
                    
 

PROCESSO SELETIVO INTERNO PARA ADMISSÃO AOS CURSOS DE PILOTO PRIVADO DE 
AVIÃO/COMANDANTE DE OPERAÇÕES AÉREAS E PILOTO PRIVADO DE 

HELICÓPTERO/COMANDANTE DE OPERAÇÕES AÉREAS PARA O ANO DE 2018. 
 
 

PILOTO 2018 
 (Edital nº 03/2018, de 23 de março de 2018). 

Matemática, Física, Geografia, Inglês e Doutrina de Emprego.  
 
 
 

NOME: _____________________________________________________________. 

CPF: _________________________ IDENTIDADE:  _________________________. 

SALA: ___________________.                                                       DATA: 28/04/2018. 
 

 

 

 

INSTRUÇÕES AOS CANDIDATOS: 

 

1. Prova sem consulta. 

2. Abra este caderno de prova somente quando autorizado.  

3. Esta prova contém 40 (quarenta) questões valendo 3,0 (três) pontos cada e valor 

total de 120 (cento e vinte) pontos. 

4. Para cada questão existe somente uma resposta. 

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

caneta (tinta azul ou preta). É proibido o uso de lápis, lapiseira e borracha. 

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) será de 3 (três) horas incluindo o preenchimento da folha de respostas. 

8. É proibido o porte/posse na sala de prova, após iniciada esta, de aparelhos e 

equipamentos eletrônicos, telefones celulares, computadores, relógios de qualquer 

tipo, alarmes de veículo e similares. 

9. Iniciadas as provas, os candidatos somente poderão deixar a sala, e a esta 

retornar, exclusivamente para uso de sanitários ou bebedouros, depois de 

transcorrido o tempo mínimo de 1h, e devidamente acompanhados por fiscal do 

concurso. 

10. Caso o candidato esteja portando arma de fogo, esta não poderá estar municiada, 

alimentada e carregada, durante a realização da prova. 

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

devidamente preenchidos, conferidos e assinados. 

                 

 

 
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 

CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 
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MATEMÁTICA 
 
 

1ª QUESTÃO - "Geometricamente, o valor absoluto de um número real x é igual à 
distância da imagem de x na reta numérica até sua origem”.  

Na figura abaixo está representado um ciclo trigonométrico e sabe-se que     
  

 
 rad. 

Diante do exposto, determine o ponto A' sobre o eixo x, simétrico ao ponto A em relação 

ao eixo y e assinale a alternativa que corresponde à medida do segmento    ̅̅ ̅̅̅ . 

Considere:                  
 

 
                 

√ 

 
              

 
 
A. (    ) 0. 

B. (    )  √ . 
C. (    ) 1. 

D. (    )  
√ 

 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2ª QUESTÃO - A figura abaixo representa a hélice de um aeromodelo formada por três 
pás centralizadas numa circunferência de raio 20 cm. Ao montar essa hélice, deve-se 
garantir que o ângulo entre uma pá e outra seja o mesmo. Demarcando os pontos A, B e 
C sobre a circunferência determinam-se os arcos AB, BC e CA que auxiliam no 
posicionamento das pás. Qual o comprimento de cada arco determinado?  
 

Considere:      
 
A. (    ) 40 cm. 
B. (    ) 120 cm. 

C. (    )  
  

 
 cm. 

D. (    )  400 cm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



PROCESSO SELETIVO INTERNO PARA ADMISSÃO AOS CURSOS DE PILOTO PRIVADO DE AVIÃO E PILOTO PRIVADO DE HELICÓPTERO - 2018 

 

 
 

CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO – A BUSCA PELA EXCELÊNCIA EM CONCURSOS.                       4 

3ª QUESTÃO - Planejando se preparar para o concurso, um candidato solicitou a um 
professor o número de aulas necessárias para cumprir o programa de Matemática. 
Foram propostas aulas de 45 minutos, 3 vezes por semana, durante 20 semanas. 
Porém, devido a data da prova, o candidato dispõe de apenas 12 semanas para estudo. 
Considerando a carga horária total proposta, qual o tempo semanal necessário para 
cumprir todo o programa de Matemática com essa nova condição? 
 
A. (    ) 1 hora e 21 minutos. 
B. (    ) 4 horas e 15 minutos. 
C. (    ) 5 horas. 
D. (    ) 3 horas e 45 minutos. 

 
 
 
 
 
 
 
4ª QUESTÃO - Um litro de solução para limpeza de peças metálicas é composto de 20% 
de antioxidante e 80% de água. Para uso adequado, essa solução deve ser diluída em 
três litros de água. Após a diluição, qual porcentagem do volume final é antioxidante? 
 
A. (    ) 0,5%. 
B. (    ) 7%. 
C. (    ) 20%. 
D. (    ) 5%. 

 
 
 
 
 
 
 
5ª QUESTÃO - Na figura, os triângulos ABC e DAC são retângulos com ângulos de 90° 

nos vértices B e A, respectivamente. Sabendo-se que AB = 2√  cm,   ̂     e 

  ̂     , qual é, em centímetros, a medida do segmento   ̅̅ ̅̅ ?  
 
 

A. (    )  √    . 

B. (    )  √    . 

C. (    ) 
 √ 

 
   . 

