
  

 

 

Nota técnica 005/2017-CRS - Concurso n. 1716 - CHO/CSTGSP/2017. 

 

  Visando melhor compreensão das questões recorridas pelos candidatos do Concurso de Habilitação de 
Oficiais/Curso Superior de Tecnologia de Gestão em Segurança Pública do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2017 (CHO/CSTGSP-2017) apresentamos o embasamento legal para as questões das provas, 
conforme quadro abaixo: 

CONHECIMENTOS PROFISSIONAIS 

QUESTÃO 
RESPOSTA 
CORRETA 

JUSTIFICATIVA 
EMBASAMENTO LEGAL 

1ª QUESTÃO – Considerando os sentidos do texto, assinale a opção em que o vocábulo 
sublinhado é sinônimo contextual do termo transcrito. 
A. (x) aplaina (l. 22) – nivela. 
B. (  ) acanalhada (l. 16) – acanastrar. 
C. (  ) inação (l. 28) – descrença 
D. (  ) descalabros (l. 31) – desonestos. 

A 

O recurso do candidato deve ser desconsiderado, 
tendo em vista que inação e descrença não são 
sinônimas. 

Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa - 
versão 6.0 
Dicionário Prático - Língua Portuguesa - Michaelis 

1ª QUESTÃO – Considerando os sentidos do texto, assinale a opção em que o vocábulo 
sublinhado é sinônimo contextual do termo transcrito. 
A. (x) aplaina (l. 22) – nivela. 
B. (  ) acanalhada (l. 16) – acanastrar. 
C. (  ) inação (l. 28) – descrença 
D. (  ) descalabros (l. 31) – desonestos. 

A 

O recurso do candidato deve ser desconsiderado, 
tendo em vista que inação e descrença não são 
sinônimas. 

Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa - 
versão 6.0 
Dicionário Prático - Língua Portuguesa - Michaelis 

2ª QUESTÃO – Considerando as idéias do texto, assinale as inferências como 
verdadeiras (V) ou falsas (F). 
( ) Do quarto parágrafo depreende-se que certas frases do senso comum induzem à 
complacência com as ações mais nefastas.  
( ) Barbárie moral e ética atuante referem-se a distintas condutas, atinentes aos homens 
de bem.  
( ) Os homens de virtude não confrontam o que é justo e o que é injusto porque sabem 
relativizar o valor do bem e do mal.  
( ) A frequente omissão e ética atuante referem-se a distintas condutas, atinentes aos 
homens de bem.  
( ) Às escandalosas práticas dos canalhas deve corresponder uma reação mínima, que 
tenha envergadura social e peso político. 
 
 
 

C 

A argumentação do candidato deve ser 
desconsiderada, tendo em vista que as duas 
condutas são relacionadas aos homens de bem, 
fato que se confirma na fala da juíza – por isso a 
juíza cita que os homens de bem deveriam ter mais 
audácia; e a ética atuante. 

     
   DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 
CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 



Marque a alternativa que contém a sequência de respostas CORRETA, na ordem de 
cima para baixo: 
A. (  ) V- V- V- F- V 
B. (  ) F- F- F- V- F 
C. (x) V- F- F- V- F 
D. (  ) F -V- V- F- V. 
 
 
 

4ª QUESTÃO – Atente para as seguintes afirmações:  
Está CORRETA a alternativa: 

I -  A resignação é vencida por uma ética atuante.  
II -  Os homens de bem e os canalhas devem se consagrar na mesma audácia.  
III 
-  

O discurso ético é o primeiro passo para a moralização.  

IV 
-  

Falta de escrúpulo e inação dos justos se refere aos homens dignos e aos 
contraventores, respectivamente.  

A. (  ) I e III, somente. 

B. (  ) II e IV, somente. 

C. (  ) I e IV, somente. 

D. (X) I, somente. 

D 

O recurso deve ser desconsiderado, pois a Juíza 
fala que os homens de bem devem ter a mesma 
audácia dos canalhas e não que eles têm que 
compactuar da mesma audácia como tenta 
demonstrar o recorrente, não havendo que se falar 
em "se consagrar". Consagrar e dedicar realmente 
são sinônimos, no entanto a questão encontra-se 
errada uma vez que em momento algum o autor do 
texto fala que os homens de bem devam se 
consagrar com os canalhas. 

5ª QUESTÃO – De acordo com o texto, os homens de bem praticam: 
A. (    ) ética atuante 

B. (    ) cumplicidade silenciosa 

C. ( x ) discursos éticos. 

D. (    ) gestos públicos. 

C 

A argumentação do candidato deve ser 
desconsiderada. A “cumplicidade silenciosa” pratica 
quem vê a barbárie como uma “fatalidade”, ou seja, 
somente “quem” e não todos os homens de bem. 
Tornando a letra B incorreta. Resposta correta 
somente a letra C. 

7ª QUESTÃO – Com relação à sintaxe de colocação, de acordo com o padrão culto 
escrito, analise as assertivas abaixo: 
I – Devo calar-me. 
II – Devo-me calar. 
III – Devo me calar. 
IV – Não me devo calar. 
 
Estão CORRETAS  as assertivas: 
A. (  ) Apenas III e IV. 
B. (x) Todas estão corretas. 
C. (  ) Apenas I e II. 
D. (  ) Apenas I e IV. 

