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OFICIAIS/CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA DE GESTÃO EM SEGURANÇA PÚBLICA 
(CHO/CSTGSP) – QUADRO DE OFICIAIS COMPLEMENTARES E DE OFICIAIS ESPECIALISTAS, 

PARA O ANO DE 2019. 
 
 

CHO/CSTGSP/2019 
(Edital nº 17/2018, de 28 de dezembro de 2018). 

 

Língua Portuguesa e Conhecimentos Profissionais  
 
 
NOME: ______________________________________________________________ 

Nº DE PM: ___________________________ 

ESCOLA: __________________________________________ SALA: ____________ 

CIDADE PROVA: ______________________________________  DATA: 23/03/2018 

 
 

 

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

caneta (tinta azul ou preta).  
6. Não será admitido nenhum 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 04 (quatro) horas, incluindo o preenchimento da 
folha de respostas e transcrição da redação.  

8. É proibido o uso de máquinas calculadoras, telefones celulares ou outros similares.  
9. É proibido o porte/posse de lápis, lapiseira e similares, além de borracha durante a 

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

retornar, exclusivamente para uso de sanitários ou bebedouros, somente após 
transcorridos o tempo mínimo de 01:00 (uma hora), e devidamente acompanhados 
por fiscal do exame. 

11. Ao final da prova, entregue ao aplicador a folha de rascunho da redação, a folha 
de redação, a folha de respostas da prova objetiva e caderno de prova, 
devidamente preenchidos, assinados e conferidos. 

 

                  

 
  DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 

   CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Leia, atentamente, o texto I e, em seguida, responda às questões propostas. 

 

TEXTO I 

 

   Nem com uma flor 

  

“Até hoje só bati numa mulher, mas com singular delicadeza.” 

Vinícius de Moraes 

 

 Um amigo ia passando pela Avenida Atlântica quando viu um homem batendo 
numa mulher dentro de um carro estacionado. Resolveu parar e chamar a polícia. Mas 
iam passando pelo calçadão dois garotões atléticos que vendo o tumulto pararam 
também para saber. Meu amigo então lhes explica que o sujeito estava batendo na 
mulher. 
 - Mas a mulher não é dele? – indagou o garotão. 
 - E só porque é dele, pode bater? – diz o amigo. 
 - É, nessa você me pegou, cara. 
 Nesta semana, a OAB descobriu que em Imperatriz, no Maranhão, nos últimos 
cinco anos, maridos mataram 30 mulheres. Mas o fizeram por uma razão muito clara: 
não queriam pagar pensão nem partilhar os bens na separação. Diante desta 
estatística da terra de Sarney, os machos da terra de Tancredo ficam humilhados, 
porque eles só matam mulher por “traição”, e, mesmo assim, em menor escala. 
 Mas vou lhes contar outra estória: uma amiga estava em São Paulo numa 
conversa sobre espancamento de mulheres. De repente, falou-se de um conhecido 
professor que havia espancado a mulher (coisa, aliás, que acontece em várias 
faculdades do país). Reparem bem, estamos falando de gente fina. Não se trata de 
cachaceiros na subida do morro, do sujeito massacrado pela vida que chega em casa 
escorraçando as crianças, cães e mulheres. Estamos falando de gente inteligente, 
formada, com anel no dedo, que toma coquetéis com a gente e cita Marx, Hegel et 
caterva. 
 Vai daí, alguém, comentando a razão por que o professor teria batido na mulher, 
sendo ele uma pessoa célebre, indaga: – Mas, afinal, ele é ele, e ela quem é? 
 Na primeira estorinha, vocês viram que um acha que a mulher é propriedade 
privada do marido, e por isto pode apanhar. Quer dizer: é igual quando a gente tem um 
cavalo ou cão. Já na segunda narrativa, a titulação acadêmica ou a importância 
hierárquica justifica a violência sobre o mais fraco. E a mulher, do ponto de vista 
muscular, é geralmente mais fraca que o homem. Por isto faz muito sentido quando na 
favela ao lado ouço as mulheres que apanham gritar: “Covarde! Vai bater num 
homem”. E um garotão esclarecido, que estuda lutas marciais, ao ouvir a estória do 
professor espancador, observou: “Eu queria ver esse professor crescer para cima de 
mim”. 
 As estorinhas como essas são intermináveis. Lá vai outra. Uma amiga estava 
dando uma entrevista à televisão, e o assunto era exatamente o espancamento de 
mulheres, e a necessidade de se criar uma delegacia especial no Rio, como Franco 
Montoro criou em São Paulo, só para atender mulheres. E lá ia explicando o bê-á-bá da 
violência dos homens sobre as mulheres, lembrando que, quando uma mulher é 
violentada ou espancada, nas delegacias comuns, têm que passar por vexames e 
cantadas, que os homens veem a vítima como culpada, porque nossa sociedade nos 
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convenceu de que a mulher é sempre uma pecadora. Lembrava que em alguns países, 
além das delegacias para mulheres, há associações estruturadas para esconderem as 
vítimas, porque sabem que se muitas delas voltarem para casa serão até 
assassinadas. E foi explicando que em alguns lugares dos Estados Unidos existe um 
tratamento para maridos violentos, em sessões comuns, uma espécie de Associação 
de Alcoólatras Anônimos (os Espancadores Anônimos), que se curam e se tratam em 
grupo, porque isto é uma doença pessoal e social. 
 Mas enquanto minha amiga dava a entrevista, os câmeras estavam indóceis. 
Parecia que o assunto era com eles. E aí, não aguentaram, interromperam a entrevista 
e um disse: – a gente trabalha na rua o dia inteiro, chega em casa cansado, e a comida 
não está pronta, o que é que há? Ela está querendo apanhar! E a amiga tentou 
explicar: – então é só você que trabalhou? Ela não batalhou por aí em dupla jornada? 
Imagine se toda mulher fosse bater em marido que traz pouco ou nenhum dinheiro para 
casa? 
 Os câmeras continuaram resmungando durante a entrevista. Não sei o que 
aconteceu quando eles chegaram em casa. Mas se houvesse na cidade uma delegacia 
para defender o direito das mulheres certamente pensariam duas vezes. Talvez não 
chegassem em casa sobraçando flores. Mas seguramente chegariam menos 
arrogantes. 
 
