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PROCESSO SELETIVO INTERNO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE HABILITAÇÃO DE 
OFICIAIS/CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA DE GESTÃO EM SEGURANÇA PÚBLICA 

(CHO/CSTGSP) PARA O ANO DE 2018. 
 

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

Língua Portuguesa, Conhecimentos Profissionais e Conhecimentos Específicos 
 
 
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 utilizar lápis ou 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 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 incorretas. 
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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 na opção, marque a 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 – A Lei Estadual n. 14.310, de 19/06/02 (Código de Ética e Disciplina dos 
Militares do Estado de Minas Gerais - CEDM), estabelece que será submetido a 
Processo Administrativo-Disciplinar o militar que praticar ato que afete a honra pessoal 
ou o decoro da classe. Assim, marque a alternativa CORRETA, que contém um dos 
atos elencados na referida norma que afeta a honra pessoal ou o decoro da classe: 
 
A. (    )  Utilizar-se de recursos humanos ou logísticos do Estado ou sob sua 

responsabilidade para satisfazer a interesses pessoais ou de terceiros. 
B. (    )  Fazer uso do posto ou da graduação para obter ou permitir que terceiros 

obtenham vantagem pecuniária indevida. 
C. (    )  Autorizar, promover ou tomar parte em manifestação ilícita contra ato de 

superior hierárquico ou contrária à disciplina militar. 
D. (    )  Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício.  

 
 

15ª QUESTÃO – De acordo com a Lei Estadual n. 5.301, de 16/10/1969 (Estatuto dos 
Militares do Estado de Minas Gerais - EMEMG), marque a alternativa CORRETA, que 
contém os fatores de avaliação considerados para os fins da Avaliação de 
Desempenho Individual (ADI): 
 
A. (    )  Adicional de Desempenho (ADE); conceito disciplinar; treinamento policial 

básico. 
B. (    )  Extrato de Registros Funcionais (ERF); treinamento policial básico; tempo de 

serviço. 
C. (    )  Avaliação Anual de Desempenho e Produtividade (AADP); Adicional de 

Desempenho (ADE); treinamento profissional básico. 
D. (    )  Avaliação Anual de Desempenho e Produtividade (AADP); conceito 

disciplinar; treinamento profissional básico. 
 

16ª QUESTÃO - Em relação ao Decreto-lei n. 1.002/69 (Código de Processo Penal 
Militar), marque a alternativa INCORRETA: 

A. (    )  O auto de prisão em flagrante não 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. 

B. (    )  Qualquer pessoa poderá e os militares deverão prender quem for insubmisso 
ou desertor, ou seja encontrado em flagrante delito. 

C. (    )  Dentro em vinte e quatro horas após a prisão, será dada ao preso nota de 
culpa assinada pela autoridade, com o motivo da prisão, o nome do condutor 
e os nomes das testemunhas. 

D. (    )  Quando a prisão em flagrante for efetuada em lugar não sujeito à 
administração militar, o auto poderá ser lavrado por autoridade civil, ou pela 
autoridade militar do lugar mais próximo daquele em que ocorrer a prisão. 
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17ª QUESTÃO - Nos termos do Decreto-lei n. 1.001/69 (Código Penal Militar), marque a 
alternativa CORRETA: 
 
A. (    )  Conforme art. 9º do Código Penal Militar, considera-se crime militar somente 

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

B. (    )  Considera-se crime propriamente 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 somente o 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, ainda 
que fora do lugar sujeito à administração militar contra militar da reserva, ou 
reformado, ou civil. 

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

 

18ª QUESTÃO – Algumas atitudes contribuem para a solução pacífica dos conflitos e o 
alcance dos objetivos institucionais e, consequentemente, para a boa imagem e a 
legitimidade de suas intervenções. Conforme prescrição no Manual Técnico-
Profissional n. 3.04.01/13-CG, Caderno Doutrinário 01, o policial militar deve: 
  
A. (    )  Agir de forma segura, estável, constante, comunicando por meio de comandos 

firmes, de maneira truculenta, de forma a não oportunizar ao receptor pensar 
em que atitude tomar. 

