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CHO/CSTGSP - 2020 
(Edital DRH/CRS n. 01/2020, de 13 de janeiro de 2020). 

 

Língua Portuguesa e Conhecimentos Profissionais. 
 

NOME:   _____________________________________________________________________. 

CPF: ________________________________ IDENTIDADE: ___________________________. 

CIDADE PROVA:______________________________________SALA: __________________. 

ESCOLA: ____________________________________________________ DATA: 22/03/2020. 
 

ORIENTAÇÕES AOS CANDIDATOS: 
 

1. Abra este caderno de prova somente quando autorizado. 

2. Prova sem consulta, contendo 40 (quarenta) questões, valendo 2,5 (dois e meio) 

pontos cada e valor total de 100 (cem) pontos. 

3. Para cada questão existe somente uma resposta correta. 

4. Responda as questões e marque a opção na folha de respostas, usando caneta (tinta 

azul ou preta). É proibido utilizar lápis, lapiseira ou similares e borracha. 

5. 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.  

6. O tempo máximo permitido para a realização das provas (objetiva e dissertativa) será 

de 04 (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 11:30 às 12:30 horas: 

confecção da redação.  

7. É proibido o porte, a posse de aparelhos e equipamentos eletrônicos, computadores, 

máquinas calculadoras, telefones celulares, relógios de qualquer tipo, alarmes de 

veículos, chaves ou outros similares. 

8. Iniciada a prova, 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 01h (uma hora), devidamente acompanhados e a partir do início da 3ª 

(terceira) hora de realização das provas até o seu final, nenhum candidato poderá 

ausentar-se da sala sem ter entregue, definitivamente, a folha de respostas da prova 

objetiva. 

9. Ao final da prova, entregue ao aplicador a folha de redação, folha de respostas da 

prova objetiva e o caderno de provas, devidamente preenchidos conferidos e 

assinados. 
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Leia, atentamente, o texto abaixo e, em seguida, responda às questões propostas. 
 

O ENGANO 

 
Antonio Prata 

 
 É ASSOMBROSO que em pleno século 21, 135 anos depois de Graham Bell ter 
inventado o telefone, ainda haja pessoas incapazes de aceitar esta situação tão banal da 
vida cotidiana: o engano. Sem dúvida, o leitor sabe do que estou falando: no meio da 
tarde você atende a uma chamada e, do outro lado da linha, uma voz estranha pergunta: 
"Alô, Waldemar?". 
 Seu nome não é Waldemar. Você não se casou com um Waldemar nem batizou 
assim qualquer um de seus filhos, de modo que só há uma explicação, simples e 
evidente: foi engano. Você engole o pequeno mau humor que escorre dos segundos 
perdidos, aceita a frustração de ter-se imaginado necessário ou querido em algum canto 
da cidade, no meio da tarde, quando, na verdade, era de um Waldemar que precisavam. 
Você diz, seco, mas não antipático: "Amigo, aqui não tem nenhum Waldemar: foi engano", 
e já está tirando o telefone da orelha, pronto a voltar a seus afazeres, quando a voz 
ressurge, indignada: "Como assim não tem nenhum Waldemar?". 
 Como assim, "como assim?!"?! O que passa pela cabeça do cidadão? 

 Que você é o Waldemar, mas está mudando a voz e fingindo ser outro só para não 
atendê-lo? Ou que você é um assaltante e invadiu a casa do Waldemar - que agora tenta 
gritar, amordaçado e amarrado a uma cadeira: "Mmmm! Mmmm!"?! 
 Você respira fundo. Sabe que, se for arrancar os cabelos toda vez que lida com 
seres estranhos, numa cidade como São Paulo, muito rápido estará igual ao Kojak. Diz 
apenas, paciente e didático: "Olha, amigo, eu não me chamo Waldemar, não mora 
nenhum Waldemar nesta casa, foi en - ga - no, entendeu?". 
 Não, ele não entendeu. Estamos lidando com um maníaco, um homem cuja 
disfunção neurológica impede de compreender os desvios dos polegares, dos satélites, 
das linhas telefônicas. Inconsolável, ele se debate: "Mas não pode ser! Me deram esse 
número! Disseram que era do Waldemar!". Zen, você insiste: "Amigo, te deram o número 
errado, ou você teclou errado, sei lá, é muito comum, foi ENGANO!". 
 Seguem-se alguns promissores segundos de silêncio. Você acha que ele enfim se 
convenceu, que desligará o telefone e dirá à mulher "Aurélia, você não sabe que coisa 
assombrosa! Liguei pro Waldemar e atendeu outro homem!", mas a voz reaparece, 
acusatória: "Então, qual é o seu número?!". 
 Aí já é demais. Seu número, você não dirá. Não sabe o sujeito que a constituição 
brasileira garante a presunção da inocência? Não sabe que, de acordo com a velha 
máxima latina, in dubio pro reu, cabe à acusação provar que você é - ou esconde - o 
Waldemar e não a você provar que não o é - ou não o esconde? 

 Catando no fundo da alma a última migalha de generosidade, você pergunta: "Que 
número você ligou?". Ele diz o número. Evidentemente, não é o seu. Você mostra para 
ele o equívoco, "olha aqui, o meu é cinco oito, não três oito, tá vendo?". Pasmo e 
contrariado, ele finalmente aceita a situação, despede-se rispidamente e desliga. 
 Você pode então - Jesus seja louvado! - voltar a seus afazeres, a saber: dar mais 
um aperto na corda que amarra o Waldemar e continuar o arrombamento do cofre, onde 
encontram-se os dólares e as joias da Gertrudes. 
 

Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff2206201110.htm 

 
 

https://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff2206201110.htm
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1ª QUESTÃO – O título da crônica, “O engano”, propositadamente, é ambíguo, pois faz 

referência a duas situações distintas, porém, interligadas. Ao usar esse recurso de 

linguagem, o autor, Antonio Prata, tem a intenção de levar o leitor à reflexão e ao 

conhecimento de um fato cotidiano, sério e de importância social. Marque a opção em 

que o trecho transcrito do texto torna possível a constatação desse fato. 
 

A. (    ) “[...] dar mais um aperto na corda que amarra o Waldemar e continuar o 

arrombamento do cofre [...]”. 

B. (    ) “[...] ainda haja pessoas incapazes de aceitar esta situação tão banal da vida 

cotidiana: o engano”. 

C. (    ) “[...] no meio da tarde você atende a uma chamada e, do outro lado da linha, uma 

voz estranha pergunta: „Alô, Waldemar? ‟”. 

D. (    ) “[...] desligará o telefone e dirá à mulher „Aurélia, você não sabe que coisa 

assombrosa! Liguei pro Waldemar e atendeu outro homem! ‟ [...]”. 
 