Fonte: SANT’ANNA, Affonso Romano de. A mulher madura: crônicas. 2 ed. Rio de 
Janeiro: Rocco, 1986. (Adaptado) 
 

 

INTERPRETAÇÃO DE TEXTO  

 

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. 

 

 

2ª QUESTÃO – Assinale a opção cujo trecho transcrito do texto I apresenta o eixo 

temático explícito na crônica “Nem com uma flor”: 

 

A. (    ) “[...] um acha que a mulher é propriedade privada do marido, e por isto pode 

apanhar.” 

B. (    ) “Não se trata de cachaceiros na subida do morro, do sujeito massacrado pela 

vida que chega em casa escorraçando as crianças, cães e mulheres.” 

C. (    ) “E lá ia explicando o bê-a-bá da violência dos homens sobre as mulheres...” 

D. (    ) “Lembrava que em alguns países, além das delegacias para mulheres, há 

associações estruturadas para esconderem as vítimas [...].” 
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3ª QUESTÃO –  Analise os períodos transcritos do texto I. 

 

“ Um amigo ia passando pela Avenida Atlântica quando viu um homem batendo numa 

mulher dentro de um carro.” (1º parágrafo) 

“ Nesta semana, a OAB descobriu que em Imperatriz, no Maranhão, nos últimos 5 anos, 

maridos mataram 30 mulheres.” (5º parágrafo) 

“ De repente, falou-se de um conhecido professor que havia espancado a mulher (coisa 

aliás que acontece em várias faculdades do país).” (6º parágrafo) 

 

O cronista narrador, nos períodos acima, faz referências a fatos reais, sócio-históricos: 
agressão física, feminicídios, espancamento de mulheres brasileiras. Ao usar esses 
fatos como exemplos e argumentos, enfatiza uma das características marcante do 
gênero textual crônica argumentativa, pois: 
 

A. (    ) expressa o tema de forma abstrata, evocando imagens e ideias de maneira 

subjetiva e subentendida. 

B. (    ) mantém-se fiel aos acontecimentos da atualidade, retratando as personagens 

em um só tempo e espaço físico. 

C. (    ) relata acontecimentos reais, centrados na solução do problema envolvendo 

personagens do cotidiano, reveladas, gradativamente, no decorrer da crônica. 

D. (    ) evoca, de maneira satírica e humorística, a violência contra as mulheres 

brasileiras, visando transmitir ensinamentos, mas priorizando apenas a 

informação ao leitor. 

 

4ª QUESTÃO – Assinale a opção em cuja frase ou em cujo trecho transcrito NÃO se 

observa um juízo de valor sobre os assuntos tratados na crônica “Nem com uma flor”. 

 

A. (    ) “Vou lhes contar outra história: uma amiga estava em São Paulo numa 

conversa sobre espancamento de mulheres.” 

B. (    ) “Diante desta estatística da terra de Sarney, os machos da terra de Tancredo 

ficam humilhados, porque eles só matam por traição,e, mesmo assim, em 

menor escala.” 

C. (    ) “E só porque é dele, pode bater?” 

D. (    ) “Na primeira estorinha, vocês viram que um acha que a mulher é propriedade 

privada do marido e, por isto, pode apanhar [...]”. 

 

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. 
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6ª QUESTÃO – Marque a alternativa cuja frase ou cujo fragmento, retirado do texto I, 

NÃO apresenta palavra ou expressão de caráter crítico, satírico ou irônico, relacionada 

ao eixo temático da crônica argumentativa. 

 

A. (    ) “Um amigo ia passando pela Avenida Atlântica quando viu um homem batendo 

numa mulher dentro de um carro estacionado.” 

B. (    ) “As estorinhas como essas são intermináveis.” 

C. (    ) “[...] uma espécie de Associação de Alcoólatras Anônimos (os Espancadores 

Anônimos) [...].” 

