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CHO/CSTGSP/2018 – OFICIAIS COMPLEMENTARES 
(Edital nº 16/2017, de 28 de dezembro de 2017). 

Língua Portuguesa e Conhecimentos Profissionais  
 
 
NOME: ______________________________________________________________ 

CPF: ___________________________  IDENTIDADE: ________________________ 

ESCOLA: __________________________________________ SALA: ____________ 

CIDADE PROVA: _______________________________________DATA: 24/03/2018 

 
 

 

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). É proibido o uso de lápis e borracha. 
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 
e o porte de arma de fogo. 

9. 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. 

10. Ao final da prova, entregue ao aplicador 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 

 
 
“A arte de se fazer ajudar” 
 
[...] 
O chefe não pode fazer tudo. Está em situação de ver ao longe e de cima. Deve 
consagrar-se à meditação, à elaboração de planos. Caso se perca no pormenor, 
diminui-se, encurta horizontes, cerceia, à amplitude da sua visão, tudo que sirva à 
elaboração dos fins intermediários. A profundeza da meditação coaduna-se mal com a 
minúcia das deduções de segunda ordem. 
 
Para Lyautey, o comando exerce-se de cima para baixo, em todos os escalões da 
execução. Executar é, por seu turno, comandar. Segue-se que comandar é delegar, em 
parte, seus poderes de chefe; é ceder aos subordinados seu terreno de comando. 
Concepção concreta e viva, não de um chefe e multidão, mas de um chefe e chefes. 
Uma pirâmide de chefes! 
[...] 
 
Quantas vezes, diz M. de Tarde, temos ouvido Lyautey insurgir-se, em termos 
violentos, contra essa falsa mística do chefe que faz tudo por si mesmo, do chefe que 
só em si confia, do chefe que trabalha 18h diárias. Esse pretenso chefe, dizia ele, não 
sabe mandar. Se ele próprio faz tudo, é porque não sabe ensinar os outros a trabalhar 
e a ajudá-lo; se apenas confia em si, é que não sabe utilizar suas horas. Um chefe, 
dizia ainda, jamais está absorvido; tem sempre tempo. 
 
O chefe não se ocupa dos pormenores a que podem dedicar-se tão bem como ele e 
melhor do que ele os agentes subalternos, reservando- se para o estudo dos 
problemas gerais que só ele pode resolver. Acha-se tolhido, portanto, de julgar que tal 
coisa está mal feita, se não lhe tocou. Longe de se agastar, à medida que as 
responsabilidades crescem, trata de assegurar a liberdade de pensamento e de ação 
mais necessária agora ao exame dos fins supremos; e, porque não lhe resta nunca 
muito tempo nem forças para as questões que solicitam constantemente sua atenção 
pessoal, desembaraça-se de toda ocupação que não é estritamente obrigado a realizar 
por si mesmo. Assim, isolado, não produz, mas faz tudo, na condição de „nada fazer, 
mas de tudo mandar fazer‟. 
 
A marca de um verdadeiro chefe é que ele sabe descobrir colaboradores e utilizá-los 
pelo melhor de suas aptidões. Pode até sustentar-se que, quanto mais hábil é o chefe 
nessa arte, tanto mais destinado está a subir, porque é nisso que se nota muitas vezes 
a diferença dos chefes: este sabe tirar dos outros o que aquele seu vizinho não 
chegará a obter. 
 
O erro do chefe estaria em preferir atuar por si mesmo a confiar em seus 
colaboradores, receando que o encargo fosse mal desempenhado. Por um lado, o 
colaborador assim colocado à margem perde toda iniciativa e todo gosto da ação; por 
outro lado, não podendo empenhar-se em tudo, concentra seus cuidados em um 
pormenor e acaba por perder de vista o conjunto de que tem responsabilidade. 
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Um chefe deve admitir que a tarefa por ele dirigida seja menos bem executada do que 
se fosse ele que a realizasse; mas dia virá – e mais cedo talvez do que pensa – em 
que seus colaboradores, entregando-se ao trabalho que lhes é confiado, irão se meter 
em brios e realizá-lo melhor, como ele não seria capaz. 
O papel do chefe não é substituir seus adjuntos: „Tenho meus técnicos, dizia Lyautey; 
eu sou o técnico em ideias gerais.‟ 
 
A grande habilidade do verdadeiro chefe é saber incutir, em seus colaboradores, 
reflexos em conformidade com ele. Assim, tendo os chefes aprendido a agir e a decidir 
por si mesmos como o chefe o teria no lugar deles, não será necessário multiplicar 
ordens com a precisão que suporia o conhecimento das ínfimas minúcias; comunicar a 
seus colaboradores a diretriz, de modo que espontânea e instintivamente eles realizem 
o que o chefe teria feito no lugar deles. 
[...] 
 
Mandando-se fazer, multiplica-se a realização; entrando-se em pormenores, em vez 
dos responsáveis que se desgostam, perdem-se tempo e autoridade. Pensar-se que se 
faz „melhor‟ é o maior inimigo do bem. 
 
O chefe que quer fazer tudo por si mesmo, e não sabe cercar-se de colaboradores 
capazes de o substituírem, correrá o risco de ver sua obra soçobrar e seus serviços 
desorientados no dia em que, por motivo de doença ou outros quaisquer, tiver de 
ausentar-se por espaço de tempo prolongado. 
[...] 
 
O verdadeiro chefe se empenha em descobrir todas as qualidades de seus 
colaboradores, em apelar para todas as suas possibilidades e em colocar, assim, seu 
talento a serviço do conjunto. 
 
Há na vida duas categorias de seres: aqueles que absorvem – os parasitas – e aqueles 
que irradiam – a elite. Rodeei-me sempre de irradiantes, que decuplicaram minha 
energia. 
[...]” 
 
 
COURTOIS, Gaston. A arte de se fazer ajudar. In: ___. A arte de ser chefe. 2 ed. Rio de Janeiro: 
Biblioteca do Exército, 2012, p. 126-128.  
Disponível em: <http:// www.calameo.com/books/0012382063e588ced1963 > Acesso em: 15 jan. 2018.  