D. (    ) 4 cm. 
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6ª QUESTÃO – Um reservatório de água tem a forma de um prisma regular de altura h= 

4√  dm. Sabe-se que a base é um hexágono regular de lado medindo metade da altura. 
Qual é a capacidade deste reservatório em litros?  
 
A. (   )  72 litros. 
B. (   )  216 000 litros. 
C. (   )  216 litros. 

D. (   )  144+18√  litros. 
 
 

 

 

 
7ª QUESTÃO – Na figura, as três circunferências de raio 2 cm são tangentes. Calcule a 
área da região hachurada e marque a alternativa CORRETA que corresponde a essa 
área. 
 

A. (    ) 4√  - 2   

B. (    )  √  -    

C. (    ) 4√  

D. (    )  √  - 
  

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
8ª QUESTÃO – Considere que a figura ABCD é um retângulo, AB =10 m e AD= 6m. Se 
BE é um arco de círculo com centro no vértice C, qual é, em metros quadrados, a área 
da região hachurada?  
 
A. (    ) 3 (16 - 3   ) m2 

B. (    ) 9 (4 -     m2 

C. (    ) 12 (4 -    ) m2 

D. (    ) 3 ( 4+ 3   ) m2 
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FÍSICA 
 

9ª QUESTÃO - Uma clássica experiência imaginária de física é denominada de “O 
Macaco e o Caçador” que pode ser descrita no quadro abaixo:  
 

 
 
Nesta situação o que irá acontecer com o projétil e o macaco? 
 
A. (    ) O projétil passa acima do macaco. O projétil segue em linha reta, pois está em 

alta velocidade. Neste caso o macaco irá cair verticalmente e o projétil não o 
acerta.   

B. (    ) O projétil acerta o macaco. O projétil segue em uma trajetória parabólica 
devido à gravidade terrestre e acerta o macaco que irá cair verticalmente. 

C. (    ) O projétil passa abaixo do macaco. Como a massa do projétil de canhão é 
muito maior que a do macaco sua aceleração para baixo será maior que a do 
macaco. 

D. (    ) O projétil passa abaixo do macaco. Como o projétil parte com uma certa 
velocidade e o macaco inicialmente está parado o caçador não acerta o alvo. 
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10ª QUESTÃO - A figura ilustra um avião em pleno voo. No instante apresentado, o 
avião possui velocidade constante de 900 km/h.  
 
As forças indicadas são FS = força de sustentação, P= peso do avião, Fm= força de 
propulsão do motor, Aar= força de arrasto exercida pelo ar sobre o avião. 
 

                              
 
Adaptado de:<https://pt.pngtree.com/freepng/cartoon-airplane-creative-side-view_1014221.html>Acesso em: 23 mar. 2018. 

 
O avião possui massa de 10 toneladas (1 ton = 1 000 kg), e o motor fornece uma força 
de propulsão no valor de 2 000 N. Considerando o instante apresentado na figura, os 
módulos da força de sustentação FS e da Força de arrasto Aar ,valem respectivamente: 
(Considere g=10 m/s2) 
 
A. (    ) 2 000 N e 100 000 N 
B. (    ) 10 000 N e 2 000 N 
C. (    ) 2 000 N e 10 000 N 
D. (    ) 100 000 N e 2 000 N 

 
 
 
 
11ª QUESTÃO - Um policial observa um avião voando e sonha em um dia ser um piloto 
da aeronave. Neste momento ele ouve o som do avião e observa que o mesmo parece 
vir de uma direção diferente daquela em que está enxergando o veículo aéreo. A região 
é plana, arejada e sem obstáculos para o som.   
 
Esta situação pode ser explicada porque: 
 
A. (    ) a velocidade do som é maior que a velocidade da luz no ar. 
B. (    ) a velocidade do som e da luz são iguais no mesmo meio de propagação. 
C. (    ) a velocidade do som é menor que a velocidade da luz no ar. 
D. (    ) a onda luminosa é do tipo transversal e a onda sonora é  do tipo longitudinal. 
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12ª QUESTÃO - Leia o texto a seguir. 
 

 
 
Disponível em:<https://www.humorcomciencia.com/blog/239-polias/> Acesso em: 22 mar. 2018. 

 
Suponha que a força feita pelo personagem no 2º quadrinho seja de 100 N. Considere 
que os fios do sistema têm pesos desprezíveis e as polias são ideais. Nessa situação, 
desprezando-se as forças de atrito nas polias, a força que será aplicada pelo sistema de 
roldanas e polias na espada Excalibur será de: (supondo os cabos inextensíveis e de 
massa desprezível)  
  
A. (    ) 50 N 
B. (    ) 800 N 
C. (    ) 400 N 
D. (    ) 25 N 
 
 
13ª QUESTÃO - Um cubo maciço, feito de cortiça, cujo volume é 200 cm3 encontra-se 
em equilíbrio em um recipiente contendo água, conforme a figura abaixo.  

