
   

 

 

Nota técnica 03/2020 - CRS - Concurso nº 0120 – CONCURSO INTERNO PARA ADMISSÃO  
AO CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS/CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GESTÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA (CHO/CSTGSP) 

 

Visando melhor compreensão das questões recorridas pelos candidatos do CHO 2020, Edital DRH/CRS n. 01/2020, de 13 de janeiro 
de 2020, apresentamos o embasamento legal, conforme quadro abaixo: 
  

QUESTÃO DECISÃO JUSTIFICATIVA 

                                                  PORTUGUÊS 
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. 

 
 
 
 
 
 
 

RECURSO 
INDEFERIDO 

Candidato solicita anulação da questão alegando, em síntese, que o 
termo “amigo” utilizado na assertiva 01 da questão, não pode ser 
considerado um termo do discurso. 
 
A suposição de que o vocativo é um termo acessório da oração 
reflete a dúvida dos estudiosos da gramática do Cegalla e vê a 
definição de vocativo na sequência dos termos acessórios da 
oração. Aliás, o autor deixa claro em sua obra, que é a mesma 
colacionada pelo recorrente, na página 363, que são três os termos 
acessórios da oração: adjunto adnominal, adjunto adverbial e aposto. 
Para corroborar ainda mais, Ernani Terra, afirma também que  
vocativo é um termo isolado dentro da oração, não pertence ao 
sujeito nem ao predicado, o que significa que não está em nenhum 
dos grupos de funções sintáticas: não é essencial, nem integrante, 
nem acessório.GN 

 

 

                                      CONHECIMENTOS PROFISSIONAIS 
11ª QUESTÃO – Quanto a possibilidade de acumulação 
de cargos, preconizado na Constituição da República 
Federativa do Brasil, assinale a alternativa CORRETA em 

 
 
 

Candidatos solicitam anulação da questão alegando, em síntese, 
que a questão apresenta respostas corretas em duas alternativas, 
tornando possíveis como respostas as letras C e D, e ainda, 

     
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 

CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 



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.  

 

 
 
 

RECURSOS 
INDEFERIDOS 

diferente da que foi indicada no gabarito, B, o que invalidaria a 
questão. 
 
Quanto a alternativa C, o Art. 37, Inc. XVI, alínea c, C/C Art. 42, § 3º 
da CRFB estabelece que a acumulação de cargo da área da saúde 
necessita que ambos os cargos sejam na área de saúde, não sendo 
o caso do QOC. Quanto a alternativa D, o Art. 37, Inc. XVI, alínea b, 
C/C Art. 42, § 3º da CRFB estabelece que o cargo técnico ou 
cientifico, já é do oficial e poderá ser acumulado apenas com de 
professor. 
 
Candidato solicita anulação da questão alegando, em síntese, que a 
alternativa B, considerada como correta, apresenta erro de grafia e 
de entendimento, pois a palavra “somente” estava na prova como 
“somete”, o que remete a outro entendimento. 
 
O erro de grafia (digitação) da palavra “Somente” na alternativa B é 
insignificante para mudança de entendimento ou sentido da frase, e 
não interferiu na capacidade de raciocínio do candidato ou induziu a 
qualquer erro. 

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 

subtraída;  
III. Efetuar a prisão do infrator, apenas se não tiver sido 

realizada; 
IV. Proceder a buscas e apreensões.    

 
Após julgar as assertivas acima, marque a opção 
CORRETA:  
 

 
 
 
 

RECURSOS 
INDEFERIDOS 

Candidatos solicitam anulação da questão alegando, em síntese, 
que a questão apresentava como alternativas as letras A, B, A e B, e 
no gabarito as opções eram A, B, C, D.  
 
O caderno de prova foi impresso com as letras das alternativas na 
sequência A, B, A, B, sendo que a sequência correta e inserta na 
folha de respostas é A, B, C, D. No gabarito oficial, a resposta 
correta é a alternativa “B”. Durante a realização das provas, o CRS 
divulgou em todas as salas uma errata, comunicando o erro da 
impressão, devendo os candidatos considerar a sequência A, B, C, 
D. Como a assertiva correta apontada no gabarito oficial foi a B, não 
cabem argumentos de que o erro da impressão possa ter 
prejudicado ou interferido no resultado final na marcação na folha de 
respostas, já que na folha de respostas, há somente uma opção “B”. 
Aliado a isso, houve ainda a correção da informação a todos os 



A (   )     Apenas uma alternativa é correta. 
B (   )     Todas alternativas são corretas. 
A (   )     Apenas duas alternativas são corretas.  
B (   )     Apenas três alternativas são corretas.  

candidatos, em tempo hábil. 
 
