
 

  

 

Nota Técnica 07/2017-CRS - Concurso n. 317 – CFS/CSTSP-2017. 

Visando melhor compreensão das questões recorridas pelos candidatos do Processo Seletivo Interno para Admissão ao Curso de 
Formação de Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, 
para o ano de 2017 (CFS/CSTSP-2017). EDITAL DRH/CRS Nº 03/2017, 10 DE MARÇO DE 2017. Apresentamos o embasamento 
legal para as questões das provas, conforme quadro abaixo: 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
RESPOSTA 
CORRETA 

JUSTIFICATIVA 
EMBASAMENTO LEGAL 

2ª QUESTÃO – De acordo com o texto, a deterioração do sistema prisional brasileiro 

tem relação com diversos fatores sendo que estes por si só não explicam totalmente o 

problema, contudo, o alívio da superlotação das prisões e políticas de ressocialização 

depende também da resolução das questões apresentadas. 

Assinale a alternativa que contém os fatores que levaram à crise penitenciária, 
conforme apresentados no texto: 
A. (    )  Altos índices de crimes violentos, aplicação de audiências de custódia, excesso 

de prisões em regime fechado e provisórias, aplicação de políticas públicas de 
ressocialização de presos no Brasil e tráfico de drogas no interior das 
penitenciárias. 

B. (    )  Fragilidade do sistema penitenciário nacional, aplicação da nova Lei de Drogas, 
excesso de prisões provisórias, atuação do crime organizado e tráfico de 
drogas no interior das penitenciárias, ausência de educação básica e aplicação 
de audiências de custódia. 

C. (    ) Aumento da criminalidade, subjetividade da nova Lei de Drogas, prisão 
provisória usada como regra, desnecessidade de condenações a regime 
de prisão fechado e ausência de políticas públicas de ressocialização de 
presos no Brasil. 

D. (    ) Ausência de solução para a crise prisional, aplicação da nova Lei de Drogas, 
excesso de prisões provisórias, atuação do crime organizado, tráfico de drogas 
no interior das penitenciárias, ausência de educação básica e falta de aplicação 
de audiências de custódia. 
 

C 

A questão proposta requer que o candidato 
entenda o núcleo objetivo que culmina a crise 
penitenciária no Brasil, para tanto, as assertivas 
apresentam dados dentre os quais a alternativa 
apresentada como resposta é a única consistente 
dentro da realidade objetiva do caso proposto, 
não sendo consistente os argumentos propostos 
com o fito de contrariar o gabarito da questão. 
 

6ª QUESTÃO – Marque a alternativa CORRETA. De acordo com o texto: 

A. (    )  A crise penitenciária brasileira é causada pelos quatro fatores apresentados no 
texto. 

B. (    )  Políticas efetivas de ressocialização devem ser priorizadas como uma das 
medidas para aliviar a superlotação carcerária. 

C. (    ) A crise penitenciária brasileira é causada pela lista exaustiva de fatores que o 
autor descreveu no texto. 

D. (    ) O desmantelamento do crime organizado tem contribuído com o quadro 
lastimável do sistema carcerário. 

B 

A questão tem como sustentáculo a letra “B”, uma 
vez que o autor do texto em análise defende como 
núcleo da proposta a ideia de que as “políticas 
efetivas de ressocialização devem ser priorizadas 
como uma das medidas para aliviar a 
superlotação carcerária”. Assim sendo não há que 
prosperar argumentos contrários a esse. 

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 
CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 



8ª QUESTÃO – No texto, a palavra “superlotação” está escrita corretamente porque o 

prefixo “super” só é hifenizado quando a palavra a que ele se junta começar com “r” 

ou “h”.  
Assinale a alternativa CORRETA de acordo com as regras vigentes sobre a aplicação 

ou não do hífen: 

A. (    )  Extra-escolar. 
B. (    )  Pré-estabelecer. 
C. (    ) Neo-liberalismo. 
D. (    ) Extraoficial. 

 

D 

A questão encontra supedâneo previsto na nova 
norma de junção, pois a palavra extraoficial é 
grafada sem hífen, uma vez que o prefixo termina 
com vogal diferente daquela que inicia o segundo 
elemento e, quanto ao posicionamento de Cegalla 
2010, página 84, de que deveria ser urgentemente 
revisto a grafia da palavra extraoficial não é uma 
norma e sim uma opinião pessoal do gramático. 

