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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 – AUXILIAR DE SAÚDE 
(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 16/10/69 (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 – Considerando a aquisição de medicamentos pelo SISAU por 
segurado/pensionista com saldo devedor da compra de medicamentos acima de sua 
remuneração ou cuja aquisição ultrapasse a 50% do seu vencimento/pensão, marque a 
alternativa CORRETA: 
 
A. (    ) A aquisição poderá ser feita somente para o segurado ou pensionista e não 

para seus dependentes. 
B. (    ) Somente poderão ser adquiridos medicamentos para hipertensão e diabetes. 
C. (    ) O segurado/pensionista poderá adquirir o medicamento em qualquer drogaria 

que tenha a farmácia popular.  
D. (    ) Somente será permitida a beneficiários previamente cadastrados no Centro 

Farmacêutico.  
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25ª QUESTÃO – A avaliação médica pericial nos militares que solicitarem demissão ou 
baixa do serviço ativo, para verificar a existência ou não de transtorno mental que 
interfira na capacidade de entendimento e de autodeterminação, somente será 
realizada quando o militar apresentar determinada situação. Marque a alternativa 
CORRETA que contempla esta situação:  
 
A. (    ) Ter sido vítima de trauma torácico por arma de fogo. 
B. (    ) Ter sido vítima de trauma raquimedular. 
C. (    ) Ter sido vítima de trauma crânio-encefálico grave. 
D. (    ) Ter histórico de internação hospitalar clínica superior a 30 dias consecutivos. 
 
26ª QUESTÃO – Sobre a Tele JCS, com base na Resolução Conjunta n. 4278, de 
10/10/13, que dispõe sobre perícias, dispensas e licenças de saúde, é CORRETO 
afirmar: 
 
A. (    ) Trata-se de serviço de perícia médica e outras atividades previstas em 

normas específicas desenvolvidas pela JCS, prestado de maneira “virtual”, 
com o uso da Telemedicina. 

B. (    ) A telemedicina, utilizada pela Tele JCS, trata do uso de modernas tecnologias 
da informação e telecomunicações visando à prestação e organização de 
serviços de saúde a pacientes localizados exclusivamente na capital do 
estado. 

C. (    ) Trata-se de um moderno serviço com proposta de implantação no HPM. 
D. (    ) Mostra-se inviável sua implantação na JCS, pois o estado de Minas Gerais 

possui excelente malha viária com fácil acesso a qualquer cidade do Estado. 
 

27ª QUESTÃO – A Resolução Conjunta n. 4278/13 trata de perícias e dispensas saúde. 
Considerando a Junta Regional de Saúde (JRS) uma comissão envolvida nestas 
atividades, marque a alternativa CORRETA que contempla uma de suas atribuições:  
 
A. (    ) Coordenar e executar atividades periciais. 
B. (    ) Emitir parecer referente a perícia de saúde determinada pelo Diretor de 

Recursos Humanos. 
C. (    ) Emitir laudo de incapacidade definitiva, de incapacidade declarada ou 

invalidez de militar. 
D. (    ) Avaliar as atividades periciais realizadas nos NAIS por determinação do 

Diretor de Saúde. 
 

28ª QUESTÃO – Considerando a Resolução Conjunta n. 41, de 05/10/07, que 
regulamenta o Programa de Medicamentos de Uso Continuado, marque a alternativa 
CORRETA que contempla atribuição comum à Diretoria de Saúde da PMMG e à 
Assessoria de Assistência à Saúde do CBMMG, no âmbito das respectivas Instituições: 
 
A. (    ) Adequar o sistema para pagamento dos fornecedores. 
B. (    ) Divulgar a relação padronizada dos medicamentos de uso continuado 

atualizada. 
C. (    ) Proceder à homologação de inclusão ou exclusão de medicamentos de uso 

continuado. 
D. (    ) Conhecer e acompanhar os indicadores relativos ao monitoramento e 

performance do programa. 
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29ª QUESTÃO – Considerando a Resolução Conjunta de Saúde n. 64, de 05/06/09, que 
regulamenta a disponibilização de vacinas pelo SISAU, marque a alternativa 
CORRETA: 
 
A. (    ) As vacinas preventivas serão enquadradas como assistência básica com 

custeio parcial para o Estado quando o beneficiário pertencer ao público 
previdenciário. 

B. (    ) Não é necessária a autorização prévia do SISAU para administração das 
vacinas disponíveis gratuitamente pelo Programa Nacional de Imunização. 