 

Louis Hubert Gonzalve Lyautey foi um militar francês que se destacou nas guerras coloniais e foi o 
primeiro residente geral do Protetorado Francês de Marrocos de 1912 a 1925, ministro da guerra durante 
a Primeira Guerra Mundial, Marechal de França em 1921.  

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/Imp%C3%A9rio_colonial_franc%C3%AAs
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Residente_(colonialismo)&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Protetorado_Franc%C3%AAs_de_Marrocos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Primeira_Guerra_Mundial
https://pt.wikipedia.org/wiki/Marechal_de_Fran%C3%A7a
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INTERPRETAÇÃO DO TEXTO  
 

1ª QUESTÃO – Assinale a opção CORRETA de acordo com as ideias do texto “A arte 
de se fazer ajudar”: 

A. (    ) O verdadeiro chefe estuda as ideias gerais e as minúcias de um plano junto 
aos seus colaboradores. 

B. (    ) O verdadeiro chefe deve ter a habilidade de comunicar as ordens com 
precisão. 

C. (    ) O verdadeiro chefe trabalha para si e para os outros. 
D. (    ) O verdadeiro chefe é irradiante. 
 

2ª QUESTÃO – Assinale a resposta CORRETA. Depreende-se do texto que uma das 
qualidades do verdadeiro chefe é ser: 
 
A. (    ) dissipado. 
B. (    ) precavido. 
C. (    ) cioso. 
D. (    ) minudencioso. 

 
3ª QUESTÃO – Marque a resposta CORRETA. As opções abaixo contêm informações 
relacionadas ao texto “A arte de se fazer ajudar”, mas a informação que pode ser 
considerada de recorrência textual é:  
 
A. (    ) colaboradores atuantes são mais felizes. 
B. (    ) o erro do chefe é não confiar em seus colaboradores. 
C. (    ) o verdadeiro chefe não despreza as necessidades de seus colaboradores. 
D. (    ) uma das marcas do verdadeiro chefe é ser observador. 

 
4ª QUESTÃO – Assinale a opção INCORRETA em relação às ideias explícitas ou 
implícitas do texto “A arte de se fazer ajudar”: 
 
A. (    ) O chefe que se rodeia de colaboradores competentes, que sabem agir e 

decidir por si mesmos, pode ter seu ânimo decuplicado. 
B. (    ) O verdadeiro chefe é também um educador. 
C. (    ) A pirâmide de chefes é constituída de chefes. 
D. (    ) O verdadeiro chefe sabe se fazer ajudar quando sabe mandar fazer. 

 
 

5ª QUESTÃO – “Rodeei-me sempre de irradiantes, que decuplicaram minha energia”. 
 
De acordo com o contexto do fragmento acima do texto “A arte de se fazer ajudar”, a 
palavra destacada tem significado de: 
 
A. (    ) multiplicar. 
B. (    ) circundar. 
C. (    ) divulgar. 
D. (    ) refletir. 
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6ª QUESTÃO – “O verdadeiro chefe se empenha em descobrir todas as qualidades de 
seus colaboradores, em apelar para todas as suas possibilidades e em colocar, assim, 
seu talento a serviço do conjunto”. 
 
No fragmento do texto acima, os pronomes destacados realizam remissão: 
  
A. (    ) às qualidades, às possibilidades, ao talento. 
B. (    ) à descoberta, ao serviço, ao chefe. 
C. (    ) ao chefe, aos colaboradores, ao chefe. 
D. (    ) à observação, às hipóteses, à equipe. 

 
 

GRAMÁTICA 
 

 

7ª QUESTÃO – Analise as orações abaixo extraídas do texto “A arte de se fazer ajudar”, 
e marque a alternativa CORRETA que apresenta o tempo verbal das palavras em 
destaque, respectivamente. 
 
“Acha-se tolhido, portanto, de julgar que tal coisa está mal feita, se não lhe tocou.” 
“Esse pretenso chefe, dizia ele, não sabe mandar.” 
“[...] correrá o risco de ver sua obra soçobrar e seus serviços desorientados [...].” 
 
A. (    )  Pretérito imperfeito, futuro do pretérito, pretérito mais que perfeito. 
B. (    )  Pretérito pessoal, presente indicativo, futuro do presente.  
C. (    )  Pretérito perfeito, pretérito perfeito, futuro do indicativo. 
D. (    )  Pretérito perfeito, pretérito imperfeito, futuro do presente. 
 
 
8ª QUESTÃO – Analise a classificação das palavras destacadas nos fragmentos do 
texto “A arte de se ajudar”: 

 
I. “A profundeza da meditação coaduna-se mal com a minúcia das deduções de 
segunda ordem.” (adjetivo e substantivo, respectivamente) 
II. “[...] contra essa falsa mística do chefe que faz tudo por si mesmo [...].” (conjunção e 
pronome, respectivamente) 
III. “Um chefe deve admitir que a tarefa por ele dirigida seja menos bem executada do 
que se fosse ele que a realizasse [...].” (conjunção e pronome, respectivamente) 
IV. “[...] se apenas confia em si [...].” (conjunção e pronome, respectivamente) 
 
Estão CORRETAS as assertivas: 
 
A. (    ) I, II e III, apenas. 
B. (    ) III e IV, apenas. 
C. (    ) I, II e IV, apenas. 
D. (    ) Todas estão corretas. 
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9ª QUESTÃO – Atente para o emprego da palavra se, bastante frequente no texto “A 
arte de se fazer ajudar”. Nas palavras se, destacadas nos fragmentos abaixo, indicou-
se CORRETAMENTE sua função sintática em: 
 
A. (    )  “O chefe não se ocupa dos pormenores [...].” (pronome reflexivo) 
B. (    ) “Pensar-se que se faz „melhor‟ é o maior inimigo do bem.” (pronome 

apassivador) 
C. (    ) “Se ele próprio faz tudo, é porque não sabe ensinar os outros a trabalhar e a 

ajudá-lo [...]”. (conjunção subordinativa condicional) 
D. (    ) “Deve consagrar-se à meditação, à elaboração de planos.” (objeto indireto) 
 
10ª QUESTÃO – Tendo em vista as regras de concordância nominal, quanto à norma 
culta da língua, marque a alternativa INCORRETA: 
 
A. (    ) Anexos ao relatório, envio algumas sugestões. 
B. (    ) Muito obrigados, disseram os colaboradores. 
C. (    ) Os colaboradores ficaram alerta durante a explicação do chefe. 
D. (    ) Havia inúmeros candidatos a general.  