D. (    ) “Quer dizer: é igual quando a gente tem um cavalo ou cão.” 

 

 

CONHECIMENTOS LINGUÍSTICOS 

 

7ª QUESTÃO – Analise o texto II, provérbio popular e o texto III, produzido pelo artista e 

chargista Pxeira. 

 

Texto II  

“Em briga de marido e mulher, não se mete a colher.” 

 

 

Texto III 

 
https://www.humorpolitico.com.br/pxeira/precisamos-lutar-junts-contra-essa-barbarie-

eumetoacolher/ Acesso: 10 janeiro 2019. 

O texto III foi usado em campanha nacional e, nele, o autor e os responsáveis pela 

publicação fazem um alerta: a violência contra a mulher mata. Pxeira fez uso do trecho 

“Meta colher”, adaptado do provérbio popular - “Em briga de marido e mulher, não se 

mete a colher.” O artista e os responsáveis pela campanha têm como objetivo 

incentivar testemunhas a denunciarem agressores de mulheres e a não silenciarem. 

Eles enfatizam: “Meta colher”.  

https://www.humorpolitico.com.br/pxeira/precisamos-lutar-junts-contra-essa-barbarie-eumetoacolher/
https://www.humorpolitico.com.br/pxeira/precisamos-lutar-junts-contra-essa-barbarie-eumetoacolher/
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Relacionando a ideia expressa no provérbio, texto II - “Em briga de marido e mulher, 

não se mete a colher.” - às frases imperativas do texto III - “Meta a colher!” e 

“Denuncie!” - constata-se uma relação intertextual análoga à figura de linguagem 

denominada: 

A. (    ) paradoxo. 

B. (    ) hipérbole. 

C. (    ) prosopopeia. 

D. (    ) comparação. 

 

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”. 

 

 

9ª QUESTÃO – Marque a alternativa CORRETA em que se observa uma inadequação 

relacionada à concordância nominal ou verbal. 

 

A. (    ) Era meio-dia e meia quando a primeira denúncia foi registrada.  

B. (    ) Constatou-se que a vítima foi espancada e, por isso, estava meia atordoada.  

C. (    ) Ajudaram a elucidar o feminicídio testemunhas e parentes do homicida.  

D. (    ) Terminadas as ligações, os funcionários do “Disque Denúncia 180” 

encaminharam, via email, os arquivos anexos.  

 

 

10ª QUESTÃO – Analise o trecho a seguir, retirado do Texto I: “Meu amigo então lhes 

explica que o sujeito estava batendo na mulher.” 

 

Com relação à morfologia e à sintaxe, o vocábulo lhes é: 

 

A. (    ) um pronome pessoal reto, adjetivo (morfologia) e um objeto direto (sintaxe). 

B. (    ) um pronome demonstrativo, substantivo (morfologia) e um adjunto adnominal 

(sintaxe). 

C. (    ) um pronome possessivo, adjetivo (morfologia) e um complemento nominal 

(sintaxe). 

D. (    ) um pronome pessoal oblíquo, substantivo (morfologia) e um objeto indireto 

(sintaxe). 
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11ª QUESTÃO – Todas as orações destacadas são subordinadas reduzidas. Marque a 

alternativa CORRETA cuja oração sublinhada classifica-se como subordinada adverbial 

concessiva, na forma reduzida de gerúndio. 

 

A. (    ) No filme, uma testemunha presencia um homem agredindo a esposa. 

B. (    ) Feita a prisão do agressor de mulher, o delegado responsável pelo caso falou 

à imprensa. 

C. (    ) Mesmo sendo um célebre professor, o homem agredia a esposa com 

frequência.  

D. (    ) Voltando da escola, o filho encontrou, em casa, a mãe triste e ferida. 

 

 

12ª QUESTÃO – Observe as expressões destacadas no período transcrito do texto I, 

crônica de Affonso Romano. 

 

“Diante desta estatística da terra de Sarney, os machos da terra de Tancredo ficam 

humilhados, porque eles só matam mulher por ‘traição”, e, mesmo assim, em menor 

escala.” 

 

As expressões sublinhadas substituem dois estados brasileiros, Maranhão e Minas 

Gerais, onde ocorriam, com frequência, feminícidios, principalmente na época em que 

a crônica foi produzida. Portanto, “terra de Sarney” e “terra de Tancredo” são duas 

figuras semânticas denominadas: 

 

A. (    ) onomatopeias. 

B. (    ) polissíndetos. 

C. (    ) perífrases. 

D. (    ) prosopopeias. 

  

 

13ª QUESTÃO – Marque a alternativa CORRETA em que a primeira palavra apresenta 

um prefixo e a segunda um sufixo. 

 

A. (    )  Preconceito – cachaceiros. 

B. (    )  Geralmente – bem-amada. 

C. (    )  Professor – separação. 

D. (    )  Traição – criança. 
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CONHECIMENTOS PROFISSIONAIS 

 

 

14ª QUESTÃO – Marque a alternativa CORRETA. Considerando o prescrito na 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, qual a natureza do cargo de 2º 

Tenente da PMMG? 