B. (    )  Ser educado, atencioso e solícito, desde que seja prontamente atendido. 
C. (    )  Atuar de acordo com o ordenamento jurídico e em conformidade com os 

princípios éticos, a filosofia dos direitos humanos e da polícia comunitária, 
respeitando a dignidade da pessoa. 

D. (    )  Explicar o comportamento que se espera do abordado, mas não os motivos 
da intervenção a fim de não comprometer a ação. 

 
19ª QUESTÃO – Quanto às abordagens policiais, o Manual Técnico-Profissional n. 
3.04.02/13-CG, Caderno Doutrinário 02, regula a atuação policial no atendimento a 
grupos vulneráveis. Conforme prescrição do referido Manual, marque a alternativa 
CORRETA: 
 
A. (    ) A criança que incorre em ato infracional, na ausência de Conselho Tutelar ou 

do Juiz da Vara da Infância e da Juventude, deverá ser encaminhada aos pais 
ou ao responsável legal. 

B. (    ) A busca pessoal em mulheres suspeitas de portarem objetos ilícitos somente 
poderá ser realizada por outra mulher profissional de polícia ou encarregada 
de fazer cumprir a lei. 

C. (    ) Procedimentos mais simples como solicitar que a própria pessoa abra sua 
bolsa, retire os sapatos, mostre a região da cintura e levante os cabelos, não 
causa exposição da mulher. 

D. (    ) O adolescente, em caso de flagrância de ato infracional, será levado à 
delegacia de polícia especializada. Na ausência desta, deverá ser 
encaminhado, imediatamente ao Juiz da Vara da Infância e da Juventude. 
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20ª QUESTÃO – Conforme o Caderno Doutrinário 3 - Blitz Policial, de acordo com os 
objetivos das operações do tipo Blitz Policial, marque a alternativa CORRETA: 
 
A. (    )  Nível 3 – educativo: ênfase na identificação de pessoas procuradas, busca de 

armas, drogas, veículos roubados, dentre outros. 
B. (    )  Nível 3 - repressivo: visa restaurar o quadro de tranquilidade pública, após a 

constatação de prática de atos contrários à segurança. 
C. (    )  Nível 1 – repressivo: apoio a fiscalizações realizadas por outros órgãos 

(municipal, estadual e federal) - fazendárias, sanitárias, dentre outros. 
D. (    )  Nível 1 - preventivo - ênfase na verificação de documentos e condições do 

condutor e do veículo. 
 
 

21ª QUESTÃO – O Caderno Doutrinário 04 prescreve que a perseguição policial e a 
operação de cerco e bloqueio são intervenções policiais de nível 3, 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. Analise as alternativas abaixo e 
assinale a alternativa CORRETA:  
 
A. (    ) 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. 

B. (    ) 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. 

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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22ª QUESTÃO – Sobre o emprego operacional das Bases do projeto “Segurança 
Comunitária”, de acordo com a Instrução n. 3.03.21/2017-CG, marque a alternativa 
CORRETA: 
  
A. (    )  O efetivo empregado será de 06 (seis) policiais militares por turno de serviço, 

diariamente, devendo a Base funcionar, sempre que possível, com a 
totalidade dos policiais militares. 

B. (    )  O efetivo empregado será de 02 (dois) a 04 (quatro) policiais militares por 
turno de serviço, diariamente, devendo a Base funcionar sempre com a 
totalidade dos policiais militares disponíveis para o serviço. 

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

D. (    )  O efetivo empregado será de 04 (quatro) policiais militares por turno de 
serviço, diariamente, devendo a Base funcionar sempre com a totalidade dos 
policiais militares. 

