
   

 

 

Nota técnica 05/2018-CRS - Concurso nº 0318 – PROCESSO SELETIVO INTERNO PARA ADMISSÃO AOS CURSOS DE 
PILOTO PRIVADO DE AVIÃO/COMANDANTE DE OPERAÇÕES AÉREAS E PILOTO PRIVADO DE 
HELICÓPTERO/COMANDANTE DE OPERAÇÕES AÉREAS PARA O ANO DE 2018. 
  

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

termos do Edital DRH/CRS Nº 03/2018, de 23 de março de 2018, apresentamos o embasamento legal para as questões da 
prova, conforme quadro abaixo: 

 
 

QUESTÃO 
PARECER DA 

COMISSÃO 

JUSTIFICATIVA 
EMBASAMENTO LEGAL 

 
 
 
 
18ª QUESTÃO – Leia o texto abaixo:  
Sudeste mais frio do que o Sul  
 
Temperaturas muito baixas ainda foram registradas ao 
amanhecer desta quarta-feira, 30 de junho de 2010, em 
várias cidades da Região Sudeste, até menores do que no 
Sul do país, onde normalmente ocorrem as menores 
temperaturas. O sul de Minas Gerais era a região mais fria 
do Brasil no início da manhã desta quarta-feira. As medições 
automáticas feitas pelo Instituto Nacional de Meteorologia 
registraram 0,2ºC abaixo de zero em Monte Verde. O 
aeroporto de Poços de Caldas amanheceu com apenas 2ºC. 
Maria da Fé também amanheceu gelada e a temperatura 
mínima por lá foi de 3,8ºC. Em São Paulo, a geada voltou a 
se formar pelo terceiro dia consecutivo em Campos do 
Jordão, no alto da Serra da Mantiqueira. A temperatura por 
lá baixou para 3,7ºC. O Instituto Nacional de Meteorologia 
registrou geada também em Maria da Fé e Caldas, onde a 
mínima foi de 2,2ºC.  
https://www.climatempo.com.br/noticias/4678/sudeste-mais-
frio-do-que-o-sul/  
 

QUESTÃO 
ANULADA 

 
 
 
 
A questão referida relaciona o clima da Região Sudeste 
com relação à Região Sul e não com a própria Região 
Sudeste, como está na questão.  

 

Massa Polar Atlântica  atua sobre a Região Sudeste de 
nosso país, diminuindo as temperaturas da mesma, 
podendo ficar com a temperatura mais baixa que a 
Região Sul. 
http://educacao.globo.com/geografia/assunto/geografia-
fisica/massas-de-ar.html 

     
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 

CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 



Marque a alternativa CORRETA que indica alguns fatores 
que ocasionaram as temperaturas mais baixas na região 
sudeste em comparação com as regiões do sul: 
A. (  ) O relevo serrano foi o principal influenciador das 
baixas temperaturas na região sudeste. 
B. (  ) Uma maior quantidade de nuvens na região sudeste 
do Brasil, normal neste período, foi o que motivou as 
temperaturas mais baixas do que as do sul. 
C. (  ) A baixa umidade do ar na região sul, nesta época do 
ano, contribuiu em muito para as baixas temperaturas. 
D. ( x ) Deslocamento de uma massa polar fria foi um 
dos principais motivadores das baixas temperaturas no 
sudeste brasileiro, em relação ao sudeste. 
 

 
20ª QUESTÃO – Os rios voadores são “cursos de água 
atmosféricos”, formados por massas de ar carregadas de 
vapor de água, muitas vezes acompanhados por nuvens, e 
são propelidos pelos ventos. Essas correntes de ar invisíveis 
carregam a umidade da bacia amazônica para o centro-
oeste, sudeste e sul do Brasil. 
http://riosvoadores.com.br/o-projeto/fenomeno-dos-rios-
voadores/ Acesso em: 20 março 2018. 
Com base no trecho acima, analise as assertivas abaixo: 
 I - Quando a umidade encontra a cordilheira dos Andes, 
uma parte precipita formando as cabeceiras dos rios da 
Amazônia e a outra parte retorna para a região de origem, 
onde se dissipará para as outras regiões. 
 II - Na fase final, os rios voadores ainda podem alimentar 
os reservatórios de água do sudeste e nordeste, se 
dispersando pelo oceano Atlântico.  
 III - Na faixa equatorial do oceano atlântico ocorre intensa 
evaporação e evapotranspiração. É lá que o vento carrega-
se de umidade. 
 IV - A intensa evapotranspiração e condensação sobre a 
Amazônia produz a sucção dos alísios, bombeando esses 
ventos para o interior do continente, gerando chuvas e 
fazendo mover os rios voadores.  
Estão CORRETAS as assertivas:  
A. (  ) I e II apenas. 
B. (  ) Todas estão corretas.  
C. (  ) I, II e IV apenas.  
D. ( x ) III e IV apenas. 

