
  

 

 

 

 

PROCESSO SELETIVO INTERNO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE 

SARGENTOS / CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM SEGURANÇA PÚBLICA DO 

QPPM E QPE DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, PARA O ANO DE 2017 

 

CFS/CSTSP/2017 – QPPM E QPE 
(Edital nº 03/2017, de 10 de março de 2017). 

Língua Portuguesa e Conhecimentos Profissionais 

 

NOME: ______________________________________________________________. 

 

CPF: __________________________________IDENTIDADE: __________________. 

 

CIDADE DA PROVA: _____________________________SALA:________________. 

 

ESCOLA: _____________________________________________DATA: 24/06/2017. 

 

 

ORIENTAÇÕES AOS CANDIDATOS: 

 

1. Abra este caderno de prova somente quando autorizado. 

2. Prova sem consulta. 

3. Esta prova contém 40 (quarenta) questões, valendo 2,5 (dois vírgula cinco) pontos 

cada e valor total de 100 (cem) pontos. 

4. Para cada questão existe somente uma resposta correta. 

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

caneta (tinta azul ou preta). 

6. Não será admitido qualquer 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 4 (quatro) horas, assim distribuídas: a) das 08:30 às 11:30 horas: 

resolução da prova objetiva e o preenchimento da folha de respostas; b) das 11:31 às 

12:30 horas: confecção da redação e transcrição na folha de respostas da redação. 

8. É proibido o porte, a posse e o uso de computadores, máquinas calculadoras, 

telefones celulares, relógios de qualquer tipo ou outros similares e o porte de arma de 

fogo. 

9. Iniciada a prova, os candidatos somente poderão deixar a sala, e a esta retornar, 

exclusivamente para uso de sanitários ou bebedouros, após transcorrido o tempo 

mínimo de 01h (uma hora), e devidamente acompanhados por fiscal do concurso. 

10. Ao final da prova, entregue ao aplicador a folha de respostas e o caderno de provas, 

devidamente preenchidos conferidos e assinados. 

                

 
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 

CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

 

CAUSAS PARA A CRISE DO SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO 

 

 
 

“Dados do Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias (Infopen), 

produzido pelo Departamento Penitenciário Nacional (Depen), revelam que o número 

de presos no Brasil aumentou 168% de 2000 a 2014. O grande número de detentos – 

em dezembro de 2014, eram 622 mil – não foi suportado pelas prisões brasileiras, que, 

apesar de ter recebido mais vagas [...], passou a operar em permanente superlotação. 

[...]. O Brasil também está no sentido contrário de países como os Estados Unidos, em 

que o encarceramento tem caído. 

Essa deterioração do sistema prisional, segundo o Depen, o Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ) e entidades da sociedade civil, tem relação com diversos 

fatores, que não se resumem apenas ao aumento da criminalidade. Várias ações do 

Estado brasileiro nos últimos anos explicariam em grande parte os problemas que 

estamos vivenciando hoje. Uma observação importante: estes não são os únicos 

fatores que levaram à crise atual; por si só, eles não explicam totalmente o problema. 

 

EFEITOS DA LEI ANTIDROGAS 

Antes da sanção da nova Lei de Drogas, o país tinha 47 mil presos por 

tráfico de entorpecentes. Hoje, a cifra chegou a 138 mil – ou um a cada quatro presos. 

No caso das mulheres presas, a situação é ainda pior: 64% delas estão ligadas ao 

tráfico. [...]. 

A nova política de drogas adotada a partir de 2006 trouxe a distinção entre 

usuário e traficante. O usuário de drogas – que apenas utiliza substâncias ilícitas para 

seu próprio consumo, sem comercializar – passou a ser condenado a penas leves, 

como advertência, prestação de serviços comunitários ou medidas educativas. Já o 

traficante – aquele que pratica atividades relacionadas à produção, distribuição e 

comercialização das drogas – é condenado de 5 a 15 anos de prisão, [...]. Na lei 

anterior, de 1978, ele era condenado de 3 a 15 anos, mas a pena mínima foi 

aumentada, a fim de evitar que a detenção fosse convertida em medidas alternativas 

[...]. 

Se a nova lei reconhece que prender o usuário não é a melhor solução – o 

que teoricamente diminuiria a pressão no sistema carcerário – então como ela se 

relaciona com a piora da situação nas prisões? Segundo entidades ligadas à Rede 

Justiça Criminal, a grande questão é a subjetividade da lei. A diferença de usuário e 

traficante é definida pelo juiz, que analisa oito critérios diferentes, incluindo 

a „natureza‟ e a „quantidade da substância‟ que o suspeito carrega, bem como do 

contexto em que ele foi pego e seus antecedentes. Pequenas quantidades não 
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necessariamente são interpretadas como sinal de que se trata de um usuário, porque 

isso poderia ser uma brecha na lei; os traficantes passariam a andar com pequenas 

quantidades de drogas por vez, e assim se livrariam da prisão. 

[...]. 

 

O EXCESSO DE PRISÕES PROVISÓRIAS 

Dos mais de 600 mil presos no Brasil hoje, cerca de 250 mil, ou 40% do 

total, são presos provisórios. A maior parte dessas prisões surge depois de uma 

prisão em flagrante. Prisões em flagrante levam a prisões provisórias em 94,8% dos 

casos, segundo o Conselho Nacional de Justiça (CNJ). O Infopen revela que 26% 

desses presos ficam detidos por mais de três meses. Há relatos de pessoas que viram 

o juiz pela primeira vez depois de passar mais de dois meses no cárcere. 

Esses números demonstram que a prisão provisória tem sido usada mais 

como regra do que exceção – e que ela se tornou uma forma de antecipar a execução 

da pena. [...]. Uma forma de atenuar o problema é a audiência de custódia, em que o 

preso em flagrante tem acesso a um juiz em até 24 horas após a prisão. Esse juiz 

avalia o caso e decide se a continuidade da prisão é necessária. A adoção de 

audiências de custódia diminuiu o nível de prisões provisórias após flagrante 

para 53% na cidade de São Paulo, de acordo com o CNJ. 