 
23ª QUESTÃO – Nos termos da Resolução n. 4605, de 28/09/2017, que dispõe sobre o 
portfolio de serviços, marque a alternativa CORRETA, no que tange ao serviço de 
Policiamento a Pé (PA): 
 
A. (    )  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. 

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

C. (    )  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. 

D. (    )  Consiste na movimentação de policial militar, atuando isoladamente ou não, 
mediante o uso de cartão-programa, com o desenvolvimento em locais 
estrategicamente definidos e apontados pelo mapeamento criminal e 
inteligência de segurança pública. 

 
 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

 

24ª QUESTÃO – Complete a frase a seguir e marque a alternativa CORRETA. Ao 
concluir a aquisição do armamento, munição ou outros materiais, devemos nos 
preocupar com o armazenamento. De acordo com o MADAM, __________________, 
toda a munição convencional estocada deverá ser exposta aos raios solares por um 
período mínimo de 03 (três) horas.  
 
A. (    ) Bimestralmente. 
B. (    ) Mensalmente. 
C. (    ) Semestralmente. 
D. (    ) Trimestralmente. 
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25ª QUESTÃO – De acordo com o MADAM, caracteriza-se como uma manutenção 
realizada na própria Unidade e tem por objetivo conservar o armamento: 
 
A. (    ) Manutenção de 4º escalão. 
B. (    ) Manutenção de serviço. 
C. (    ) Manutenção orgânica. 
D. (    ) Manutenção de 3º escalão. 
 
 
26ª QUESTÃO – De acordo com o MADAM, em relação ao estoque de munições 
químicas nas Unidades, marque “V” para a(s) assertiva(s) verdadeira(s) e “F” para a(s) 
falsa(s) e, ao final, responda o que se pede: 
 

(   ) Em hipótese alguma deve ser utilizada munição química vencida em ações e 
operações policiais. 

(   ) As munições somente devem ser retiradas de sua embalagem plástica no 
momento da utilização. 

(   ) O prazo de validade de cada artefato vem inscrito em seu corpo, de forma a 
permitir a identificação pelo usuário. 

(   ) Cada artefato deve ser estocado separadamente, por tipo e prazo de validade 
em sua embalagem original (saco plástico), em local fresco, seco e distante de 
qualquer tipo de solvente ou fonte de calor ou umidade. 

 
Marque a alternativa que contém a sequência CORRETA de respostas, na ordem de 
cima para baixo: 
 
A. (    ) V, V, V, V. 
B. (    ) F, V, V, V. 
C. (    ) V, F, F, F. 
D. (    ) V, F, V, F. 
 
 
27ª QUESTÃO – De acordo com o Manual do Armamento Convencional, as armas de 
fogo se classificam, quanto à alimentação, em: 
 
A. (    ) De baixo para cima e de trás para frente. 
B. (    ) Singular, repetição, automática e semiautomática. 
C. (    ) Ação muscular e ação dos gases. 
D. (    ) Manual e com carregador. 
 
 
28ª QUESTÃO – É o ramo da balística que estuda o comportamento do projétil, a partir 
do instante em que atinge um corpo até quando se detém: 
 
A. (    ) Balística de interior. 
B. (    ) Balística dos efeitos. 
C. (    ) Balística exterior. 
D. (    ) Balística inicial. 
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29ª QUESTÃO – O Inquérito Técnico (IT) é um procedimento sumário motivado pela 
obrigatoriedade de instauração, com a finalidade de investigar e determinar causas, 
efeitos e responsabilidades por incidente de tiro, acidente de tiro ou acidente com 
munição convencional, de treinamento, ou armas de menor potencial ofensivo. Em 
relação ao IT marque “V” para a(s) assertiva(s) verdadeira(s) e “F” para a(s) falsa(s) e, 
ao final, responda o que se pede: 
 

(   ) O incidente e o acidente de tiro são classificados como “dolosos”. 

(   ) O prazo para a conclusão do IT será de 20 dias corridos, prorrogáveis por 
mais 15. 