B 

Conforme cita Sacconi (2011, p.15) “A norma 
culta é uma forma linguística que todo povo 
civilizado possui, é a que assegura a unidade da 
língua nacional. É justamente em nome dessa 
unidade tão importante do ponto de vista político-
cultural que é ensinada nas escolas e 
difundidas nas gramáticas.” (grifo nosso).  
Cegalla (2010, p.543) normatiza que nas locuções 
verbais podem os pronomes átonos, conforme as 
circunstâncias, estar em próclise ou ênclise ora ao 
verbo auxiliar, ora à forma nominal, por exemplo 
“Devo calar-me, devo-me calar ou devo me calar.” 
E ainda, “Não devo calar-me, ou não me devo 
calar, ou não devo me calar.” 
 Nota-se que todas as assertivas da questão têm 
correspondência com os exemplos citados por este 
autor, portanto corretas sob o ponto de vista 
gramatical, então também, padrão culto escrito. 
  Se há uma corrente contrária ao que dois autores 
renomados citam como norma gramatical, não é 



razoável anular uma questão que apresenta 
correção em todas as suas partes, além de que o 
próprio autor Marcelo Rosenthal, em sua obra 
Gramática para Concursos citado pelo candidato, 
esclarece que no dia a dia todos usam o pronome 
entre os verbos, ratificando a forma linguística do 
povo brasileiro, então, conceito de norma culta. 
 
 

8ª QUESTÃO – Marque a palavra CORRETA quanto ao emprego do hífen: 
 
A. (  ) Co-autor. 
B. (  ) Pseudo-pensador. 
C. (  ) Sub-área. 
D. (x) Sub-humano. 

D 

A. Não se utiliza hífen quando a vogal final do 
prefixo ou falso prefixo e a inicial do segundo 
elemento forem diferentes. O correto é escrever 
COAUTOR. 
B. Escrevem-se sem hífen as palavras formadas 
por prefixo ou falso prefixo terminado em vogal, 
tendo o segundo elemento começado por 
consoante. O correto é escrever 
PSEUDOPENSADOR. 
C. Com o prefixo sub, o hífen se impõe diante de 
palavras iniciada por b, h ou r. Exemplos: sub-base, 
subbibliotecário, subhumanidade, sub-região, sub-
raça. Nos demais casos, escreve-se sem hífen. 
Exemplos: subárea, subitem, subprefeitura.  
 O correto é escrever SUBÀREA. 
D. Antes do Acordo, a palavra era grafada da 
primeira forma “subumano”. Hoje “sub-humano”. 
Com a adoção da nova regra, ficou estabelecido 
que os prefixos terminados em “b” trariam hífen 
sempre que acompanhassem palavras iniciadas 
em “b”, “r” ou “h”, assim, usa-se o hífen diante de 
palavras iniciadas por “h”. 

11ª QUESTÃO – Nas assertivas abaixo, em relação aos sinais de pontuação, marque 
“V” se for verdadeira ou “F” se for falsa: 
 
(  ) No período “Quantas vezes uma vírgula modifica uma sentença, e uma palavra pode 
destruir uma grande amizade!”,  o emprego da vírgula é desnecessário. 
(  ) No período “Quem não quer raciocinar é um fanático;  quem não sabe raciocinar é 
um tolo;  e quem ousa raciocinar é um escravo.”, o uso do ponto-e-vírgula para separar 
as orações está correto. 
(  ) Para indicar hesitação, dúvida ou breve interrupção do pensamento utiliza-se os 
parênteses. 
(  ) “Todo homem tem três caracteres: o que ele exibe, o que ele tem e o que ele pensa 
que tem. “Os dois pontos foi utilizado antes de uma explicação de ideia anteriormente 
enunciada, de forma correta. 
(  ) O ponto é um dos sinais que marcam fim de período e o que assinala a pausa de 
máxima duração. Quando marca fim de período escrito na mesma linha, chama-se ponto 
parágrafo.  

B 

(F) No período “Quantas vezes uma vírgula 
modifica uma sentença, e uma palavra pode 
destruir uma grande amizade!”, o emprego da 
vírgula é desnecessário.   
Usa-se a vírgula para separar orações iniciadas 
pela conjunção “e”, quando os sujeitos forem 
diferentes (SACCONI, 2011, p.548).  
 (V) No período “Quem não quer raciocinar é um 
fanático; quem não sabe raciocinar é um tolo; e 
quem ousa raciocinar é um escravo.”, o uso do 
ponto-e-vírgula para separar as orações está 
correto.   
Usa-se o ponto-e-vírgula em paralelismos, 
comparações, contrastes (SACCONI, 2011, p.556).  
  (F) Para indicar hesitação, dúvida ou breve 
interrupção do pensamento utiliza-se os 



 
 
Marque a alternativa que contém a sequência de respostas CORRETA, na ordem de 
cima para baixo: 
A. (  ) F, F, F, V, V. 
B. (x) F, V, F, V, F. 
C. (  ) V, F, V, F, F. 
D. (  ) V, V, F, V, V. 

parênteses.   
Conforme cita Sacconi (2011, p.562) usa-se as 
reticências para indicar hesitação, dúvida, ou breve 
interrupção do pensamento.  
  (V) “Todo homem tem três caracteres: o que ele 
exibe, o que ele tem e o que ele pensa que tem.” 
Os dois pontos foi utilizado antes de uma 
explicação de ideia anteriormente enunciada, de 
forma correta.   
Conforme cita Sacconi (2011, p.558) usa-se os dois 
pontos antes de um esclarecimento ou explicação 
de ideia anteriormente enunciada.  
 (F) O ponto é um dos sinais que marcam fim de 
período e o que assinala a pausa de máxima 
duração. Quando marca fim de período escrito na 
mesma linha, chama-se ponto parágrafo.   
Conforme cita Sacconi (2008, p.544), o ponto 
quando marca fim de período escrito na mesma 
linha, chama-se ponto simples. 