 
 

11ª QUESTÃO – “[...] contra essa falsa mística do chefe que faz tudo por si mesmo, do 
chefe que só em si confia, do chefe que trabalha 18h diárias [...]”.  
 
As orações acima destacadas são adjetivas e iniciadas por: 
 
A. (    ) Pronome relativo. 
B. (    ) Conjunção integrante. 
C. (    ) Adjunto adnominal. 
D. (    ) Conjunção subordinativa. 
 
 

12ª QUESTÃO – Assinale a alternativa em que NÃO há impropriedade no uso da ênclise 
depois do verbo grifado: 
 
A. (    ) “O verdadeiro chefe se empenha em descobrir todas as qualidades de seus 

colaboradores [...].” 
B. (    ) “O chefe não se ocupa dos pormenores [...].” 
C. (    ) “[...] porque é nisso que se nota muitas vezes [...].” 
D. (    ) “Caso se perca no pormenor [...]”.  
 
13ª QUESTÃO – Assinale a opção CORRETA a respeito das características tipológicas 
predominantes no texto “A arte de se fazer ajudar”: 
 
A. (    ) Predomina no texto a injunção, pois o autor tenta fazer com que o leitor tome 

atitudes a partir de uma sequência de instruções e verbos no infinitivo. 
B. (    ) Predomina no texto o diálogo, pois o autor apresenta as ideias citadas por 

Lyautey, M. de Tarde e do próprio autor para caracterizar o chefe. 
C. (    ) Predomina no texto a dissertação-argumentativa, pois se observa o 

posicionamento do autor em vários fragmentos. 
D. (    ) Predomina no texto a instrução militar, pois o autor explica como o verdadeiro 

chefe deve atuar para comandar. 
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CONHECIMENTOS PROFISSIONAIS 
 

14ª QUESTÃO – Sobre o julgamento da transgressão e a execução de sanções 
disciplinares, especificamente a de suspensão, de acordo com a Lei Estadual n. 
14.310, de 19/06/02 (Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas 
Gerais - CEDM) e a sua regulamentação acerca da matéria procedida pelo Decreto n. 
42.843, de 16/08/02, marque a alternativa CORRETA: 
 
A. (    ) Obtido o somatório de pontos, tendo como resultado de 20 a 30 pontos, será 

aplicada a sanção de suspensão. 
B. (    ) Poderá ser aplicado até 10 dias de suspensão a depender do resultado obtido 

do somatório de pontos. Ocorre que as normas que tratam da matéria 
estabelecem apenas o máximo de dias de suspensão a ser aplicado a 
depender do resultado obtido no somatório, já o mínimo de dias é uma 
discricionariedade da autoridade competente para sancionar. 

C. (    ) Obtido o somatório de pontos, restando apurado de 26 a 28 pontos, será 
aplicado o mínimo de 6 e o máximo de 8 dias de suspensão. 

D. (    ) Obtido o somatório de pontos, restando apurado 24 pontos, poderá ser 
aplicado 3 dias de suspensão.  

 
15ª QUESTÃO – A Instrução n. 3.03.10/2013-CG, que regula o emprego da PMMG com 
vistas à prevenção e repressão aos crimes de homicídio, elenca um conjunto de 
intervenções voltadas para os casos de homicídios registrados, com o fim de atuar na 
elucidação de autoria, prisão do(s) agente(s) e adoção de medidas no sentido de evitar 
a proliferação destes delitos e com o escopo atuar especificamente na sensação de 
impunidade. Assim, marque a alternativa que NÃO corresponde a uma das estratégias 
estabelecidas na referida norma com o fito de alcançar esse propósito: 
 
A. (    ) Manter atualizado banco de dados com mandados de prisão de homicídios, de 

forma a possibilitar ações que priorizem a prisão destes agentes. 
B. (    ) Manter atualizado banco de dados com nomes e fotos de todos os autores de 

crimes de natureza grave contra a pessoa, de forma a proceder à rotineira 
divulgação nos grupos WhatsApp de redes de vizinhos protegidos.  

C. (    ) Implantar equipes de acompanhamento dos crimes de bullying, visando 
combater a degradação do ambiente escolar, envolvendo professores e alunos 
em geral.  

D. (    ) Intensificar a presença do Comandante da Fração no local dos fatos para 
gerenciar os trabalhos de preservação do local, levantamento de dados, 
rastreamento, dentre outros. 
 

16ª QUESTÃO – De acordo com a Resolução Conjunta n. 4338/14, que dispõe sobre os 
parâmetros para a declaração de ação legítima, marque a alternativa CORRETA, que 
contém uma das hipóteses que autoriza a declaração de ação legítima de militares: 
 
A. (    ) Quando restar provado que o militar concorreu para a infração penal apenas 

na condição de um mero partícipe. 
B. (    ) Quando inexistir prova suficiente para o indiciamento (insuficiência de provas). 
C. (    ) Quando restar provado que o militar praticou crime culposo.  
D. (    ) Militar praticou a conduta amparada por causa legal ou supralegal que exclua o 

crime (excludentes de tipicidade, ilicitude e culpabilidade).  
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17ª QUESTÃO – De acordo com a Resolução n. 4404/15, que dispõe sobre o controle 
da jornada de trabalho na Polícia Militar de Minas Gerais, marque a alternativa 
CORRETA: 
 
A. (    ) A carga-horária dos períodos de sobreaviso 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. 

B. (    ) Os períodos de licenças saúde serão computados como jornada de trabalho. 
C. (    ) Os feriados e pontos facultativos deverão ser lançados como períodos neutros 

para os militares que cumprem expediente administrativo, ainda que sejam 
empenhados nesses períodos. 

D. (    ) Os períodos de prontidão serão computados de forma idêntica aos de 
sobreaviso.  
 
 

18ª QUESTÃO – De acordo com a Instrução n. 3.03.22/2017-CG, que padroniza o 
estacionamento e posicionamento de viaturas e posicionamento de policiais militares 
integrantes de guarnição em via pública, marque a alternativa CORRETA. O 
estacionamento de viaturas em situações de normalidade se dará:  
 
A. (    ) Paralelamente à guia da calçada, com a parte frontal direcionada para o 

provável sentido de fuga, em condições de garantir o rastreamento de eventual 
foragido da abordagem policial. 