 
 

- massa específica da cortiça = 0,24 g/cm3  
- massa específica da água = 1,0 g/cm3 
 
O volume do cubo, em cm3 que está submerso, é: 
 
A. (    ) 24 
B. (    ) 84 
C. (    ) 100 
D. (    ) 48 
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14ª QUESTÃO - Certa quantidade de hélio gasoso à pressão Pi está contido em um 
recipiente fechado. Nele foram realizadas duas transformações gasosas 
representadas no gráfico a seguir. 

 

 
 
- No processo I esse gás é aquecido da temperatura inicial Ti até à temperatura Tf. 
- No processo II um pequeno orifício é aberto e lentamente deixa sair 25% da quantidade 
de gás do interior. 
 
Baseado nas informações descritas, podemos afirmar que a: 
 
A. (    ) transformação II é do tipo Isobárica. 
B. (    ) transformação I é do tipo Isovolumétrica. 
C. (    ) transformação II é do tipo Isovolumétrica. 
D. (    ) transformação I é do tipo Isotérmica. 
 
 

 

15ª QUESTÃO - A residência de dona Helena é protegida por um fusível de 30 A. A 
tensão elétrica na casa de dona Helena é de 110 V e o circuito elétrico residencial é 
ligado em paralelo. O número máximo de lâmpadas, cuja resistência ôhmica é de 220 Ω, 
que podem ser ligadas simultaneamente sem que o fusível interrompa a corrente no 
circuito é: 
 
A. (    ) 30 lâmpadas.   
B. (    ) 60 lâmpadas. 
C. (    ) 15 lâmpadas. 
D. (    ) 04 lâmpadas. 
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16ª QUESTÃO - Um músico afina uma corda de nota MI de seu violão, para que ela 
vibre com uma frequência mínima de 680 Hz. A parte vibrante das cordas do violão do 
músico mede 70 cm de comprimento, como mostrado nesta figura. 

 
Adaptado de :<https://www.flickr.com/photos/isisramona/3827510487> Acesso em: 23 mar. 2018. 
 
 

O valor da velocidade de propagação de uma onda na corda MI do violão vale 
aproximadamente (em m/s): 
 
A. (    ) 486. 
B. (    ) 476. 
C. (    ) 952. 
D. (    ) 971. 

 
 
 
 

 GEOGRAFIA 
 
 

17ª QUESTÃO – A força de gravidade da Terra possibilitou a retenção dos gases que 
inicialmente formaram a atmosfera do planeta. Essa atração é responsável, portanto, 
pela pressão que as centenas de quilômetros das camadas de gases exercem sobre as 
pessoas e toda a superfície terrestre. Há, no entanto, grandes variações na pressão 
atmosférica, associadas às diferenças de altitude e temperatura. Marque a alternativa 
CORRETA: 

 
A. (    ) As variações de pressão atmosférica associadas a diferentes temperaturas se 

devem ao princípio de dilatação e contração dos gases. 

B. (    ) No nível do mar, a pressão é menor do que em altitudes mais elevadas, pois a 

espessura da camada de ar é maior sobre essa área. 

C. (    ) Essas diferenças de pressão dão origem aos fluxos de ar denominados, 

ventos de oeste, que se deslocam das latitudes médias em direção à região 

equatorial na baixa atmosfera. 

D. (    ) As diferenças de pressão provocam o deslocamento do ar atmosférico das 

áreas de baixa pressão para as de alta pressão, ou seja, de áreas mais frias, 

para outras mais quentes, tanto no sentido vertical quanto horizontal. 
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18ª QUESTÃO – Leia o texto abaixo: 
 
Sudeste mais frio do que o Sul 
 
Temperaturas muito baixas ainda foram registradas ao amanhecer desta quarta-feira, 30 

de junho de 2010, em várias cidades da Região Sudeste, até menores do que no Sul do 

país, onde normalmente ocorrem as menores temperaturas. O sul de Minas Gerais era a 

região mais fria do Brasil no início da manhã desta quarta-feira. As medições 

automáticas feitas pelo Instituto Nacional de Meteorologia registraram 0,2ºC abaixo de 

zero em Monte Verde. O aeroporto de Poços de Caldas amanheceu com apenas 2ºC. 

Maria da Fé também amanheceu gelada e a temperatura mínima por lá foi de 3,8ºC. Em 

São Paulo, a geada voltou a se formar pelo terceiro dia consecutivo em Campos do 

Jordão, no alto da Serra da Mantiqueira. A temperatura por lá baixou para 3,7ºC. O 

Instituto Nacional de Meteorologia registrou geada também em Maria da Fé e Caldas, 

onde a mínima foi de 2,2ºC.   

https://www.climatempo.com.br/noticias/4678/sudeste-mais-frio-do-que-o-sul/ 

 

Marque a alternativa CORRETA que indica alguns fatores que ocasionaram as 

temperaturas mais baixas na região sudeste em comparação com as regiões do sul:  

 
A. (    ) O relevo serrano foi o principal influenciador das baixas temperaturas na 

região sudeste. 

B. (    ) Uma maior quantidade de nuvens na região sudeste do Brasil, normal neste 

período, foi o que motivou as temperaturas mais baixas do que as do sul. 

C. (    ) A baixa umidade do ar na região sul, nesta época do ano, contribuiu em muito 

para as baixas temperaturas. 