12ª QUESTÃO – Marque a alternativa, abaixo, cuja sequência enumera 
CORRETAMENTE as frases: 
( 1 ) concordância verbal CORRETA. 
( 2 ) concordância verbal INCORRETA. 
( ) Era um dos que mais falava. 
( ) Um ou outro reagirão. 
( ) Barbárie moral, arrogância acanalhada, desonestidade, tudo isso me deixa 
desanimado. 
( ) Sou eu que fala. 
( ) Acabe-se de vez com esses abusos. 
A. (x) 1, 2, 1, 2, 1. 
B. ( ) 2, 2, 1, 1, 2. 
C. ( ) 1, 1, 2, 2, 2. 
D. ( ) 1, 1, 2, 1, 1. 

A 

Era um dos que mais falava.  
O verbo da oração adjetiva flexiona-se, em regra, 
no plural. Todavia, não é prática condenável fugir 
ao rigor da lógica gramatical e usar o verbo da 
oração adjetiva no singular (fazendo-o concordar 
com a palavra “um”), quando se deseja destacar o 
indivíduo do grupo, dando a entender que ele 
sobressaiu ou sobressai aos demais.  
 

13ª QUESTÃO – No período:“[...] em gestos de repúdio e medidas de combate à 
barbárie moral.”, o uso do acento indicativo de crase se justifica, nesse caso, por:  
 
A. (x) marcar a junção de preposição e artigo.  

B. ( ) indicar a contração de preposição e palavra do gênero feminino.  

C. ( ) fazer parte do termo com função de objeto indireto.  

D. ( ) ser “combate” um verbo transitivo indireto. 

A 

O enunciado é bem claro: pergunta-se sobre o uso 
do acento indicativo de crase (o sinal diacrítico), 
portanto, a única resposta é a alternativa “A” 
(junção de preposição e artigo).  
A palavra crase designa, em gramática normativa, 
a contração “a” com o artigo “a”, por exemplo:  
“Fomos à cidade.”  
Na frase não ocorre a junção de preposição e outra 
palavra do gênero feminino.  

14ª QUESTÃO – Nas assertivas abaixo, marque „V‟ se for verdadeira ou „F‟ se for falsa, 
nos termos da Lei 5.301/69, que contém o Estatuto dos Militares do Estado de Minas 
Gerais. A seguir, marque a alternativa que contém a sequência de respostas CORRETA.  
( ) Aos militares dispensados definitivamente, pela Junta Central de Saúde, de atividade 
incluída no conjunto de serviços de natureza policial ou bombeiro-militar e que 

 

 

C 

Razão não assiste ao recorrente. A assertiva por 
ele contestada, trata-se da transcrição literal do 
artigo 21 da Lei 5.301/1969, in verbis: 

“Art. 21 – Os militares da ativa e os 
inativos, esses quando convocados ou 



mantenham capacidade laborativa residual serão asseguradas condições especiais para 
treinamentos ou cursos, para fins de promoção dentro do respectivo quadro, não se 
aplicando o disposto aos discentes de cursos de formação ou de habilitação para 
provimento inicial no respectivo quadro.  
( ) A antiguidade de cada posto ou graduação será regulada na seguinte ordem:I - pela 
prevalência dos graus hierárquicos anteriores; II - pela data da promoção ou nomeação; 
III - pela data de nascimento; IV - pela data de praça;  
( ) Os militares da ativa e os inativos podem, no interesse da dignidade profissional, ser 
chamados pela Administração Militar a prestar contas sobre a origem e natureza dos 
seus bens móveis e semoventes.  
( ) O Oficial incluído no quadro de acesso não poderá dele ser retirado, senão em caso 
de morte, incapacidade física ou moral, condenação a 1 (um) ano, ou mais, à pena 
privativa da liberdade, ocasionada ou verificada anteriormente à sua inclusão no Quadro 
de Acesso, ou se houver atingido a idade-limite de permanência no serviço ativo.  
( ) 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 será considerado possuidor do requisito de idoneidade moral dois anos 
após o término do cumprimento da sanção disciplinar. 
Marque a alternativa CORRETA que contém a sequência de respostas, na ordem de 
cima para baixo. 
A. ( ) F, V, V, V, F. 
B. ( ) V, F, V, F, V. 
C. (x) V, F, F, V, V. 
D. ( ) F, V, F, V, V. 

designados para o serviço ativo, podem, 
no interesse da dignidade profissional, 
ser chamados a prestar contas sobre a 
origem e natureza dos seus bens 
móveis, imóveis e semoventes.” 