Vale notar que o número de presos provisórios brasileiros é semelhante ao 

déficit de vagas. Evidentemente, não é possível dar liberdade a todos os detentos 

nessa condição, mas a revisão desses casos poderia significar um alívio no problema. 

 

USO DE REGIME FECHADO MESMO QUANDO HÁ PENAS 

ALTERNATIVAS 

                  Segundo Isadora Fingermann, diretora-executiva do Instituto de Defesa do 

Direito de Defesa (IDDD), [...]. Além do grande contingente de presos provisórios, 

existe o problema das condenações a regime fechado sem necessidade. Em casos de 

condenações a menos de oito anos de reclusão, o condenado pode cumprir pena no 

regime semiaberto ou aberto desde o início, segundo o Código Penal. Enquanto 53% 

dos presos foram condenados nesses termos, apenas 18% cumprem pena em regimes 

mais brandos – a maior parte cumpre regime fechado, apesar das possibilidades dadas 

em lei. [...]. Hoje, existem 164 mil vagas no regime fechado, para 250 mil presos em tal 

regime, segundo Fingermann. 

 

PRISÕES NÃO CUMPREM PAPEL DE RESSOCIALIZAÇÃO E 

FORTALECEM O CRIME 

Com cadeias precárias e superlotadas, é praticamente impossível pensar em 

políticas de ressocialização de presos no Brasil. Nesses ambientes insalubres, o crime 

organizado encontra espaço para se fortalecer e desenvolver suas atividades. [...]. As 

prisões também são oportunidades de aliciamento de novos traficantes. Para garantir 

sua própria sobrevivência, outros presos, menos perigosos, acabam se submetendo à 

hierarquia das gangues presentes nos presídios. Quando tais pessoas deixam o 

cárcere, voltam ainda piores para o convívio social. Esse diagnóstico é trazido por 

diferentes especialistas. 
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Finalmente, é preciso destacar que o Estado também falha em fornecer 

estrutura adequada nas penitenciárias, de forma que em muitos casos não ocorre 

separação adequada dos presidiários, nem atividades que visem à ressocialização do 

preso, como educação e cursos profissionalizantes. 

Como já afirmamos esta não é uma lista exaustiva dos fatores que levaram 

à crise penitenciária brasileira. A solução para o quadro lastimável do sistema 

carcerário envolve também resolver outras questões, como a melhoria da educação 

básica e o desmantelamento do crime organizado. Porém, o alívio da superlotação das 

prisões e políticas efetivas de ressocialização depende também da resolução das 

questões apresentadas.” 

 
Bruno André Blume Bacharel em Relações Internacionais da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e editor de 
conteúdo do portal Politize!. 
 
FONTE: Publicado em 31 de janeiro de 2017 em http://www.politize.com.br/crise-do-sistema-prisional-brasileiro-causas/ 

 

 

 

INTERPRETAÇÃO DO TEXTO  

 
 

1ª QUESTÃO – Assinale a alternativa que retoma com fidelidade ideias do texto. 

 

A. (    ) A revisão das prisões provisórias no Brasil poderia significar um alívio na crise 

do sistema prisional. 

B. (    ) O Brasil também, como os Estados Unidos, demonstra que o encarceramento 

tem aumentado. 

C. (    ) Cinquenta por cento das prisões no Brasil são relativas ao tráfico de drogas. 

D. (    ) Os cursos profissionalizantes oferecidos nas penitenciárias não são de 

qualidade. 

 

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

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

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

depende também da resolução das questões apresentadas. 

 

Assinale a alternativa que contém os fatores que levaram à crise penitenciária, 

conforme apresentados no texto:  

 

A. (    ) Altos índices de crimes violentos, aplicação de audiências de custódia, 

excesso de prisões em regime fechado e provisórias, aplicação de políticas 

públicas de ressocialização de presos no Brasil e tráfico de drogas no interior 

das penitenciárias. 

B. (    ) Fragilidade do sistema penitenciário nacional, aplicação da nova Lei de 

Drogas, excesso de prisões provisórias, atuação do crime organizado e tráfico 

de drogas no interior das penitenciárias, ausência de educação básica e 

aplicação de audiências de custódia.  
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C. (    ) Aumento da criminalidade, subjetividade da nova Lei de Drogas, prisão 

provisória usada como regra, desnecessidade de condenações a regime de 

prisão fechado e ausência de políticas públicas de ressocialização de presos 

no Brasil. 

D. (    ) Ausência de solução para a crise prisional, aplicação da nova Lei de Drogas, 

excesso de prisões provisórias, atuação do crime organizado, tráfico de drogas 

no interior das penitenciárias, ausência de educação básica e falta de 

aplicação de audiências de custódia. 

 
 

3ª QUESTÃO – Assinale a resposta CORRETA:  

 

De acordo com o autor do texto, uma das soluções para o quadro lastimável do 

sistema carcerário é: 

 

A. (    ) a superlotação das prisões a regimes fechados. 

B. (    ) a condenação de traficantes a regimes fechados. 

C. (    ) o desmantelamento do crime organizado. 

D. (    ) a utilização da tecnologia contra o crime organizado. 

 
 

4ª QUESTÃO – É CORRETO afirmar sobre o texto que:  

 

A. (    ) o autor está de acordo com a estrutura oferecida nas penitenciárias. 

B. (    ) o autor apoia a nova política da Lei Antidrogas. 

C. (    ) o autor julga como positivo a adoção de audiências de custódia. 

D. (    ) o autor concorda que se deve priorizar sempre o regime fechado para 

condenações acima de cinco anos de reclusão. 

 
 

5ª QUESTÃO – “Dos mais de 600 mil presos no Brasil hoje, cerca de 250 mil, ou 40% 

do total, são presos provisórios. A maior parte dessas prisões surge depois de uma 

prisão em flagrante. Prisões em flagrante levam a prisões provisórias em 94,8% dos 

casos, segundo o Conselho Nacional de Justiça (CNJ). O Infopen revela que 26% 

desses presos ficam detidos por mais de três meses. Há relatos de pessoas que viram 

o juiz pela primeira vez depois de passar mais de dois meses no cárcere.” 