2ª QUESTÃO – Considerando o assunto abordado na crônica “O engano”, o contexto e o 

processo de interlocução observado no texto de Antonio Prata, assinale a opção 

INCORRETA: 
 

A. (    ) A identificação do leitor com as circunstâncias relatadas pelo cronista, ligações 

feitas por engano, é um dos fatores que desperta o humor e o riso. 

B. (    ) Ligações feitas por engano são corriqueiras, comuns ao cotidiano de muitas 

pessoas e de muitos leitores, mas são essas ligações que conduzem a narrativa 

até a quebra de expectativa, surpreendendo o leitor. 

C. (    ) O cronista, Antonio Prata, induz o leitor a pensar, inicialmente, que o assunto 

abordado na crônica trata apenas de um desabafo de alguém que recebe uma 

ligação telefônica por engano. 

D. (    ) Um recurso usado pelo cronista, para estabelecer a empatia com o leitor, é a 

citação da máxima latina “in dubio pro reo”, comprovando a irritação da 

personagem ao receber uma ligação por engano. 
 

3ª QUESTÃO – Analise o período abaixo transcrito da crônica “O engano”.  
 

“Catando no fundo da alma a última migalha de generosidade, você pergunta: „Que 

número você ligou? ‟”. 
 

Considerando o contexto da crônica “O engano”, deduz-se que a finalidade do cronista, 

ao redigir esse período é: 
 

A. (    ) Demonstrar, usando metáforas, como é possível não se irritar com ligações 

telefônicas “por engano”, ocorridas com frequência.  

B. (    ) Demonstrar, usando o humor, como as ligações telefônicas “por engano”  

incomodam as pessoas e perturbam os afazeres do cotidiano. 

C. (    ) Demonstrar, usando a sátira, que o nome “Waldemar” representa as pessoas que 

são procuradas “por engano”, em ligações telefônicas frequentes. 

D. (    ) Demonstrar, usando a crítica e a reflexão, como as pessoas, atualmente, perdem 

a paciência diante de situações inusitadas. 
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4ª QUESTÃO – O texto “O engano”, além de pertencer ao gênero crônica, pode ser 

inserido na classificação de textos que retratam “cenas engraçadas do cotidiano”. 

Nesses textos, é comum ocorrer a “quebra de expectativa” do leitor. Assinale a opção 

que explicita a “quebra de expectativa” observada na crônica de Antonio Prata. 
 

A. (    ) O leitor não acredita, desde o início do texto, que a personagem que atende à 

ligação telefônica por engano desconheça a personagem Waldemar. 

B. (    ) O leitor não espera que, no decorrer da narrativa, outras ligações serão 

atendidas pela personagem que se mostra bastante irritada e extremamente 

exaltada com a personagem Waldemar. 

C. (    ) O leitor não imagina que, ao final do texto, a personagem Waldemar esteja, 

efetivamente, amarrada numa cadeira, em meio a um verdadeiro assalto. 

D. (    ) O leitor não é capaz de perceber que, ao iniciar o texto, o cronista revela, 

claramente, que as ligações telefônicas são atendidas pela personagem que 

mantém Waldemar amarrado, o assaltante. 

 

5ª QUESTÃO – Leia os fragmentos abaixo, transcritos da crônica “O engano”, transcritos 
abaixo: 
 
I- “[...] ainda que haja pessoas incapazes de aceitar esta situação tão banal da vida 

cotidiana: o engano.” 

II- “ „Olha, amigo, eu não me chamo Waldemar, não mora nenhum Waldemar nesta 

casa, foi en-ga-no, entendeu?‟ ” 

Agora, analise as assertivas abaixo e marque “V” se a assertiva for verdadeira ou “F” se 

for falsa. Em seguida, assinale a opção que contém a sequência de respostas CORRETA, 

na ordem de cima para baixo. 

(    ) No item I, empregou-se o pronome demonstrativo, “esta”, para acompanhar o 

substantivo “situação”, explicitado, posteriormente, pelo aposto explicativo, “o 

engano”. 

(    ) No item II, empregou-se o pronome demonstrativo “esta” (nesta=em+esta)  porque 

o referente se encontra próximo ao falante. 

(    ) No item I, empregou-se o pronome demonstrativo “esta” para retomar uma 

informação já mencionada. 

(    ) No item II, empregou-se o pronome demonstrativo “esta” (nesta=em+esta)  porque 

o termo “nesta” faz referência a um tempo presente em relação à pessoa que fala. 

 

A. (    ) V, F, V, F. 

B. (    ) F, V, V, F. 

C. (    ) F, F, V, V. 

D. (    ) V, V, F, F. 
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6ª QUESTÃO – Leia os fragmentos transcritos da crônica “O engano”:  

I - “[...] dar mais um aperto na corda que amarra o Waldemar [...]”. 

II - “[...] despede-se rispidamente e desliga”. 

III - “[...] não sabe o sujeito que a constituição brasileira garante a presunção de 

inocência?”. 

IV - “[...] aceita a frustação de ter-se imaginado necessário ou querido em algum ponto da 

cidade [...]”. 
 

Analise as assertivas abaixo e marque “V” se a assertiva for verdadeira ou “F” se for 

falsa. Em seguida, assinale a opção que contém a sequência de respostas CORRETA, na 

ordem de cima para baixo. 
 

(   ) No item I, a palavra destacada é formada pelo processo de derivação regressiva. 

(   ) No item II, a palavra destacada é formada pelo processo de derivação sufixal. 

(   ) No item III, a palavra destacada é formada pelo processo de derivação imprópria. 

(   ) No item IV, a palavra destacada é formada pelo processo de derivação sufixal.  
 

A. (    ) V, V, F, F. 

B. (    ) F, V, V, V. 

C. (    ) F, F, F, V. 

D. (    ) V, V, V, F. 
 

7ª QUESTÃO – Assinale a opção CORRETA. No período – Ele não apenas engana, 

mas rouba. – a conjunção mas pode ser substituída sem alteração de sentido no período, 

por: 
 

A. (    ) Contudo. 

B. (    ) Porém. 

C. (    ) Como. 

D. (    ) Todavia. 
 

8ª QUESTÃO – Assinale a opção CORRETA: 
 

“Ou que você é um assaltante e invadiu a casa do Waldemar – que agora tenta gritar, 

amordaçado e amarrado a uma cadeira: „Mmmm! Mmmm!‟ ?!” 
 

A expressão destacada, no fragmento transcrito da crônica “O engano”, é uma figura de 

linguagem conhecida por: 
 

A. (    ) Aliteração. 

B. (    ) Onomatopeia. 

C. (    ) Anáfora. 

D. (    ) Repetição. 
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9ª QUESTÃO – Em relação aos termos ou expressão destacados nos fragmentos 

transcritos do texto “O engano”, numere a segunda coluna de acordo com a primeira e, a 

seguir, assinale a opção CORRETA, na ordem de cima para baixo.  
 

1. “Amigo, aqui não tem nenhum Waldemar [...]”. 