11ª QUESTÃO – No período “Enquanto 53% dos presos foram condenados nesses 

termos, apenas 18% cumprem pena em regimes mais brandos [...]”, o verbo se 

apresenta no plural porque deve concordar com o número expresso na porcentagem. 

Nas assertivas abaixo, analise a concordância verbal e marque “V” se for verdadeira 

ou “F” se for falsa e, em seguida, marque a alternativa que contém a sequência de 

respostas CORRETA, na ordem de cima para baixo: 

(  ) A maioria dos presos cumprem prisão provisória. 
(  ) Deu onze horas o relógio da sala de aula. 
(  ) Um batalhão de soldados chegaram na penitenciária. 
(  ) Os Estados Unidos são o país mais rico do mundo. 
(  ) Devem ter fugido mais de vinte presos. 
A. (   ) V – V – V – V – V. 

B. (   ) F – V – V – V – F. 
C. (   ) V – F – F – V – V. 
D. (   ) F – V – F – F – F. 

A 

A questão recorrida versa sobre concordância 
verbal, assim sendo não há que prosperar 
argumentações contrárias ao gabarito da questão 
que tem como verdadeiras todas as assertivas 
propostas. Vale dizer que a argumentação a 
respeito da segunda assertiva dizendo que 
quando se refere ao termo “horas”, o verbo “dar” 
concorda com o sujeito, que na frase em comento 
é o “relógio” e não “onze horas”, ainda, quanto ao 
uso da vírgula, a assertiva trata-se de um caso de 
sujeito posposto e, não obstante a questão não 
tratar-se de pontuação, vale comentar que a regra 
geral é que o sujeito não pode ser separado do 
verbo por meio de vírgula, portanto não há que 
prosperar as argumentações contra a questão em 
epígrafe, por serem inconsistentes do ponto de 
vista gramatical. 

12ª QUESTÃO – Assinale a alternativa em que há uma locução verbal: 

A. (  ) “O  Brasil  também  está  no  sentido  contrário  de  países  como  os  Estados 
Unidos, em que o encarceramento tem caído. ” 

B. (  )  Ocorre que muitas pessoas têm sido presas [...]. ” 
C. (  ) “Várias ações do Estado brasileiro nos últimos anos explicariam em grande 

parte os problemas que estamos vivenciando hoje. ” 

D. (  ) “Havíamos saído cedo da penitenciária.” 

C 
De acordo com Cegalla, 2005. p. 200, as locuções 
verbais são constituídas de verbo auxiliar seguido 
de gerúndio ou infinitivo do verbo principal. 

CONHECIMENTOS PROFISSIONAIS 
RESPOSTA 
CORRETA 

JUSTIFICATIVA 
EMBASAMENTO LEGAL 

16ª QUESTÃO – “B”, um mega empreendedor, contratou os serviços particulares do 

segurança “Y”, com intuito de salvaguardar sua integridade física, da sua família, bem 

como do seu patrimônio. No contrato assinado entre as partes frisava-se a cláusula 

que obrigava “Y” a expor-se ao limite, arriscando a própria vida, para proteger seu 

patrão e sua família de perigo direto e iminente. Entretanto, durante uma das tantas 

viagens que faziam, o avião particular de “B”, pilotado por ele próprio, sofreu uma 

pane elétrica em um dos motores e os dois passaram a disputar o único paraquedas 

existente na aeronave. Prevalecendo de sua força física, o segurança “Y” imobilizou 

facilmente a seu opositor (mega empreendedor “B”) e logrou êxito em abandonar o 

D 

A assinatura do contrato de enfrentar o perigo, 
não obriga o segurança a morrer pelo contratado, 
pois não tem o dever legal de enfrentar o perigo. 
Sem contar que o perigo não foi produzido dolosa 
nem culposamente pelo segurança. Ademais, 
mesmo que fosse garantidor não teria a obrigação 
de expor sua vida ao risco extremo. A previsão do 
dever legal ao garantidor importa em coibir que 
deixem de agir ao mínimo de risco que estiver 
exposto. A questão somente exigiu o 



avião, utilizando-se do paraquedas. A aeronave chocou-se em uma montanha, vindo 

ocorrer a morte de “B”. À luz do Código Penal, marque a alternativa CORRETA 

acerca da conduta de “Y”: 

A. (    )  É típica, ilícita e culpável, devendo responder pelo crime de homicídio 
qualificado, por recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do 
ofendido porque tinha o dever contratual de enfrentar o perigo. 