 

Sobre o fragmento destacado do texto pode-se afirmar que: 

 

A. (    ) o autor utiliza-se de uma descrição de dados, mas sutilmente tem a intenção 

de estabelecer uma crítica. 

B. (    ) o autor demonstra indignação durante a descrição dos dados informados.  

C. (    ) o autor relata com ironia os dados apresentados de uma fonte segura. 

D. (    ) o autor remete os dados a uma crise generalizada e sem solução. 
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6ª QUESTÃO – Marque a alternativa CORRETA. De acordo com o texto: 

 

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

texto. 

B. (    ) Políticas efetivas de ressocialização devem ser priorizadas como uma das 

medidas para aliviar a superlotação carcerária. 

C. (    ) A crise penitenciária brasileira é causada pela lista exaustiva de fatores que o 

autor descreveu no texto. 

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

lastimável do sistema carcerário. 

 

 

7ª QUESTÃO – Certas palavras, sobretudo pronomes, advérbios e conectivos 

permitem a conexão das ideias na medida em que estabelecem ligação entre as partes 

de um texto, facilitando, dessa forma, a sua compreensão.  

 

Nos trechos abaixo, analise a que termo do texto se referem as palavras destacadas e 

após assinale a única resposta CORRETA, na ordem de cima para baixo: 

 

1. “Na lei anterior, de 1978, ele era condenado de 3 a 15 anos ....” 

2. “... estes não são os únicos fatores que levaram à crise atual ....” 

3. “... e que ela se tornou uma forma de antecipar a execução da pena.” 

4. “... utiliza substâncias ilícitas para seu próprio consumo ....” 

 

A. (    ) o usuário de drogas, os fatores, a pena, os presos. 

B. (    ) o traficante, a crise atual, o regime fechado, os presos menos perigosos. 

C. (    ) o usuário de drogas, os problemas, a prisão, os traficantes. 

D. (    ) o traficante, os problemas, a prisão provisória, o usuário de drogas. 

 

 

GRAMÁTICA 

 

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

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

“h”.  

Assinale a alternativa CORRETA de acordo com as regras vigentes sobre a aplicação 

ou não do hífen: 

 

A. (    ) Extra-escolar. 

B. (    ) Pré-estabelecer. 

C. (    ) Neo-liberalismo. 

D. (    ) Extraoficial. 
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9ª QUESTÃO – Assinale a assertiva em que todas as sentenças apresentam a 

ocorrência de crase facultativa.  
 

A. (    ) I - Agradecemos à senhora a visita e o cafezinho;  

II - Ela assistiu à novela até o último capítulo. 

B. (    ) I - Entregamos as provas à Suzana;  

II - Escrevi o artigo desta semana às minhas leitoras mais jovens. 

C. (    ) I - Fomos à feira no pior horário;  

II - Sairei às cinco horas para buscar as crianças. 

D. (    ) I - Ele sempre vai à terra dos avós para ver os parentes;  

II - A educação abre portas às oportunidades. 
 

 

10ª QUESTÃO – Analise a regência nominal nas sentenças de I a IV, considerando “V” 

para a afirmativa verdadeira e “F” para a afirmativa falsa. A seguir, assinale a 

alternativa CORRETA, de cima para baixo: 

 

I. Fátima é bem tranquila, avessa com contendas. 

II. Estive caminhando na orla da lagoa contígua ao parque. 

III. As organizações necessitam construir um ambiente propício à inovação. 

IV. O banquinho de madeira é tão baixo que fica bem rente do chão. 

 

A. (    ) F - V - V - F. 

B. (    ) F - V - F - V. 

C. (    ) V - F - V - F. 

D. (    ) V - F - F - V. 

 

 

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

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

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

 

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

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

respostas CORRETA, na ordem de cima para baixo: 

 

(    ) A maioria dos presos cumprem prisão provisória. 

(    ) Deu onze horas o relógio da sala de aula. 

(    ) Um batalhão de soldados chegaram na penitenciária. 

(    ) Os Estados Unidos são o país mais rico do mundo. 

(    ) Devem ter fugido mais de vinte presos. 

 

A. (    ) V – V – V – V – V. 

B. (    ) F – V – V – V – F. 

C. (    ) V – F – F – V – V. 

D. (    ) F – V – F – F – F.  
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12ª QUESTÃO – Assinale a alternativa em que há uma locução verbal: 

 

A. (    )  “O Brasil também está no sentido contrário de países como os Estados 

Unidos, em que o encarceramento tem caído. ” 

B. (    ) “Ocorre que muitas pessoas têm sido presas [...]. ” 

C. (    ) “Várias ações do Estado brasileiro nos últimos anos explicariam em grande 

parte os problemas que estamos vivenciando hoje. ” 

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

 

13ª QUESTÃO – A palavra “que” se classifica de várias formas em uma frase. Assinale 

a alternativa em que essa palavra se classifica como “palavra expletiva ou de realce”. 

 

A. (    ) Cão que ladra não morde. 

B. (    ) Primeiro que tudo é preciso ter esperança. 

C. (    ) Quase que cheguei atrasado. 

D. (    ) Que horas são? 
 

 

14ª QUESTÃO – Identifique, semanticamente, as circunstâncias expressas pelas 

orações adjetivas abaixo e a seguir assinale a resposta CORRETA: 

 

1) A mãe, que sempre cedia a todas as suas vontades, não autorizou que Amanda 

matasse aula para realizar sua audição de balé. 

2) João aceitaria qualquer emprego que lhe garantisse o sustento da família. 

3) Buscava alguém com quem dividir as despesas de casa. 

 

A. (    ) 1) Causa; 2) Finalidade; 3) Condição. 

B. (    ) 1) Concessão; 2) Condição; 3) Finalidade. 

C. (    ) 1) Condição; 2) Causa; 3) Resultado. 

D. (    ) 1) Resultado; 2) Condição; 3) Causa. 

 

 

15ª QUESTÃO – Analise as orações abaixo e a seguir assinale a única alternativa 

CORRETA: 

 

I - Quando vir a exposição e gostar, eu te avisarei (ver). 

II - O mecânico estava consertando o carro. (consertar). 