2. “Evidentemente, não é o seu”. 

3. “Seu número, você não dirá”. 

4. “Você engole o pequeno mau humor que escorre [...]”. 
 

(   ) Objeto direto. 

(   ) Pronome relativo. 

(   ) Termo acessório da oração. 

(   ) Termo do discurso. 
 

A. (    ) 2, 1, 4, 3. 

B. (    ) 3, 4, 1, 2. 

C. (    ) 2, 1, 3, 4. 

D. (    ) 3, 4, 2, 1. 
 

10ª QUESTÃO –  Assinale a opção CORRETA. 
 

“Mas não pode ser! Me deram esse número! Disseram que era do Waldemar!” 
 

Considerando as regras da gramática normativa da Língua Portuguesa, em uma das 

orações acima, transcritas da crônica “O engano”, observa-se uma inadequação 

relacionada à colocação pronominal. Em que opção, a regra de colocação pronominal 

deve ser usada para comprovar e justificar essa inadequação? 

 

A. (    ) O uso proclítico do pronome oblíquo é adequado em período composto por 

orações subordinadas adverbiais. 

B. (    ) Em oração exclamativa, a norma gramatical determina o uso mesoclítico do 

pronome oblíquo. 

C. (    ) De acordo com a gramática normativa, usa-se o pronome oblíquo proclítico ou 

enclítico, em início de oração optativa. 

D. (    ) Em início de oração, a regra gramatical determina o uso enclítico de pronome 

oblíquo. 
 

11ª QUESTÃO – Quanto a possibilidade de acumulação de cargos, preconizado na 

Constituição da República Federativa do Brasil, assinale a alternativa CORRETA em que 

se enquadra o militar do Quadro de Oficiais Complementares da Policia Militar de Minas 

Gerais: 
  

A. (    ) O militar em atividade que aceitar cargo ou emprego público permanentes será 

transferido para a reserva, a qualquer tempo. 

B. (    ) Somete poderá acumular com um cargo de professor. 

C. (    ) Poderá haver acumulação com cargo de profissional da saúde, caso tenha 

habilitação.  

D. (    ) Poderá acumular com um cargo técnico ou científico.  
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 12ª QUESTÃO – Dentre as condutas abaixo, marque aquela que NÃO constitui crime 

militar:  
   

A. (    ) Militar da reserva distribui panfletos no interior do quartel incitando os militares da 

ativa a cometerem transgressões disciplinares. 

B. (    ) Dois militares da ativa planejaram, em comum acordo, em fazer uma viagem de 

navio, cujo prazo seria de 15 dias, no mesmo período em que estavam escalados, 

sem que haja qualquer dispensa de serviço. 

C. (    ) O Cabo Mévio deixou de levar ao conhecimento de superior informação que 

detinha sobre a preparação de um motim.    

D. (    ) Militar é surpreendido fazendo uso de bebida alcoólica durante o serviço. 
 

13ª QUESTÃO – Conforme prescrito no Código de Processo Penal Militar são atribuições 

do encarregado do Inquérito. 
  

I- Tomar medidas necessárias de proteção a peritos se for o caso. 

II- Determinar a avaliação e identificação da coisa a qual houve indébita apropriação. 

III- Efetuar a prisão do infrator, apenas se não tiver sido realizada. 

IV- Proceder a buscas e apreensões.    
 

Após analisar as assertivas acima, marque a opção CORRETA:  
 

A. (    ) Apenas uma alternativa é correta. 

B. (    ) Todas alternativas são corretas. 

A. (    ) Apenas duas alternativas são corretas. 

B. (    ) Apenas três alternativas são corretas.  
 

14ª QUESTÃO – Em relação à Lei n. 9.455/1997 que define os crimes de tortura e 

considerando os preceitos no Código Penal Militar, marque a alternativa CORRETA: 

  

A. (    ) O militar da reserva, em lugar sujeito à administração militar, que praticar o crime 

de tortura contra um candidato a ingresso na corporação militar, não será julgado 

pela Justiça Militar Estadual. 

B. (    ) O militar Estadual da ativa, estando de folga, em local ermo, que praticar o crime 

de tortura, considerando as atualizações do Código Penal Militar, será julgado 

pela Justiça Militar Estadual. 

C. (    ) Apenas agente público pode ser sujeito ativo no crime de tortura, conforme 

disposição expressa da lei.  

D. (    ) Para configuração do crime de tortura, basta que o agente constranja alguém, 

com violência ou grave ameaça, com a finalidade de obter informações.    
 

15ª QUESTÃO – Nos termos da Lei n. 13.869/2019 que dispõe sobre os crimes de abuso 

de autoridade, marque a alternativa CORRETA: 
 

A. (    ) Constitui crime de abuso de autoridade fotografar o conduzido com a finalidade de 

alimentar bancos de dados da PMMG.  

B. (    ) A Lei de abuso de autoridade admite que seja aplicado, no que couber, 

dispositivos da Lei 9.099/1995 – Juizados Especiais. 
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C. (    ) As responsabilidades civil e administrativa são independentes da criminal, não 

havendo qualquer vinculação ou efeito de uma esfera sobre a outra. 

D. (    ) Configura crime de abuso de autoridade cumprir mandado de busca e apreensão 

domiciliar após as 18h (dezoito horas) ou antes das 06h (seis horas). 
 

16ª QUESTÃO – Considerando as disposições da Lei n. 10.826/2003 – “Lei de Armas” e 

o Decreto n. 9.847/2019 que a regulamenta, marque a alternativa CORRETA: 
 

A. (    ) Disparar arma de fogo, mesmo em local isolado e não habitado, constitui crime 

capitulado na Lei 10.826/2003. 

B. (    ) Conforme prescrições no Decreto n. 9.847/2019, o Militar Estadual para adquirir 

arma de fogo, deverá, dentre outros, comprovar a capacidade técnica para o 

manuseio da arma de fogo. 

C. (    ) De forma geral o porte de arma de fogo no Brasil é proibido. 

D. (    ) O porte de arma de fogo é pessoal, intransferível e irrevogável. 
 

17ª QUESTÃO – Analise as assertivas abaixo e, a seguir, nos termos da Lei n. 

11.340/2006 – “Lei Maria da Penha”, marque a alternativa CORRETA:  
 

I - Considera-se violência doméstica e familiar, a agressão física, de uma dona de 

casa, a uma enteada que tem por hábito passar as férias escolares com o Pai e a 

Madrasta. A agressão ocorreu no interior da residência da Madrasta. 

II - Aquele que, por ação ou omissão, causar lesão, violência física, sexual ou psicológica 

e dano moral ou patrimonial a mulher fica obrigado a ressarcir todos os danos 

causados, inclusive ressarcir ao Sistema Único de Saúde (SUS), de acordo com a 

tabela SUS, os custos relativos aos serviços de saúde prestados para o total 

tratamento das vítimas em situação de violência doméstica e familiar, recolhidos os 

recursos ao Fundo de Saúde do ente federado responsável pelas unidades de saúde 

que prestarem os serviços.  