(   ) Nos casos de acidente de tiro em que houver dano ou avaria somente ao 
armamento ou munição, o IT será instruído, obrigatoriamente, com o parecer 
técnico elaborado pelo CMB. 

(   ) Nos casos de acidente de tiro em que houver ferimento ou morte de pessoa ou 
semovente, dano ou avaria em qualquer material pertencente à carga da 
PMMG ou de terceiros, o IT será instruído, obrigatoriamente, com laudo 
pericial do Instituto de Criminalística da Polícia Civil. 

 
Marque a alternativa que contém a sequência CORRETA de respostas, na ordem de 
cima para baixo: 
 
A. (    )   F, V, V, V. 
B. (    )   F, F, V, V. 
C. (    )   V, F, F, F. 
D. (    )   V, F, V, F. 
 
 
30ª QUESTÃO – Consiste em um botão posicionado atrás do gatilho, na parte póstero- 
superior do guarda-mato. Este botão, quando pressionado da esquerda para a direita, 
move-se transversalmente ao eixo longitudinal da arma e anula a ação do gatilho, 
impedindo que haja o disparo. Para destravar a arma, a peça deve ser pressionada, 
com o mesmo dedo indicador usado para acionar o gatilho, forçando-o na direção 
contrária à do travamento, ou seja, da direita para a esquerda. O mecanismo acima se 
refere a um dispositivo de segurança de qual arma? 
 
A. (    ) Pistola Imbel MD5 calibre .40. 
B. (    ) Fuzil Imbel A1 MD3 calibre 7,62mm. 
C. (    ) Espingarda CBC calibre 12. 
D. (    ) Carabina Taurus CT40 calibre .40. 
 
 
31ª QUESTÃO – Marque a alternativa CORRETA. De acordo com o MADAM, é uma 
forma de obtenção de munição pela PMMG para treinamento de tropa, caracterizada 
especificamente pelo sistema de recarga de munição: 
 
A. (    ) Produção própria. 
B. (    ) Reaproveitamento. 
C. (    ) Aquisição. 
D. (    ) Doação de material. 
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32ª QUESTÃO - De acordo com o Manual de Armamento Convencional da PMMG, 
alguns modelos de pistolas IMBEL MD5 são dotados de duas colunas paralelas de 
orifícios na parte superior anterior do cano, denominados eventos de exaustão, bem 
como suas respectivas saídas no ferrolho da arma. Em relação aos eventos de 
exaustão é CORRETO afirmar: 
 
A. (    )  Esses eventos não têm a função de reduzir o ângulo de recuo da arma.  
B. (    )  Os eventos nada têm a ver com o princípio da Lei da Ação e da Reação. 
C. (    )  Atualmente, a PMMG não tem mais adquirido armas com esse dispositivo, em 

razão de estilhaços que são lançados pelos orifícios, e que podem vir a ferir 
quem estiver na direção dos eventos, em determinadas situações táticas. 

D. (    )  Os eventos de exaustão não têm a finalidade de proporcionar maior 
estabilidade para o tiro e menor movimentação da arma após o disparo.  

 

33ª QUESTÃO - De acordo com o Decreto n. 5123, de 01/07/04, que regulamenta a Lei 
n. 10.826, de 22/12/03, deverão ser cadastradas no Sistema de Gerenciamento Militar 
de Armas - SIGMA as armas de fogo institucionais, de porte e portáteis, constantes de 
registros próprios, das seguintes instituições, EXCETO: 
 
A. (     )   Guardas Municipais. 
B. (     )   Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares. 
C. (     )   Agência Brasileira de Inteligência. 
D. (     )   Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. 
 