B. (    ) Junto à guia da calçada, preferencialmente, com a parte frontal direcionada no 
sentido da via, em condições de garantir uma saída emergencial segura, 
devendo respeitar as normas gerais de circulação de trânsito. 

C. (    ) Na calçada e em 45 graus, com a parte frontal direcionada no sentido da via, 
em condições de garantir uma saída emergencial. 

D. (    ) Paralelamente à guia da calçada ou na calçada, conforme avaliação do militar, 
com a parte frontal direcionada no sentido da via, em condições de garantir 
uma rápida saída emergencial, ressaltando que as normas gerais de circulação 
de trânsito não se aplicam no caso de viaturas policiais.  
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19ª QUESTÃO – Considerando o que prevê a Resolução n. 4605/17, que dispõe sobre o 
portfolio de serviços, ao tratar dos serviços destinados ao policiamento ostensivo geral, 
enumere a segunda coluna de acordo com a primeira e, ao final, responda o que se 
pede.  
 
(1) 
 
(2) 
 
(3) 
 
(4) 

Policiamento a Pé (PA) 
 
Radiopatrulhamento (Rp) 
 
Motopatrulha (Mp) 
 
Patrulha de Operações (POp) 

(   ) Tem como objetivo a ocupação preventiva 
mediante planejamento contido em 
cartão-programa ou a reação imediata ao 
surgimento de um delito nos espaços de 
responsabilidade territorial com vistas a 
criar um clima de segurança nas 
comunidades ou restabelecer a ordem 
pública.  

(   ) Representa o serviço de maior 
proximidade com a comunidade com 
vistas a prevenir e inibir a prática 
criminosa pela presença ostensiva.  

(   ) É empregado conforme planejamento 
contido em cartão-programa que 
contemple prevenção, repressão e a 
proximidade com a comunidade a fim de 
que sejam desenvolvidas ações com 
maiores níveis de eficiência e eficácia.  

  (   ) Utiliza um veículo de quatro rodas e atua 
nas subáreas das Companhias PM, 
mediante o uso de cartão-programa, com 
o desenvolvimento de operações policiais 
preventivas em locais estrategicamente 
definidos e apontados pelo mapeamento 
criminal e inteligência de segurança 
pública ou desenvolvendo operações 
repressivas conforme planejamento prévio 
específico. 

 
 
Marque a alternativa que contém a sequência CORRETA de respostas, na ordem de 
cima para baixo: 
 
A. (    ) 1, 2, 4, 3. 
B. (    ) 4, 3, 1, 2.   
C. (    ) 2, 1, 4, 3. 
D. (    ) 3, 1, 2, 4. 
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20ª QUESTÃO – De acordo com a Instrução n. 3.03.21/2017-CG, que regula o emprego 
das Bases do Projeto “Segurança Comunitária”, marque a alternativa CORRETA: 
 
A. (    ) As Bases, fixas em cada setor, atuarão no modelo supraterritorial 

(recobrimento) e também como um mobilizador junto ao Comandante de Setor 
e Comandante de Companhia para suplementação num eventual emprego de 
efetivo no modelo territorial. 

B. (    ) A Base, que atuará diariamente, será constituída por 01 (uma) viatura tipo van, 
composta por 04 (quatro) policiais militares, que serão responsáveis, 
basicamente, pela operação do videomonitoramento, atendimento ao público e 
confecção de REDS. 

C. (    ) O efetivo empregado será de 04 (quatro) policiais militares por turno de 
serviço, diariamente, devendo a Base funcionar com a totalidade dos policiais 
militares. Somente no caso de indisponibilidade de algum militar da Base, ela 
poderá funcionar com um número menor de policiais militares.  

D. (    ) As ocorrências de registro posterior e/ou aquelas em que não haja condução 
de presos ou apreensão de material, ocorridas no respectivo Setor e atendidas 
inicialmente por outras viaturas do turno, poderão ser encaminhadas à Base 
para a confecção do REDS, após avaliação do CPU, a fim de liberá-las para o 
atendimento comunitário. 
 
 

21ª QUESTÃO – De acordo com as Instruções Conjuntas de Corregedorias números 
01/2014 e 03/2014, marque a alternativa CORRETA: 
 
A. (    ) A concessão de licença saúde ao militar acusado conduz, em regra, à 

paralisação do respectivo processo disciplinar até o restabelecimento do 
militar, como forma de preservar o exercício dos princípios da ampla defesa e 
do contraditório. 

B. (    ) Ao militar com licença saúde que, devidamente notificado acerca de sua 
participação facultativa aos atos de instrução do processo disciplinar de 
qualquer natureza, não vier a comparecer e não nomear defensor que o 
represente, ser-lhe-á designado defensor “ad hoc”, quando a norma exigir, 
como forma de garantir o exercício do contraditório. 

C. (    ) O CEDM exige, nos processos demissionários, a presença do acusado durante 
a realização dos atos de instrução, razão pela qual a regra é evitar a realização 
dos atos de instrução estando o militar acusado amparado por licença saúde. 

D. (    ) A licença tem por objetivo propiciar a plena recuperação da saúde física e/ou 
mental do paciente e a inobservância da prescrição médica, a depender do 
caso concreto, pode caracterizar a prática da transgressão contida no inciso 
XX do art. 13 do CEDM (faltar ao serviço), em relação ao dia de serviço não 
trabalhado. 
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22ª QUESTÃO – De acordo com a Instrução Conjunta de Corregedorias n. 01/2014, ao 
tratar da requisição para apresentação de militares, marque a alternativa CORRETA: 
 
A. (    ) Na apresentação à Justiça Comum Estadual ou Federal, requisitado como 

testemunha ou vítima, em decorrência de ato de serviço, deverá comparecer 
fardado com o uniforme da atividade. 

B. (    ) 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. Caso esteja de folga, o militar poderá comparecer 
em trajes civis.  