III - Em se tratando o autor de violência doméstica ou familiar de Policial Militar, ao ser 

aplicado ao agressor medida protetiva de urgência de suspensão da posse ou 

restrição do porte de armas, cabendo ao superior imediato, do agressor responsável, 

pelo cumprimento da determinação judicial, sendo condicionada a comunicação do 

Juiz à Instituição. 

IV - Configura violência doméstica e familiar qualquer ação ou omissão baseada no 

gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano 

moral ou patrimonial, qualquer que seja a vítima.    
 

A. (    ) Apenas uma assertiva está incorreta. 

B. (    ) Todas as assertivas estão corretas.  

C. (    ) Duas assertivas estão incorretas.  

D. (    ) Apenas uma assertiva está correta. 
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18ª QUESTÃO – Considerando a legislação em vigor, em especial a Lei n. 11.343/2006 – 

“Lei de Drogas” e o Decreto-Lei n. 1.001/1969 – Código Penal Militar, analise as 

afirmações abaixo e marque “V” para as verdadeiras e “F” para as falsas: 
 

(    ) É isento de pena o agente que, em razão da dependência de droga, era, ao tempo 

da ação ou da omissão, qualquer que tenha sido a infração penal praticada, 

inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de 

acordo com esse entendimento. 

(    ) O Major QOS, de plantão no HPM devido ao “Corona Vírus – COVID 19”, que 

prescreve, culposamente, drogas, sem que delas necessite o paciente 2º Ten 

QOPM - CPU do 66º BPM, comete crime militar. 

(    ) Aquele que conduzir embarcação ou aeronave após o consumo de drogas, 

independentemente de ter tido a capacidade de condução alterada, comete crime 

capitulado na Lei n. 11.343/2006. 

(    ) Para determinar se a droga é para consumo próprio, a quantidade apreendida é 

irrelevante. 
  

Marque a alternativa que indica a correspondência CORRETA, na ordem de cima para 

baixo: 
 

A. (    ) V, V, V, V. 

B. (    ) F, V, F, V. 

C. (    ) F, F, V, F. 

D. (    ) V, V, F, F. 
 

19ª QUESTÃO – Considerando disposições constitucionais e legais vigentes, marque a 

alternativa CORRETA: 
 

A .(    ) Em Minas Gerais, os juízes Oficiais da ativa que integram o Tribunal de Justiça 

Militar serão nomeados pelo Governador do Estado, dentre aqueles indicados 

em lista quíntupla por ato dos Comandantes Gerais das respectivas 

corporações, Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais e Policia Militar de 

Minas Gerais. 

B .(    ) Militar da ativa que na condução imprudente de viatura policial, vier atropelar um 

civil, causando-lhe a morte, comete crime militar, porém a competência para 

processar e julgar, será do Tribunal do Júri.  

C .(    ) A Competência para proposta de criação de Justiça Militar nos estados é 

exclusiva do respectivo Tribunal de Justiça. 

D .(    ) Nos termos da Constituição do Estado de Minas Gerais, o policial militar que 

cometer crime comum, com pena superior a dois anos, será submetido a 

processo administrativo disciplinar. 
 

20ª QUESTÃO – Considerando as disposições do Código Penal Militar, analise as 

alternativas abaixo e marque a CORRETA:    
 

A. (    ) Todo crime doloso contra a vida de civil praticado por militar será de 

competência do Tribunal do Júri. 

B. (    ) No crime de lesão corporal, o juiz não tem competência para considerar a 

infração como disciplinar. 
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C. (    ) Nos crimes contra a honra no direito penal militar, só se admite a exceção da 

verdade no crime de calúnia. 

D. (    ) O 1º Sgt QPR Tício que critica indevidamente ato de um superior hierárquico 

que visava a garantia da ordem pública, comete crime militar. 
 

21ª QUESTÃO – Conforme estabelece a Lei Estadual n. 14.310/2002 (Código de Ética e 

Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais - CEDM), os militares estaduais são 

classificados em “conceitos”, que podem variar entre o “A”, “B” ou “C”, a depender da 

pontuação positiva ou negativa que lhe for atribuída. Nesse sentido, sobre o conceito do 

militar, marque a alternativa CORRETA: 
 

A. (    ) Ao ingressar nas Instituições Militares Estaduais, o militar será classificado no 

conceito “B”, com zero ponto. O mesmo ocorrerá quando o militar receber a 

recompensa de cancelamento de punições que poderá se dar, por exemplo, 

mesmo que esteja classificado no conceito “C” com 200 pontos negativos e 

respondendo a processo disciplinar no qual já foi punido disciplinarmente, mas, 

ainda pendente de decisão em face do recurso disciplinar em primeira instância 

interposto pelo militar.  

B. (    ) Será classificado no conceito “A” o militar que tiver 50 pontos positivos e, no 

conceito “C”, o militar que tiver 50 pontos negativos. 

C. (    ) A cada ano sem cometer transgressão disciplinar, o militar receberá dez pontos 

positivos, até atingir o conceito “A”. Logo, vindo o militar a praticar uma 

transgressão disciplinar, a contagem para o recebimento dos mencionados dez 

pontos será reiniciada. 

D. (    ) O militar que permanecer cinco anos de efetivo exercício, a contar da data de 

publicação da última transgressão, sem nenhuma outra punição, mas que estiver 

respondendo a um processo disciplinar pelo cometimento de transgressão 

disciplinar, não terá suas penas disciplinares canceladas enquanto o processo 

estiver em curso, já que dele poderá decorrer uma punição disciplinar.  
 

22ª QUESTÃO – Sobre o sistema de promoções na PMMG, de acordo com a Lei 

Estadual n. 5.301/1969 (Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais - EMEMG), 

marque a alternativa CORRETA: 
 

A. (    ) Um dos requisitos para concorrer à promoção é a idoneidade moral. Nesse 

sentido, tem-se que o oficial punido em decorrência de sua submissão a processo 

administrativo disciplinar de natureza demissionária pela prática de ato que afete 

a honra pessoal ou o decoro da classe somente será considerado possuidor do 

requisito de idoneidade moral dois anos após o término do cumprimento da 

sanção disciplinar. 

B. (    ) O oficial do QOC-PM será promovido somente até o posto de Capitão pelos 

critérios merecimento e antiguidade. Assim, o modo de atingir a promoção ao 

posto de Major dar-se-á apenas quando de sua transferência para a reserva se 

contar, pelo menos, um ano de efetivo serviço no posto e vinte anos de efetivo 

serviço na instituição militar estadual. 
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C. (    ) A promoção por antiguidade cabe ao oficial mais antigo de cada posto, no quadro 

respectivo, e que satisfaça os requisitos legais. 