D. (    ) Deslocamento de uma massa polar fria foi um dos principais motivadores das 

baixas temperaturas no sudeste brasileiro, em relação ao sudeste.  

 

19ª QUESTÃO – Escala cartográfica é a medição que indica a proporção equivalente 
entre uma área real e a sua representação cartográfica, ou seja, é a representação de 
uma determinada localidade da superfície terrestre de forma “reduzida” para caber em 
um mapa. Ao analisar um mapa, pode-se constatar que a distância entre duas cidades, A 
e B, era 30 cm. Sabe-se que a distância real, em linha reta, da cidade A até a cidade B, 
equivale a 1.500km.  
 
Os dados nos indicam que o mapa observado se encontra na escala de:  
 
A. (   )  1 : 5 000 000. 
B. (   )  1 : 500. 
C. (   )  1 : 150 000. 
D. (   )  1 : 15 000 000. 
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20ª QUESTÃO – Os rios voadores são “cursos de água atmosféricos”, formados por 
massas de ar carregadas de vapor de água, muitas vezes acompanhados por nuvens, e 
são propelidos pelos ventos. Essas correntes de ar invisíveis carregam a umidade da 
bacia amazônica para o centro-oeste, sudeste e sul do Brasil. 
 
http://riosvoadores.com.br/o-projeto/fenomeno-dos-rios-voadores/ Acesso em: 20 março 2018. 
 
Com base no trecho acima, analise as assertivas abaixo: 
 
I - Quando a umidade encontra a cordilheira dos Andes, uma parte precipita formando 

as cabeceiras dos rios da Amazônia e a outra parte retorna para a região de origem, 

onde se dissipará para as outras regiões. 

II - Na fase final, os rios voadores ainda podem alimentar os reservatórios de água do 

sudeste e nordeste, se dispersando pelo oceano Atlântico.  

III - Na faixa equatorial do oceano atlântico ocorre intensa evaporação e 

evapotranspiração. É lá que o vento carrega-se de umidade. 

IV - A intensa evapotranspiração e condensação sobre a Amazônia produz a sucção dos 

alísios, bombeando esses ventos para o interior do continente, gerando chuvas e 

fazendo mover os rios voadores. 

Estão CORRETAS as assertivas: 
 

A. (    ) I e II apenas. 
B. (    ) Todas estão corretas. 
C. (    ) I, II e IV apenas. 
D. (    ) III e IV apenas. 

 
 

 
 
21ª QUESTÃO – Sobre os processos de formação do relevo terrestre, processos 
endógenos e exógenos, é CORRETO afirmar: 

 
A. (   )  Os processos endógenos dividem-se em físicos e químicos. As alterações das 

rochas pela ação física e química é denominada intemperismo ou 
meteorização.  

B. (   )  A orogênese, movimentos da superfície terrestre, ocorre através do 
enrugamento ou dobramento das camadas de rochas sedimentares. 

C. (   )  As forças exógenas comandam a formação do relevo através do 
condicionamento estrutural no interior da Terra. Manifestam-se pela dinâmica 
da litosfera através da tectônica de placas. 

D. (   )  Os processos endógenos atuam na superfície da crosta continental através da 
atmosfera. São os responsáveis pela esculturação do relevo.  
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22ª QUESTÃO – A formação e os tipos de rochas estão relacionados aos fenômenos 
naturais de forças endógenas – como o vulcanismo – e aos processos exógenos – como 
o transporte de fragmentos de rochas feito pela água ou pelo vento. Rochas originadas 
do magma e de processos de erosão estão diretamente ligadas em sua origem e podem 
sofrer metamorfose e serem transformadas em outras rochas. Independentemente do 
tipo de rocha, todas estão envolvidas em um processo cíclico, denominado ciclo das 
rochas. Sobre esta consideração analise as questões a seguir e marque a alternativa 
CORRETA: 

 
A. (   )  As rochas vistas hoje na superfície terrestre poderão voltar a fazer parte do 

magma pelo processo de fusão, se forem deslocadas para profundidades 

maiores e parcialmente fundidas, seus minerais serão recristalizados e, caso 

voltem à superfície, serão rochas sedimentares. 

B. (   )  Após a fusão da rocha e sua transformação em magma, ocorre eventualmente 

o processo de resfriamento e a consequente solidificação. Quando este 

evento ocorre em superfície ela recebe o nome de rocha ígnea extrusiva. 

C. (   )  As rochas metamórficas podem sofrer compactação e sedimentação e dar 

origem a rochas sedimentares. 

D. (   )  As rochas sedimentares ao penetrarem em regiões mais profundas e com 

altas temperaturas rapidamente se fundem e se transformam em rochas 

ígneas. 

 
 
23ª QUESTÃO – Em relação à dinâmica das massas de ar, analise as assertivas a 
seguir. 
 
I - As massas de ar são importantes no estudo do tempo e do clima porque os 

influenciam diretamente na área na qual predominam. 
II - As massas de ar originam-se em áreas onde existem condições que favoreçam o 

desenvolvimento de corpos de ar horizontais e uniformes. 
III - Quando duas ou mais massas de ar de características diferentes se encontram, elas 

se misturam, formando uma zona de transição, que recebe influências das massas 
envolvidas se apresentando como uma zona de instabilidade meteorológica. Essa 
faixa de ar recebe o nome de frente. 