C. (    ) Na apresentação à Delegacia de Polícia, o militar notificado/requisitado como 
investigado/indiciado, preso ou em liberdade, em decorrência de ato de 
serviço, deverá comparecer com o uniforme da atividade. 

D. (    ) Na apresentação à Justiça Militar Estadual ou da União, requisitado como réu, 
preso ou em liberdade, bem como para demandas particulares, o militar deverá 
comparecer em trajes civis. Se requisitado como testemunha ou vítima, em 
decorrência de ato de serviço, deverá comparecer fardado com o uniforme da 
atividade.  
 

 

23ª QUESTÃO - Nas assertivas abaixo, em conformidade com o previsto no Código 
Penal Militar, marque „V‟ se for verdadeira ou „F‟ se for falsa. A seguir, marque a 
alternativa que contém a sequência CORRETA de respostas. 
 
(     ) O crime de despojamento desprezível ocorre quando o militar se despoja de 

uniforme, condecoração militar, insígnia ou distintivo, por menosprezo ou 
vilipêndio. 

(     ) Configura-se o crime de organização de grupo para a prática de violência, a 
reunião de três ou mais militares, com armamento ou material bélico, de 
propriedade militar ou particular, praticando violência à pessoa ou à coisa 
pública ou particular em lugar sujeito à administração militar.   

(     ) Constitui crime de apologia de fato criminoso ou do seu autor, o fato de fazer 
apologia de fato que a lei militar considera crime, ou do autor do mesmo, ou de 
fato previsto em transgressão disciplinar, em lugar sujeito à administração 
militar. 

(     ) O crime de desrespeito a superior previsto no art. 160, somente se configura 
se ocorrer perante outro militar.  
 

 
A. (   )   V, F, F, V 
B. (   )   F, V, V, V 
C. (   )   F, F, F, V   
D. (   )   V, V, F, F 
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24ª QUESTÃO - Nos termos do Decreto-lei n. 1.001/69 (Código Penal Militar), marque a 
alternativa INCORRETA: 
 
A. (    ) Conforme art. 9º do Código Penal Militar, considera-se crime militar os 

previstos no CPM e os previstos na legislação penal, quando praticados  por 
militar em situação de atividade contra militar na mesma situação. 

B. (    ) Considera-se crime militar, os crimes de que trata o Código Penal Militar, 
quando definidos de modo diverso na lei penal comum, ou nela não previstos, 
sendo o sujeito ativo, civil ou militar. 

C. (    ) Será crime militar, o fato ilícito cometido por militar em serviço ou atuando em 
razão da função, em comissão de natureza militar, ou em formatura, somente 
se cometido em lugar sujeito à administração militar contra militar da reserva, 
ou reformado, ou civil.  

D. (    ) Os crimes definidos no art. 9º, quando dolosos contra a vida e cometidos por 
militares das Forças Armadas contra civil, serão da competência da Justiça 
Militar da União, se praticados no contexto, dentre outras situações, em ação 
que envolva a segurança de instituição militar ou de missão militar, mesmo 
que não beligerante. 

25ª QUESTÃO – Com base nos crimes previstos no Código Penal Militar (Decreto-lei 
1.001/69), marque a alternativa CORRETA: 
 
A. (    ) O crime de furto atenuado ocorre se o agente é primário e é de pequeno valor 

a coisa furtada, devendo o juiz considerar a infração como disciplinar. 
Entende-se pequeno o valor que não exceda a um décimo da quantia mensal 
do mais alto salário mínimo do país.  

B. (    ) Para a ocorrência do crime de violência arbitrária, torna-se necessário praticar 
a violência, no interior de repartição ou estabelecimento militar, no exercício 
de função ou a pretexto de exercê-la. 

C. (    ) No crime de deserção, previsto no art. 187 do CPM, a deserção se consuma 
no oitavo dia de ausência do militar no lugar onde deveria prestar serviço ou 
permanecer.  

D. (    ) O crime de desacato a superior previsto no art. 298 do Código Penal Militar, 
somente restará caracterizado se ocorrer diante de outro militar.  

26ª QUESTÃO - Em relação ao Decreto-lei n. 1.002/69 (Código de Processo Penal 
Militar), marque a alternativa CORRETA. 

A. (    ) Qualquer pessoa, a autoridade policial e os militares deverão prender quem 
for insubmisso ou desertor, ou seja encontrado em flagrante delito. 

B. (    ) Dentro em vinte e quatro horas após o encaminhamento do auto de prisão em 
flagrante à Justiça Militar, será dada ao preso nota de culpa assinada pela 
autoridade, com o motivo da prisão, o nome do condutor e os das 
testemunhas. 

C. (    ) Quando a prisão em flagrante for efetuada em lugar não sujeito à 
administração militar, o auto deverá ser lavrado por autoridade militar do lugar 
mais próximo daquele em que ocorrer a prisão, não havendo possibilidade de 
autoridade civil lavrá-lo. 

D. (    ) O auto de prisão em flagrante poderá ser mandado ou devolvido à autoridade 
militar, pelo juiz ou a requerimento do Ministério Público, se novas diligências 
forem julgadas necessárias ao esclarecimento do fato. 
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27ª QUESTÃO - Em relação ao previsto na Lei n. 9.455/97 (Define crime de tortura), 
analise as assertivas abaixo: 
 
I. O crime de tortura é imprescritível, não podendo ser arbitrado fiança e 

insuscetível de graça ou anistia. 

II. A condenação acarretará a perda do cargo, função ou emprego público e a 

interdição para seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. 

III. Incorre no crime de tortura aquele que se omite em face das condutas previstas 

na lei, quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, incorre na pena de 

detenção de um a quatro anos.  

IV. Não constitui crime de tortura submeter alguém, sob sua guarda, poder ou 

autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento 

físico, como forma de aplicar castigo de caráter preventivo. 

 
São INCORRETAS as assertivas: 
 
A. (    ) I, III e IV, apenas. 
B. (    ) I e III, apenas. 
C. (    ) I e IV, apenas. 
D. (    ) Todas estão incorretas. 

 

28ª QUESTÃO - Em relação à Lei n. 10.826/03, que dispõe sobre 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 dos Municípios que integram regiões 

metropolitanas será autorizado porte de arma de fogo, quando em serviço. 
B. (    ) Compete ao Ministério da Defesa a autorização do porte de arma para os 

responsáveis pela segurança de cidadãos estrangeiros em visita ou sediados 
no Brasil e, ao Departamento de Polícia Federal o registro e a concessão de 
porte de trânsito de arma de fogo para colecionadores, atiradores e 
caçadores. 