A supressão da questão específica dos designados 
para o serviço ativo, serem convocados a prestar 
contas, bem como o termo “imóveis” do corpo do 
texto, tornam a questão incorreta. 

 Nesse sentido, verifica-se que a alternativa “C” foi 
redigida de forma clara e concisa sem apresentar 
quaisquer vícios capazes de anular a questão em 
tela. 

15ª QUESTÃO – Nos termos do Código de Ética e Disciplina dos Militares (Lei n. 
14.310/02), marque a alternativa CORRETA: 
A. ( ) A disponibilidade cautelar terá duração e local de cumprimento determinado pelo 
Comandante- Geral, e como pressuposto a instauração de procedimento apuratório, não 
podendo ser superior a quinze dias, prorrogável por mais quinze dias, por ato daquela 
autoridade, em casos de reconhecida necessidade; 
B. (  ) A demissão de militar da ativa com menos de três anos de efetivo serviço, 
assegurado o direito a ampla defesa e contraditório, será procedido de Processo 
Administrativo- Disciplinar Sumário- PADS- instaurado quando da ocorrência das 
situações a seguir relacionadas: I- vier a cometer nova falta disciplinar grave, se 
classificado no conceito “C”; II – praticar ato que afete a honra pessoal ou o decoro da 
classe, independente do conceito em que estiver classificado. 
C.( x ) Em relação ao recurso disciplinar, da decisão que aplicar sanção disciplinar 
caberá recurso à autoridade superior, com efeito suspensivo, no prazo de cinco dias 
úteis, contados a partir do primeiro dia útil posterior ao recebimento da notificação pelo 
militar e, desta decisão caberá novo recurso no prazo de cinco dias úteis. 
D. (  ) A suspensão consiste no licenciamento compulsório ou na disponibilidade do 
sancionado, sem prejuízo do seu comparecimento regular à sede do serviço, não 
podendo exceder a 10 dias. 

C 

Art. 27, § 2° –A disponibilidade cautelar terá 
duração e local de cumprimento determinado pelo 
Comandante-Geral, e como pressuposto a 
instauração de procedimento apuratório, não 
podendo exceder o período de quinze dias, 
prorrogável por igual período, por ato daquela 
autoridade, em casos de reconhecida necessidade. 
 
A interpretação do candidato mostra-se 
equivocada, vez que as expressões não são 
equivalentes, mudando substancialmente o sentido 
da norma. Por isso o texto traz a expressão “por 
igual período” e não pelo período de quinze dias. 

17ª QUESTÃO – Em relação à Resolução conjunta 4.220/12, a qual dispõe sobre o 
MAPPA, analise as afirmativas abaixo.  
 
I – A Comunicação Disciplinar (CD) é a notícia interposta pelo militar, diretamente 
atingido por ato pessoal praticado por militar possuidor de precedência hierárquica que 

D 

Art. 164. A acareação (também denominada de 
confrontação ou acareamento) é um meio de prova 
para o esclarecimento dos pontos divergentes e 
contraditórios contidos nos depoimentos e nas 
declarações das pessoas ouvidas nos autos, 



repute irregular ou injusto, dirigida ao Comandante, Diretor ou Chefe do querelante.  
II – A autoridade disciplinar não poderá dispensar a instauração de RIP para a 
transgressão disciplinar residual ao Auto de Prisão em Flagrante (APF), Inquérito Policial 
Militar (IPM), Inquérito Policial (IP) ou processo judicial.  
III –. A degravação é um meio de prova para o esclarecimento dos pontos divergentes e 
contraditórios contidos nos depoimentos e nas declarações das pessoas ouvidas nos 
autos, conforme modelo referencial ao final desta seção.  
IV –Somente o defensor constituído poderá contraditar a testemunha no todo ou em 
parte, bem como requerer ao responsável pelo ato que a testemunha inquirida esclareça 
ou torne mais precisa qualquer informação, não podendo reperguntá-lo 
desnecessariamente, procrastinando o procedimento. As perguntas do defensor deverão 
ser feitas por intermédio do sindicante, vogal interrogante ou autoridade processante.  
São INCORRETAS as assertivas:  
A. ( ) I, II e IV, apenas. 
B. ( ) II e III, apenas. 
C. ( ) II e IV, apenas;  
D. (x) Todas estão incorretas. 

conforme modelo referencial ao final desta seção.  
 
Não há razão para anulação da questão, vez que o 
MAPPA traz definição muito objetiva da acareação, 
não havendo confusão dessa técnica de 
interrogatório em relação a outros procedimentos. 
 

20ª QUESTÃO – Acerca da Instrução Conjunta de Corregedorias nº 01(estabelece 
padronização sobre atividades administrativas e disciplinares no âmbito da PMMG e 
CBMMG), analise as assertivas abaixo:  
I – Decoro da classe é o sentimento de dignidade própria, com o apreço e o respeito de 
que é objeto ou se torna merecedor o indivíduo, perante os concidadãos. A proposta 
dessa expressão é que o sentimento e o respeito afetados por aquela transgressão 
devem se manifestar em relação aos militares e/ou civis que presenciaram, ou de 
qualquer modo, tomaram ciência do fato considerado como desabonador.  
II – O cometimento de infração de trânsito por parte de militar, quando da condução de 
viatura policial/bombeiro ou outro veículo oficial, destinado ao exercício de suas funções, 
constituirá, em tese, a transgressão disciplinar descrita no art. 14, II, do CEDM (desídia 
no desempenho das funções caracterizada por fato que revele procedimento contrário 
às normas legais), cuja motivação se fará com a respectiva infração de trânsito descrita 