IV - Quanto mais tempo uma massa de ar permanece em sua área de origem, antes de 
se deslocar, mais afetada será pelas características térmicas do local. 

 
Estão CORRETAS as assertivas:  
 
A. (   )  I, II e IV apenas. 
B. (   )  III e IV apenas. 
C. (   )  I, II e III apenas. 
D. (   )  Todas estão corretas. 
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24ª QUESTÃO – O relevo brasileiro apresenta três tipos de unidades geomorfológicas 
que refletem sua gênese: planaltos, depressões e planícies. Observe o perfil Leste-Oeste 
das regiões Centro-oeste e Sudeste apresentado abaixo: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

Em relação ao perfil Leste-Oeste das regiões Centro-oeste e Sudeste, analise as 
assertivas a seguir. 
 
I - Na área I observa-se a Planície e Pantanal Mato-Grossense. Corresponde a uma 

área de deposição de sedimentos aluviais recente, com altitudes entre 100 e 150 
metros. 

II - A área II representa os Planaltos e Chapadas do Paraná, área esta, que engloba 
terrenos sedimentares circundados por depressões periféricas ou marginais. 

III - Na área III observa-se uma Depressão Periférica, cujo modelado foi esculpido em 
função de influencias tectônicas e também processos erosivos. 

IV - A área IV representa os Planaltos e Serras do Atlântico Leste-Sudeste. Esta unidade 
apresenta modelado constituído por morros com formas de topos convexos, definida 
como “domínio dos mares de morros”. 

 
 
Estão CORRETAS as assertivas:  
 
A. (     )     I, III e IV apenas. 
B. (     )     II e III apenas. 
C. (     )    Todas estão corretas. 
D. (     )     II e IV apenas. 
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INGLÊS 
 

 
science.howstuffworks.com/virtual-military1.htm 
pic: https://s.hswstatic.com/gif/virtual-reality-military-7.jpg  

 
          Out of all the earliest VR technology applications, military vehicle simulators have 
probably been the most successful. Simulators use sophisticated computer models to 
replicate a vehicle's capabilities and limitations within a stationary -- and safe -- computer 
station. 
          Possibly the most well-known of all the simulators in the military are the flight 
simulators. The Air Force, Army and Navy all use flight simulators to train pilots. Training 
missions may include how to fly in battle, how to recover in an emergency, or how to 
coordinate air support with ground operations. 
All three branches use hardware developed by the military as well as from third-party 
vendors. Because of this, many of the flight simulators they use are different from one 
another. Often, this can cause difficulty when linking systems together -- simulated 
enemies may not appear in the same point of space for multiple pilots, for example. 
Currently, there's a big push to create better networks among simulators to facilitate 
coordinated training missions. 
          Although flight simulators may vary from one model to another, most of them have 
a similar basic setup. The simulator sits on top of either an electronic motion base or 
a hydraulic lift system that reacts to user input and events within the simulation. As the 
pilot steers the aircraft, the module he sits in twists and tilts, giving the user haptic 
feedback. The word "haptic" refers to the sense of touch, so a haptic system is one that 
gives the user feedback he can feel. A joystick with force-feedback is an example of a 
haptic device. 
          Some flight simulators include a completely enclosed module, while others just 
have a series of computer monitors arranged to cover the pilot's field of view. Ideally, the 
flight simulator will be designed so that when the pilot looks around, he sees the same 
controls and layout as he would in a real aircraft. Because one aircraft can have a very 
different cockpit layout than another, there isn't a perfect simulator choice that can 
accurately represent every vehicle. Some training centers invest in multiple simulators, 
while others sacrifice accuracy for convenience and cost by sticking to one simulator 
model. 
 
 
25ª QUESTÃO - Check the option that best describes the general idea of the text: 
 
A. (   )  The text briefly depicts the use of simulators in many ways though the most 

effective results are those related to military forces, due to the earliest VR 
technology applications. 

B. (   )  The text "How Virtual Reality Military Applications Work" is a portrait of the best 
applications of VR that could be done. It shows examples of sophisticated 
computer models and their effective use by the Army. 

C. (   )  An important issue in the text is that VR technology is fundamental to the 
development of better technologies and successful pilots. They have been 
practiced with those simulators reaching only great positive results. 

D. (   )  It is shown in the text the preponderance of VR applications in military vehicle 
simulators highlighting the use of flight ones, the diversity of simulators and its 
consequences as well.  

https://science.howstuffworks.com/air-force.htm
https://science.howstuffworks.com/army.htm
https://science.howstuffworks.com/navy.htm
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26ª QUESTÃO – All three branches use hardware developed by military as well as from 
thrid-party vendors. Because of this, many of the flight simulators they use are different 
from one another. Often, this can cause difficulty when linking systems together – 
simulated enemies may not apeear in the same point of space for multiple pilots, for 
example. 
 
According to the short text above, it is CORRECT to say that: 
 
 
A. (   )  The flight simulators are used in different form in Air Force, Army and Navy. 
B. (   )  Many of the flight simulators used by the three branches stimulate enemies not 

apear in the point of space. 
C. (   )  The use of hardware developed by the military makes many of the flight 

simulators different from each other. 
D. (   )  All three branches use hardware developed by third-party vendors in the same 

point. 
 