C. (    ) A administração de vacina não disponibilizada na rede pública, mas constante 
no calendário do SISAU poderá ser autorizada mediante preenchimento de 
receituário assinado pelo médico. 

D. (    ) O calendário do programa de imunização do SISAU será atualizado 
semestralmente, nos meses de janeiro e julho. 

 
 
30ª QUESTÃO – A Resolução Conjunta de Saúde n. 110, de 27/06/12, cria e 
regulamenta a Atenção Domiciliar no Sistema de Saúde da PMMG-CBMMG-IPSM no 
âmbito da RMBH. Marque a alternativa CORRETA que contempla uma das situações 
que impossibilitam a inclusão de pacientes no programa de atenção domiciliar 
(ADT/HPM): 
 
A. (    ) Histórico de atendimentos frequentes em unidades de urgência e emergência. 
B. (    ) Necessidade de curativos em lesões por pressão. 
C. (    ) Condições socioambientais desfavoráveis. 
D. (    ) Portador de doenças crônicas incapacitantes. 

 
 

31ª QUESTÃO – A Deliberação de Saúde Conjunta n. 23, de 16/10/15, institui o 
Programa de Assistência Ventilatória Mecânica não invasiva para os beneficiários do 
Sistema de Saúde da PMMG-CBMMG-IPSM. Marque a alternativa CORRETA: 
 
A. (    ) Para os casos de insuficiência respiratória crônica, o fornecimento dos 

dispositivos BIPAP e CPAP se dará por meio de locação por tempo 
indeterminado. 

B. (    ) Entre as condições clínicas para inclusão no programa encontra-se a 
síndrome da apneia obstrutiva do sono, independente do índice de apneia ou 
hipopneia. 

C. (    ) O paciente será controlado mensalmente pelo médico da Unidade a que 
estiver vinculado com apoio, se necessário, do fisioterapeuta respiratório. 

D. (    ) Inicialmente o fornecimento do dispositivo BIPAP ou CPAP deverá ser feito 
por meio de locação por um período de 30 dias para avaliar adaptação do 
paciente. 
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32ª QUESTÃO – Segundo o Manual de Biossegurança, o profissional de saúde tem o 
dever de se precaver contra a aquisição de doenças infecciosas que possam ser 
transmitidas pelos pacientes assistidos. Para os pacientes que apresentarem sintomas 
gripais com síndrome respiratória aguda pelo vírus influenza, marque a alternativa 
CORRETA para as precauções que devem ser adotadas na assistência desses 
pacientes: 
 
A. (    ) Precaução por aerossol. 
B. (    ) Precaução por contato. 
C. (    ) Precaução por gotícula. 
D. (    ) Precaução padrão básica. 

 
33ª QUESTÃO – Considerando a Instrução de Saúde n. 23/01, de 21/07/97, que orienta 
quanto às solicitações de reembolso e restituições de despesas com Assistência à 
Saúde, marque a alternativa CORRETA: 
 
A. (    ) O usuário poderá recorrer a serviços de assistência médico-hospitalar-

odontológica não contratados, independente de autorização prévia, em 
situação de emergência com risco iminente de vida. 

B. (    ) Reembolso é a devolução total do valor descontado indevidamente nos 
vencimentos, provento ou pensão, relativo a procedimentos médicos 
realizados por usuários do Sistema de Saúde da PMMG. 

C. (    ) Caberá ao NAIS do HPM analisar e dar parecer nos requerimentos para 
decisão da Diretoria de Saúde. 

D. (    ) Poderão ser reembolsadas despesas com assistência à saúde nos casos em 
que a participação do segurado/pensionista for integral, seja como assistência 
básica ou complementar. 

 
34ª QUESTÃO - De acordo com a Resolução conjunta n. 4278, de 10/10/13 que dispõe 
sobre perícias, dispensas e licenças de saúde, assinale a alternativa CORRETA sobre 
o termo “pronto para o serviço”: 

A. (    ) Manifestação técnica emitida após avaliação psicológica realizada com 
caráter seletivo em candidato à admissão/inclusão ou ingresso em curso. 

B. (    ) Manifestação técnica que estabelece a capacidade plena do periciado para 
fins de admissão/inclusão ou ingresso em curso, promoção, designação para 
o serviço ativo, reintegração de militar ou reinclusão de desertor. 