B. (    )  É típica, ilícita e culpável, devendo responder pelo crime de homicídio uma 
vez que sua posição de garantidor impede a alegação de qualquer 
justificativa legal. 

C. (    )  Embora típica, não é ilícita, tendo ele agido sob o amparo da excludente da 
legítima defesa. 

D. (    )  Embora típica, não é ilícita, tendo ele agido sob o amparo da 
excludente do estado de necessidade. 

conhecimento previsto no artigo 24 do Código 
Penal para resposta. 

17ª QUESTÃO – Consideram-se crimes militares em tempo de paz os crimes 

previstos no Código Penal Militar (CPM), embora também o sejam com igual definição 

na lei penal comum. Nesse sentido, marque a alternativa CORRETA que contém uma 

situação que, se praticada, constituirá crime militar assim definido no CPM: 

A. ( ) Militar estadual da ativa, contra o patrimônio particular de civil, em 

lugar sujeito à administração militar.  
B. ( ) Militar estadual da reserva designado para o serviço ativo, de folga e à 

paisana, em lugar não sujeito à administração militar, contra militar estadual 

da reserva ou reformado.  
C. ( ) Militar estadual da reserva contra militar estadual reformado, no interior da 

Academia de Polícia Militar (APM).  
D. ( ) Militar estadual da ativa, de folga e à paisana, contra civil, em lugar não 

sujeito à administração militar e mediante o uso de arma da Instituição Militar 

sob sua guarda. 

A 
A resposta encontra-se prevista no Código Penal 
Militar em seu art. 9º, inciso II, alínea “b”. 
 

18ª QUESTÃO – Um policial militar, estando fardado e no seu horário de serviço, 

entrou em um supermercado para fazer algumas compras, onde subtraiu uma caixa 

de bombons, colocando-a dentro do colete à prova de balas e, em seguida, se retirou 

do local. Com base no fato narrado e, considerando as disposições do Código Penal 

Militar (CPM), marque a alternativa CORRETA: 

A. (    )  O militar cometeu o crime militar de furto, atenuado pelo pequeno valor 
da coisa furtada (art. 240, §1º, do CPM). 

B. (    )  O militar cometeu o crime militar de peculato-furto (art. 303, §2º, do CPM). 
C. (    )  O militar cometeu o crime militar de peculato, na forma de apropriação (art. 

303, caput, do CPM). 
D. (    )  O militar não cometeu crime militar. 

A 

Para resposta da questão recorrida, há clara 
previsão expressa no parágrafo 1° do artigo 240 
do Código Penal Militar, portanto as 
argumentações apresentadas em sede de recurso 
não foram capazes de abalar a consistência da 
resposta gabarito nem tão pouco do assunto 
abordado. 

19ª QUESTÃO – Nos termos do Decreto-Lei n. 2.848/1940, que contém o Código 

Penal (CP), marque a alternativa CORRETA: 

A. (    )  Constitui o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), ter conjunção 
carnal ou praticar outro ato libidinoso com alguém, mediante fraude ou outro 
meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima. 

B. (    )  Constitui o crime de favorecimento da prostituição ou de outra forma de 
exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável (art. 218-

B A resposta para a questão encontra-se prevista no 
art. 218-b do CP. 



B do CP), submeter, induzir ou atrair à prostituição ou outra forma de 
exploração sexual alguém menor de 18 (dezoito) anos ou que, por 
enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário 
discernimento para a prática do ato, facilitá-la, impedir ou dificultar que 
a abandone. 

C. (    )  Constitui o crime de corrupção de menores (art. 218 do CP), corromper ou 
facilitar a corrupção de pessoa menor de dezoito e maior de quatorze anos, 
com ela praticando ato de libidinagem, ou induzindo-a a praticá-lo ou 
presenciá-lo. 

D. (    )  Constitui o crime de assédio sexual (art. 216-A do CP), constranger alguém, 
mediante violência ou grave ameaça, com o intuito de obter vantagem ou 
favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de 
superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, 
cargo ou função. 