Candidatos solicitam alteração da questão alegando, em síntese, 
que a afirmativa III “Efetuar a prisão do infrator, apenas se não tiver 
sido realizada”, não poderia ser considerada correta, pois 
necessitaria estar o autor em flagrante delito. Requer a alteração da 
alternativa correta de “B” para “D”. 
 
O art. 13 do CPPM descreve as atribuições do encarregado, sendo 
que na alínea A prevê que o encarregado deverá “tomar as medidas 
previstas no art. 12, se ainda não o tiverem sido”. Nota-se na norma 
que o encarregado somente deverá tomar tais medidas, se estas não 
tiverem sido providenciadas. E uma das medidas do art. 12 é a 
prisão do infrator. O fato da questão não explicitar as condições da 
prisão, como prisão em flagrante delito, não deixa errada a assertiva 
e também não leva o candidato a erro. Efetuar a prisão do autor do 
delito é atribuição do encarregado do inquérito, conforme o CPPM, 
somente ou apenas se ela não tiver sido realizada. 

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. 

 
 

RECURSO 
INDEFERIDO 

Candidato solicita anulação da questão alegando, em síntese, que a 
alternativa dada como correta está de fato incorreta, solicitando a 
anulação da questão.    
 
Ocorre que a locução adverbial “de modo geral”, tem como 
sinônimos “Em geral” e “via de regra”. Tal qual a questão citada pelo 
recorrente e presente no CHO 2019 que diz “em regra, o porte de 
armas no Brasil é proibido” possui o mesmo significado. No mesmo 
entendimento, o site sinônimos.com traz como alguns sinônimos de 
“de forma geral” como “por via de regra”, “na maior parte dos casos”, 
“quase sempre”. Logo de forma geral (por via de regra, na maior 
parte dos casos, quase sempre) o porte de arma de fogo no Brasil é 
proibido.  

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 

 
 
 

Candidato solicita alteração do gabarito alegando, em síntese, que a 
terceira assertiva, considerada falsa no gabarito oficial, não condiz 
com o estabelecido na Lei 11.343/2006. 



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. 

 
 
 
 
 
 
 

RECURSO 
INDEFERIDO 

 
O art. 39 da Lei 11.343/2006, prevê: Conduzir embarcação ou 
aeronave após o consumo de drogas, expondo a dano potencial a 
incolumidade de outrem. Desta forma, é relevante a capacidade de 
condução que tiver sido alterada, pois é necessário expor a dano a 
outrem, assim o estado do autor será elementar do crime. 

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. 
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 

RECURSO 
INDEFERIDO 

Candidatos solicitam anulação da questão alegando, em síntese, 
que a alternativa dada como correta está errada. Para tanto, aponta 
como argumento o fato da norma em questão exigir que a crítica seja 
publica enquanto que o enunciado da questão fala em crítica 
indevida.  
 
Avaliando a letra da lei, o fato narrado na questão e sua 
intepretação, é cristalino extrair que não é possível verificar que a 
crítica é indevida se não for pública. Logo, considerando a 
necessidade do candidato interpretar a questão é condição si ne qua 
non que o “Sgt Tício” tendo proferido uma crítica indevida, esta tenha 



ordem  pública, comete crime militar. sido pública. Não há no texto da questão qualquer indício de que a 
crítica foi feita de modo velado ou secreto. Ademais, por eliminação, 
todas as demais alternativas estão ipsis literis a norma, não cabendo 
sequer interpretação. Ainda, deve o candidato atentar para a rubrica 
marginal da norma qual seja, a publicação ou crítica indevida que 
orienta a mens legis.    
 