 

A. (    ) Militar do Estado. 

B. (    ) Servidor Militar Estadual. 

C. (    ) Servidor Militar. 

D. (    ) Servidor Público Militar. 

 

 

15ª QUESTÃO – Um Sargento, do quadro da reserva remunerada da PMMG, foi 

abordado em via pública em posse de substância entorpecente (cocaína). Abstraindo-

se os aspectos processuais, e considerando que o policial militar tinha a posse de 

forma consciente e voluntária a fim de distribuir gratuitamente para amigos, marque a 

alternativa CORRETA. 

 

A. (    ) Trata-se de crime comum, capitulado na Lei 11.343, de 23/08/06, que 

estabelece normas para repressão à produção não autorizada e ao tráfico 

ilícito de drogas, define crimes e dá outras providências. 

B. (    ) Trata-se de crime militar, visto que os crimes previstos na legislação comum, 

quando cometidos por militares, em casos específicos, são considerados 

militares. 

C. (    ) Trata-se de conduta atípica, pois o militar não tinha dolo de lucro e sim, de 

compartilhar com seus amigos. 

D. (    ) Trata-se de crime militar, visto que os crimes previstos na legislação comum, 

quando cometidos contra militar em situação de atividade, são considerados 

militares. 

 

16ª QUESTÃO – Sobre as diretrizes da Constituição do Estado de Minas Gerais de 

1989 a respeito da Justiça Militar Estadual, marque a alternativa CORRETA: 

 

A. (    ) Os juízes oficiais (Juízes Coronéis) que compõem o Tribunal de Justiça Militar 

são militares da ativa.  

B. (    ) Todos os crimes dolosos contra a vida, cometidos por militar, serão julgados 

pelo Tribunal do Júri.  

C. (    ) Caberá ao Tribunal de Justiça Militar decidir sobre a perda do posto e da 

patente de oficial. Já a perda de graduação das praças é de competência 

exclusiva do Comandante-Geral da respectiva Instituição.  

D. (    ) As ações judiciais contra atos disciplinares militares serão processadas pelo 

Conselho de Justiça, visto trazer da caserna a experiência dos militares que o 

compõe.  
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17ª QUESTÃO – De acordo com o Código Penal Militar (CPM), analise as assertivas 

abaixo: 

  

 

Estão CORRETAS as assertivas: 

 

A. (   )  I e II, apenas. 

B. (   )  II e III, apenas. 

C. (   )  I, apenas. 

D. (   )  Todas as assertivas. 

 

 

18ª QUESTÃO – O Código de Processo Penal Militar (CPPM) enumera os modos 

pelos quais pode ser iniciado o Inquérito Policial Militar (IPM), mediante portaria. 

Marque a alternativa CORRETA, que contém um desses modos expressamente 

elencados no CPPM: 

 

A. (   )   A requerimento da parte ofendida ou de quem legalmente a represente, ou em 

virtude de representação devidamente autorizada de quem tenha 

conhecimento de infração penal, cuja repressão caiba à Justiça Militar. 

B. (   )   De ofício, pelo comandante do militar infrator, ainda que o fato tenha ocorrido 

em local diverso da sua circunscrição de comando, atendida a hierarquia do 

infrator. 

C. (   )   Em virtude de requisição da Ouvidoria de Polícia. 

D. (   )   Quando, de sindicância feita em âmbito de jurisdição militar, resulte indício da 

existência de transgressão disciplinar de natureza grave. 

 

I - Reunirem-se militares, agindo contra a ordem recebida de superior, ou 

negando-se a cumpri-la, trata-se do crime militar de motim. Se esses militares 

estiverem armados configura-se o crime militar de revolta. 

II - Militares se reunirem para combinar agir contra a ordem recebida de superior 

em matéria de serviço, não configura crime militar, mas, apenas ato 

preparatório para o crime de motim. 

III - Publicar o militar ou assemelhado, sem licença, ato ou documento oficial, trata-

se do crime de violação de sigilo funcional. 
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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. 

 

 

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.  



CONCURSO INTERNO PARA ADMISSÃO AO CHO/CSTGSP  (QOC/QOE) – PARA O ANO DE 2019 
 

           CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO – A BUSCA PELA EXCELÊNCIA EM CONCURSOS.            11 

21ª QUESTÃO – o Decreto n. 5.123, de 01/07/04, determina que as armas de fogo 

institucionais, constantes de registros próprios, serão cadastradas no SINARM ou no 

SIGMA, conforme o caso.  Relacione as colunas abaixo, identificando o respectivo 

sistema de registro das armas de fogo dos integrantes das Instituições listadas.   

 

(1) SINARM.  (    ) Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares. 

   (    ) Polícia Rodoviária Federal. 

   (    ) Polícias Civis. 

(2)  SIGMA.  (    ) Forças Armadas. 

   (    ) Polícia Federal. 

   (    ) Agência Brasileira de Inteligência. 

 

Marque a alternativa que contém a sequência CORRETA de respostas, na ordem de 

cima para baixo. 

 

A. (   )  2, 1, 2, 2, 1, 1. 

B. (   )  2, 1, 1, 2, 1, 2. 

C. (   )  1, 1, 2, 1, 2, 2. 

D. (   )  2, 1, 1, 2, 1, 1. 

 

 

22ª QUESTÃO – Nos termos da Lei n. 4898, de 09/12/65, o abuso de autoridade 

sujeitará o seu autor à sanção administrativa, civil e penal. Analise as espécies de 

sanções abaixo:  

 

I - Perda do cargo e a inabilitação para o exercício de qualquer outra função 

pública por prazo até três anos. 