 
34ª QUESTÃO - De acordo com a Portaria n. 07-D Log, de 28/04/06, que aprova as 
Normas Reguladoras para Definição de Dispositivos de Segurança e Identificação das 
Armas de Fogo Fabricadas no País, Exportadas ou Importadas, marque a alternativa 
CORRETA: 
 

 
A. (    )  As armas de fogo adquiridas pelas Forças Armadas, pelo Departamento de 

Polícia Federal, pelo Departamento de Polícia Rodoviária Federal, pelas 
Polícias Militares e pelos Corpos de Bombeiros Militares dos Estados e do 
Distrito Federal e por outros órgãos públicos federais serão marcadas com as 
Armas da República e com o nome por extenso do órgão adquirente, não 
sendo permitida, em nenhuma hipótese, a marcação por meio de siglas. 

B. (    )  As armas de uso permitido, importadas por empresas registradas no 
Comando do Exército para venda no comércio especializado em armas e 
munições, deverão estar marcadas pelos fabricantes, com o nome do 
Importador, não sendo admitida a execução de marcações no Brasil. 

C. (    )  O Departamento Logístico poderá autorizar a remarcação de armas de fogo 
cuja identificação tenha sido suprimida ou adulterada, sendo necessário 
apenas laudo emitido pelo próprio fabricante. 

D. (    )  Entende-se por dispositivo intrínseco de segurança de uma arma de fogo a 
peça ou conjunto de peças, que faça parte da arma com essa finalidade 
específica. 

 
 
 



CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA DE GESTÃO EM SEGURANÇA PÚBLICA (CHO/CSTGSP) – 2018 – ARMEIRO 
 
 

 CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO – A BUSCA PELA EXCELÊNCIA EM CONCURSOS.                       14 

35ª QUESTÃO - De acordo com Portaria n. 16-D LOG, de 28/12/04, que aprova a Norma 
Reguladora da Marcação de Embalagens e Cartuchos de Munição, toda a munição 
comercializada no território nacional, para armas de fogo de alma raiada dos calibres 
.380, .38, .357, 9mm, .40, .45, 5,56mm, .30, 7,62mm e .50, e de alma lisa calibre 12, 
quando destinadas à PMMG, deverá conter gravação que garanta a identificação do 
lote da munição e do adquirente de forma unívoca. Marque a alternativa CORRETA 
que indica onde esta gravação deve estar localizada: 
 
A. (    ) No interior do estojo. 
B. (    ) Na base do projétil. 
C. (    ) No bolso da espoleta. 
D. (    ) Na base dos estojos. 
 
 
36ª QUESTÃO - De acordo com o Caderno Doutrinário 12, que trata dos Instrumentos 
de menor Potencial Ofensivo, os efeitos dos agentes químicos dependem de sua 
natureza e composição. Entretanto, esses efeitos estão condicionados à sua 
concentração. Em relação à concentração dos agentes químicos, marque a alternativa 
CORRETA: 

 
A. (    ) A concentração é o tempo que o agente permanece no ponto em que foi 

lançado. 
B. (    ) Entende-se por concentração de um agente químico a quantidade dessa 

substância existente em um determinado volume de ar e pode ser expressa 
em miligramas de agente por metro cúbico de ar (mg/m³). 

C. (    ) A concentração eficiente é aquela que, embora não produza integralmente 
seu efeito característico, pode produzir, mesmo em pequenas quantidades, 
algum efeito fisiológico secundário, exigindo o uso de máscara contra gases, 
para evitá-los. 

D. (    ) A concentração letal é aquela que produz, nos atingidos, o efeito que é 
característico do agente, ou seja, o efeito para o qual foi produzido e utilizado. 

 

37ª QUESTÃO - Nos termos da Lei n. 10.826, de 22/12/03, é CORRETO afirmar que 
constitui crime de Omissão de Cautela: 

 

A. (     ) Deixar de observar as cautelas necessárias para impedir que menor de 21 
(vinte e um) anos ou pessoa maior de 70 (setenta) anos se apodere de arma 
de fogo que esteja sob sua posse ou que seja de sua propriedade. 