Candidato solicita alteração do gabarito alegando, em síntese, que a 
alternativa “b” está correta pelo fato de que o juiz tem competência 
para considerar a infração como disciplinar em lesão corporal 
levíssima. No Cap. III do diploma legal cujo título é Da Lesão 
Corporal e da Rixa, verifica-se em seus artigos as gradações da 
lesão corporal leve, grave e levíssima. No enunciado não é 
especificado qual a gradação da lesão, mas somente o gênero 
Lesão Corporal, que compreende a gradação levíssima. Ao se 
adentrar a espécie ver-se, sim, que o juiz possui competência para 
conversão em infração disciplinar ao analisar a natureza da lesão. 

25ª QUESTÃO – De acordo com a Instrução Conjunta de 
Corregedorias n. 02/2014, marque a alternativa 
CORRETA: 
A. ( ) 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 JME.  
B. ( ) 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; expedição e entrega ao militar conduzido 
da nota de culpa e certidão de direitos constitucionais. 
C. ( ) A nota de culpa (art. 247 do CPPM) deverá ser 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECURSOS 
INDEFERIDOS 

Candidatos solicitam anulação da questão alegando, em síntese, 

que a alternativa dada como correta pelo gabarito oficial, letra “D”, 

está incorreta. 

 

Os candidatos apontam que a alternativa dada como correta está 

errada. Para tanto, aponta como argumento os conteúdos previstos 

em normas publicadas posteriormente ao edital do certamente 

(ICCPM/BM 07 de 25 de agosto de 2020 e Portaria Conjunta n. 

01/2020 da Corregedoria do TJMMG) e não previstos no programa 

de matérias. 



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

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. 

 
 
 
 
 
 

RECURSOS 
INDEFERIDOS 

Candidatos solicitam anulação da questão alegando, em síntese, 
que a alternativa D, em sua parte final, gerou ambiguidade uma vez 
que a norma em si traz que “(...) Corregedor da respectiva IME ou 
autoridade militar superior a ele (...)”. Nas alegações apontam que a 
ausência do termo “a ele” gerou confusão no entendimento.  
 
Ocorre que no caput do art. 5º da norma é trazido que “A declaração 
da ação legítima (...) da solução do Inquérito Policial Militar (IPM).” 
Em seu p. 3º que “Inexistindo os elementos necessários (...) 
convencimento desta autoridade”. Já no § 2º do art. 7º traz que “Na 
hipótese (...) da ação do militar.” Por fim, o § 3º do art. 7º reza que “A 
autoridade a que se refere o caput e o § 2º do art. será o Corregedor 
da respectiva IME ou autoridade militar superior a ele, quando (...) 
militar envolvido.” Não existe ambiguidade na norma e tampouco no 
enunciado. Cabe destacar que o rito narrado na questão ofertada 
aos candidatos deve ser interpretado no contexto integral da norma 
citada no enunciado. Que o termo “a ele” não altera o entendimento 
caso fosse suprimido, desta maneira, a mesma interpretação deve 
ser dada ao avaliar o conteúdo da questão para fins de definição 
como correta ou incorreta.  
 
Candidato solicita alteração do gabarito alegando, em síntese, que a 
questão possui duas alternativas corretas.  
 
A argumentação do candidato difere do conceito de ação legítima 
presente na norma conforme se vê: Art. 2º Ação legítima é (...) pelo 
direito. Logo, o entendimento do conceito é diferente e, portanto a 
questão ao substituir “natureza comum ou militar” por “policial-militar" 
dá sentido diferente à norma. 



28ª QUESTÃO – Considerando o que prevê a Resolução 
n. 4827/2019-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 
polimentos 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 
ANULADA 

Candidatos solicitam anulação da questão alegando, em síntese, 
que o gabarito da presente questão aponta que a alternativa “B” é a 
correta, contudo, duas alternativas seriam as corretas: letras “C” e 
“D”, e ainda com alegações de que não haveria alternativa correta a 
ser marcada. 
 
Da Diretriz N. 3.01.01/19-CG (DGEOp), e Resolução N. 4827/2019, é 
possível extrair as respostas adequadas para os dois argumentos 
apresentados pelos recorrentes. 
 