D. (    ) Não poderá funcionar na Comissão de Promoções qualquer membro que tenha, 

como candidatos ao Quadro de Acesso, parentes até o 4º (quarto) grau, inclusive, 

e os afins, na mesma situação. 
 

23ª QUESTÃO – Analise as assertivas abaixo e, a seguir, nos termos da legislação 

institucional e das normas administrativas em vigor, marque a alternativa CORRETA:  
 

I - A SAD instaurada em virtude de acidente com viatura tem como objetivo principal o 

dano causado à viatura utilizada pela IME, de modo a se apurar a responsabilidade 

pelo ressarcimento ao erário ou ao particular, além de propiciar subsídios a 

eventuais responsabilizações civis dos envolvidos. 

II - O MAPPA elenca as causas de justificação e absolvição que motivam e 

fundamentam o arquivamento dos autos de processos ou procedimentos 

administrativos, sem a responsabilização do militar investigado/acusado. 

III - O Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) terá como primeiro ato a ser 

praticado pelo Encarregado, necessariamente, a elaboração do Termo de Abertura 

de Vista (TAV), para que o militar apresente suas alegações de defesa por escrito, 

no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

IV - Apresentadas as alegações de defesa no PCD e, verificando o seu encarregado a 

ocorrência de transgressão disciplinar por parte do comunicado, incumbirá à 

autoridade delegante, caso concorde com o encarregado, encaminhar os autos ao 

CEDMU para posterior decisão. Agora, ao receber o PCD acompanhado das 

alegações de defesa, caso a autoridade delegante conclua pela existência de causa 

de justificação ou absolvição na conduta do acusado, poderá arquivar os autos sem 

necessidade de parecer do CEDMU.   

V - O MAPPA estabelece os procedimentos a serem adotados em processos e 

procedimentos administrativos que tenham como acusados militares amparados por 

dispensa ou licença-saúde. Em ambos os casos, não prevê o MAPPA a paralisação 

do processo para o restabelecimento da saúde do militar acusado.  
   

A. (     ) A assertiva II está correta, ressaltando que as mesmas causas de justificação 

estão também elencadas no CEDM. Já as causas de absolvição como, por 

exemplo, a extinção da punibilidade ou a existência de circunstância que exclua 

a ilicitude do fato ou a culpabilidade ou imputabilidade do acusado, disposta no 

MAPPA não possuem correlato no CEDM. 

B. (     ) A assertiva I está incorreta, já que a SAD, ainda que para apurar um acidente 

com viatura, é um processo disciplinar acusatório, no qual necessariamente será 

procedida a abertura de vista ao militar condutor para apresentação de defesa. 

C. (     ) A assertiva III está correta. Agora, a assertiva IV está parcialmente correta, já 

que existindo alegações de defesa em um PCD, os autos serão, 

necessariamente, remetidos ao CEDMU para posterior decisão da autoridade 

delegante.  

D. (     ) A assertiva V está incorreta já que, no caso de licença-saúde do acusado, o 

processo disciplinar será sobrestado, considerando que é seu direito 

acompanhar a realização de todos os atos probatórios. 
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24ª QUESTÃO – De acordo com a Instrução Conjunta de Corregedorias n. 01/2014, ao 

tratar “da apresentação de militares”, marque a alternativa CORRETA: 
 

A. (    ) O militar, ao comparecer em Unidade Militar ou na Justiça Militar, para ser 

inquirido como testemunha ou vítima, investigado/acusado, deverá estar com o 

uniforme da atividade, mesmo estando de folga.  

B. (    ) Na Justiça Comum, o militar, na condição de réu, testemunha ou vítima, deverá 

comparecer com o uniforme da atividade quando se tratar de processo decorrente 

do exercício de sua atividade. 

C. (    ) Na Delegacia de Polícia, o militar notificado/requisitado, em qualquer condição, 

poderá comparecer com o uniforme da atividade ou em trajes civis. 

D. (    ) No caso de notificação para comparecer em Unidade Militar para ser inquirido, 

será dispensado o uniforme da atividade quando o militar estiver de folga. 

 

25ª QUESTÃO – De acordo com a Instrução Conjunta de Corregedorias n. 02/2014, 

marque a alternativa CORRETA: 
 

A. (    ) No procedimento para lavratura do APF, os atos a seguir citados serão praticados 

nesta sequência: 1º - nomeação e compromisso do escrivão, elaborado pelo 

Presidente do APF; 2º - audição, em regra, das pessoas nesta ordem: condutor, 

conduzido, ofendido, testemunhas; 3º - expedição e entrega ao militar conduzido 

da nota de culpa e certidão de direitos constitucionais. 

B. (    ) A nota de culpa (art. 247 do CPPM) deverá ser entregue ao preso, no prazo 

máximo de 24 horas a contar da sua apresentação, assinada pelo Presidente do 

APF, expondo o seu motivo, a tipificação legal do crime militar cometido, o nome 

do condutor e das testemunhas. 

C. (    ) Iniciada a lavratura do APF, os autos deverão ser remetidos à JME em até 24 

horas.  

D. (    ) Expedido o despacho não ratificador da prisão em flagrante pelo Presidente do 

APF, os seguintes atos deixarão de ser praticados: expedição e entrega ao militar 

conduzido da nota de culpa e certidão de direitos constitucionais; submissão do 

militar conduzido ao exame de corpo de delito e seu recolhimento à prisão; 

remessa do APF à Justiça Militar Estadual.  
 

26ª QUESTÃO – De acordo com a Resolução n. 4.320/2014, que regulamenta o direito de 

acesso à informação no âmbito da PMMG, cabe ao Comandante, Diretor ou Chefe da 

Unidade competente para tratamento da informação solicitada conceder o acesso a ela. 

Em caso de indisponibilidade da informação, a Unidade demandada deverá comunicar 

formalmente, por meio físico ou eletrônico, a data, o local e o modo como o solicitante 

poderá realizar a consulta, a reprodução ou a obtenção da informação e indicar as razões 

de fato ou de direito da recusa, total ou parcial, ao acesso requerido. Essas providências 

deverão se dar em prazo não superior a: 
 

A. (    ) 10 dias úteis. 

B. (    ) 05 dias úteis. 

C. (    ) 20 dias. 

D. (    ) 10 dias.  
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27ª QUESTÃO - De acordo com a Resolução Conjunta n. 4.338/2014, que dispõe sobre 

os parâmetros para declaração de ação legítima de militares, marque a alternativa 

CORRETA: 
 

A. (    ) Apenas o Corregedor poderá conceder efeito retroativo de até 05 anos a um ato 

de declaração de ação legítima expedido por autoridade inferior. 

B. (    ) Um ato de declaração de ação legítima ou ilegítima pode ser revogado ou 

anulado, pela autoridade que o expediu, no exercício da autotutela, ou por 

autoridade superior, em até 05 anos, contados da data em que foi praticado, salvo 

comprovada má-fé. 

