
  

 

 

 

Nota técnica 04/2016-CRS - Concursos n. 0916 e 1016– PILOTO/TRIPULANTE-2016. 

 

 

  Visando melhor compreensão das questões recorridas pelos candidatos dos Concursos de Piloto de 
Aeronave e de Tripulante Operacional da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2016, apresentamos o 
embasamento legal para as questões das provas, conforme quadro abaixo: 

 

 

PILOTO DE AERONAVE (QOPM) 

QUESTÃO 
RESPOSTA 
CORRETA 

JUSTIFICATIVA 
EMBASAMENTO LEGAL 

10ª QUESTÃO – Dois carros movem-se um em direção ao outro em 
pistas vizinhas e paralelas de uma estrada retilínea. No instante t = 0, o 
carro A com velocidade constante, igual a 72 km/h, passa pelo marco 
zero dessa estrada (XA = 0). Neste mesmo instante, o carro B, em um 
movimento uniforme com velocidade de 10 m/s, passa pela posição de 
1,5 km (XB = 1,5 km). A posição onde os carros se cruzam é: 

 

A. (   ) 750 m. 

B. (   ) 3.000 m. 

C. (   ) 1.000 m. 

D. (   ) 1.317 m. 

 

 

C 

O enunciado da questão diz: “Dois carros 
movem-se um em direção ao outro em 
pistas vizinhas e paralelas [...]”. Observa-
se que o referencial adotado pelo 
enunciado da questão é de uma pessoa 
em repouso em relação à estrada, 
observando o movimento dos carros. 
 Neste enunciado, o sujeito da frase é “os 
carros”, indicando que ambos os carros 
executam a ação do verbo “mover-se um 
em direção ao outro”. 
Portanto, neste caso, ao mesmo tempo 
que o carro A se move em direção ao 
carro B, o carro B também deve se 
movimentar em direção ao carro A.  
Logo, não seria possível interpretar que 
apenas um carro (carro A) estava indo em 
direção ao outro (carro B). 

     
   DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 
CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 



15ª QUESTÃO – Um policial militar possui uma apostila onde está o 
escrito "MILITAR" conforme a figura abaixo. 

 
Ao colocar esta apostila bem próximo e defronte de um espelho esférico 
côncavo ele consegue observar a imagem da apostila formada "dentro" 
do espelho. 

 
Sobre a observação do policial no espelho, qual das opções melhor 
representa esta imagem? Marque a alternativa CORRETA. 
 

A. ( )  
 
 

B. ( )  
 
 

C. ( )  
 
 

D. ( )  
 

 

 

ANULADA 

 

 

 

A questão de fato não se adéqua à lista 
de conteúdos programáticos que consta 
no anexo “B” – “Programa de Matérias”, 
item 2 – Física. 



24ª QUESTÃO – Marque a alternativa CORRETA. Os elementos que 
mais explicam os domínios morfoclimáticos são o clima e o relevo. Mas 
justamente por ser o elemento mais frágil e dependente, a vegetação 
constitui-se numa espécie de síntese das paisagens naturais. No Brasil, 
dois domínios morfoclimáticos já perderam praticamente toda a 
cobertura vegetal primitiva e se localizam na região Sudeste e Sul 
respectivamente, quais são eles? 
A. ( ) dos "Mares de Morros" e da Araucária.  

B. ( ) Amazônico e do Cerrado.  

C. ( ) das Caatingas e das Pradarias.  

D. ( ) do Cerrado e da Araucária.  

 

ANULADA 

 

A questão de fato não se adéqua à lista 
de conteúdos programáticos que consta 
no anexo “B” – “Programa de Matérias”. 

39ª QUESTÃO – De acordo com o texto “SILVA NETO, Severo Augusto 
da. Polícia no Ar: uma visão do emprego de helicópteros na manutenção 
da ordem pública. In: O Alferes, ano 4, n. 9, p. 125-164, 1986”. Analise 
as assertivas abaixo e, ao final, responda o que se pede. 

I. As Operações Policiais-Militares Helitransportadas são as que 
mais atendem ao quadro de missões da Polícia Militar, sendo 
realizadas com a utilização de aeronaves de asas móveis nas 
ações que reflitam o exercício dinâmico do poder de Polícia, no 
campo da segurança pública.  

II. O Conceito Tático, no radiopatrulhamento aéreo, considera o 
helicóptero como recurso principal de radiopatrulhamento que, 
ao integrar os esforços Policiais-Militares realizados a nível 
terrestre, permite a estes o cumprimento, com eficácia e 
objetividade, de sua missão.  

III. As aeronaves que participam de operações policiais necessitam 
observar as condições meteorológicas, sendo fundamentais os 
aspectos teto e visibilidade para a realização do voo em 
segurança.  

IV. Uma elevada operacionalidade deve ser preocupação dos 
responsáveis pela administração das operações de manutenção 
da ordem pública. Um dos traços fundamentais de tal 
administração se resume em um planejamento rígido, embasado 
num claro e objetivo “Conceito Operacional”.  