O argumento de que a terminologia “tipo de policiamento” ou “tipo de 
POG” invalidariam todas as assertivas contidas na questão, não 
procede, vez que, com a leitura das duas referências acima 
mencionadas, percebe-se que são terminologias perfeitamente 
adequadas. Em que pese tanto a DGEOp quanto a Res. 4.827/2019 
utilizarem a expressão “serviços”, estes nada mais são que espécies 
de alguns dos gêneros lá previstos. Lado outro, o segundo 
argumento, em que a assertiva “I”, afirma que a Patrulha a Pé é 
classificada como essencial para “todas” as UEOp, está incorreta. De 
fato, ao se proceder leitura tanto da DGEOp quanto da Res. 
4.827/2019, depreende-se que a Patrulha a Pé é essencial apenas 
nas Unidades que executam como tipo de policiamento o “POG” e 
que, portanto, outras UEOp, como as que executam policiamento 
especializado, não possuem previsão de Patrulha a Pé de modo 
essencial. Assim, esta argumentação prospera e, nesses termos, a 
assertiva “I” é falsa. Com base nas alternativas ofertadas aos 
candidatos, não há nenhuma que possibilite afirmar que apenas a 
assertiva “I” está incorreta ou que as assertivas “II, III, IV e V” são as 
únicas corretas. 
 
Candidato solicita alteração do gabarito ou anulação da questão 
alegando, em síntese, que a alternativa correta seria a letra “D”. 
 
O art. 2º da Res. n. 4.827/2019 afirma que: § 2º A execução dos 
serviços (...) normas complementares. A assertiva IV, ao afirmar que 



POG, classificado como eletivo.  
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. 

a “Os serviços GER, policiamento de Choque, Policiamento 
Montado, e ROCCA, são tipos de polimentos especializados, 
classificados como essenciais nas UEOp onde há previsão do 
serviço de acordo com a DGEOp”, expõe que os referidos serviços, 
previstos na Res. 4.827/2019, devem ser executados nos termos da 
DGEOp. Dessa maneira, não há incorreções na questão. 
 

35ª QUESTÃO – De acordo com o Manual Técnico-
Profissional nº 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, 
é proibido realizar 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 de 1 (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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECURSO 
INDEFERIDO 

Candidato solicita anulação da questão alegando, em síntese, que a 
questão possui duas alternativas corretas. 
 
Das alternativas, três possuíam parâmetros que não deveriam ser 
observados para a realização da referida escolta e uma alternativa 
que era composta por parâmetros corretos. A alternativa “D”, está 
notoriamente correta porque traz uma transcrição literal do texto do § 
2º do item 4.1.2 (pag. 42) do caderno doutrinário nº 05. Entretanto, a 
alternativa “B”, é patente a intenção errônea transmitida na frase, ou 
seja, demonstra os policiais militares não devem realizar paradas em 
viagens com duração igual ou menor a duas horas durante escolta 
de pessoa presa. Para tanto, é preciso transcrever novamente todo o 
texto escrito na alternativa “B”: “Nas escoltas, com duração inferior a 
duas horas, não se realiza paradas para utilizar banheiros”. Assim, é 
notória a mensagem transmitida, ou seja, pelo teor da frase contida 
na alternativa “B”, há uma completa restrição aos policiais militares 
que realizam escolta de presos no sentido de que aqueles não 
devem realizar paradas durante viagens com duração igual ou menor 
a duas. Isto posto, não há quaisquer dúvidas, sendo desnecessária a 
inserção ou troca da palavra “não” (contida na alternativa “B”) pelas 
palavras “jamais” ou “nunca” (pois haveria redundância). 

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 – 
Norteia a 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 

 
 
 
 
 
 
 

Candidato solicita anulação da questão alegando, em síntese, que a 
questão possui duas alternativas corretas. 
 
O significado jurídico do termo “descentralização”, o qual inclusive é 
explicado pela própria Diretriz para a Produção de Serviços de 
Segurança Púbica n. 3.01.10/2019-CG, por meio da alínea “c” do 
item 4.2. De acordo com a referida Diretriz, “Desconcentração é a 



adotar como rotina a resolução de problemas de 
segurança pública, que atinja a qualidade de vida da 
comunidade, com o foco somente 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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECURSOS 
INDEFERIDOS 

distribuição do serviço dentro da mesma Pessoa Jurídica, no mesmo 
núcleo, razão pela qual será uma transferência com hierarquia. É 
diferente de descentralização, que consiste na Administração Direta 
deslocar, distribuir ou transferir a prestação do serviço para a 
Administração Indireta ou para o particular. Note-se que, a nova 
Pessoa Jurídica não ficará subordinada à Administração Direta, pois 
não há relação de hierarquia, mas esta manterá o controle e 
fiscalização sobre o serviço descentralizado” (REDE DE ENSINO 
LUIZ FLÁVIO GOMES, 2008). Desse modo, feita esta observação, 
nota-se que não há transferência de hierarquia ou de “pessoa 
jurídica” por meio da setorização, mas sim há a desconcentração.  