C. (    ) Ação legítima é a intervenção (resposta) ou atuação do militar estadual, isolado 

ou em conjunto, em ocorrência de natureza policial-militar, quer por determinação, 

solicitação ou iniciativa própria, desde que tal desempenho se faça 

comprovadamente necessário e se paute nos estritos parâmetros autorizados 

pelo direito. 

D. (    ) Expedido o ato no qual a autoridade competente deixa de se manifestar acerca da 

legitimidade da ação do militar, tendo em vista a inexistência de elementos 

necessários ao convencimento desta autoridade, caso surjam novas provas, esse 

mesmo ato poderá ser revisto para a legitimidade ou ilegitimidade da ação do 

militar, contudo, apenas pelo Corregedor ou autoridade superior.   
 

28ª QUESTÃO – Considerando o que prevê a Resolução n. 4.827/2019-CG, que 

estabelece o portfólio de serviços da PMMG, a respeito dos serviços estabelecidos como 

eletivos e essenciais, analise as assertivas abaixo e, ao final, responda o que se pede: 
 

I- A patrulha a pé, que representa o serviço de maior proximidade com a comunidade, 

com vistas a prevenir e inibir a prática criminosa pela presença ostensiva, é um tipo 

de Policiamento Ostensivo Geral (POG), classificado como essencial para todas as 

Unidades de Execução Operacional (UEOp). 

II- A Base de Segurança Comunitária (BSC), que tem como propósito consolidar a 

setorização da UEOp, é um tipo de POG, classificado como essencial apenas para 

as localidades onde há previsão. 

III- A Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica (PPVD), que consiste em guarnição 

constituída por dois policiais militares, sendo que um deles, obrigatoriamente será 

uma policial militar feminina, que presta serviço de proteção à vítima real ou 

potencial, e têm a missão de desestimular ações criminosas no ambiente domiciliar e 

intrafamiliar, é um tipo de POG, classificado como essencial e, como regra, será 

ativado até o nível de Cia PM Ind. ou localidade acima de 30.000 habitantes. 

IV- Os serviços GER, Policiamento de Choque, Policiamento Montado, e ROCCA, são 

tipos de policiamentos especializados, classificados como essenciais nas UEOp 

onde há previsão do serviço de acordo com a DGEOp. 

V- O Programa Educacional de Resistência às Drogas (PROERD), que destina-se a 

evitar que crianças e adolescentes iniciem o uso de drogas, despertando-lhes a 

consciência para esse problema, por meio de curso específico, ministrado na escola 

ou comunidade, além de civismo, patriotismo e deveres da cidadania, é um tipo de 

POG, classificado como eletivo.  
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Marque a alternativa CORRETA: 
 

A. (   )  Apenas as assertivas I, II, III e IV são corretas. 

B. (   )  Todas as assertivas são corretas. 

C. (   )  As assertivas I e V são incorretas. 

D. (   )  A assertiva IV é incorreta.  
 

29ª QUESTÃO – De acordo com a Resolução n. 4745/2018, que dispõe sobre a lavratura 

do Termo Circunstanciado de Ocorrências (TCO) pela PMMG, marque a alternativa 

CORRETA: 
 

A. (    ) O policial militar responsável pelo registro do REDS-TC, deverá esclarecer à 

vítima, nos casos de infrações penais de ação penal pública condicionada à 

representação ou de ação penal privada, do prazo e da necessidade de 

representar ou pedir providência em desfavor do autor junto à Delegacia de 

Polícia ou Ministério Público. 

B. (    ) A CREDS-TC das Unidades/Frações serão subordinadas tecnicamente às P/3 

do Batalhão, com oficial designado como coordenador de suas atividades, e terá 

como uma de suas atribuições encaminhar, se possível no primeiro dia útil 

posterior ao registro, os REDS-TC ao JECrim. A Unidade deverá diligenciar para 

que o encaminhamento do REDS-TC não ultrapasse o prazo máximo de uma 

semana. 

C. (    ) O compromisso do autor das infrações penais de menor potencial ofensivo em 

comparecer em juízo não é condição indispensável para a lavratura do REDS-

TC. 

D. (    ) Havendo recusa da assinatura do autor no termo de compromisso de 

comparecimento, será elaborado Termo de Recusa, assinado por 02 (duas) 

testemunhas presenciais, colhendo a assinatura destas no termo lavrado. 
 

30ª QUESTÃO – De acordo com a Instrução n. 3.03.22/2017-CG, que define os 

procedimentos básicos de estacionamento e posicionamento de viaturas e da guarnição 

policial militar, marque a alternativa CORRETA: 
 

A. (    ) No procedimento operacional padrão (POP) para o estacionamento de viaturas 

em vias públicas o comandante de guarnição deverá cuidar para que seja 

selecionado o local mais adequado do ponto de vista da segurança, 

ostensividade e de acordo com as normas de trânsito definidas no CTB, 

devendo a viatura ser estacionada junto à guia da calçada, com a parte frontal 

direcionada no sentido da via, em condições de garantir uma saída emergencial 

segura. 

B. (    ) O fato de os militares permanecerem embarcados quando a viatura estiver 

posicionada ou estacionada, constitui erro a ser „evitado de acordo com os 

procedimentos operacionais padrão para o estacionamento ou posicionamento 

de viaturas. Contudo, no caso de ações policiais rotineiras e operações policiais 

preventivas, o desembarque de todos os integrantes ficará a critério do 

Comandante da Guarnição. 
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C. (    ) No estacionamento no interior de quarteis, que será regulado pelo Plano de 

Estacionamento de cada Unidade/Fração, a destinação de vagas para idosos e 

para pessoas com deficiência física ou mobilidade reduzida dar-se-á de acordo 

com a conveniência e oportunidade, mediante decisão do Comando da 

Unidade/Fração. 

D. (    ) No emprego em policiamento especial de eventos, o posicionamento de viaturas 

deverá ser priorizado nas rotas de fugas ou áreas de circulação de veículos de 

emergência, de modo a facilitar uma saída de emergência.  
 

31ª QUESTÃO – Sobre os requisitos básicos para atuação e intervenção policial militar 

previstos no Manual Técnico-Profissional n. 3.04.01/2013-CG (Caderno Doutrinário n. 01), 

marque a alternativa CORRETA: 
 

A. (    ) Comportamento na ocorrência: a atitude, compondo a apresentação pessoal, 

bem como, a correção de maneiras no encaminhamento de qualquer ocorrência 

influencia decisivamente no grau de confiabilidade do público em relação à 

Corporação e mantém elevado o grau de autoridade do policial militar, 

facilitando-lhe o desempenho operacional. 

B. (    ) Postura e compostura: o caráter impessoal e imparcial da ação policial-militar 

revela a natureza eminentemente profissional da atuação, em qualquer 

ocorrência, requer que seja revestida de urbanidade, energia serena, brevidade 

compatível e, sobretudo, isenção. 