II - Suspensão do cargo, função ou posto por prazo de cinco a cento e oitenta 

dias, com perda de vencimentos e vantagens. 

III - Demissão, a bem do serviço público.  

IV – Demissão. 

 

É CORRETO afirmar que são sanções administrativas as assertivas:  

 

A. (   )  I e IV, apenas. 

B. (   )  I, II e III, apenas. 

C. (   )  II, III e IV, apenas. 

D. (   )  Todas as assertivas são sanções administrativas. 
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23ª QUESTÃO – A política pública que visa coibir a violência doméstica e familiar 
contra a mulher far-se-á por meio de um conjunto articulado de ações da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e de ações não-governamentais, 
definidas na Lei n. 11.340, de 07/08/06 e tem por diretrizes, dentre outras:  
 
I -       A celebração de convênios, protocolos, ajustes, termos ou outros instrumentos 

de promoção de parceria entre órgãos governamentais ou entre estes e 
entidades não-governamentais, tendo por objetivo a implementação de 
programas de erradicação da violência doméstica e familiar contra a mulher. 

II -  A promoção e a realização de campanhas educativas de prevenção da 
violência doméstica e familiar contra a mulher, voltadas ao público escolar e à 
sociedade em geral, e a difusão desta Lei e dos instrumentos de proteção aos 
direitos humanos das mulheres. 

III -  A integração operacional do Poder Judiciário, do Ministério Público e da 
Defensoria Pública com as áreas de segurança pública, assistência social, 
saúde, educação, trabalho e habitação. 

IV -  A capacitação permanente das Polícias Civil e Militar, da Guarda Municipal, do 
Corpo de Bombeiros e dos profissionais pertencentes aos órgãos e às áreas 
enunciados na assertiva III quanto às questões de gênero e de raça ou etnia. 
 

Estão CORRETAS as assertivas: 
 
A. (   )  I e II, apenas. 
B. (   )  I, II e III, apenas. 
C. (   )  Todas as assertivas estão corretas. 
D. (   )  III, apenas. 

 
 
 

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. 

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. 
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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: 

 

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”.  

 

 

26ª QUESTÃO – Sobre a Sindicância Administrativa Disciplinar (SAD), nos termos do 

Manual de Processos e Procedimentos Administrativos (MAPPA) e dos 

esclarecimentos gerais constantes da Instrução Conjunta de Corregedorias n. 01, de 

03/02/14, marque a alternativa CORRETA: 

 

A. (    ) Não constitui causa de impedimento para atuar na SAD o sindicante haver sido 

encarregado do RIP que investigou preliminarmente o fato que motivou a 

instauração da sindicância. 

B. (    ) Na portaria da SAD deverá ser omitido, como regra, o nome do militar 

sindicado, de modo que não haja a sua exposição no início de um processo 

administrativo, cujos fatos não foram ainda apurados. 

C. (    ) O MAPPA estabelece expressamente que o sindicante deverá ser Oficial, 

Subtenente ou Sargento. Assim, por exclusão, o Aspirante a Oficial, o Cadete 

ou o Aluno do CHO não podem ser designados como sindicantes.  

D. (    ) Os tipos transgressionais constantes nos TAV’s para a apresentação das RED 

finais devem corresponder com aqueles especificados na portaria e na 

notificação para a Defesa Prévia.  
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27ª QUESTÃO – De acordo com a Instrução Conjunta de Corregedorias n. 02, de 

03/02/14, ao tratar do procedimento do Auto de Prisão em Flagrante, marque a 

alternativa CORRETA: 

 

A. (    ) A lavratura do despacho não ratificador da prisão em flagrante requer a 

constatação da manifesta inexistência da infração penal militar, da não 

participação do conduzido em sua prática ou da inexistência das situações que 

autorizam a prisão em flagrante do militar conduzido. 

B. (    ) Durante a lavratura do APF a oitiva das pessoas seguirá, em regra, a seguinte 

ordem: conduzido (preso), ofendido, testemunhas e condutor. 

C. (    ) Confeccionado o despacho não ratificador da prisão em flagrante, os autos do 

APF serão remetidos à Justiça Militar Estadual por intermédio de ofício do 

Comandante da Unidade e, na sequência, instaurado um Inquérito Policial 

Militar. 

D. (    ) Em todos os casos, havendo ou não o recolhimento do militar conduzido à 

prisão, ser-lhe-á expedida e entregue a nota de culpa.  

 

 

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 ação legítima.   

 

 



CONCURSO INTERNO PARA ADMISSÃO AO CHO/CSTGSP  (QOC/QOE) – PARA O ANO DE 2019 
 

           CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO – A BUSCA PELA EXCELÊNCIA EM CONCURSOS.            15 

29ª QUESTÃO – De acordo com o disposto na Instrução nº 3.03.22 - CG, de 28/09/17 - 

Procedimentos básicos de estacionamento e posicionamento de viaturas e da 

guarnição policial militar, no que tange ao procedimento operacional padrão e os 

respectivos procedimentos básicos, relacione a segunda coluna de acordo com a 

primeira:  

 

(1) 

 

Estacionamento de 

Viaturas em vias 

públicas. 

