ) Esse tipo de disparo só é permitido em casos de urgência e para garantia da vida 
de terceiros ou da guarnição. 

 
 
38ª QUESTÃO – Conforme previsto no Caderno Doutrinário 2, que trata da Tática Policial, 
Abordagem a Pessoas e Tratamento às Vítimas, algemas são equipamentos policiais 
utilizados com os objetivos primários de controlar uma pessoa, prover segurança aos 
policiais militares, ao preso ou a terceiros e reduzir a possibilidade de fuga ou 
agravamento da ocorrência.  
 
Sobre algemas e considerando apenas o previsto no Caderno Doutrinário 2, é CORRETO 
afirmar que: 
 
A. (    ) A algemação deve ser adotada como regra para todo caso de prisão/condução. 
B. (    ) O policial militar deverá, obrigatoriamente, algemar o infrator com as mãos para 

trás e com as palmas voltadas para fora. 
C. (    ) As algemas, além dos modelos tradicionais de argolas de metal, com fechaduras 

e ligadas entre si, podem também ser de plástico. 
D. (    ) As algemas impedem fugas. São equipamentos de uso temporário para conter 

uma pessoa. 
 
 
39ª QUESTÃO – São serviços destinados ao policiamento ostensivo geral de acordo com 
a Resolução nº 4.605/2017, de 28/09/17, que dispõe sobre o Portfólio de Serviços da 
Polícia Militar de Minas Gerais:  
 
A. (    ) Policiamento a pé, Radiopatrulhamento, Grupo Especializado em Recobrimento.  
B. (    ) Rondas Ostensivas com Cães, Motopatrulha e policiamento a pé. 
C. (    ) Radiopatrulhamento, Ciclopatrulha, Policiamento de Guardas e Equipe de 

Prevenção e Qualidade.  
D. (    ) Policiamento de Choque, Rondas Táticas Metropolitanas e Policiamento Montado.   
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40ª QUESTÃO – Conforme previsto no Caderno Doutrinário 3 – Blitz Policial, o conceito 
de blitz é um tipo de operação policial realizada em vias urbanas ou rurais, com a 
utilização de sinalização física, visual e sonora, para abordar veículos e seus ocupantes. 
 
A figura abaixo traz o dispositivo operacional nas operações Blitz de categoria 2 com cinco 
policiais e duas viaturas no momento da montagem do dispositivo.  

 
 

Observando a função de cada um dos policiais militares dispostos na figura acima e, 
ainda, o contido no Caderno Doutrinário 3, é CORRETO afirmar que:  
 
A. (    ) O policial número 1 é o Encarregado dos registros, o número 2 e o número 3 são 

Vistoriadores, o número 4 é o Selecionador e o número 5 é o Comandante. 
B. (    ) O policial número 1 é o Comandante, o número 2 é o Encarregado dos registros, 

o número 3 é o Vistoriador, o número 4 é o Segurança e o número 5 é o 
Selecionador. 

C. (    ) O policial número 1 é Comandante/Segurança, o número 2 e o número 3 são 
Vistoriadores, o número 4 é o Selecionador e o número 5 é o Segurança. 

D. (    ) O policial número 1 é o Encarregado dos registros, o número 2 e o número 3 são 
Vistoriadores, o número 4 é o Segurança e o número 5 é o Comandante. 
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--------------------------------------------------corte aqui-------------------------------------------------- 
 

RASCUNHO DO GABARITO 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                    

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
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INSTRUÇÕES PARA REALIZAÇÃO DA PROVA DE REDAÇÃO 
 

 

1. Redija um texto dissertativo-argumentativo sobre o tema: “O CULTO AOS VALORES, 
DEVERES E ÉTICA MILITARES PARA O ALCANCE DE OBJETIVOS INSTITUCIONAIS”. 

 
2. Em sua dissertação procure ter claro, antes de começar a escrever, o que você pensa 
sobre o assunto. 
 
3. Escreva seu texto numa linguagem impessoal, defendendo sua ideia por meio de uma 
análise com argumentos sólidos e consistentes, não apenas “achando” alguma coisa 
sobre o assunto. 
 
4. Um bom texto é aquele que requer leitura sem esforço, e não aquele de difícil 
compreensão – embora, com frequência, seja necessário um grande esforço da parte de 
quem escreve para conseguir tal efeito. 
 
5. Respeite as regras gramaticais e ordene os pensamentos em uma sequência metódica 
e lógica, transformando-os em palavras claras e expressivas, evitando que o leitor tenha 
que se esforçar para decifrá-las. 
 
6. DÊ UM TÍTULO À SUA DISSERTAÇÃO, escrevendo-o no local apropriado do 
impresso para a produção da redação. 
 
7. Desenvolva a sua dissertação no máximo em 30 (trinta) linhas e no mínimo em 120 
(cento e vinte) palavras. 
 
8. O valor da redação é de 100 (cem) pontos. 
 
9. Use caneta esferográfica com tinta azul ou preta. 
 
10. Você pode escrever com letra cursiva ou de fôrma. Qualquer que seja sua opção 
 
DIFERENCIE AS LETRAS MAIÚSCULAS DAS MINÚSCULAS. 
 
11. Será atribuída nota zero à redação: 
 
a) cujo conteúdo versar sobre tema diverso do estabelecido; 
 

b) que fuja da tipologia, tema e proposta da redação; 
 

c) considerada ilegível ou desenvolvida em forma de desenhos, números, versos, 
espaçamento excessivo entre letras, palavras e parágrafos, bem como em códigos alheios 
à língua portuguesa escrita ou em idioma diverso do Português; 
 

d) que não for redigida com caneta de tinta azul ou preta; 
 
e) cujo texto seja, no todo ou em parte, cópia, transcrição ou plágio de outro autor; 
 

f) que apresentar qualquer escrita, sinal, marca ou símbolo que possibilite a identificação 
do candidato. 
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