20ª QUESTÃO – Caracteriza a modalidade criminosa conhecida como “sequestro 

relâmpago”, o fato do agente abordar a vítima e, mediante violência ou grave ameaça, 

a retém para que seja realizado o saque em sua conta bancária, em um caixa 

eletrônico, e, em seguida, a abandona em local que proporcione a fuga do agente. De 

acordo com o Decreto-Lei n. 2.848/1940, que contém o Código Penal (CP), esta 

conduta constitui o seguinte crime: 

A. (    )  Roubo. 
B. (    )  Extorsão mediante sequestro. 
C. (    )  Extorsão. 

D. (    )  Extorsão indireta. 

C A resposta para a questão encontra-se prevista no 
art. 158, §3º do CP. 

22ª QUESTÃO – De acordo com o Decreto-Lei n. 3.689/1941, que contém o Código de 

Processo Penal (CPP), marque a alternativa CORRETA: 
A. (    )  O mandado de prisão não autoriza, em hipótese alguma, ao seu executor 

adentrar à força na casa onde o réu se encontra. 
B. (    )  O militar preso em flagrante delito, após lavratura dos procedimentos 

legais, será recolhido a quartel da instituição a que pertencer, onde 
ficará preso à disposição das autoridades competentes. 

C. (    )  O CPP elencou as medidas cautelares diversas da prisão que poderão ser 
impostas pelo juiz competente às pessoas indicadas ou acusadas. Da 
mesma forma, prevê que, no caso de descumprimento da medida cautelar 
imposta, caberá a prisão em flagrante de quem a descumprir. 

D. (    )  As medidas cautelares só poderão ser aplicadas isoladamente. 

B 

A resposta contida na alternativa “B” é cópia fiel 
do art. 300, § único do CPP.  
 
Há apenas uma resposta correta. Alterou-se o 
gabarito da alternativa D para a alternativa B. 

23ª QUESTÃO – Sobre a audiência de custódia, prevista na Resolução n. 213/2015 -  
CNJ, marque a alternativa CORRETA: 
A. (    )  Concluída a audiência de custódia, não mais subsistirá, em hipótese 

alguma, a prisão em flagrante. Ou seja, havendo necessidade de 
manutenção da prisão, deverá o juiz decretar a prisão preventiva, desde 
que preenchidos os seus requisitos legais.  

B. (    )  Toda pessoa presa deverá ser apresentada para a realização da audiência de 
custódia em até 48 horas após a realização da prisão em flagrante delito. 

C. (    )  Os agentes policiais responsáveis pela prisão, presentes durante a realização 
da audiência de custódia, poderão ser determinados a se retirarem caso o 
preso se sinta intimidado.  

A 

A alternativa B descreve que toda pessoa presa 
deverá ser apresentada para a realização da 
audiência de custódia em até 48 horas após a 
realização da prisão em flagrante delito, e o 
correto é após a comunicação da prisão em 
fragrante delito, posto que após a realização da 
prisão ocorre a expedição da nota de culpa. Assim 
o erro da alternativa não está esposada no prazo 
(48 horas) e sim no momento para iniciar a sua 
contagem. 



D. (    )  Durante a realização da audiência de custódia, poderão ser feitas perguntas 
com finalidade de produzir prova para a investigação ou ação penal relativas 
aos fatos objeto do auto de prisão em flagrante. 

25ª QUESTÃO – Em relação ao instituto das promoções, observando exclusivamente 

o disposto na Lei Estadual n. 5.301/1969 (Contém o Estatuto dos Militares do Estado 
de Minas Gerais – EMEMG), analise as assertivas e, a seguir, marque a alternativa 
CORRETA: 

I. A promoção à graduação de 3º Sargento será realizada de acordo com a 

ordem de classificação intelectual, obtida ao final do Curso de Formação de 

Sargentos.  
II. A promoção por tempo de serviço à graduação de Cabo independe de curso 

de formação específico e será sempre realizada no dia 25 de dezembro.  
III. A promoção por merecimento e por antiguidade é devida às praças da ativa a 

partir do acesso à graduação de 2º Sargento. 

IV. A promoção por ato de bravura dispensa outras exigências legais, sendo 

facultada a partir da data do evento. 

A. (    )  Somente as assertivas I, II e III são verdadeiras. 
B. (    )  Somente as assertivas I, III e IV são verdadeiras. 

C. (    )  Somente as assertivas II e IV são verdadeiras. 
D. (    )  Todas as assertivas são verdadeiras. 

B A resposta para a questão encontra-se prevista no 

art. 207, §3ºda Lei n. 5.301/69 (EMEMG). 