 

(    ) Posicionar a viatura com dispositivos 

luminosos ligados, a frente voltada para o 

sentido de circulação da via e, 

preferencialmente, num ângulo entre 45º e 

90º em relação à guia da calçada ou do 

acostamento. 

(2)  

 

Posicionamento de 

viaturas e seus 

integrantes nas Ações 

Policiais Rotineiras e 

Operações Policiais 

Preventivas. 

 

(    ) Estacionar junto à guia da calcada, com a 

parte frontal direcionada no sentido da via, 

em condições de garantir uma saída 

emergencial segura. 

(3) 

 

Posicionamento de 

viaturas e seus 

integrantes no 

Atendimento de 

Ocorrências e 

Operações Policiais de 

Resposta. 

 

(    ) Posicionar a viatura com a frente voltada 

para as saídas de forma a possibilitar um 

deslocamento emergencial da equipe. 

(4) Posicionamento de 

viaturas e seus 

integrantes em 

policiamento especial 

em eventos. 

(    ) Posicionar a viatura, com a parte frontal 

direcionada no sentido da via, num ângulo 

aproximado entre 0º a 90º em relação à guia 

da calçada, conforme a avaliação do local. 

 

Marque a alternativa que contém a sequência CORRETA de respostas, na ordem de 

cima para baixo. 

 

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

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

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

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

 

 

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. 

 

 

31ª QUESTÃO – De acordo com a Resolução n. 4.745, de 19/11/18/18, que dispõe 

sobre a lavratura do Termo Circunstanciado de Ocorrências (TCO) pela PMMG, 

marque a alternativa CORRETA: 

 

A. (    ) Não será lavrado, em regra, o REDS-TC em infrações penais de menor 

potencial ofensivo de registro posterior, ou seja, sem localização do autor do 

delito.  

B. (    ) O REDS-TC, em regra, terá como destinatário o Juiz de Direito do JECrim ou 

correspondente, que dará o aceite virtual no sistema REDS.  

C. (    ) Os materiais arrecadados/apreendidos no REDS-TC, que deverão constar no 

REDS, serão acondicionados e lacrados pelo seu relator em invólucro próprio e 

entregues na CREDS-TC, em regra, após o final do turno de serviço. 

D. (    ) Quando o autor da infração de menor potencial ofensivo não estiver de posse 

do documento de identificação civil não será lavrado o REDS-TC, devendo 

ocorrer a sua condução para a delegacia da Polícia Civil.   

 

 

 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. 



CONCURSO INTERNO PARA ADMISSÃO AO CHO/CSTGSP  (QOC/QOE) – PARA O ANO DE 2019 
 

           CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO – A BUSCA PELA EXCELÊNCIA EM CONCURSOS.            17 

32ª QUESTÃO – Considerando os conceitos dispostos na Resolução 4.404, de 

03/06/15, que dispõe sobre o controle da jornada de trabalho na Polícia Militar, 

relacione a segunda coluna de acordo com a primeira:  

 

(1) Sobreaviso.  (    ) Situação em que o militar permanece em sua 
Unidade, já em condições de ser acionado a qualquer 
momento para o desempenho da atividade policial. 

(2)  Prontidão.  (    ) Situação em que o militar permanece em sua 
residência, prevenido e ciente de que poderá́ ser 
acionado a qualquer momento para o desempenho 
da atividade policial. 

   (    ) A carga-horária do seu período deverá ser 
computada à razão de um quarto (1/4) da duração do 
sobreaviso quando não houver acionamento; caso 
ocorra o acionamento, o período de emprego deverá 
ser somado a aquela fração. 

   (    ) Seu período deverá ser computado integralmente. 

 

Marque a alternativa que contém a sequência CORRETA de respostas, na ordem de 

cima para baixo. 

 

A. (   )  1, 2, 2, 1. 

B. (   )  2, 1, 2, 1. 

C. (   )  2, 1, 1, 2. 

D. (   )  1, 2, 1, 2. 

 
 
33ª QUESTÃO – De acordo com a Diretriz de Direitos Humanos Nº 3.01.09/2018-CG - 
Regula a Atuação da PMMG Segundo a Filosofia de Direitos, marque a alternativa 
CORRETA. 
 
A. (   ) É importante que o policial militar esteja devidamente instruído sobre as 

maneiras adequadas de se acolher o cidadão vitimado, apresentando uma 
postura profissional e ética de tal forma que seja um mediador de conflitos, 
conhecendo as diferenças entre o tratamento a ser dado às vítimas e ao autor 
da ação delituosa. 

B. (   ) As minorias são aquelas compostas por pessoas mais suscetíveis de sofrer 
eventuais violações de direitos humanos em razão de características ligadas a 
gênero, idade, condição social, deficiência e orientação sexual. 