 
27ª QUESTÃO - According to the text, it is CORRECT to say that: 
 
A. (   )  Pilots once trained by the Air forces must move to the Army or Navy. 
B. (   )  There are pilots being trained in the Army, Navy and Air forces. 
C. (   )  The Air forces are in charge of flight simulators only. 
D. (   )  Pilots are not allowed to work in the Army or in the Navy. 
 
 
28ª QUESTÃO - According to the text, all characteristics mentioned below may damage 
direct or indirectly the coordinated training missions BUT one. Tick this one: 
 
A. (   )  Most of the simulators have a similar basic setup. 
B. (   )  Simulated enemies may not appear in the same point of space for multiple 

pilots. 
C. (   )  Difficulty may be caused by linking systems together due to different software. 
D. (   )  Some hardware is developed by the military and some by third-party vendors. 
 
 
29ª QUESTÃO - The simulator reacts to user input and events within the simulation. 
According to this, relate the events in the order they occur: 
 
(       )        The model twits and tilts. 
(       )        The pilot sits in the aircraft simulator. 
(       )        The pilot steers the aircraft. 
(       )        The users receive the haptic feedback. 
 
A. (   )  4 - 2 - 1 – 3 
B. (   )  3 - 1 - 2 - 4 
C. (   )  3 - 4 - 2 - 1 
D. (   )  2 - 1 - 3 - 4 
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For questions 30, 31 and 32 read the text below: 
 
 

„The Reference in Single-Engine Helicopters‟ 
 

The multipurpose, single-engine AS350 B2, 
powered by a 732 shp (546 kW) Safran Arriel 
1D1 engine, has an outstanding proven track 
record. Its flexibility and low acquisition cost 
have made it a very sought-after helicopter 
capable of performing a wide range of missions 
including; passenger transportation, aerial work, 
training, observation, firefighting and law 
enforcement, among others. With its spacious 
and comfortable cabin accommodating one pilot 
plus up to 6 passengers, the AS350 B2 is 

especially appreciated for its passenger transportation capabilities for VIP missions, 
tourist flights and public service tasks. Furthermore, its wide cabin and panoramic view 
ensures optimum visibility for both passengers and crew. 
The AS350 B2 is an excellent utility helicopter able to carry external load of more than 1 
ton (2,200 lbs). Thanks to its high useful load, it is well suited for all missions requiring 
various types of equipment including; police, news-gathering, medical transportation and 
utility operations. With a very short reconfiguration time (less than one hour), this single-
engine aircraft is able to complete various missions quickly and efficiently. 
 
Source: https://www.airbushelicopters.ca/product/as350-b2/ 

 
30ª QUESTÃO - According to the text, what makes the AS350 B2 a very attractive 
aircraft? 
 
A. (   )  Its adaptability and low acquisition cost. 
B. (   )  Its outstanding Safran Arriel 1D1 single-engine. 
C. (   )  The firefighting features that enable the chopper to be special. 
D. (   )  Its unbelievable passenger transportation capability. 
 
 
31ª QUESTÃO – Thanks to its high useful load, it is well suited for all missions requiring 
various types of equipment including; police, new-gathering, medical transportation and 
utility operations. 
 
Regarding useful load, it is CORRECT to say that: 

 
A. (   )  the resulting thrust of the main rotor forces is upward, so that a downward 

force is exerted on the mass of air. 
B. (   )  it is the procedure between the cruise flight and the hovering flight (which in 

this case must be done within the solo effect). 
C. (   )  it is a large twin-engine, used for troop movements, artillery and refueling on 

the battlefield. 
D. (   )  it is total cargo transported by the aircraft including oil, gasoline, crew, 

equipment required for operation, passengers and cargo. 
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32ª QUESTÃO – According to the text, it is CORRECT to say that: 
 
A. (   )  The use of the AS350 B2 is much more common for rescue purposes than 

either VIP missions or tourist flights. 
B. (   )  It takes up to two hours for a reconfiguration time of the AS350 B2 for a new 

mission. 
C. (   )  Passengers and crew are both able to have an all-around outlook from the 

aircraft. 
D. (   )  The AS350 B2 is able to carry no more than one ton of external load. 
 
 

 

 

DOUTRINA DE EMPREGO 

   

33ª QUESTÃO – De acordo com o estudo de RODRIGUES, Rodrigo Sousa: “Óculos de 

Visão Noturna: Pressupostos Doutrinários para o Radiopatrulhamento Aéreo. 

2015”, analise as assertivas abaixo: 

  

I - Não há regulamentação brasileira específica para a utilização do sistema de imagens 

de visão noturna para as aeronaves civis. 

II - Os óculos de visão noturna adquiridos pelo Btl RpAer são do modelo M949-CK–

AN/AVS-9 e tem um campo de visão limitado a 90 graus em comparação com os 200 

graus a olho nu (desassistido). Essa limitação é compensada pela utilização de 

técnicas adequadas de escaneamento do ambiente. 

III - Para se manter a experiência recente de proficiência técnica no voo com óculos de 

visão noturna, o estudo sugere que o Btl RpAer considere o período de 180 dias 

como base, dentro do qual o tripulante deva ter cumprido no mínimo 3 operações 

com o emprego de óculos de visão noturna. 