III - Elias feriu-se com os cacos de vidro (ferir). 

IV - Os policiais intervêm nos problemas da comunidade (intervir). 

A. (    ) Em II há uma conjugação perifrástica de infinito.  

B. (    ) Em III o verbo está na voz passiva. 

C. (    ) Em IV o verbo deveria estar acentuado com acento agudo.  

D. (    ) Em I o verbo “ver” está conjugado no futuro do subjuntivo na 1ª pessoa do 

singular.   



 

PROCESSO SELETIVO INTERNO PARA ADMISSÃO AO CFS/CSTSP/2017 – QPPM E QPE 
 

           CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO – A BUSCA PELA EXCELÊNCIA EM CONCURSOS.            9 

 

CONHECIMENTOS PROFISSIONAIS 

 

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

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

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

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

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

faziam, o avião particular de “B”, pilotado por ele próprio, sofreu uma pane elétrica em 

um dos motores e os dois passaram a disputar o único paraquedas existente na 

aeronave. Prevalecendo de sua força física, o segurança “Y” imobilizou facilmente a 

seu opositor (mega empreendedor “B”) e logrou êxito em abandonar o avião, utilizando-

se do paraquedas. A aeronave chocou-se em uma montanha, vindo ocorrer a morte de 

“B”. À luz do Código Penal, marque a alternativa CORRETA acerca da conduta de “Y”: 

 

A. (    ) É típica, ilícita e culpável, devendo responder pelo crime de homicídio 

qualificado, por recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido 

porque tinha o dever contratual de enfrentar o perigo. 

B. (    ) É típica, ilícita e culpável, devendo responder pelo crime de homicídio uma 

vez que sua posição de garantidor impede a alegação de qualquer justificativa 

legal. 

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

legítima defesa. 

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

estado de necessidade. 

 

 

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

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

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

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

 

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

sujeito à administração militar. 

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

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

da reserva ou reformado. 

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

Academia de Polícia Militar (APM). 

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

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

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

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

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

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

Militar (CPM), marque a alternativa CORRETA: 
 

A. (    ) O militar cometeu o crime militar de furto, atenuado pelo pequeno valor da 

coisa furtada (art. 240, §1º, do CPM). 

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

C. (    ) O militar cometeu o crime militar de peculato, na forma de apropriação (art. 

303, caput, do CPM). 

D. (    ) O militar não cometeu crime militar. 
 

 

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

Penal (CP), marque a alternativa CORRETA: 
 

A. (    ) Constitui o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), ter conjunção 

carnal ou praticar outro ato libidinoso com alguém, mediante fraude ou outro 

meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima. 

B. (    ) Constitui o crime de favorecimento da prostituição ou de outra forma de 

exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável (art. 218-B do 

CP), submeter, induzir ou atrair à prostituição ou outra forma de exploração 

sexual alguém menor de 18 (dezoito) anos ou que, por enfermidade ou 

deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, 

facilitá-la, impedir ou dificultar que a abandone. 

C. (    ) Constitui o crime de corrupção de menores (art. 218 do CP), corromper ou 

facilitar a corrupção de pessoa menor de dezoito e maior de quatorze anos, 

com ela praticando ato de libidinagem, ou induzindo-a a praticá-lo ou 

presenciá-lo. 

D. (    ) Constitui o crime de assédio sexual (art. 216-A do CP), constranger alguém, 

mediante violência ou grave ameaça, com o intuito de obter vantagem ou 

favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior 

hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou 

função. 

 
 

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

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

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

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

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

conduta constitui o seguinte crime: 

 

A. (    ) Roubo.  

B. (    ) Extorsão mediante sequestro. 

C. (    ) Extorsão. 

D. (    ) Extorsão indireta.  
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21ª QUESTÃO – Sobre a busca e apreensão, nos termos do Decreto-Lei n. 

3.689/1941, que contém o Código de Processo Penal (CPP), marque a alternativa 

CORRETA: 

 

A. (    ) Muito embora a realização da busca pessoal dispense mandado judicial, não 

basta, para a sua realização, a existência de apenas fundada suspeita de que 

alguém oculte consigo arma proibida ou algum dos objetos mencionados no 

CPP relacionados com a busca pessoal ou domiciliar. 

B. (    ) A busca em compartimento não aberto ao público onde alguém exerce 

profissão ou atividade ou mesmo em um quarto de hotel ocupado obedecerá 

ao mesmo regramento aplicável à busca domiciliar.  

C. (    ) As buscas domiciliares serão executadas de dia, independentemente se o 

morador consentir que se realizem à noite. 

D. (    ) Quando do cumprimento de mandado judicial que autoriza a busca domiciliar, 

o executor, após adentrar na casa, lerá o mandado ao morador ou a quem o 

represente. 

 
 

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

Processo Penal (CPP), marque a alternativa CORRETA: 

 

A. (    ) O mandado de prisão não autoriza, em hipótese alguma, ao seu executor 

adentrar à força na casa onde o réu se encontra.. 

B. (    ) O militar preso em flagrante delito, após lavratura dos procedimentos legais, 

será recolhido a quartel da instituição a que pertencer, onde ficará preso à 

disposição das autoridades competentes. 

C. (    ) O CPP elencou as medidas cautelares diversas da prisão que poderão ser 

impostas pelo juiz competente às pessoas indicadas ou acusadas. Da mesma 

forma, prevê que, no caso de descumprimento da medida cautelar imposta, 

caberá a prisão em flagrante de quem a descumprir. 

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

 

 
23ª QUESTÃO – Sobre a audiência de custódia, prevista na Resolução n. 213/2015 - 

CNJ, marque a alternativa CORRETA: 

 

A. (    ) Concluída a audiência de custódia, não mais subsistirá, em hipótese alguma, 

a prisão em flagrante. Ou seja, havendo necessidade de manutenção da 

prisão, deverá o juiz decretar a prisão preventiva, desde que preenchidos os 

seus requisitos legais. 

B. (    ) Toda pessoa presa deverá ser apresentada para a realização da audiência de 

custódia em até 48 horas após a realização da prisão em flagrante delito. 
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C. (    ) Os agentes policiais responsáveis pela prisão, presentes durante a realização 

da audiência de custódia, poderão ser determinados a se retirarem caso o 

preso se sinta intimidado. 