C. (    ) Trata-se de jargão militar comumente utilizado pela tropa. 
D. (    ) Manifestação técnica que define a capacidade plena ou parcial do periciado 

para serviços de natureza policial ou bombeiro militar ou para atividades 
inerentes ao cargo ou função, salvo para os casos demissionários. 

 
35ª QUESTÃO – Com relação à Junta Central de Saúde (JCS), de acordo com a 
Resolução Conjunta n. 01/2002, assinale a alternativa CORRETA: 
 
A. (    ) Cada gerência regional de saúde deverá implementar sua JCS. 
B. (    ) A JCS está subordinada ao diretor do Hospital Militar. 
C. (    ) As corporações PMMG e CBMMG possuem JCS distintas. 
D. (    ) É instância pericial máxima do Sistema. 
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36ª QUESTÃO – Sobre o Plano de Assistência à Saúde para a PMMG e IPSM, 
normatizado pela Resolução Conjunta n. 07, de 09/08/95, assinale a alternativa 
CORRETA: 
 
A. (    ) Todas as cirurgias plásticas são consideradas assistência complementar com 

ônus total para o usuário. 
B. (    ) A assistência à saúde se divide em básica, complementar e especial à saúde. 
C. (    ) Com o objetivo de estimular o parto natural, a analgesia em partos normais é 

considerada assistência complementar. 
D. (    ) Não há cobertura de serviços de saúde se utilizada pelos usuários do sistema 

em outros Estados da federação. 
 
 

37ª QUESTÃO – O sargento P.C.O, 48 anos, pertencente ao quadro de praças 
especialistas da PMMG, lotado há 7 anos no Centro de Material Esterilizado do HPM- 
CME, em consulta de rotina apresentou déficit auditivo moderado. Apurou-se, para fins 
de amparo em Atestado de Origem (AO), que a moléstia foi provocada pela exposição 
ao barulho do maquinário existente em seu local de trabalho. De acordo com a 
Resolução n. 3524, de 12/01/00 que dispõe sobre Atestado de Origem é CORRETO 
afirmar: 
 
A. (    ) Não será amparado em AO, pois no serviço onde há exposição ao barulho é 

esperado algum grau de diminuição da acuidade auditiva. 
B. (    ) Mesmo que haja nexo entre a atividade desempenhada e a exposição ao 

risco, não será amparado, pois não é moléstia gravíssima. 
C. (    ) O militar poderá ser amparado em AO após apuradas as causas e 

circunstâncias da perturbação funcional proveniente de moléstia profissional. 
D. (    ) O militar será amparado em AO, pois se trata de acidentado em serviço. 

 
 

38ª QUESTÃO – Considerando a Resolução n. 3524/2000, em caso de acidente 
coletivo, no que se refere ao Atestado de Origem, é CORRETO afirmar: 
 
A. (    ) Será instaurado um Atestado de Origem para cada acidentado. 
B. (    ) Será instaurado procedimento administrativo único que contempla todos os 

envolvidos. 
C. (    ) Devido à evidência, repercussão e geralmente elevado número de 

testemunhas, todos os envolvidos serão amparados em Atestado de Origem. 
D. (    ) Serão instaurados dois procedimentos administrativos, sendo um para oficiais 

e outro para praças envolvidos. 
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39ª QUESTÃO – A Resolução Conjunta de Saúde n. 109/2012 define os critérios 
técnicos e o fluxo para a realização de cirurgias refrativas em militares da ativa. 
Assinale abaixo a alternativa que NÃO contempla uma contraindicação absoluta para 
cirurgia refrativa e reoperação: 
 
A. (    ) Hipertensão arterial sistêmica. 
B. (    ) Infecção ocular e sistêmica ativa. 
C. (    ) Gestação. 
D. (    ) Tratamento com amiodarona. 
 

 

40ª QUESTÃO – A Resolução Conjunta n. 4369/2015 altera a Resolução Conjunta 
4278/2013, que dispõe sobre perícias, licenças, dispensas saúde além de atividades 
correlatas desenvolvidas na PMMG. Assinale abaixo a alternativa que NÃO contempla 
doença ou alteração otorrinolaringológica incapacitante que contraindica 
admissão/inclusão na PMMG: 
 
A. (    ) Rinossinusite. 
B. (    ) Anosmia. 
C. (    ) Paresia da laringe. 
D. (    ) Laringite. 
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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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RASCUNHO 
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RASCUNHO DO GABARITO 
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