C. (   ) O conceito de grupos vulneráveis não é universal. Segundo o entendimento da 
Corte Internacional de Justiça, cada Estado tem a discricionariedade para 
identificar os grupos que possuem fatores característicos de vulneráveis. A 
Organização das Nações Unidas também não institui um conceito fechado. 
Entretanto, a identificação de vulneráveis envolve a apreciação de critérios 
objetivos e subjetivos aceitos por grande parte da doutrina. 

D. (   ) Os conflitos nem sempre existiram nas relações humanas, surgiram com 
advento das sociedades contemporâneas, fruto da diferenciação entre 
indivíduos e o consequente exercício de força e poder de uns sobre os outros. 
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34ª QUESTÃO – Sobre os princípios da Polícia Comunitária, previstos na Diretriz para 
a Produção de Serviços de Segurança Pública nº 3.01.06, de 18/03/11 - CG – Regula a 
Aplicação da Filosofia de Polícia Comunitária pela Polícia Militar de Minas Gerais, 
marque a alternativa CORRETA. 
 
A. (   ) Extensão do mandato policial: O policial militar passa a solucionar apenas 

crimes que afligem a qualidade de vida local. Cada policial passa então a atuar 
como um líder comunitário local, com autonomia e liberdade para tomar 
iniciativa, dentro de parâmetros rígidos de responsabilidade. 

B. (   ) Policiamento descentralizado e personalizado: É necessário um policial 
plenamente envolvido com a comunidade, presente e conhecido por ela e 
conhecedor de suas realidades, o que se traduzirá também na agilidade nas 
respostas de qualidade às necessidades de proteção e socorro da 
comunidade. 

C. (   ) Comprometimento da organização com a concessão de poder à comunidade: 
dentro da comunidade, os cidadãos têm o direito, mas não possuem a 
responsabilidade de participarem, como plenos parceiros da polícia, na 
identificação, priorização e solução dos problemas afetos à mesma 
comunidade.  

D. (   ) Mudança interna: o exercício da Polícia Comunitária exige uma abordagem 
plenamente integrada, envolvendo somente os policiais que trabalham nas 
bases comunitárias. É fundamental a atualização e o aprimoramento de seus 
cursos e respectivos currículos, bem como de todos os seus quadros de 
pessoal, materializando um projeto de mudanças imediatas. 
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35ª QUESTÃO – Sobre a Coordenação e Controle previstos na Diretriz 3.01.01-2016, 

que regula o emprego operacional da Polícia Militar de Minas Gerais (DGEOP), 

correlacione o termo com o respectivo conceito e assinale a opção CORRETA: 

 

1 – Coordenação 

 

(   ) É o acompanhamento das atividades da Corporação, 

por todos os que exercem comando, chefia ou 

direção, de forma a assegurar o recebimento, a 

compreensão e o cumprimento das decisões do 

escalão superior, pelo órgão considerado, 

possibilitando, ainda, identificar e corrigir desvios.  

 

2 – Controle 

 

(   ) É exercido pela própria Instituição, por intermédio da 

fiscalização ou acompanhamento sistemático das 

atividades que executa. Visa estabelecer, melhorar e 

assegurar a qualidade da prestação de serviços. 

 

3 – Controle direto 

(imediato) 

 

(   ) É realizado por intermédio do acompanhamento 

concomitante com a execução das atividades. 

 

4 – Controle indireto 

(mediato) 

 

 

(   ) Previsto nas constituições Federal e Estadual, dentre 

outras normas e legislações específicas dos diversos 

órgãos encarregados do controle externo das 

atividades administrativas e operacionais da 

Corporação. 

5 – Controle Interno 

 

(   ) É o ato ou efeito de harmonizar as atividades da 

Corporação, conjugando-se os esforços necessários 

na realização dos seus objetivos e da missão 

institucional. É realizada vertical e horizontalmente 

em todos os níveis da estrutura organizacional da 

PMMG. 

6 – Controle externo 

 

(   ) É realizado por intermédio da análise de relatórios, 

mapas, rotinas dos sistemas informatizados, planos e 

ordens e outros documentos produzidos. 

 

 

A. (   ) 1, 6, 4, 5, 2, 3. 

B. (   ) 2, 5, 4, 6, 1, 3. 

C. (   ) 3, 1, 2, 4, 5, 6. 

D. (   ) 2, 5, 3, 6, 1, 4. 
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36ª QUESTÃO – Conforme o Caderno Doutrinário nº 1 - Intervenção Policial, Processo 
de Comunicação e Uso De Força, analise as assertivas abaixo: 
 
I -  Durante o estado de pânico, poderá ocorrer o retorno parcial e momentâneo ao 

estado de alarme, o que até poderá propiciar alguma capacidade de reação. 
II -  No estado de alerta, o risco é real e uma resposta do Policial Militar é necessária. 
III -  No transcorrer da ação, quando uma mudança de estado de prontidão é exigida, 

aumentando o nível de atenção e concentração do policial militar (para o estado 
de alerta - laranja ou alarme - vermelho), a partida do estado de atenção 
(amarelo) é muito mais fácil do que um salto do estado relaxado (branco). 