27ª QUESTÃO – Considerando a Instrução Conjunta de Corregedorias n. 01/2014 
(padroniza as atividades administrativas e disciplinares), analise as assertivas e, a 
seguir, marque a alternativa CORRETA: 
I. Considera-se transgressão disciplinar faltar, publicamente, com o decoro 

pessoal, dando causa a grave escândalo que comprometa a honra pessoal e 
o decoro da classe. O grave escândalo deve ser compreendido como algo 
marcantemente negativo, um fato repreensível, uma situação vergonhosa, 
perniciosa, cometida pelo transgressor. É necessário que tal conduta saia da 
normalidade e que tenha repercussão, mesmo que restrita apenas ao público 
interno, não carecendo de divulgação pela mídia. 

II. O assédio moral e sexual é vedado administrativamente pelo Código de 
Ética, que considera transgressão disciplinar exercer coação ou assediar 
pessoas com as quais mantenha relações funcionais.  

III. A transgressão disciplinar de apresentar-se com sinais de embriaguez 

alcoólica ou sob efeito de outra substância entorpecente, estando em 

serviço, fardado, ou em situação que cause escândalo ou que ponha em 

perigo a segurança própria ou alheia, pode ser praticada pelo militar de folga, 

fardado ou não.  
IV. A conduta transgressiva de falta à instrução (semanal, de tiro, de educação 

física ou outras), que seja parte do empenho previsto, não deve ser 

considerada falta ao serviço (art. 13, XX, do Código de Ética), mas sim 

descumprimento de ordem (art. 14, III, do Código de Ética). 

A. (    )  Todas as assertivas são verdadeiras. 

B. (    )  Somente as assertivas I, II e IV são falsas. 
C. (    )  Somente as assertivas I, III e IV são verdadeiras. 
D. (    )  Somente as assertivas II e III são verdadeiras. 

A 

A Lei 14.310/02 que dispõe sobre o Código de 
ética e Disciplina dos Militares quando prevê a 
sanção de uma conduta, quer dizer que não 
permite e nem tolera que ela aconteça, ou seja 
veda a sua prática, e  esta previsão é uma forma 
de coibir a ação ou omissão que contraria aos 
preceitos da ética e disciplina militares. 
A resposta à questão encontra-se prevista no art. 
5º, § 4º da ICC 01/2014. 



28ª QUESTÃO – Considerando o disposto na Instrução Conjunta de Corregedorias n. 

03/2014 (estabelece o alcance do disposto nos artigos 174 e 175, caput, do Manual 

de Processos e Procedimentos Administrativos - MAPPA) e a Instrução Conjunta de 

Corregedorias n. 04/2014 (estabelece nova redação ao art. 54 da ICCPM/BM 

01/2014), marque a alternativa CORRETA: 

A. (    )  Não é exigido, tanto nos processos demissionários, quanto não 

demissionários, a presença do acusado durante a realização dos atos de 

instrução, cujo contraditório poderá, se preferir, ser exercido pelo defensor 

constituído, salvo se o acusado solicitar ao Encarregado, em 48 horas antes 

do procedimento marcado, a suspensão e adiamento do ato a ser realizado.  
B. (    )  O militar deve comunicar a Administração a perda ou extravio de chaves ou 

segredos de seu armário, para que esta proceda a imediata substituição do 

cadeado, fechaduras ou troca do segredo.  
C. (    ) É obrigatório o militar na condição de acusado comparecer ao seu 

interrogatório processo ou procedimento administrativo, contudo não é 

obrigatório o seu comparecimento para reconhecimento pessoal, acareação 

ou perícia médica. 

D. (    ) O militar notificado para servir como testemunha, ao contrário do 

acusado/sindicado, além do dever de acatar à notificação para 

comparecimento perante o Encarregado do processo/procedimento 

administrativo, não poderá fazer afirmação falsa, negar ou omitir a 

verdade. 