IV - O emprego de óculos de visão noturna a bordo de aeronaves somente é possível 

após um serviço de compatibilização das luzes internas e externas da aeronave. Tal 

serviço ajustará as luzes de forma que sua radiação não interfira com a tecnologia 

presente nos tubos de intensificação da luz dos óculos de visão noturna. 

V - O emprego de óculos de visão noturna possibilitará o voo em regiões onde as 

condições de voo não estejam visuais, ou seja, em condições de voo por 

instrumentos. 

  

Estão CORRETAS as assertivas: 

  

A. (   )  Todas estão corretas. 

B. (   )    I e IV, apenas. 

C. (   )  I, II e IV, apenas. 

D. (   )  II, III e V, apenas. 
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34ª QUESTÃO – O emprego de helicópteros nas atividades de polícia ostensiva e 

defesa civil é fundamental para o êxito das missões. No Relatório de missão: enchente 

Leste Mineiro, Belo Horizonte, 2013, o emprego de helicópteros foi essencial para 

apoiar as operações nos locais onde não havia acesso terrestre. Porém, para que estas 

operações aéreas fossem levadas a efeito com eficiência, uma estrutura do Batalhão de 

Radiopatrulhamento Aéreo demonstrou-se importante. Com fundamento no relatório ora 

mencionado, marque a alternativa CORRETA: 

  

A. (   )  O serviço de transporte de água e alimentos para os locais sem acesso 

terrestre foi o diferencial das missões do Batalhão de Radiopatrulhamento 

Aéreo. 

B. (   )  A estrutura do Sistema de Coordenação de Operações (SCO) revelou-se o 

diferencial do Batalhão de Radiopatrulhamento Aéreo. 

C. (   )  A importância de uma estrutura de fornecimento de combustíveis ficou 

evidente durante a operação no leste do Estado. A constatação é muito 

simples. Sem combustível o helicóptero não voa. 

D. (   )  A estrutura de manutenção de aeronaves montada na região afetada 

possibilitou o engajamento do helicóptero nas diversas missões de socorro às 

vítimas da enchente. 

 

 

35ª QUESTÃO – As estatísticas de criminalidade violenta apontam que o maior índice 

destas ocorrências se dá no período noturno. Assim, o emprego de helicópteros em 

apoio às atividades de polícia ostensiva no período entre o pôr e o nascer do sol trata-se 

de uma necessidade. Porém, para que tais operações aéreas sejam executadas com 

sucesso, importante obedecer às regras da segurança operacional aeronáutica. Com 

fundamento na pesquisa realizada por MAGALHÃES, Messias Alan de. 

Radiopatrulhamento Aéreo na Polícia Militar de Minas Gerais: o voo noturno em 

análise. Belo Horizonte, 2009, marque a alternativa CORRETA em relação ao acidente 

ocorrido com o helicóptero da Polícia Militar do Mato Grosso: 

  

A. (   )  O piloto contrariou as normas aeronáuticas (BRASIL, 2007) ocasionando 

elevada condição de risco à tripulação e ao equipamento de forma 

desproporcional aos benefícios que poderiam advir do cumprimento da 

missão, não verificando, portanto, a incidência de motivo que justificasse o 

descumprimento da referida norma. 

B. (   )  O helicóptero apresentou problema mecânico. 

C. (   )  A jornada de trabalho adotada pelo GRAER (Grupamento de Resgate Aéreo – 

nome da divisão de resgate da PM-MT - à época do acidente) não interferiu no 

evento fatídico. 

D. (   )  Não houve interferência das condições meteorológicas na queda da aeronave. 
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36ª QUESTÃO – Sobre a “Integração dos Recursos Aéreos do Corpo de Bombeiros 
Militar e da Polícia Militar no Estado de Minas Gerais”, proposta por BRANDES, 
Márcio Ferreira. 2005, é INCORRETO afirmar que: 
  

A. (   )  Uma possível integração não deverá fundir os grupamentos aéreos das duas 

Instituições envolvidas, pelo contrário, deverá permitir e estimular a 

peculiaridade de cada qual dentro de seu próprio espaço de atuação. 

B. (   )  O atendimento de ocorrências de uma Instituição por guarnição aérea 

integrada exclusivamente por militares da outra Corporação é contraindicado. 

C. (   )  É viável a integração da qualificação e treinamento dos integrantes dos 

grupamentos aéreos das duas Instituições envolvidas. 

D. (   )  As guarnições integradas ou mistas, quais sejam, aquelas compostas por 

militares das duas corporações, não será possível. 

  

  

37ª QUESTÃO – De acordo com CORREA, Sandro Vieira. 2017, em seu estudo sobre a 

“Gestão Integrada da Manutenção das Aeronaves da Administração Pública Direta 

do Governo do Estado de Minas Gerais”, analise as assertivas abaixo: 

  

I - Homologar uma oficina é um dos objetivos das organizações que operam aeronaves. 

Os trabalhos de manutenção terceirizados são dispendiosos e nem sempre 

realizados no tempo necessário à demanda do operador. 