Marque a alternativa CORRETA. 

A. (   ) Todas as assertivas estão corretas. 

B. (   ) Apenas as assertivas I, III, e IV estão corretas. 

C. (   ) Apenas as assertivas I e III estão corretas. 

D. (   ) Apenas as assertivas II e IV estão corretas. 

 

C 

1 - As definições constante na língua da 
palavra “rígido” corresponde ao oposto da 
palavra flexível. Portanto, a substituição 
da palavra flexível por rígido denota a 
inversão do sentido da assertiva e a torna 
falsa em relação a ideia proposta pelo 
autor do artigo científico. 

2 - O artigo cientifico, o qual foi utilizado 
para a elaboração da questão, se refere 
ao radiopatrulhamento aéreo, portanto, o 
contexto é aeronáutico, aspecto que não 
implica em induzir ao candidato qualquer 
interpretação diversa. 

 



 

 

TRIPULANTE OPERACIONAL (QPPM) 

QUESTÃO 
RESPOSTA 
CORRETA 

JUSTIFICATIVA 
EMBASAMENTO LEGAL 

5ª QUESTÃO – Na oração: “Se um porco morde a perna de um caixeiro 
de uma dessas casas da banha, por exemplo, é batata… a manchete 
no dia seguinte tá lá: “Suíno atacou comerciário””, segundo a definição 
da linguística a palavra sublinhada é considerada: 
 
A. ( ) Um vocábulo comum em textos formais. 

B. ( ) Um vocábulo variante da língua. 

C. ( ) Um vocábulo que faz parte do vocabulário do repórter policial. 

D. ( ) Uma expressão chula. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 

O texto literário devido a sua riqueza em 
relação à potencialidade da linguagem 
ilustra bem os usos linguísticos, bem 
como, as variações da língua como afirma 
Cegalla (2001, p. 593) “Em língua culta é 
que se elaboram obras científicas, obras 
didáticas, artigos de fundo em jornais e 
revistas, documentos oficiais, etc. Mais 
artificial do que espontânea, dela se 
servem os poetas e escritores em suas 
obras artísticas, sendo então chamada 
linguagem literária”. 
Ainda, Mauro Ferreira ao tratar das 
variações da língua nos expõe que: 

Entre as causas que mais 
claramente determinam as 
variações linguísticas, 
destacam-se: a época em que o 
falante vive (variação histórica), 
o lugar em que vive durante 
certo número de anos (variação 
geográfica) e o grupo social de 
que ele faz parte (variação 
sociocultural). (Mauro, 2007, p. 
73) 

Por fim, esclarece Bechara, que “a forma 
‘tá’ encaixa-se dentro dos tipos de 
morfema na estrutura das palavras. Sendo 
classificado como um morfema subtrativo 
abreviativo em que a redução da extensão 
da palavra passa valer pelo todo.” 
(Bechara, p. 335). 



6ª QUESTÃO – Marque a alternativa CORRETA que corresponda à 
função sintática das palavras sublinhadas na oração a seguir: 
“Qualquer” cidadão que vai à Polícia prestar declarações que possam 
ajudá-la numa diligência é logo “apelidada” de testemunha-chave.  
A. ( ) Conjunção, Adjetivo.  

B. ( ) Pronome, Advérbio.  

C. ( ) Conjunção, Verbo abundante.  

D. ( ) Pronome, Verbo pronominal.  

ANULADA 

Verificou-se que o enunciado solicita a 
função sintática das palavras sublinhadas 
e nas alternativas encontra-se a função 
morfológica. 

8ª QUESTÃO – Enumere a segunda coluna de acordo com a primeira e 
a seguir responda o que se pede. 

Marque a alternativa CORRETA.  
A. ( ) 3, 2, 1, 1, 3, 2.  

B. ( ) 2, 1, 2, 3, 1, 2.  

C. ( ) 3, 1, 2, 3, 1, 2.  

D. ( ) 1, 1, 2, 2, 3 ,3.  

1. Modo indicativo 
2. Modo imperativo 
3. Modo subjuntivo 

(    ) Tomara que eu fique muito tranquilo na a física. 

(    ) Fiz vários estudos sobre o dialeto policial. 
(    ) 
 

Faça logo esta atividade, pois é necessária para 
a sua aprovação. 

(    ) Se ficasse em casa, não teria problemas com 
seus pais. 

(    ) 
 

Pego metrô aos sábados para ir jogar vôlei com 
meus amigos.  

(    ) Sejam guiados pelos seus sentimentos. 

ANULADA 

 

 

 

Após análise da questão, verificou-se que 
o enunciado solicita os modos verbais 
(Indicativo, Imperativo e Subjuntivo), 
entretanto não há identificação de qual 
verbo deveria ser classificado. 

 

 

 

 

 

 

 

Belo Horizonte, 28 de setembro de 2016. 

                                                          
 
 

(a) Flávia Noronha Corrêa, Ten Cel PM 
     Chefe do Centro de Recrutamento e Seleção 