B. (     ) Disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado ou em suas 
adjacências, em via pública ou em direção a ela, desde que essa conduta não 
tenha como finalidade a prática de outro crime. 

C. (     ) Deixar de observar as cautelas necessárias para impedir que menor de 18 
(dezoito) anos ou pessoa portadora de deficiência mental se apodere de arma 
de fogo que esteja sob sua posse ou que seja de sua propriedade. 

D. (     ) Produzir, recarregar ou reciclar, sem autorização legal, ou adulterar, de 
qualquer forma, munição ou explosivo. 
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38ª QUESTÃO - A Portaria n. 012 - COLOG, de 26/09/09, regulamenta os arts. 2º e 4º 
da Portaria Normativa n. 1.811/MD, de 18/12/06, sobre munição e cartuchos de 
munição; a recarga de munição e cartuchos de munição e dá outras providências. Em 
relação venda de partes de munição e cartucho de munição para recarga, no comércio 
especializado, marque a alternativa CORRETA: 

 
A. (    ) Fica autorizada a venda no comércio especializado do seguintes itens: 

espoletas para cartucho de munição de arma de caça e para espingarda de 
antecarga; pólvora química e mecânica; estojos de cartucho de munição; e 
chumbo de caça ou esportivo. 

B. (    ) Em nenhuma hipótese será autorizada a venda de partes de munição e 
cartucho de munição para recarga, no comércio especializado 

C. (    ) Fica autorizada a venda no comércio especializado apenas de estojos de 
cartucho de munição e chumbo de caça ou esportivo, não sendo autorizada a 
venda de espoletas e pólvoras químicas e mecânicas devido a suas 
características explosivas e incendiárias. 

D. (    ) Fica autorizada a venda no comércio especializado apenas de estojos de 
cartucho de munição, mas não será autorizada a venda de chumbo de caça 
ou esportivo e nem de espoletas e  pólvoras químicas, podendo estas partes 
serem adquiridas somente junto a Indústria e por intermédio de clubes de 
atiradores. 

 

39ª QUESTÃO - De acordo com o Caderno Doutrinário 12, que trata dos Instrumentos 
de menor Potencial Ofensivo, a Granada de mão explosiva de luz e som causa 
atordoamento pelo intenso barulho e deslocamento de ar provocado pela detonação da 
carga explosiva, associado à luminosidade intensa.  Em relação aos efeitos da granada 
de mão explosiva de luz e som, marque a alternativa CORRETA: 

A. (    ) O efeito desta granada permite rápida e eficiente ação policial após a 
detonação, uma vez que a luminosidade provocada pelo queima da carga de 
Magnésio com o oxigénio, cega momentaneamente os atingidos. 

B. (    ) Essa granada provoca intensos efeitos fisiológicos, uma vez que sua carga 
ativa é composta de agente pimenta, que em contato com o oxigénio causa 
irritação da pele, olhos e sensação de sufocamento. 

C. (    ) Não provoca efeitos fisiológicos, uma vez que sua carga ativa é composta de 
talco industrial inócuo e agente CS. 

D. (    ) A Granada de mão explosiva de luz e som possui carga lacrimogênia que, no 
momento da detonação, causa uma intensa cortina de fumaça branca, 
associada ao intenso barulho produzido por sua explosão e consequente 
deslocamento de ar provocando atordoamento permanente. 

 
40ª QUESTÃO - De acordo com a Lei n. 8666, que institui normas para licitações e 
contratos da Administração Pública e dá outras providências, são modalidades de 
licitação: 
 
A. (    )   Concorrência, habilitação, convite, concurso e leilão.  
B. (    )   Adjudicação, tomada de preços, convite, concurso e leilão.  
C. (    )   Concorrência, tomada de preços, registro de preços, concurso e alienação.  
D. (    )   Concorrência, tomada de preços, convite, concurso e leilão.  
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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 
 

 

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 

                    

 