D. (    ) Durante a realização da audiência de custódia, poderão ser feitas perguntas 

com finalidade de produzir prova para a investigação ou ação penal relativas 

aos fatos objeto do auto de prisão em flagrante.  

 

 

24ª QUESTÃO – Considerando exclusivamente o disposto na Lei Estadual n. 

5.301/1969 (Contém o Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais  – EMEMG), 

marque a alternativa CORRETA: 

 

A. (    ) Exceto no gozo de férias anuais ou de outras licenças legais, a qualquer hora 

do dia ou da noite, na sede da Unidade ou onde o serviço o exigir, o policial-

militar deve estar pronto para cumprir a missão que lhe for confiada pelos seus 

superiores hierárquicos ou impostos pelas leis e regulamentos. 

B. (    ) Na contagem de tempo para o efeito de inatividade, computar-se-á o de 

licença para tratamento de saúde ou baixa hospitalar que não exceda de 60 

(sessenta) dias, no decurso de 12 (doze) meses. 

C. (    ) O desertor comete ato atentatório à honra pessoal e ao decoro da classe, 

salvo se fizer sua apresentação voluntária na Unidade de origem. 

D. (    ) Além da precedência hierárquica regulada pelo posto ou graduação ou pela 

antiguidade no posto ou graduação, é possível ocorrer, diferente desta, uma 

precedência funcional, desde que haja, para tal, a previsão em lei ou decreto. 

 

 

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

disposto na  Lei Estadual n. 5.301/1969 (Contém o Estatuto dos Militares do Estado de 

Minas Gerais  – EMEMG), analise as assertivas e, a seguir, marque a alternativa 

CORRETA: 

 

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

de classificação intelectual, obtida ao final do Curso de Formação de Sargentos. 

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

formação específico e será sempre realizada no dia 25 de dezembro. 

III. A promoção por merecimento e por antiguidade é devida às praças da ativa a 

partir do acesso à graduação de 2º Sargento. 

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

facultada a partir da data do evento. 

 

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

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

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

D. (    ) Todas as assertivas são verdadeiras.  
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26ª QUESTÃO – A Lei Estadual n. 14.310/2002, instituiu o Código de Ética e Disciplina 

dos Militares do Estado de Minas Gerais – CEDM. Acerca das normas e princípios 

previstos no CEDM, marque a alternativa CORRETA: 

 

A. (     ) Poderão ser aplicadas, de modo preliminar e em caráter precário, imediato e 

sem maiores formalidades, algumas medidas, essencial e necessariamente 

apartadas da sanção principal, quais sejam, o cancelamento de matrícula, 

com desligamento de curso, estágio ou exame, a destituição de cargo, função 

ou comissão ou a movimentação de unidade ou fração. 

B. (     ) O julgamento da transgressão será precedido de análise que considere os 

antecedentes do transgressor, as causas que a determinaram, a natureza dos 

fatos ou dos atos que a envolveram e, inclusive, as consequências que dela 

possam advir. 

C. (     ) O militar será cientificado de sua classificação no conceito “C” via publicação 

desse ato em Boletim Interno ou Boletim Geral da PMMG, sendo 

desnecessárias, nesse caso, outras formalidades. 

D. (     ) Recebido o recurso disciplinar, fica a autoridade que aplicou a sanção 

proibida de manifestar ou reconsiderar a sua decisão anterior, cabendo 

apenas encaminhar a documentação ao escalão imediatamente superior. 

 

27ª QUESTÃO – Considerando a Instrução Conjunta de Corregedorias n. 01/2014 

(padroniza as atividades administrativas e disciplinares), analise as assertivas e, a 

seguir, marque a alternativa CORRETA: 

 

I. Considera-se transgressão disciplinar faltar, publicamente, com o decoro pessoal, 

dando causa a grave escândalo que comprometa a honra pessoal e o decoro da 

classe. O grave escândalo deve ser compreendido como algo marcantemente 

negativo, um fato repreensível, uma situação vergonhosa, perniciosa, cometida 

pelo transgressor. É necessário que tal conduta saia da normalidade e que tenha 

repercussão, mesmo que restrita apenas ao público interno, não carecendo de 

divulgação pela mídia. 

II. O assédio moral e sexual é vedado administrativamente pelo Código de Ética, que 

considera transgressão disciplinar exercer coação ou assediar pessoas com as 

quais mantenha relações funcionais. 

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

sob efeito de outra substância entorpecente, estando em serviço, fardado, ou em 

situação que cause escândalo ou que ponha em perigo a segurança própria ou 

alheia, pode ser praticada pelo militar de folga, fardado ou não.  

IV. A conduta transgressiva de falta à instrução (semanal, de tiro, de educação física 

ou outras), que seja parte do empenho previsto, não deve ser considerada falta ao 

serviço (art. 13, XX, do Código de Ética), mas sim descumprimento de ordem (art. 

14, III, do Código de Ética).  
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A. (     ) Todas as assertivas são verdadeiras.  

B. (     ) Somente as assertivas I, II e IV são falsas. 

C. (     ) Somente as assertivas I, III e IV são verdadeiras.  

D. (     ) Somente as assertivas II e III são verdadeiras. 

 

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

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

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

Corregedorias n. 04/2014 (estabelece nova redação ao art. 54 da ICCPM/BM 01/2014), 

marque a alternativa CORRETA: 

 

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

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

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

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

do procedimento marcado, a suspensão e adiamento do ato a ser realizado. 

B. (    ) O militar deve comunicar a Administração a perda ou extravio de chaves ou 

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

cadeado, fechaduras ou troca do segredo. 

C. (    ) É obrigatório o militar na condição de acusado comparecer ao seu 

interrogatório processo ou procedimento administrativo, contudo não é 

obrigatório o seu comparecimento para reconhecimento pessoal, acareação ou 

perícia médica. 

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

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

comparecimento perante o Encarregado do processo/procedimento 

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

 

 

29ª QUESTÃO – Considerando o disposto na Instrução Conjunta de Corregedorias n. 