 
Candidato solicita anulação da questão alegando, em síntese, que 
em consulta ao “ementário” da IntranetPM, “único banco de dados de 
acesso ao referido documento”, ao digitar o número da mencionada 
Diretriz, direcionava o candidato para a Separata Nº 43 do BGPM de 
06/06/2019, a qual não versa sobre referida Diretriz. 
 
Ao se proceder leitura do Edital DRH/CRS 01/2020, nota-se que o 
documento, ao mencionar a Diretriz de Polícia Comunitária n. 
3.01.10/19-CG: Norteia a atuação (...) de Polícia Comunitária, 
também afirma que a referida Diretriz foi publicada na Separata n. 42 
do BGPM de 04/06/2019. Assim, a versão do candidato que o campo 
“ementário” da IntranetPM seria o “único banco de dados de acesso 
ao documento” não prospera, uma vez não tendo localizado a 
Diretriz no ementário, poderia ter procedido buscas por meio do 
campo “BGPM”, também na IntranetPM. Lá ele localizaria a Separata 
n. 42 do BGPM publicado em 04/06/2019 e, consequentemente, teria 
acesso ao documento. 

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 

 
 
 
 
 
 

Candidato solicita anulação da questão alegando, em síntese, que 
em consulta ao “ementário” da IntranetPM, “único banco de dados de 
acesso ao referido documento”, ao digitar o número da mencionada 
Diretriz, direcionava o candidato para a Separata Nº 43 do BGPM de 
06/06/2019, a qual não versa sobre referida Diretriz. 
 



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. 

 
 
 
 
 
 

RECURSOS 
INDEFERIDOS 

Ao se proceder leitura do Edital DRH/CRS 01/2020, nota-se que o 
documento, ao mencionar a Diretriz de Polícia Comunitária n. 
3.01.10/19-CG: Norteia a atuação (...) de Polícia Comunitária, 
também afirma que a referida Diretriz foi publicada na Separata n. 42 
do BGPM de 04/06/2019. Assim, a versão do candidato que o campo 
“ementário” da IntranetPM seria o “único banco de dados de acesso 
ao documento” não prospera, uma vez não tendo localizado a 
Diretriz no ementário, poderia ter procedido buscas por meio do 
campo “BGPM”, também na IntranetPM. Lá ele localizaria a Separata 
n. 42 do BGPM publicado em 04/06/2019 e, consequentemente, teria 
acesso ao documento. 

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 BPM em 
observância aos aspectos da estatística criminal do setor. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Candidato solicita anulação da questão alegando, em síntese, que 
em consulta ao “ementário” da IntranetPM, “único banco de dados de 
acesso ao referido documento”, ao digitar o número da mencionada 
Diretriz, ele não a encontrava (não era disponibilizada pela 
plataforma). 
 
Ao se proceder leitura do Edital DRH/CRS 01/2020, nota-se que o 
documento, ao mencionar a Diretriz para a Produção de Serviços de 



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 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. 

 
 
 

RECURSOS 
INDEFERIDOS 

Segurança Pública n. 3.03.21/2017-CG, também afirma que a 
referida Diretriz foi publicada na Separata n. 62 do BGPM de 
21/08/2018 (2ª edição revisada). Assim, a versão do candidato que o 
campo “ementário” da IntranetPM seria o “único banco de dados de 
acesso ao documento” não prospera, uma vez não tendo localizado 
a Diretriz no ementário, poderia ter procedido buscas por meio do 
campo “BGPM”, também na IntranetPM. Lá ele localizaria a Separata 
n. 62 do BGPM publicado em 21/08/2018 (2ª edição revisada) e, 
consequentemente, teria acesso ao documento. 

 

 

Belo Horizonte, 27 de outubro de 2020. 

 
 
 

(a) IVANA FERREIRA QUINTÃO, TEN CEL PM 
CHEFE DO CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 