IV -  Durante os horários de folga, os policiais militares devem ser incentivados a 
buscar um repouso, mantendo o estado de atenção – amarelo -, mesmo durante 
a participação em atividades junto à família ou amigos, a prática de esportes, 
atividades culturais, ou outros hábitos de vida mais saudáveis e até mesmo o 
contato com profissionais da área de saúde, pois são policiais 24 horas por dia. 
 

Estão CORRETAS as assertivas: 
 
A. (   )   II e IV apenas. 
B. (   )   II e III apenas. 
C. (   )   I e III apenas. 
D. (   )   I e IV apenas. 
 

37ª QUESTÃO – Sobre os procedimentos policiais específicos, nos casos de 

cometimento de ilícitos penais por autoridades, de acordo Caderno Doutrinário nº 2 - 

Tática Policial, Abordagem a Pessoas e Tratamento às Vítimas, marque a alternativa 

CORRETA. 

 

A. (   )   Prefeitos: não possuem prerrogativas em relação à prisão em flagrante no 
cometimento de delitos tendo o mesmo tratamento dos demais cidadãos. O 
policial militar deverá, neste caso, prender o prefeito e registrar o Boletim de 
ocorrência (BO/REDS), encaminhando-os à Polícia Judiciária Estadual (Polícia 
Civil), para possíveis providências. 

B. (   )   Vereadores: se o delito praticado pelo vereador não tiver nenhum vínculo 
político com sua função ou for fora de sua circunscrição, o policial militar 
deverá prendê-lo, registrar o Boletim de Ocorrência (BO/REDS), 
encaminhando-o à Polícia Judiciária Competente. Os vereadores gozam de 
prerrogativa em relação à prisão no cometimento de delitos relacionados com 
sua função e na circunscrição do respectivo Estado, sendo invioláveis por suas 
opiniões, palavras e votos. 

C. (   )   Juízes Estaduais: Membros da magistratura não podem ser presos senão por 
ordem escrita do Tribunal ou do órgão especial competente para o julgamento, 
salvo em flagrante de crime inafiançável, caso em que a autoridade fará 
imediata comunicação e apresentação do magistrado ao Presidente do 
Tribunal a que esteja vinculado. O encaminhamento do BO será feito para o 
Corregedor do Tribunal. 

D. (   )   Guarda Municipal: o policial militar não deve prendê-los. Deve-se acionar uma 
viatura da Guarda municipal que irá registrar o Boletim de Ocorrência 
(BO/REDS), sendo posteriormente encaminhado à Polícia Judiciária 
Competente, para possíveis providências.  
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38ª QUESTÃO – De acordo com o Caderno Doutrinário nº 3 - Blitz Policial, é 

CORRETO afirmar que o gesto do policial da figura abaixo significa: 

 
A. (   ) Ordem de diminuição da velocidade. 

B. (   ) Ordem de parada para todos os veículos aos quais a luz é dirigida. 

C. (   ) Ordem de parada para todos os veículos que venham de direções que cortem 

a direção indicada pelos braços estendidos, qualquer que seja o sentido do seu 

deslocamento. 

D. (   ) Ordem de parada para todos os veículos que venham da direção que corte a 

direção indicada pelo braço estendido. 

 

39ª QUESTÃO – De acordo com o Caderno Doutrinário nº 4 - 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. Marque a alternativa CORRETA que contém os critérios a 

serem observados para a escolha do local de montagem dos dispositivos de cerco e 

bloqueio. 

 

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. 
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40ª QUESTÃO – De acordo com o Caderno Doutrinário nº 5 - Escoltas Policiais e 

Conduções Diversas marque a alternativa CORRETA: 

 

A. (   ) O “giroflex” e a sirene, em regra, deverão ser utilizados durante todos os 

deslocamentos das escoltas, a fim de facilitar a visualização do comboio. 

B. (   ) Nas escoltas de dignitários, as paradas, especialmente para alimentação, 

serão em regra determinadas pela escolta. 

C. (   ) Caso a escolta seja emboscada, o condutor da viatura deverá ser treinado para 

realizar manobras evasivas, utilizar o veículo como barricada para defender 

sua vida ou de terceiros, objetivando retirar a escolta da emboscada, sem 

ameaçar a vida de cidadãos. 

D. (   ) A busca pessoal se aplica às escoltas de dignitários, bens e valores e 

testemunhas ameaçadas, logo, ocorrerá, basicamente, em todas as escoltas, 

principalmente nas escoltas de presos e torcidas organizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------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 seguinte tema:  

 
“Violência contra a mulher: necessidade de intervenção de atores 
sociais importantes na prevenção, controle e combate desse 
fenômeno.” 
 
2. Em sua dissertação, procure ter claro, antes de começar a escrever, o que você 
pensa sobre o assunto. 
 
3. Escreva seu texto usando linguagem impessoal. Defenda sua ideia por meio de 
análise, apresentando 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 DISSERTAÇÃO, e escreva-o no local apropriado do impresso 
reservado à redação do texto. 
 
7. Desenvolva a sua dissertação usando, no máximo 30 (trinta) linhas, e usando, no 
mínimo, 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, usando letra cursiva ou de fôrma. Qualquer uma dessas 
opções de letras será aceita. 
 
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. 