na Lei n. 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro) e/ou no dispositivo correspondente do 
Manual de Gerenciamento da Frota;  
III - As Equipes de Prevenção e Qualidade (EPQ) tem o objetivo de prevenir e reprimir 
os desvios de conduta dos integrantes das Instituições Militares, atuando 
ostensivamente, em suplementação ao dever de fiscalização e correção de atitudes 
inerentes a todos os militares.  
IV - A Administração Militar deve agir de ofício, proativamente, verificando as possíveis 
transgressões disciplinares residuais que ressaiam de ações criminosas, devendo atrelar 
a adoção de medidas administrativas à decisão judicial, considerando que as esferas 
administrativa e judicial se comunicam.  
São INCORRETAS as assertivas:  
A ( ) I, II e IV, apenas;  
B (x) I e IV, apenas; 
C. ( ) I, III e IV apenas;  
D. ( ) II e III, apenas;  

 

 

 

 

B 

Vale ressaltar que o enunciado da questão traz 
como base de resposta a Instrução Conjunta de 
Corregedorias n. 01/2014, sendo que no art. 48 
caput, está descrito o conceito conforme a 
alternativa III, tornando a assertiva correta. 
Observa-se que o seu conteúdo não entra em 
conflito com o descrito pelo recorrente na DGEOp. 
A Instrução 01 de Corregedorias não foi revogada. 
Não há razão ao recorrente que justifique anulação 
da questão. 

30ª QUESTÃO – De acordo com o Caderno Doutrinário 2, qual é a posição indicada 
para deslocamentos curtos:  
 

B 
Razão não assiste ao recorrente, em se tratando 
de provas objetivas, cujo objetivo é justamente 
facilitar a compreensão do que se pede, deve o 



A. (  ) Posição 4 – Pronta-resposta.  
B. (x) Posição 3 – Guarda alta.  
C. (  ) Posição 2 – Guarda baixa.  
D. (  ) Posição 1 – Arma localizada. 

concursando ater-se tão somente à legislação 
citada no enunciado. 
No caso da questão em comento, caso o 
examinador quisesse saber sobre o deslocamento 
por lanço, o teria citado. Nesse sentido, verifica-se 
que a alternativa “B” foi redigida de forma clara e 
concisa, sem apresentar quaisquer vícios, capazes 
de anular a questão em tela. 

32ª QUESTÃO – Considerando o disposto estritamente no art. 9º do Decreto-Lei 
n.1.001, de 21/10/69 - Código Penal Militar (CPM), marque a alternativa CORRETA: 
A. ( ) Não será considerado militar o crime de lesão corporal praticado por um militar 
estadual reformado contra um oficial de justiça, serventuário da Justiça Militar Estadual, 
no momento em que realizava a intimação do referido militar para uma audiência na 1ª 
AJME. 
B. ( ) Não será considerado crime militar a conduta do militar estadual da ativa que, 
estando de serviço em uma operação blitz, vem a exigir certa quantia em dinheiro de um 
militar das Forças Armadas para liberar o seu veículo que estava em situação irregular. 
C. ( ) Não será considerado crime militar o fato de um militar estadual da ativa que, 
estando de licença médica, e havendo comparecido ao Hospital da Polícia Militar para 
uma consulta, vem a furtar o aparelho celular de um militar estadual reformado que 
também estava no mesmo local aguardando ser atendido. 
D. (x) Não será considerado militar o crime de lesão corporal praticado por um militar 
estadual da reserva contra outro militar estadual da reserva no interior do 1ºBPM. 

D 

A alternativa “D” foi redigida de forma clara e 
precisa, sem comprometer a efetiva compreensão 
da assertiva, ao dispor da seguinte forma [...] Não 
será considerado militar o crime de lesão corporal 
[...]. Obviamente, nesse contexto, a especificação 
de militar se refere ao crime de lesão corporal. 
A conduta disposta na alternativa “D” é bastante 
objetiva ao descrever a assertiva, na qual não 
constitui crime militar, o crime de lesão corporal 
praticado por militar na reserva contra outro militar 
da reserva, mesmo que o fato ocorra no interior de 
uma unidade da Polícia Militar. A redação da 
alternativa “D” não permite interpretação diversa a 
essa.  
Não obstante, a 32ª Questão versar 
exclusivamente sobre interpretação de disposições 
jurídicas e não de compreensão de texto, o qual é 
exigida se avaliações da Língua Portuguesa, o 
modo de redação da alternativa “D” em nada 
comprometeu a correta interpretação sobre a 
disposição normativa. 
Assim, a alternativa “D” da 32ª Questão, é incorreta 
ao apresentar a afirmação de que a conduta 
descrita não constitui crime militar. 