02/2014 (estabelece uma padronização sobre as atividades de Polícia Judiciária Militar 

no âmbito da PMMG e CBMMG), marque a alternativa CORRETA: 

 

A. (    ) Em virtude da limitação constitucional, somente é possível a detenção do 

indiciado no caso de crime propriamente ou impropriamente militar, não 

podendo ser aplicada a militares que estejam na condição de investigados, de 

testemunhas. 

B. (    ) Em regra, a lavratura de APF será atribuição do Comandante da Unidade 

(Autoridade de Polícia Judiciária Militar), em cujo âmbito de atuação territorial 

tenha ocorrido a infração penal, ainda que, eventualmente, vislumbre-se a 

participação de militares de outras Unidades de Comandos Intermediários 

distintos.  
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C. (    ) Um militar investigado por prática, em tese, de crime militar não pode, 

simultaneamente, estar sendo investigado por prática, em tese, de crime 

comum. 

D. (    ) As investigações criminais são sigilosas por natureza, portanto todos os 

Inquéritos Policiais Militares devem ser considerados como “SEGREDO DE 

JUSTIÇA”. 

 

30ª QUESTÃO – Considerando a Instrução Conjunta de Corregedorias n. 02/2014 

(estabelece uma padronização sobre as atividades de Polícia Judiciária Militar no 

âmbito da PMMG e CBMMG), analise as assertivas e, a seguir, marque a alternativa 

CORRETA: 

 

I. A solicitação de sobrestamento do IPM deve ser dirigida à Justiça Militar Estadual, 

devendo tal pedido ser instruído com documento(s) que comprove(m) a 

necessidade de suspender a contagem de prazo da investigação. 

II. Se a Autoridade de Polícia Judiciária Militar Delegante ou Delegada entender 

conveniente, diante da gravidade, complexidade ou das circunstâncias de cada 

caso, poderá determinar a audição simultânea de todos ou de parte das pessoas 

a serem inquiridas no IPM, devendo nomear, para tanto, o número suficiente de 

escrivães “ad hoc”, que, para esse fim, prestarão o compromisso legal. 

III. As transgressões disciplinares, por ventura afloradas ao final do IPM/APF, serão 

resolvidas pela autoridade que detiver o poder disciplinar sobre o militar acusado, 

ou pela Corregedoria, dependendo do caso, o que, inclusive, deverá ser constado 

na solução do IPM. 

IV. Em IPM, não existe a figura da testemunha anônima, apenas nos casos de crimes 

comuns. 

A. (    ) Somente as assertivas II e III são verdadeiras.  

B. (    ) Somente as assertivas I, II e IV são falsas. 

C. (    ) Somente as assertivas I, III e IV são verdadeiras. 

D. (    ) Todas as assertivas são verdadeiras. 

 

 

31ª QUESTÃO – De acordo Instrução Conjunta de Corregedorias n. 01/2014, que 

estabelece padronização sobre as atividades administrativas e disciplinares no âmbito 

da PMMG e CBMMG, marque a alternativa CORRETA: 

 

A. (    ) Na transgressão disciplinar leve: “deixar de observar norma específica de 

apresentação pessoal definida em regulamentação própria”. Trata-se de 

norma transgressiva em branco, cuja aplicação requer um complemento, ou 

seja, a indicação da norma de apresentação pessoal violada pelo militar, que 

deverá vir expressa na notificação para apresentação de defesa prévia e/ou 

no termo de abertura de vista. 
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B. (    ) Na transgressão disciplinar leve: “fumar em local onde esta prática seja 

legalmente vedada”. O interior de viaturas e postos policiais e de bombeiros 

não devem ser considerados locais em que a prática do fumo é vedada. 

C. (    ) Na transgressão disciplinar leve: “chegar injustificadamente atrasado para 

qualquer ato de serviço de que deva participar”. O horário da chamada ou do 

início do serviço deve ser disposto de modo preciso e enfático, por meio de 

escala ou por uma ordem prévia, somente escrita, para o serviço.  

D. (    ) Na transgressão disciplinar leve: “permutar serviço sem permissão da 

autoridade competente”, exige-se que essa permissão seja realizada de forma 

escrita, pois, caso contrário, não se configurará tal transgressão. 
 

 

32ª QUESTÃO – Considerando Caderno Doutrinário 12 (Instrumentos de Menor 

Potencial Ofensivo - IMPO), assinale a alternativa CORRETA: 
 

A. (    ) Em relação às munições de impacto controlado e antimotim, durante o seu 

emprego, nos casos de injusta e iminente agressão, deve ser observada a 

distância mínima de 25 (vinte e cinco) metros do alvo e que elas sejam 

direcionadas aos membros inferiores do agressor. 

B. (    ) A velocidade e a direção do vento, o público a que se destina (tipo e 

quantidade de pessoas), a característica do local de lançamento (proximidade 

de hospitais ou locais onde haja produtos inflamáveis) são variáveis que não 

interferem no emprego tático das munições químicas. 

C. (    ) Partindo da premissa da existência de níveis diferenciados do uso da força, 

os Instrumentos de Menor Potencial Ofensivo (IMPO) se apresentam como 

alternativas anteriores ao uso de força potencialmente letal, sendo que o 

emprego policial dos IMPO, para a contenção de infratores, constitui uma 

opção para a preservação da vida e a minimização dos danos à integridade 

física das pessoas envolvidas em ocorrências policiais. 

D. (    ) Os gases são os agentes químicos que, por queima, hidrólise ou 

condensação, produzem fumaça ou neblina. 

 
 

33ª QUESTÃO – De acordo com a Diretriz para a Produção de Serviços de Segurança 

Pública n. 3.01.05/2010 – CG (Regula a atuação da PMMG segundo a filosofia dos 

Direitos Humanos), marque a alternativa CORRETA: 

 

A. (    ) O Brasil não aderiu à Convenção Americana de Direitos Humanos e, por essa 

razão, não integra o Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos 

Humanos. 