C. (    ) Conhecimento da missão: compreende o conhecimento dos aspectos físicos do 

terreno, do interesse policial-militar, assegurando a familiarização indispensável 

ao melhor desempenho operacional. 

D. (    ) Relacionamento: compreende o estabelecimento de contatos com os integrantes 

da comunidade, proporcionando a familiarização com seus hábitos, costumes e 

rotinas, de forma a assegurar o desejável nível de controle policial-militar, para 

detectar e eliminar as situações de risco, que alterem ou possam alterar o 

ambiente de tranquilidade pública. 
 

32ª QUESTÃO – Sobre a comunicação por gestos de acordo com o Manual Técnico-

Profissional n. 3.04.02/2013-CG (Tática Policial, Abordagem a Pessoas e Tratamento às 

Vítimas), marque a alternativa CORRETA: 

 

 
 

  

A) Ponto de Entrada B) Aproximar C) Suspeito/Alvo D) Executar 

 



 

CHO/CSTGSP - 2020  
 

           CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO – A BUSCA PELA EXCELÊNCIA EM CONCURSOS.            17 

 

33ª QUESTÃO – O período noturno propicia um ambiente favorável à ocorrência de 

crimes, visto que a noite oferece uma sensação de camuflagem para os infratores, os 

quais acreditam que a escuridão amplia a possibilidade de êxito de uma fuga diante da 

ação policial militar. Ao proceder à abordagem no período noturno, o policial militar deve 

atentar à algumas orientações particulares. De acordo com o Manual Técnico-Profissional 

n. 3.04.03/2013-CG (Blitz Policial), marque a alternativa CORRETA: 
 

A .(    ) Utilize uma lanterna para melhor visualizar o interior do veículo, apontando o 

foco da luz diretamente para os olhos do condutor ou dos passageiros, 

identificando os mesmos e prevenindo possíveis reações. 

B .(    ) Se o veículo possuir película de proteção (Insul-film), imediatamente verbalize 

em alto e bom som para que todos os ocupantes do veículo desembarcarem 

com as mãos na cabeça e seja procedida a busca pessoal. Informe ao condutor 

que este procedimento é necessário para segurança dos ocupantes e do próprio 

policial. 

C .(    ) Ao proceder a parada do veículo, solicite ao condutor que apague os faróis, 

acenda a luz interna do veículo e mantenha as mãos em local visível, 

preferencialmente sobre o volante, evite expor sua visão aos locais de forte 

iluminação (faróis), isto poderá interferir fisiologicamente na sua percepção 

visual e identificação rápida de um provável perigo. 

D .(    ) Devido à priorização do policiamento preventivo ostensivo alinhado com a 

setorização, recomenda-se a realização de operações tipo blitz policial no 

período noturno com 02 PMs, nos grande corredores e locais de grande 

visibilidade, de forma a não desguarnecer os demais setores da Unidade. 
 

34ª QUESTÃO – De acordo com o Manual Técnico-Profissional n. 3.04.04/2013-CG 

(Abordagem a Veículos), dentro da operação de cerco e bloqueio, a perseguição policial é 

um dos momentos de maior risco para a integridade dos envolvidos. Ao iniciar a 

perseguição a veículo suspeito, os policiais deverão adotar alguns procedimentos. Em 

relação aos procedimentos a serem adotados, marque a alternativa CORRETA: 
 

A .(    ) Deslocar-se utilizando o cinto de segurança, exceto quando aproximar de 

veículo em fuga. 

B .(    ) Manter a distância mínima de segurança da viatura em relação ao veículo em 

fuga (sugere-se 10 metros), atendendo aos limites de velocidade da via. Essa 

distância deverá ser aumentada para, no mínimo, 30 metros, se os ocupantes 

efetuarem disparos de arma de fogo contra a viatura.  

C .(    ) O comandante deve pedir prioridade na rede-rádio e determinar que os policiais 

mantenham a disciplina, a qualidade e a serenidade nas comunicações, o 

equilíbrio emocional durante a intervenção, o controle da segurança dos 

procedimentos e o foco nos objetivos da intervenção. 

D .(    ) Procurar manter as armas no coldre e sacá-las somente no momento de 

aproximação do veículo em fuga. O deslocamento desnecessário com a arma na 

posição 4 (pronta-resposta) assusta a população, além de acarretar riscos de 

disparos. 
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35ª QUESTÃO – De acordo com o Manual Técnico-Profissional n. 3.04.05/2013-CG 

(Escoltas Policiais e Conduções Diversas), marque a alternativa CORRETA: 
 

A .(    ) Para a alimentação dos escoltados, deve-se abrir o compartimento de segurança 

da viatura, sem desembarcar o escoltado, manter as algemas, entregar o 

alimento em recipiente de plástico ou similar, permitindo apenas o uso de 

talheres descartáveis. 

B .(    ) Nas escoltas, com duração inferior a duas horas, não se realiza paradas para 

utilizar o banheiro. 

C .(    ) Sempre que possível, deverá ser empregado na escolta um número de policiais 

militares adequado ao número de presos, na proporção mínima de 01 (um) 

policial militar para cada escoltado. 

D .(    ) Nos casos de escoltas de pessoas presas, os policiais militares poderão fazer a 

alimentação em restaurantes ou similares, observadas as particularidades de 

segurança do local, desde que permaneçam na vigilância, no mínimo, a metade 

do efetivo empregado e que os escoltados estejam algemados e no 

compartimento de segurança. 
 

36ª QUESTÃO – De acordo com a Diretriz de Direitos Humanos n. 3.01.09/2018-CG 

(Atuação da PMMG Segundo a Filosofia de Direitos Humanos), marque a alternativa 

CORRETA: 
 

A. (    ) A valorização do policial é fundamental para o sucesso da Instituição e para que 

o trabalho deste profissional produza os melhores resultados, é preciso que ele 

esteja capacitado profissionalmente e didaticamente sobre as normas que ele irá 

aplicar, não sendo necessário controle sobre as pressões psicológicas ou 

mentais a que é submetido, pois o militar já é sempre motivado e preparado. 

B. (    ) O GERI (Grupo Especial de Resposta Imediata) possui como missão atuar em 

situações nas quais o militar seja vítima de infração penal que resulte na 

tentativa ou consumação de sua morte, ou que sofra risco de morte ou tenha a 

integridade física ameaçada em razão da natureza de suas atividades ou em 

função do local que reside. 

C. (    ) Atualmente a PMMG oferece apenas o Programa de Preparação para a 

Reserva, Promorar Militar, Lares Gerais, PRO-Apoio e o Colégio Tiradentes 

como benefícios em apoio ao policial militar e seus familiares. 