33ª QUESTÃO – Sobre os crimes contra a Administração Militar tipificados no Decreto-
Lei n. 1.001, de 21Out1969 - Código Penal Militar (CPM), marque a alternativa 
CORRETA: 
A. (x) Comete o crime militar de falsidade ideológica o militar que, no exercício de suas 
funções, omite em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, 
ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com 
o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente 
relevante, desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar. 
B. ( ) O policial militar que, estando de serviço, exige certa quantia em dinheiro de um 
traficante, sob ameaça de matá-lo caso se recuse a entregar, comete o crime militar de 
concussão. 
C. ( ) Toda vez que um militar cometer o crime militar de corrupção ativa, haverá outro 
militar sendo corrompido e, portando, cometendo o crime militar de corrupção passiva. 
D. ( ) O militar que, no exercício da sua função, deixar de observar lei, regulamento ou 
instrução cometerá o crime militar tipificado no art. 324 do CPM (inobservância de lei, 
regulamento ou instrução). 

A 

A alternativa “A” apresenta de forma clara e precisa 
todos os elementos constitutivos que caracterizam 
o crime de falsidade ideológica tipificado no artigo 
312 do CPM. 
O fato de o militar, na condição de sujeito ativo, 
estar ou não de serviço, é irrelevante para a 
configuração do ilícito, haja vista a ausência dessa 
situação como elemento do tipo objetivo. Portanto a 
inserção dessa situação na alternativa “A” não 
descaracteriza a conduta ilícita descrita. 
A assertiva foi redigida de forma objetiva sem 
qualquer subjetivismo, haja vista ser quase uma 
transcrição exata do tipo penal militar capitulado no 
artigo 312. 
Nesse sentido verifica-se que a alternativa “A” foi 
redigida de forma clara e concisa sem apresentar 



 quaisquer vícios capazes de anular a questão em tela. 

 
 
QUESTÕES EQUIVALENTES: 
QUESTÃO 15ª Prova Musico, Motomecanização, Comunicações e Armeiro; 
QUESTÃO 16ª Prova Saúde. 
 
 
34ª QUESTÃO – Nos termos do Decreto-Lei n. 1.002, de 21/10/69 – Código de Processo 
Penal Militar (CPPM), constitui um dos casos que justificam a decretação da prisão 
preventiva:  
A. ( ) Quando indiciado ou acusado pela prática de crime ou de ato irregular que 
efetivamente concorra para o desprestígio das Instituições Militares Estaduais e dos 
militares. 
B. ( ) Quando o indicado ou acusado der causa a grave escândalo que comprometa o 
decoro da classe e a honra pessoal. 
C. ( ) Exigência da manutenção das normas ou princípios de hierarquia e disciplina 
militares, quando ficarem ameaçados ou atingidos com a liberdade do indiciado ou 
acusado. 
D. ( ) Garantia da hierarquia e disciplina. 
 

ANULADA 

A 34ª Questão foi elaborada com fundamento no 
artigo 255 do Decreto-Lei n. 1.002, de 21/10/69 – 
Código de Processo Penal Militar (CPPM), o qual 
dispõe sobre os casos de decretação da prisão 
preventiva. 
No entanto ao proceder uma análise do programa 
de matérias previsto no Edital DRH/CRS nº 
17/2016, de 06 de dezembro de 2016, constata-se 
no item 2.2.2, o seguinte conteúdo em relação ao 
CPPM: 

2.2.2 Decreto-Lei nº 1.002, de 
21/10/69 - Código de Processo 
Penal Militar: arts. 7º a 33 e 243 a 
252. 

Portanto, verifica-se que o artigo 255 utilizado para 
a elaboração da 34ª Questão, não se encontra 
inserido no programa de matérias previsto para o 
concurso.  

35ª QUESTÃO – Nos termos da Lei n. 10.741, de 01/10/03, que dispõe sobre o Estatuto 
do Idoso e dá outras providências, marque a alternativa CORRETA: 
 
A. ( ) Aos maiores de 60 (sessenta) anos fica assegurada a gratuidade dos transportes 
coletivos públicos urbanos e semiurbanos, exceto nos serviços seletivos e especiais, 
quando prestados paralelamente aos serviços regulares. 
B. (x) É crime definido no Estatuto do Idoso a conduta de discriminar pessoa idosa, 
impedindo ou dificultando seu acesso a operações bancárias, aos meios de transporte, 
ao direito de contratar ou por qualquer outro meio ou instrumento necessário ao 
exercício da cidadania, por motivo de idade. 
C. ( ) São asseguradas a prioridade e a segurança do idoso nos procedimentos de 
embarque e desembarque nos veículos de qualquer sistema de transporte. 
D. ( ) Os crimes definidos no Estatuto do Idoso, aos quais se aplicam o procedimento 
previsto na Lei n. 9.099, de 26/09/95, são de ação penal pública condicionada a 
representação. 

B 

Razão não assiste ao recorrente, a assertiva 
constante da letra “B” está incorreta, pois a lei 
10.741/2003, em seu Art. 39, estabelece que a 
gratuidade dos transportes coletivos, dar-se-á aos 
maiores de 65 anos, estando os demais termos do 
artigo, integralmente consignados na assertiva 
constante da letra “B”. Nesse sentido, verifica-se 
que a alternativa “A” foi redigida de forma clara e 
concisa, sem apresentar quaisquer vícios, capazes 
de anular a questão em tela. 