B. (    ) A diferença básica entre grupos vulneráveis e minorias é que estas estão 

relacionadas com características especiais como tenra idade, gênero, idade 

avançada, orientação sexual e deficiência física ou sofrimento mental, 

enquanto aqueles dizem respeito aos aspectos étnicos, linguísticos e 

religiosos. 
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C. (    ) Direitos Humanos são todos os direitos que possuímos, pelo simples fato de 

sermos seres humanos, que nos permitem viver com dignidade, assegurando, 

assim, os nossos direitos fundamentais à vida, à igualdade, à segurança, à 

liberdade e à propriedade, dentre outros. Eles se positivam através das 

normas jurídicas nacionais e internacionais, tais como tratados, convenções, 

acordos ou pactos internacionais, leis e constituições, e caracterizam-se como 

direitos universais, interdependentes e indivisíveis. 

D. (    ) O policial militar, como membro de um órgão encarregado da preservação da 

ordem pública, não tem o dever de promover os direitos humanos de uma 

pessoa presa em flagrante delito, pois os infratores da lei penal, apesar de 

constituírem um grupo vulnerável, não se inserem no âmbito de proteção das 

normas consagradoras dos direitos humanos, que protegem apenas as vítimas 

de crimes. 

 
 

34ª QUESTÃO – Considerando Caderno Doutrinário 1 (Intervenção Policial, Processo 

de Comunicação e Uso da Força), marque a alternativa CORRETA: 

 

A. (    ) No estado de prontidão atenção (laranja), o policial militar detecta um 

problema, está ciente de que um confronto é provável e, embora ainda não 

haja necessidade de reação imediata, ele se mantém vigilante, identificando 

se há alguém que possa representar uma ameaça que exija uso de força e 

calculando o nível de resposta adequado.  

B. (    ) Toda ação policial militar deverá ser precedida de uma avaliação dos riscos 

envolvidos, que consiste na análise da probabilidade da concretização do 

dano e de todos os aspectos de segurança que subsidiarão o processo de 

tomada de decisão em uma intervenção, formando um componente 

importante do diagnóstico da intervenção. 

C. (    ) O pensamento tático é norteado pelo quarteto: área de segurança, área de 

risco, área de escape e ponto quente. 

D. (    ) Através do preparo mental, do treinamento e da obediência às normas 

técnicas é possível neutralizar, completamente, os riscos em uma intervenção 

policial militar. 

 

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

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

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

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

por uma RPM e por um Departamento de Polícia Civil. 

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

processadas e encaminhadas às Instituições do Sistema de Defesa Social 

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

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

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

inserção dos resultados alcançados no sistema DDU.  
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C. (    ) O policiamento de meio ambiente tem por atribuição o policiamento ostensivo, 

em áreas urbanas e rurais, com finalidade de prevenir e de reprimir crimes e 

infrações administrativas contra o meio ambiente. Neste último caso, a 

atuação da PMMG na lavratura do auto de infração administrativa ambiental 

independe da celebração de convênios com os órgãos do Sistema Nacional 

do Meio Ambiente (SISNAMA) ou do Sistema Estadual de Meio Ambiente 

(SISEMA). 

D. (    ) A repressão qualificada dos delitos deve ser precedida por ações integradas 

de análise criminal e de análise de inteligência. A primeira medida, 

prioritariamente, ocupa-se da avaliação das informações espaciais e 

temporais normalmente decorrentes das consequências do ato delitivo, 

enquanto que a análise de inteligência busca agregar qualidade aos dados 

quantitativos pelo processamento metódico e sistemático dos dados e 

informações, com vistas a identificar as causas, os atores, as vinculações 

criminais e os fatores conexos. 

 

 

36ª QUESTÃO – À luz do que dispõe o Memorando n. 30.669.2/2015 - EMPM - 

(Filmagem de ocorrência policial e divulgação de imagem de terceiros), marque a 

alternativa CORRETA: 

 

A. (    ) Atualmente, enquanto não for editada a normatização correspondente, o 

policial militar está autorizado a usar em serviço dispositivo de filmagem de 

mãos livres, afixados no colete balístico ou na viatura policial, para o 

resguardo de sua atuação contra denúncias infundadas, desde que seja nas 

cores transparente ou predominantemente preta. 

B. (    ) É lícito ao policial militar divulgar, nas redes sociais (grupos criados nos 

aplicativos de mensagens instantâneas de smartphones, como por exemplo, o 

WhatsApp, Telegram, Viber, dentre outros), a imagem de terceiro filmada 

durante uma intervenção policial, sem que haja o seu consentimento e com o 

intuito de expô-lo a vexame ou à execração pública. 

C. (    ) O policial militar, durante o serviço, pode registrar imagens livremente com o 

seu aparelho de smartphone pessoal, mesmo que isso comprometa a sua 

segurança e a de terceiros. 

D. (    ) O policial militar, durante o serviço de patrulhamento, deve atuar no estado de 

prontidão denominado atenção e a utilização das ferramentas advindas das 

tecnologias móveis não interfere na manutenção desse estado de prontidão. 

 

 

37ª QUESTÃO – Considerando o que estabelece a Instrução n. 3.03.06/2012 - CG – 

GEACAR (Regula a criação e emprego do Grupo Especial para Atendimento à Criança 

e ao Adolescente em Situação de Risco e atuação da Polícia Militar de Minas Gerais 

em eventos de Defesa Social envolvendo crianças e adolescentes), marque a 

alternativa CORRETA:  
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A. (    ) O GEACAR é o Grupo Especial para o Atendimento à Criança e ao 

Adolescente em Situação de Risco e, dentre outras atribuições, realiza as 

atividades inerentes ao Programa Educacional de Resistência às Drogas e à 

Violência (PROERD) junto às escolas de sua área de atuação. 

B. (    ) O Conselho Tutelar é o órgão permanente e autônomo, de natureza 

jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos 

direitos da criança e do adolescente. 

C. (    ) Quando houver indícios da prática de ato infracional por adolescente, porém 

sem a configuração do estado de flagrância, os policiais militares realizarão 

um registro posterior dos fatos, que deverá ser encaminhado à Delegacia 

Especializada (se houver) ou à Delegacia local e ao Conselho Tutelar. 