RECURSOS 
INDEFERIDOS 

 
 
 
 
 
Os Rios voadores não atuam na Região Nordeste do 
Brasil, assim, todas as opções que apresentem o item II 
(II - Na fase final, os rios voadores ainda podem 
alimentar os reservatórios de água do sudeste e 
nordeste, se dispersando pelo oceano Atlântico.) são 
consideradas erradas. Sendo a opção D, a única sem 
contemplar o item II. Os Rios Voadores são uma 
espécie de curso d’água invisível que circula pela 
atmosfera. Trata-se da umidade gerada pela Amazônia 
e que se dispersa por todo o continente sul-americano. 
As principais regiões de destino são o Centro-Oeste, 
Sudeste e o Sul do Brasil, de forma que alguns 
pesquisadores afirmam que, sem essa umidade, o 
ambiente dessas regiões transformar-se-ia em algo 
parecido com um deserto. 
http://riosvoadores.com.br/o-projeto/fenomeno-dos-rios-
voadores/ 

 

http://www.mundoeducacao.com.br/geografia/umidade-atmosferica.htm


23ª QUESTÃO – Em relação à dinâmica das massas de ar, 
analise as assertivas a seguir. 
 I - As massas de ar são importantes no estudo do tempo e 
do clima porque os influenciam diretamente na área na qual 
predominam. 
 II - As massas de ar originam-se em áreas onde existem 
condições que favoreçam o desenvolvimento de corpos de 
ar horizontais e uniformes. 
 III - Quando duas ou mais massas de ar de características 
diferentes se encontram, elas se misturam, formando uma 
zona de transição, que recebe influências das massas 
envolvidas se apresentando como uma zona de instabilidade 
meteorológica. Essa faixa de ar recebe o nome de frente. 
 IV - Quanto mais tempo uma massa de ar permanece em 
sua área de origem, antes de se deslocar, mais afetada será 
pelas características térmicas do local.  
Estão CORRETAS as assertivas:  
A. ( x ) I, II e IV apenas.  
B. (  ) III e IV apenas.  
C. (  ) I, II e III apenas.  
D. (  ) Todas estão corretas. 

RECURSOS 
INDEFERIDOS 

Duas massas de ar, ao se encontrarem, não se 
misturam como seria de se esperar, pelo contrário, elas 
mantêm as características adquiridas no local de 
origem. Isso faz com que surja uma “frente” ou uma 
“descontinuidade” ao longo da zona limítrofe das 
massas de ar (é o que chamamos de “frente fria”, por 
exemplo, quando duas massas de ar frio se encontram). 
De qualquer forma, quando uma massa de ar cruza uma 
região ela causa uma mudança brusca na temperatura 
por causa da substituição de um ar pelo outro. 
https://www.infoescola.com/meteorologia/massas-
de-ar/ 
 

24ª QUESTÃO – O relevo brasileiro apresenta três tipos de 
unidades geomorfológicas que refletem sua gênese: 
planaltos, depressões e planícies. Observe o perfil Leste-
Oeste das regiões Centro-oeste e Sudeste apresentado 
abaixo: Em relação ao perfil Leste-Oeste das regiões 
Centro-oeste e Sudeste, analise as assertivas a seguir.  
I - Na área I observa-se a Planície e Pantanal Mato-
Grossense. Corresponde a uma área de deposição de 
sedimentos aluviais recente, com altitudes entre 100 e 150 
metros. 
II - A área II representa os Planaltos e Chapadas do Paraná, 
área esta, que engloba terrenos sedimentares circundados 
por depressões periféricas ou marginais. 
III - Na área III observa-se uma Depressão Periférica, cujo 
modelado foi esculpido em função de influencias tectônicas 
e também processos erosivos. 
IV - A área IV representa os Planaltos e Serras do Atlântico 
Leste-Sudeste. Esta unidade apresenta modelado 
constituído por morros com formas de topos convexos, 
definida como “domínio dos mares de morros”.  
Estão CORRETAS as assertivas: 
 A. (  ) I, III e IV apenas. 

RECURSOS 
INDEFERIDOS 

I Planície e Pantanal Mato-Grossense - corresponde a 
uma área de deposição de sedimentos aluviais recente, 
com altitudes entre 100 e 150 metros. 

https://www.passeidireto.com/arquivo/24063174/tcd--
-o-relevo-brasileiro---fgeologia 

 
II Planaltos e Chapadas da Bacia do Paraná - englobam 
terrenos sedimentares com idades desde o Devoniano 
até o Cretáceo e rochas vulcânicas básicas e ácidas do 
Mesozoico. Todo contato desta unidade com as 
depressões circundantes é feito através de escarpas 
que se identificam como frentes de cuesta única ou 
desdobradas em duas ou mais frentes.                
https://www.passeidireto.com/arquivo/24063174/tcd-
--o-relevo-brasileiro---fgeologia 

 

III - Depressão da borda leste da Bacia do Paraná - está 
esculpida quase que totalmente nos sedimentos 
paleomesozoicos. Apresenta modelados diversos em 
função da influência tectônica, variação litológica e dos 
graus de atuação dos processos erosivos dos mais 
variados ambientes paleoclimáticos. No Estado de São 

https://www.infoescola.com/meteorologia/massas-de-ar/
https://www.infoescola.com/meteorologia/massas-de-ar/
https://www.passeidireto.com/arquivo/24063174/tcd---o-relevo-brasileiro---fgeologia
https://www.passeidireto.com/arquivo/24063174/tcd---o-relevo-brasileiro---fgeologia


 B. (  ) II e III apenas. 
 C. ( x ) Todas estão corretas.  
 D. (  ) II e IV apenas. 

Paulo observa-se a transição dos terrenos altos do 
cristalino para a depressão esculpida em sedimentos, 
onde predominam altitudes entre 600 e 700 metros. 
https://www.passeidireto.com/arquivo/24063174/tcd--
-o-relevo-brasileiro---fgeologia 

 
IV Planaltos e Serras do Atlântico Leste – Sudeste - o 
modelado dominante do planalto Atlântico é constituído 
por morros com formas de topos convexos, elevada 
densidade de canais de drenagem e vales profundos. É 
a área definida por  Ab'Sáber  como "domínio dos 
mares de  morros". 
https://www.passeidireto.com/arquivo/24063174/tcd--
-o-relevo-brasileiro---fgeologia 

 

 

 

 

Belo Horizonte, 23 de maio de 2018. 

 

 

 

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