 
36ª QUESTÃO – Conforme disposto na Lei n. 10.826, de 22/12/03, que dispõe sobre 
registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição, sobre o Sistema 
Nacional de Armas – SINARM, define crimes e dá outras providências, marque a 
alternativa CORRETA: 
 
A. ( ) Constitui crime, disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado ou 
em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela, quando essa conduta tenha 
como finalidade a prática de outro crime. 
B. ( ) Ao tratar dos crimes e das penas, a Lei tipifica como crime o comércio ilegal de 
simulacro de arma de fogo. 
C. ( ) Aos integrantes das guardas municipais será autorizado porte de arma de fogo, 

D 

Razão não assiste ao recorrente, o porte de arma 
só é autorizado aos guardas municipais do 
Municípios que integrem regiões metropolitanas, 
nos termos do Art. 6º 7º, da lei 10.826/03. 
Nesse sentido, verifica-se que a alternativa “A” foi 
redigida de forma clara e concisa, sem apresentar 
qualquer vicio, capazes de anular a questão em 
tela. 



quando em serviço. 
D. (x) As armas de fogo utilizadas pelos empregados das empresas de segurança 
privada e de transporte de valores, constituídas na forma da lei, serão de propriedade, 
responsabilidade e guarda das respectivas empresas, somente podendo ser utilizadas 
quando em serviço, devendo essas observar as condições de uso e de armazenagem 
estabelecidas pelo órgão competente, sendo o certificado de registro e a autorização de 
porte expedidos pela Polícia Federal em nome da empresa. 
 

39ª QUESTÃO – Comete crime definido na Lei nº 11.343, de 23/08/06, quem “adquirir, 
guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, 
drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar”. 
Sobre o mencionado crime, marque a alternativa CORRETA:  
 
A. ( ) São cominadas as seguintes penas: multa; advertência sobre os efeitos das 
drogas; prestação de serviços à comunidade; medida educativa de comparecimento a 
programa ou curso educativo. 

B. ( ) Considerando que a Lei nº 11.343/06 descriminalizou o uso de drogas, não há 
previsão de pena para o cometimento da conduta descrita no enunciado.  

C. ( ) Para garantir a execução da medida educativa imposta, o juiz poderá submeter o 
agente, sucessivamente, a admoestação verbal, condução coercitiva ou multa. 

D. (x) As respectivas penas previstas na Lei nº 11.343/06 poderão ser aplicadas isolada 
ou cumulativamente, bem como substituídas a qualquer tempo, ouvidos o Ministério 
Público e o defensor. 

D 

A alternativa “A” apresenta as penas principais 
previstas na Lei 11.343/2006 e acrescenta uma 
pena substitutiva, também chamada 
doutrinariamente de medidas de garantia, a serem 
aplicadas, apenas e tão somente, no caso de 
descumprimento, injustificado, das penas 
principais, aquelas previstas no caput do artigo 
28(advertência sobre os efeitos da droga; 
prestação de serviços à comunidade; medida 
educativa de comparecimento a programa ou curso 
educativo). Insta ressaltar que as medidas de 
garantia são aplicadas sucessivamente, conforme 
se verifica: 

“§ 6º - Para garantia do cumprimento 
das medidas educativas, a que se 
refere o caput, nos incisos I, II e III, a 
que injustificadamente se recuse o 
agente, poderá o juiz submetê-lo, 
sucessivamente a: 
 I – admoestação verbal; 
 II – multa.” (g.n.)” 

Não se pode aplicar cumulativamente as penas 
principais, previstas no caput do artigo 28, com as 
medidas/penas de garantia, previstas no § 6º do 
mesmo artigo. Nesse sentido verifica-se que a 
alternativa “D” foi redigida de forma clara e concisa 
sem apresentar quaisquer vícios capazes de anular 
a questão em tela. 

40ª QUESTÃO – Nos termos da Lei nº 12.527, de 18/11/11 (“Lei de Acesso à 
Informação”), marque a alternativa CORRETA:  
 
A. (x) As informações pessoais, relativas à intimidade, vida privada, honra e imagem 
terão seu acesso restrito, independentemente de classificação de sigilo e pelo prazo 
máximo de 100 (cem) anos a contar da sua data de produção, a agentes públicos 
legalmente autorizados e à pessoa a que elas se referirem.  

B. ( ) É dever dos órgãos e entidades públicas promover, mediante requerimento, a 
divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações 
de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas.  
C. ( ) Não sendo possível ao órgão público conceder o acesso imediato à informação 
solicitada deverá, em prazo não superior a 15 (quinze) dias, dentre outras medidas, 

A 

Razão não assiste ao recorrente, a assertiva 
constante da letra “B” está incorreta, pois a lei 
12.527/2011, em seu artigo 8º, é de clareza solar, 
ao aduzir a divulgação em local de fácil acesso, no 
âmbito de suas competências, de informações de 
interesse coletivo ou geral, pelos órgãos e 
entidades públicas, independe de requerimento. 

Nesse sentido, verifica-se que a alternativa “B” foi 
redigida de forma clara e concisa, sem apresentar 
quaisquer vícios, capazes de anular a questão em 
tela. 



comunicar ao interessado a data, local e modo para se realizar a consulta, efetuar a 
reprodução ou obter a certidão.  