D. (    ) Em caso de flagrante de ato infracional cometido por criança mediante 

violência ou grave ameaça à vítima, o policial militar deverá apreendê-la e 

encaminhá-la imediatamente à presença da autoridade policial competente. 

Na capital e nos municípios que possuam o serviço, o REDS será 

encaminhado à delegacia especializada. Nas demais localidades, para a 

delegacia local. 

 
 

38ª QUESTÃO – Tendo em vista as disposições do Caderno Doutrinário 2 (Tática 

Policial, Abordagem a Pessoas e tratamento às Vítimas), assinale a alternativa 

CORRETA: 

 

A. (    ) A posição de emprego da arma de fogo pode ser alterada, de acordo com a 

percepção do policial militar sobre o uso diferenciado de força, podendo variar 

de acordo com o comportamento do suspeito. O militar que aponta a arma 

para o abordado não precisa se manter nesta mesma posição durante toda a 

abordagem, se não for necessário. 

B. (    ) Durante uma abordagem a pessoa aparentemente desarmada, estando o 

abordado com ânimo cooperativo, o policial militar na função de verbalizador 

deverá estar coberto e abrigado, iniciar a abordagem na posição de guarda 

baixa ou guarda alta e manter constante verbalização, determinando ao autor 

que acate às ordens de busca, enquanto que o revistador/segurança deverá 

iniciar a abordagem na posição de arma localizada e adotar a postura de 

prontidão (mãos livres) quando realizar a aproximação para busca pessoal no 

suspeito. 

C. (    ) A supremacia de força é uma vantagem tática do policial militar em relação ao 

abordado para uma atuação segura. Esta vantagem é medida unicamente de 

forma quantitativa e está relacionada ao número de policiais militares que 

compõem a guarnição envolvida na abordagem policial. 

D. (    ) No caso de ocorrência policial envolvendo um juiz federal na condição de 

autor de crime de lesão corporal grave (crime afiançável) em situação de 

flagrância, os policiais militares deverão prendê-lo e registrar o Boletim de 

Ocorrência (BO/REDS) dirigido à autoridade policial, encaminhando-o à 

Delegacia de Polícia Civil da área onde ocorreu o fato.  
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39ª QUESTÃO – Considerando o disposto no Caderno Doutrinário 3 (Blitz Policial), 

marque a alternativa CORRETA: 

 

A. (    ) A blitz, que é um tipo de operação policial realizada em vias urbanas ou 

rurais, com a utilização de sinalização física, visual e sonora, para abordar 

veículos e seus ocupantes, não poderá ser realizada em conjunto com 

integrantes dos órgãos fazendários, de vigilância sanitária ou ambientais, 

devendo ser executada somente por policiais militares. 

B. (    ) Em uma blitz policial, o policial militar envolvido na operação não poderá 

acumular as funções de Comandante e Selecionador em nenhuma 

circunstância.  

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

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

dos princípios do policiamento comunitário, o policial militar não poderá 

prestar nenhuma informação relacionada à duração do empenho e à 

finalidade da operação em prol do bom andamento do serviço. 

D. (    ) Durante uma operação blitz policial, o PM Segurança deverá manter escuta 

ininterrupta das comunicações operacionais, de modo a captar informações 

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

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

intervenções policiais ou sobre envolvidos em crimes. Essas informações 

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

40ª QUESTÃO – Nos termos do Caderno Doutrinário 4 (Abordagem a veículos), 

assinale a alternativa CORRETA: 
 

A. (    ) Nas abordagens a motocicletas, utilizando-se a tática com posicionamento de 

viatura a 45º, o condutor será a primeira pessoa a ser conduzida ao setor de 

busca, na área de segurança, sendo recomendável que, antes de sair da 

motocicleta, ele retire o capacete e deixe-o com o passageiro. 

B. (    ) A interceptação, no contexto de uma operação de cerco, bloqueio e 

interceptação, é uma ação tática que consiste no posicionamento de policiais 

militares e viaturas em um ponto estratégico específico, dentro de um espaço 

geográfico, com a finalidade de bloquear, reduzir ou reter temporariamente o 

fluxo de veículos, permitindo o cerco ou a abordagem a veículos e pessoas.  

C. (    ) As abordagens a ônibus/micro-ônibus, por suas características físicas e 

capacidade de transporte de elevado número de passageiros, exigem o 

emprego do efetivo mínimo de seis policiais militares (01 PM Verbalizador, 02 

PM Revistador, 02 PM Segurança interna e 01 PM Segurança externa) e, por 

questões de segurança, independentemente da avaliação de risco, 

recomenda-se que, nos coletivos com três portas, a porta central permaneça 

aberta para viabilizar a entrada do PM Segurança externa. 

D. (    ) Em uma abordagem a veículos, considera-se área de risco todo o espaço 

livre em torno do veículo abordado (360º). Nessa área, existem ameaças, 

reais ou potenciais, que colocam em risco a segurança dos envolvidos, pelo 

fato de o policial militar não deter, ainda, o domínio da situação.  
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INSTRUÇÕES PARA REALIZAÇÃO DA PROVA DE REDAÇÃO 

 

1. Redija um texto dissertativo-argumentativo sobre o tema: “A utilização das mídias 
Sociais pela Polícia Militar de Minas Gerais para promover a Segurança Pública. ” 
 
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) cujo conteúdo versar sobre tema diverso do estabelecido; 
 
b) que fuja da tipologia, tema e proposta da redação; 
 
c) considerada ilegível ou desenvolvida em forma de desenhos, números, versos, 
espaçamento excessivo entre letras, palavras e parágrafos, bem como em códigos 
alheios à língua portuguesa escrita ou em idioma diverso do Português; 
 
d) que não for redigida com caneta de tinta azul ou preta; 
 
e) cujo texto seja, no todo ou em parte, cópia, transcrição ou plágio de outro 
autor; 
 
f) que apresentar qualquer escrita, sinal, marca ou símbolo que possibilite a 
identificação do candidato.  
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RASCUNHO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RASCUNHO 
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RASCUNHO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Corte aqui 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

RASCUNHO – GABARITO DO CANDIDATO 

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 

                    

 