C. (    ) O crime de disparo de arma de fogo é insuscetível de liberdade provisória. 
D. (    ) A autorização para o porte de arma de fogo de uso permitido, em todo o 

território nacional, é de competência do Ministério da Justiça e somente será 
concedida após autorização do SIGMA. 
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29ª QUESTÃO - Em relação ao Decreto-lei n. 1.002/69 (Código de Processo Penal 
Militar), marque a alternativa INCORRETA. 

A. (    ) A finalidade do inquérito policial militar é a apuração sumária de fato, que, nos 
termos legais, configure crime militar, e de sua autoria. Tem o caráter de 
instrução provisória, cuja finalidade precípua é a de ministrar elementos 
necessários à propositura da ação penal. 

B. (    ) A autoridade de polícia judiciária militar não poderá mandar arquivar autos de 
inquérito policial militar na Unidade, salvo quando conclusivo da inexistência 
de crime ou de inimputabilidade do indiciado. 

C. (    ) A designação de escrivão para o inquérito caberá ao respectivo encarregado, 
se não tiver sido feita pela autoridade que lhe deu delegação para aquele fim, 
recaindo em segundo ou primeiro-tenente, se o indiciado for oficial, e em 
sargento, subtenente ou suboficial, nos demais casos. 

D. (    ) Em se tratando da apuração de fato delituoso de excepcional importância ou 
de difícil elucidação, o encarregado do inquérito poderá solicitar do 
procurador-geral a indicação de procurador que lhe dê assistência.  

 
30ª QUESTÃO - Em relação à Lei n. 11.343, de 23/08/06 - Institui o Sistema Nacional de 
Políticas Públicas sobre Drogas - SISNAD; prescreve medidas para prevenção do uso 
indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas; estabelece 
normas para repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas; define 
crimes e dá outras providências, analise as assertivas abaixo: 
 
I. A prestação de serviços à comunidade, prevista no art. 28, será cumprida em 

programas comunitários, entidades educacionais ou assistenciais, hospitais, 

estabelecimentos congêneres, públicos ou privados sem fins lucrativos, que se 

ocupem, preferencialmente, da prevenção do consumo ou da recuperação de usuários 

e dependentes de drogas. 

II. É indispensável a licença prévia da autoridade competente para produzir, extrair, 

fabricar, transformar, preparar, possuir, manter em depósito, importar, exportar, 

reexportar, remeter, transportar, expor, oferecer, vender, comprar, trocar, ceder ou 

adquirir, para qualquer fim, drogas ou matéria-prima destinada à sua preparação, 

observadas as demais exigências legais.  

III. O indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente com a investigação policial 

na identificação dos demais co-autores ou partícipes do crime e na recuperação total 

ou parcial do produto do crime, no caso de indiciamento, terá obrigatoriamente a pena 

reduzida até três quintos.  

IV. É parcialmente imputável o agente que, em razão da dependência, ou sob o efeito, 

proveniente de caso fortuito, de droga, era, ao tempo da ação ou da omissão, qualquer 

que tenha sido a infração penal praticada, parcialmente incapaz de entender o caráter 

ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. 

 
São CORRETAS as assertivas: 
 
A. (    )  I e II, apenas. 
B. (    )  I, III e IV, apenas. 
C. (    )  I e III, apenas. 
D. (    )  Todas estão corretas.  
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31ª QUESTÃO - Em relação à Lei n. 12.527, de 18/11/11, que regula o acesso a 
informações, marque a alternativa CORRETA: 
 
A. (    ) Somente a requerimento de interessado, os órgãos e entidades públicas 

deverão divulgar, no âmbito de suas competências, as informações de 
interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas.  

B. (    ) As informações ou documentos que versem sobre condutas que impliquem 
violação dos direitos humanos praticada por agentes públicos ou a mando de 
autoridades públicas poderão ser objeto de restrição de acesso, em virtude do 
direito ao resguardo à intimidade. 

C. (    ) O tratamento das informações pessoais deve ser feito de forma transparente 
e com respeito à intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, bem 
como às liberdades e garantias individuais.  

D. (    ) Os órgãos e entidades públicas respondem diretamente pelos danos 
causados em decorrência da divulgação não autorizada de informações 
pessoais, cabendo a apuração de responsabilidade funcional somente nos 
casos de dolo. 

 
 
32ª QUESTÃO – Os policiais só podem empregar a força quando estritamente 
necessária e na medida exigida para o cumprimento do seu dever. Assim, 
considerando o prescrito no Manual Técnico-Profissional n. 3.04.01/13-CG, Caderno 
Doutrinário 01, marque a alternativa CORRETA:  
  
A. (    ) A responsabilidade direta pelo uso de força sempre será apenas do autor. 
B. (    ) Os policiais devem obedecer, rigorosamente, às normas da PMMG sobre o 

controle, o armazenamento e a distribuição de material bélico, sendo o porte 
de armas suficiente para utilizar todos os tipos de arma de fogo presentes na 
Instituição, durante o serviço policial militar.   

C. (    ) Os policiais devem evitar a opor-se, com rigor, a quaisquer violações das leis 
e normas de conduta profissional. 

D. (    ) As armas de fogo e munições utilizadas devem causar apenas danos ou 
lesões necessárias. 
 

33ª QUESTÃO – O Manual Técnico-Profissional n. 3.04.02/13-CG, Caderno Doutrinário 
02, elenca recomendações para procedimentos policiais em ocorrências envolvendo 
autoridades, a esse respeito, em caso de cometimento de crime, avalie as alternativas 
abaixo e marque a CORRETA:  
  
A. (    ) Juízes Estaduais: tendo a autoridade cometido crime comum, o policial militar 

deverá prendê-lo e encaminhar o boletim de ocorrência à Polícia Civil.  
B. (    ) Secretários de Estado: O policial militar irá liberar o Secretário de Estado e 

registrar o Boletim de Ocorrência (BO/REDS), encaminhando-os à Polícia 
Civil para possíveis providências. 