D. ( ) O serviço de busca e fornecimento da informação é, em qualquer hipótese, 
gratuito. 

 

CHO MÚSICO 

QUESTÃO 
RESPOSTA 
CORRETA 

JUSTIFICATIVA 
EMBASAMENTO LEGAL 

14 QUESTÃO –  Considerando o disposto estritamente no art. 9º do Decreto-Lei nº 
1.001, de 21/10/69 - Código Penal Militar (CPM), ao enumerar as situações em que os 
militares estaduais da ativa, reserva e reformados cometerão crimes militares, marque a 
alternativa CORRETA: 
 
A. ( ) Não será considerado militar o crime de lesão corporal praticado por um militar 
estadual reformado contra um oficial de justiça, serventuário da Justiça Militar Estadual, 
no momento em que realizava a intimação do referido militar para uma audiência na 1ª 
AJME. 

B. (x) Não será considerado militar o crime de lesão corporal praticado por um  militar 
estadual da reserva contra outro militar estadual da reserva no interior do 1º BPM. 

C. ( ) Não será considerado crime militar a conduta do militar estadual da ativa que, 
estando de serviço em uma operação blitz, vem a exigir certa quantia em dinheiro de um 
militar das Forças Armadas para liberar o seu veículo que estava em situação irregular. 

D. ( ) Não será considerado crime militar o fato de um militar estadual da ativa que, 
estando de licença médica, e havendo comparecido ao Hospital da Polícia Militar para 
uma consulta, vem a furtar o aparelho celular de um militar estadual reformado que 
também estava no mesmo local aguardando ser atendido. 

B 

Razão não assiste ao recorrente, a redação da 
alínea b), do inciso III, do artigo 9º do CPM reza, 
expressamente, que o crime praticado por militar 
da reserva ou reformado, contra funcionário de 
Ministério Militar ou da Justiça Militar, no exercício 
de função inerente ao seu cargo, é crime militar. 
Portanto, a alternativa “A” está incorreta. (g.n.) 

Nesse sentido, verifica-se que a alternativa “B” foi 
redigida de forma clara e concisa, sem apresentar 
quaisquer vícios, capazes de anular a questão em 
tela. 

CHO COMUNICAÇÕES 

QUESTÃO 
RESPOSTA 
CORRETA 

JUSTIFICATIVA 
EMBASAMENTO LEGAL 

20ª QUESTÃO – De acordo com o Caderno Doutrinário n. 1, durante o período que o 
policial militar estiver realizando uma VISITA COMUNITÁRIA, apresentando orientações 
para implantar uma REDE DE VIZINHOS PROTEGIDOS, em qual nível de preparação 
mental ele deve encontrar-se: 
 
A. ( ) Estado de alerta. 
B. ( ) Estado de alarme. 
C. (x) Estado de atenção. 
D. ( ) Estado de pânico. 
 
 
 
 

C 

Verificou-se que o gabarito oficial foi assinalado de 
forma incorreta, sendo a alternativa “C”, a resposta 
correta para a questão. 



CHO MOTOMECANIZAÇÃO 

QUESTÃO 
RESPOSTA 
CORRETA 

JUSTIFICATIVA 
EMBASAMENTO LEGAL 

32ª QUESTÃO – Considerando os conhecimentos sobre Tecnologia da Repintura 
Automotiva e os tipos de tinta utilizados, marque “V” para a(s) assertiva(s) verdadeira(s) 
e “F” para a(s) falsa(s) e, ao final, responda o que se pede. 
( ) Quanto às Tintas à Base Poliéster, após a secagem ocorre a aplicação do verniz. 
Para tintas desta base, deverá ser usado o verniz PU. 
( ) Quanto às Tintas à Base Poliuretano (PU), antes do uso o colorista deve catalisala, 
mas não deve diluir com thinner. 
( ) Quanto às Tintas à Base de Água, deve-se ocorrer mistura perfeita e a diluição em 
thinner, de acordo com as especificações do fabricante. 
( ) Quanto às Tintas à Base Sintética, são indicadas para pequenos reparos. 
 
Marque a alternativa que contém a sequência CORRETA de respostas, na ordem de 
cima para baixo: 
A. ( ) V, V, F, F. 
B. ( ) F, V, F, V. 
C. (x) V, F, V, F. 
D. ( ) F, F, V, V. 

C 

Após análise da argumentação do recorrente, a 
comissão conclui que a fundamentação utilizada no 
recurso teve como base um site de internet 
“fazfacil” que pode ser considerada uma página 
voltada a reforma e construção de imóveis e a tinta 
mencionada no artigo deste site é a tinta PVA, que 
é solúvel em água e destinada para fins de pintura 
imobiliária, observamos também que o requerente, 
em  sua justificativa relata que fez consultada a 
uma fonte da internet “Tintas Iquine, IQUINE- 
Industrias Quimicas do Nordeste”, após pesquisa 
por parte desta comissão verificamos que esta 
empresa é também voltada para fabricação de 
tintas da linha imobiliária. A questão em tela trata-
se de pintura automotiva, que é o objeto da 
avaliação disposto no anexo “i” item 4.1, Edital 
DRH/CRS Nº 17/2016, de 06 Dezembro de 2016. 
Na tinta automotiva a base de água, a diluição é 
feita em thinner, de acordo com as especificações 
do fabricante. 

 

Belo Horizonte, 29 de março de 2017. 

 
 
 

(a)Carla Cristina Marafelli, Ten Cel PM 
Chefe do Centro de Recrutamento e Seleção 