D 

O art. 3º da Instrução conjunta de Corregedoria 
dispõe expressamente que a obrigatoriedade do 
militar acusado em comparecer à notificação se 
liga ao dever do pronto cumprimento das ordens 
emanadas por superior hierárquico, sendo que a 
faculdade em participar do ato a ser realizado é 
um momento posterior ao seu comparecimento 

35ª QUESTÃO – Tendo em vista as disposições da Diretriz Geral para Emprego 

Operacional da PMMG - DGEOP n. 3.01.01/2016 - CG (Regula o emprego operacional 

da Polícia Militar de Minas Gerais) marque a alternativa CORRETA: 

A. (    )  A Área de Coordenação Integrada de Segurança Pública (ACISP) é 

composta por uma RPM e por um Departamento de Polícia Civil. 

B. (    )  As informações coletadas a partir do Disque-Denúncia Unificado (DDU) são 

processadas e encaminhadas às Instituições do Sistema de Defesa Social 

para adoção das medidas decorrentes. Na PMMG, a Diretoria de Apoio 

Operacional (DAOp) é a unidade responsável pela gestão das informações 

recebidas, procedendo à análise prévia, ao controle das averiguações e à 

inserção dos resultados alcançados no sistema DDU. 

C. (    )  O policiamento de meio ambiente tem por atribuição o policiamento 
ostensivo, em áreas urbanas e rurais, com finalidade de prevenir e de 
reprimir crimes e infrações administrativas contra o meio ambiente. Neste 
último caso, a atuação da PMMG na lavratura do auto de infração 
administrativa ambiental independe da celebração de convênios com os 
órgãos do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA) ou do Sistema 
Estadual de Meio Ambiente (SISEMA).  

D. (    )  A repressão qualificada dos delitos deve ser precedida por ações 
integradas de análise criminal e de análise de inteligência. A primeira 
medida, prioritariamente, ocupa-se da avaliação das informações 
espaciais e temporais normalmente decorrentes das consequências do 

D 

A resposta à questão possui consonância com o 

previsto na Diretriz Geral para Emprego 

Operacional da PMMG – DGEOP, página 78, item 

4.25.3. 



ato delitivo, enquanto que a análise de inteligência busca agregar 
qualidade aos dados quantitativos pelo processamento metódico e 
sistemático dos dados e informações, com vistas a identificar as 
causas, os atores, as vinculações criminais e os fatores conexos. 

39ª QUESTÃO – Considerando o disposto no Caderno Doutrinário 3 (Blitz Policial), 

marque a alternativa CORRETA: 

A. (    )  A blitz, que 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, não poderá ser realizada em conjunto com 

integrantes dos órgãos fazendários, de vigilância sanitária ou ambientais, 

devendo ser executada somente por policiais militares.  
B. (    )  Em uma blitz policial, o policial militar envolvido na operação não poderá 

acumular as funções de Comandante e Selecionador em nenhuma 

circunstância.  
C. (    )  Após a instalação do dispositivo operacional da blitz, mesmo que haja 

condições favoráveis ao contato e à interação com a população local, dentro 

dos princípios do policiamento comunitário, o policial militar não poderá 

prestar nenhuma informação relacionada à duração do empenho e à 

finalidade da operação em prol do bom andamento do serviço.  
D. (    )  Durante uma operação blitz policial, o PM Segurança deverá manter escuta 

ininterrupta das comunicações operacionais, de modo a captar informações 

importantes para a segurança do pessoal empregado, tais como: notificação 

sobre veículos roubados ou furtados, veículos que se evadiram de outras 

intervenções policiais ou sobre envolvidos em crimes. Essas informações 

serão repassadas, de imediato, a todos os militares envolvidos na operação. 

ANULADA 

Em consulta ao Caderno Doutrinário n. 03 verifica-

se que são atribuídas funções aos policiais 

envolvidos na blitz policial, a saber: comandante, 

selecionador, vistoriador e segurança. O mesmo 

manual estabelece que o policial militar poderá 

acumular duas funções conforme a categoria da 

blitz, os objetivos a se atingir, ou devido ao 

número de militares integrantes da equipe. As 

funções que podem ser acumuladas pelos 

policiais envolvidas estão descritas nas diversas 

categorias, sendo a categoria 1 equipe composta 

por dois militares, o comandante acumula a 

função de segurança e o selecionador acumula a 

função de vistoriador. Nas outras categorias o 

comandante também exerce a função de 

segurança. Não existe a previsão do comandante 

acumular a função de selecionador. 

 

Belo Horizonte, 25 de julho de 2017. 

 

(a)  Graziela Carpinski Corrêa, Maj PM 

Respondendo pela Chefia do Centro de Recrutamento e Seleção 
 
 