C. (    ) Governadores de Estado: tendo a autoridade cometido crime comum, o 
policial militar irá liberar o Governador de Estado no local e registrar o Boletim 
de Ocorrência (BO/REDS), encaminhando-o à Polícia Federal para possíveis 
providências. 

D. (    ) Deputados Estaduais: o policial militar deverá, no caso de flagrante de crime 
inafiançável, prendê-lo e registrar o Boletim de Ocorrência (BO/REDS), 
encaminhando-o à Polícia Federal para possíveis providências. 
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34ª QUESTÃO – O Manual Técnico-Profissional n. 3.04.03 – Caderno Doutrinário 03 traz 
orientações para o planejamento, distribuição de policiais, viaturas e equipamentos nas 
vias públicas, em operações blitz. Nesse contexto, e considerando as orientações do 
referido manual, avalie as alternativas abaixo e marque a CORRETA:  
  
A. (    ) O policial militar não deverá fornecer qualquer dado sobre a duração do 

empenho e a finalidade da operação, pois tais informações poderão ser 
prejudiciais ao bom andamento do serviço. 

B. (    ) Com a finalidade de manter a postura mais técnica quanto ao emprego de 
armas e evitar a exposição desnecessária durante a operação, em regra, 
todos os policiais militares deverão empunhar o armamento de forma 
ostensiva. 

C. (    ) O processo de comunicação é um dos fatores mais importantes nas 
intervenções policiais. No caso das operações do tipo blitz, esse processo 
será apenas verbal, com o uso de técnicas de verbalização adequadas.  

D. (    ) Após instalação do dispositivo operacional, havendo condições favoráveis ao 
contato e interação com a população local, dentro dos princípios da polícia 
comunitária, o militar poderá informar aos cidadãos residentes, ou que 
exerçam atividades comerciais nas proximidades, sobre a importância e os 
benefícios da operação para a promoção da segurança pública e da 
prevenção da criminalidade.  

 
 

35ª QUESTÃO – O Manual Técnico-Profissional n. 3.04.04 - Caderno Doutrinário 04 
prescreve que a perseguição policial e a operação de cerco e bloqueio são 
intervenções policiais de nível 3 (repressivas), que visam compelir o infrator a cessar a 
resistência, em obediência a uma ordem policial legal, forçando-o a parar o 
deslocamento, a fim de que seja abordado. Conforme preconizado no referido caderno, 
marque a alternativa CORRETA:  
 
A. (    ) Uma operação de cerco e bloqueio sempre surgirá de um planejamento 

prévio, em função da certificação de conduta criminosa e será desencadeada 
durante o turno de serviço, para conter um grave problema de perturbação da 
ordem pública. 

B. (    ) Com base no fundamento da Unidade de Comando, a coordenação e o 
controle sobre emprego dos meios logísticos, efetivo envolvido, armamento e 
equipamento ficarão a cargo do oficial de serviço ou do policial mais antigo no 
turno, que observará planejamento prévio de sua Unidade para as operações 
de cerco e bloqueio, realizando as adaptações necessárias, ou determinará 
uma linha de ação para essas intervenções ocorridas durante o serviço. 

C. (    ) Para o sucesso da intervenção, nas operações de cerco e bloqueio, o efetivo 
deve ser instruído, receber ordens claras e obedecer ao planejamento 
definido como o único meio para a solução da ocorrência. 

D. (    ) Em uma operação de cerco e bloqueio, o planejamento prévio contará com 
um conjunto mínimo de procedimentos a serem observados para o seu 
lançamento. Contudo, fatores como a unidade de comando, o 
compartilhamento de dados/informações sobre a ocorrência, a definição de 
funções pontos de bloqueio e a atuação sistêmica não precisam ser levados 
em conta, pois o fator tempo é primordial. 
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36ª QUESTÃO – As granadas de mão explosivas outdoor são artefatos dotados de 
carga detonante (explosiva), cujo efeito sonoro ou luminoso, obtido com misto 
explosivo de baixa velocidade, produz um impacto psicológico ou psicofisiológico, 
dependendo da carga química existente em seu invólucro. Nesse contexto, o Manual 
Técnico Profissional de Instrumentos de Menor Potencial Ofensivo -Caderno 
Doutrinário 12 elenca as características das granadas. Marque a alternativa CORRETA 
em conformidade com o referido caderno:  
 
A. (    ) A granada de mão explosiva identificadora possui carga explosiva capaz de 

produzir efeito psicológico pelo ruído (sopro sonoro) e pelo deslocamento de 
ar, característicos de sua carga detonante. 

B. (    ) A Granada de mão explosiva de luz e som não gera efeitos à luz do dia e em 
ambientes iluminados. 

C. (    ) A Granada de mão explosiva de efeito moral outdoor possui carga explosiva 
que, no momento da detonação, provoca efeito fisiológico, uma vez que sua 
carga ativa é composta de talco industrial. 

D. (    ) As granadas de mão explosivas lacrimogêneas outdoor são artefatos capazes 
de produzir apenas efeito fisiológico, provocado por sua carga química 
composta de cristais de CS ou OC. Assim, os efeitos produzidos, quando em 
contato com os infratores, lhes reduzem, momentaneamente, a capacidade 
de reação.  

 
 

37ª QUESTÃO – A Diretriz para a Produção de Serviços de Segurança Pública n. 
3.01.02/16 - CG, de 26/08/16, que regula o emprego da PMMG nas ocupações de 
imóveis urbanos e rurais e prescreve que a operação será desenvolvida em 04 (quatro) 
fases, em uma delas, será realizada a operação de incursão, varredura e desocupação 
do imóvel a ser reintegrado. Neste contexto, com base em que prescreve a referida 
diretriz, marque a alternativa CORRETA:  
  
A. (    ) Em todos os casos de reintegração de posse haverá previsão de emprego de 

helicóptero em apoio às operações desencadeadas. 
B. (    ) Em hipótese alguma, policiais militares serão utilizados para o desmanche, 

retirada e transporte de materiais do local reintegrado, bem como a PMMG 
não fará o transporte das pessoas retiradas desse local. 