D. (    ) O CICOp – Centro Integrado de Comunicações Operacionais é o gestor do 

Grupo Especial de Resposta Imediata (GERI). 
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37ª QUESTÃO – Sobre os princípios da Doutrina de Polícia Comunitária, previstos na 

Diretriz para a Produção de Serviços de Segurança Pública n. 3.01.10/2019-CG  (Atuação 

da Polícia Militar de Minas Gerais Segundo a Filosofia de Polícia Comunitária), marque a 

alternativa CORRETA: 
 

A. (    ) Foco na resolução dos problemas: polícia deve adotar como rotina a resolução 

de problemas de segurança pública, que atinja a qualidade de vida da 

comunidade, com o foco direto, claro e exclusivo na prevenção aos crimes. 

B. (    ) Transparência e prestação de contas da atuação policial militar: a prestação de 

contas pressupõe a democratização do acesso e acompanhamento, por parte da 

comunidade, das atribuições legais incumbidas à PMMG, já a transparência 

pressupõe que a PMMG apresente à comunidade suas atividades e resultados 

alcançados.  

C. (    ) Setorização: o processo de setorização envolve a descentralização das 

estruturas físicas da Unidade e/ou dos serviços policiais, de modo a capilarizar a 

presença e proximidade com a comunidade, além de ser a principal referência 

de atendimento da PMMG. 

D. (    ) Autonomia e Criatividade: os Comandantes, nos diversos níveis hierárquicos da 

Corporação, devem exercitar a confiança nos profissionais que estão na linha de 

frente da atuação policial, acreditando no seu discernimento, sabedoria, 

experiência e, sobretudo, na formação que recebeu. 
 

38ª QUESTÃO – Sobre as reuniões e visitas comunitárias, previstas na Diretriz para a 

Produção de Serviços de Segurança Pública n. 3.01.10/2019-CG (Atuação da Polícia 

Militar de Minas Gerais Segundo a Filosofia de Polícia Comunitária), analise as 

alternativas abaixo: 
 

I - Conceitualmente, a reunião comunitária é definida como um encontro coletivo, o qual 

conta com a participação de membros da comunidade e da Polícia Militar, para 

discutir assuntos diversos que sejam motivo de preocupação e tenham impacto na 

qualidade de vida da localidade, como por exemplo, a segurança pública. 

II - As visitas comunitárias, em particular a residentes e comerciantes, podem ser 

definidas como os contatos pessoais realizados por policiais militares, diretamente 

com os membros da comunidade, em suas residências ou locais em que exerçam 

alguma atividade laborativa. 

III - As visitas tranquilizadoras são contatos pessoais, de modalidade “pós-crime”, 

realizados por policiais militares diretamente com os membros da comunidade, em 

suas residências ou locais em que exerçam alguma atividade laborativa, 

demonstrando a preocupação da PMMG com as vítimas de crimes em um momento 

em que é possível dar atenção diferenciada a elas. 

IV - As visitas de acompanhamento ao suspeito infrator ou autor de delito são proibidas 

pela filosofia de polícia comunitária, por se enquadrar como abuso de autoridade no 

novo conceito legal. 
 

Estão CORRETAS as assertivas: 
 

A. (   )  II e III, apenas. 

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

C. (   )  I e II, apenas. 

D. (   )  III e IV, apenas. 
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39ª QUESTÃO – De acordo com Diretriz para a Produção de Serviços de Segurança 

Pública n. 3.03.21/2017-CG (Emprego das Bases do Projeto Segurança Comunitária), 

vinculada ao Programa Mais Segurança do Governo de Minas Gerais, marque a 

alternativa CORRETA: 
 

A. (    ) Os locais de instalação das Bases serão definidos pelo Comando Regional em 

conjunto com os Comandos de Área envolvidos e possuidores/prestadores do 

serviço, em observância aos aspectos da estatística criminal do setor. 

B. (    ) Como forma de se estabelecer uma proximidade com a comunidade, os 

Comandos Operacionais deverão envidar esforços para manter os policiais 

militares fixos nas Bases, fomentando a participação efetiva na formulação e 

execução das estratégias de policiamento (e respectivas ações/operações), 

conhecendo (e procurando solucionar) os problemas de Segurança Pública da 

comunidade local.  

C. (    ) O efetivo empregado será de no mínimo dois policiais militares por turno de 

serviço, diariamente. A Base deverá sempre funcionar com a totalidade dos 

policiais militares, sendo que, em caso de indisponibilidade, o Comandante de 

Companhia providenciará a substituição do militar. 

D. (    ) Exclusivamente por questões de problemas mecânicos e manutenção 

preventiva/corretiva é que as motocicletas vinculadas às bases poderão ser 

substituídas por viaturas quatro rodas. 
 

40ª QUESTÃO – Sobre o Método SARA (modelo I.A.R.A), previsto na Diretriz Geral para 

Emprego Operacional da PMMG n. 3.01.01/2019-CG (DGEOP), marque a alternativa 

CORRETA: 
 

A .(    ) Uma ferramenta importante para identificar problemas é a técnica brainstorming, 

popularmente conhecida como “Tempestade de Ideias”. 

B .(    ) A fase da avaliação constitui-se no cerne do processo e por isso tem grande 

importância no esforço para a solução do problema. Uma resposta adequada 

não será possível a menos que se conheça, perfeitamente, a causa do 

problema. 

C .(    ) A fase de resposta corresponde ao desenvolvimento das ações adequadas para 

enfrentamento do problema devendo-se focar em ações dirigidas a identificação 

do problema, suas causas e soluções. 

D .(    ) Na etapa de análise, que é a chave para o método IARA, os policiais verificam a 

efetividade de suas respostas, e se necessário, retoma ao Triângulo de Análise 

do Processo: vítima/infrator/ambiente. 
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INSTRUÇÕES PARA REALIZAÇÃO DA PROVA DE REDAÇÃO 

 
1. Redija um texto dissertativo-argumentativo sobre o seguinte tema: “A importância da 
contribuição e da ação do policial, responsável pelo policiamento nos moldes da 
Filosofia de Polícia Comunitária, no fortalecimento da sensação de segurança.” 
 
2. Em sua dissertação, procure ter claro, antes de começar a escrever, o que você pensa 
sobre o assunto. 
 
3. Escreva seu texto usando linguagem impessoal. Defenda sua ideia por meio de 
análise, apresentando 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 DISSERTAÇÃO, e escreva-o no local apropriado do impresso 
reservado à redação do texto. 
 
7. Desenvolva a sua dissertação usando, no máximo 30 (trinta) linhas, e usando, no 
mínimo, 120 (cento e vinte) palavras. 
 
8. O valor da redação é de 100 (cem) pontos. 
 
9. Use caneta esferográfica com tinta azul ou preta indelével. 
 
10. Você pode escrever, usando letra cursiva ou de fôrma. Qualquer uma dessas opções 
de letras será aceita. 
 
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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Corte aqui 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
RASCUNHO – GABARITO DO CANDIDATO 
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