II - Ficou constatado o nivelamento da gestão da manutenção das aeronaves dos 

órgãos operadores da Administração Pública Direta do governo de Minas Gerais. 

III -  A gestão do helicóptero Esquilo - Airbus H125 foi analisada para o estudo de caso 

da diferença da gestão de manutenção de aeronaves realizada pelos órgãos da 

Administração Pública Direta de Minas e do que uma manutenção integrada poderia 

agregar aos operadores de aeronaves. 

IV - A utilização de um hangar específico para a execução dos trabalhos de manutenção 

nas aeronaves operadas pelos órgãos da Administração Pública Direta do Estado 

não traria benefícios, pois hangares que conjugam trabalhos de manutenção e 

operacionalidade não tendem a ter maiores problemas de ocorrências de solo. 

V - A integração da manutenção de aeronaves traria vantagens ao estado, pelo 

aprimoramento do gasto público. 

  

 Estão INCORRETAS as assertivas: 

 

A. (   )  Todas estão incorretas. 

B. (   )  II e IV, apenas. 

C. (   )  I, II e III, apenas. 

D. (   )  IV e V, apenas. 
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38ª QUESTÃO – Sobre o Estudo de SAMPAIO, Didier Ribeiro. “Análise dos Critérios 

Institucionais para Instalação de Bases Desconcentradas do Batalhão de 

Radiopatrulhamento Aéreo da Polícia Militar de Minas Gerais. 2017”, analise as 

assertivas abaixo: 

  

I - O autor descreve os processos de desconcentração de Companhias de 

Radiopatrulhamento Aéreo, colocadas em curso ao longo dos últimos anos pelas 

Instituições policial-militares dos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Rio 

Grande do Sul. 

II - Para a proposição das definições institucionais que nortearão o processo de 

instalação das futuras bases desconcentradas do Comando de Aviação do Estado, 

utilizar-se-ão três critérios como balizadores técnicos para a PMMG: posição 

geográfica, crimes violentos, efetivo de policiais militares. 

III - A ausência do fornecimento regular de combustível nos aeródromos deve ser 

interpretada como fator impeditivo a instalação de uma nova base regional 

desconcentrada. 

IV - O estudo concluiu que a cidade de Poços de Caldas (18ª RPM), de acordo com os 

critérios técnicos que balizaram a prioridade para a criação das próximas BRAvE por 

macrorregião da PMMG, alcançou a ordem de prioridade 1, sendo então a 5ª BRAvE 

do COMAVE. 

V - Para fins de desconcentração, o estudo desconsiderou 10 (dez) Regiões da PMMG, 

pela justificativa da proximidade com as bases aéreas do COMAVE: alguns 

municípios já as sediam e outros distam em até 55 milhas náuticas (102 

quilômetros), o que representa o tempo máximo de 01 (uma) hora de voo de 

helicóptero para o atendimento, o qual é suficiente para a efetiva ação de resposta. 

  

Estão INCORRETAS as assertivas: 

  

A. (   )  Todas estão incorretas. 

B. (   )  II, IV e V, apenas. 

C. (   )  I, II e III, apenas. 

D. (   )  III e IV, apenas. 

  

 39ª QUESTÃO – Sobre o Estudo de OLIVEIRA, Windson Jeferson Mendes de. 

“Cenários prospectivos para a aviação da Polícia Militar de Minas Gerais”. 2013, o 

pesquisador, após aplicar a metodologia da pesquisa, definiu (10) dez eventos 

portadores de futuro relacionados ao Batalhão de Radiopatrulhamento Aéreo. Marque a 

alternativa que NÃO contém um evento portador de futuro para o Batalhão de 

Radiopatrulhamento Aéreo: 

 

A. (   )  Criação do Centro de nivelamento de conhecimentos aeronáuticos. 

B. (   )  Ampliação do emprego operacional das aeronaves. 

C. (   )  Expansão de bases para o interior de Minas Gerais. 

D. (   )  Ampliação das aquisições de óculos de visão noturna e do FLIR. 
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40ª QUESTÃO – O Manual Técnico Profissional n. 3.04.07/2013 – CG, Caderno 

doutrinário 07, descreve os procedimentos que necessitam ser observados pelo 

Comandante de Operações Aéreas durante o transporte de cães em helicóptero. Marque 

a alternativa cujo procedimento está descrito de forma INCORRETA: 

  

A. (   )  Determinará aos condutores dos cães que estes sejam colocados a bordo, de 

forma que a cabeça do animal fique voltada para o policial adestrador e nunca 

o contrário. 

B. (   )  Verificará se os animais a serem transportados estão com focinheira, desde o 

momento do embarque até o desembarque, sendo que os cães, durante todo 

o translado, devem permanecer presos em suas respectivas guias, tendo 

como responsáveis os policiais adestradores. 

C. (   )  Observará quanto ao transporte máximo de 03 (três) cães por voo, com seus 

respectivos condutores. 

D. (   )  Orientará que os condutores e seus respectivos cães ocupem os assentos 

centrais do helicóptero. 
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RASCUNHO 
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RASCUNHO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
--------------------------------------------------corte aqui-------------------------------------------------- 
 

RASCUNHO DO GABARITO 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                    

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

                    

 