C. (    ) Como método de emprego, deverá ser observada, exclusivamente, a 
constituição de Comandos específicos de cerco e bloqueio, de incursão, de 
choque, de apoio, de semoventes, de ações táticas. 

D. (    ) Filmagens e fotografias das ações e operações efetuadas poderão ser 
realizadas, porém quando se fizer necessário o uso da força, deve-se evitar 
esses registros. 
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38ª QUESTÃO – A Diretriz para a Produção de Serviços de Segurança Pública n. 
3.01.05/10 – CG, de 06/12/10, regula a atuação da PMMG segundo a filosofia dos 
Direitos Humanos.  De maneira a tornar efetiva a aplicação dessa diretriz nos diversos 
níveis de gestão da PMMG, estabeleceu-se as ações que deverão ser implementadas, 
coordenadas e supervisionadas pelos respectivos comandos abaixo citados. Relacione 
a primeira coluna de acordo com a segunda, conforme responsabilidade definida na 
respectiva diretriz:  
 
(1 ) 
 
 
(2 )  
 
 
 
 
(3 )  
 
 
(4 )  

Unidades de Execução 
Operacional (UEOp). 
 
Regiões de Polícia Militar 
(RPM) e Comando de 
Policiamento Especializado 
(CPE) 
 
Diretoria de Apoio 
Operacional (DAOp) 
 
Academia de Polícia Militar 
(APM) 

 (    ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(    ) 
 
 
 
 
 
(    ) 
 
 
 
 
 
(    ) 

Planejar, implementar, coordenar, 
controlar e avaliar o desenvolvimento 
das atividades de Direitos Humanos no 
Estado, pela PMMG, no que se refere 
aos eixos temáticos da Diretriz: 
Integração com outros órgãos e 
entidades e Procedimento Policial para 
Proteção dos Direitos Humanos dos 
Grupos Vulneráveis, Minorias e Vítimas. 
 
Representar a PMMG junto aos Órgãos 
de Direitos Humanos, de forma a 
manter um contínuo alinhamento com 
as práticas estabelecidas, tanto a nível 
internacional como nacional. 
 
Planejar, coordenar, controlar e avaliar 
o desenvolvimento de atividades de 
Direitos Humanos pelas UEOp 
subordinadas, de forma alinhada às 
diretrizes estabelecidas pela PMMG. 
 
Planejar e executar, através da 
assessoria de Direitos Humanos, 
atividades de Direitos Humanos, 
conforme preceitua a Instrução que 
regula a prevenção ativa na PMMG (...). 

 
 
 

 
Marque a alternativa que contém a sequência CORRETA de respostas, na ordem de 
cima para baixo. 
 
A. (   )  2, 4, 1, 3. 
B. (   )  3, 3, 2, 1. 
C. (   )  4, 1, 2, 2. 
D. (   )  3, 1, 1, 2. 
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39ª QUESTÃO – Dentre os pressupostos e orientações procedimentais básicas para 
emprego da Polícia Militar de Minas Gerais definidos pela Diretriz Geral para Emprego 
Operacional da PMMG n. 3.01.01/2016-CG - DGEOp, marque a alternativa CORRETA:  
  
A. (    ) O militar, no exercício de suas funções constitucionais, isoladamente ou não, 

é agente da autoridade. Essa autoridade decorre do poder/dever do exercício 
das atividades da polícia judiciária. Assim, a autoridade de um policial militar, 
em qualquer nível, implica direitos e responsabilidades. 

B. (    ) Não se admite a ação de uma fração da Polícia Militar ou de um militar 
isolado que não obedeça a um planejamento oportuno e escrito. Nos casos 
simples ou de urgência, o planejamento será dispensado. 

C. (    ) É de fundamental importância avaliar junto ao público externo a qualidade do 
serviço prestado pela Polícia Militar. Contudo, a insatisfação da população em 
relação à PM não tem relação com a sobrevivência da Instituição em longo 
prazo. 

D. (    ) O treinamento do militar não pode prescindir de uma boa carga horária de 
ensinamentos jurídicos, sociológicos, administrativos, humanísticos, 
pragmáticos e finalísticos, abordando os temas mais usuais e mais requeridos 
na sua atuação diuturna. 
 

  
 

40ª QUESTÃO – O Manual Técnico-Profissional n. 3.04.01 (MTP 01) – Caderno 
Doutrinário 01 - Intervenção Policial, Processo de Comunicação e Uso de Força 
apresenta orientações básicas para a efetividade das intervenções policiais. Com base 
nesse manual, analise as alternativas abaixo e marque a alternativa CORRETA: 
  
A. (    )   Ao se deparar com uma situação de urgência, não será exigida do militar uma 

avaliação preliminar dos riscos envolvidos.  
B. (    ) Cada momento da atividade profissional exige do policial militar uma 

habilidade de antecipar e reagir ao perigo e atuar em um estado de prontidão 
diferente que depende, exclusivamente, da complexidade da ocorrência a ser 
atendida. 

C. (    ) A falta do preparo mental do policial militar durante uma intervenção 
prejudicará o seu desempenho. Num cenário mais grave, o policial militar 
pode ser levado a uma paralisia ou a um bloqueio na sua capacidade de 
reagir, comprometendo, consequentemente, a segurança e o resultado da 
ocorrência. 

D. (    ) Pensamento tático é o processo de análise do cenário da intervenção policial 
militar (leitura do ambiente). Ocorre antes da intervenção e consiste numa 
análise de possibilidades. 
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INSTRUÇÕES PARA REALIZAÇÃO DA PROVA DE REDAÇÃO 
 
1. Redija um texto dissertativo-argumentativo sobre o tema: “A importância da comunicação 
na liderança”. 
 
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) que fuja da tipologia, tema e proposta da redação; 
 
b) 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; 
 
c) que não for redigida com caneta de tinta azul ou preta; 
 
d) cujo texto seja, no todo ou em parte, cópia, transcrição ou plágio de outro autor; 
 
e) que apresentar qualquer escrita, sinal, marca ou símbolo que possibilite a identificação do 
candidato. 
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--------------------------------------------------corte aqui-------------------------------------------------- 
 

RASCUNHO DO GABARITO 
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