
   

 

 

 

Nota técnica 05/2018-CRS - Concurso nº 0118 – Processo seletivo interno para admissão ao Curso de Formação de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública (CFS/CSTSP) do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2018. 

 Visando melhor compreensão das questões recorridas pelos candidatos do processo seletivo interno supracitado, nos 

termos do Edital DRH/CRS Nº 01/2018, de 18 de janeiro de 2018, apresentamos o embasamento legal para as questões das 

provas, conforme quadro abaixo: 
 
 

QUESTÃO 
PARECER DA 

COMISSÃO 
JUSTIFICATIVA 

EMBASAMENTO LEGAL 

 
 
 
 
 
 
2ª QUESTÃO – Assinale a opção em que as características 
apresentadas podem ser atribuídas ao texto escrito pelo delegado 
Archimedes José Melo Marques. 
 
A. (    ) Linguagem direta, informal, espontânea e dialogal. 
B. (    ) Uso acentuado de linguagem figurada e de efeitos 

expressivos. 
C. (    ) Tratamento de tema atual de forma crítica e resignada.  
D. (    ) Objetivo e uso predominante de 3ª pessoa. 

RECURSOS 
INDEFERIDOS 

 
Os candidatos solicitam a anulação da questão 
alegando, em síntese, que a resposta à questão é a 
letra B e que a alternativa D apontada como correta 
pelo gabarito está incorreta. 
 
Um candidato alega que em várias partes do texto 
pode ser observado o uso de linguagem figurada. 
Há que se considerar, no entanto, que, a partir da 
leitura do texto a ser interpretado, o que se percebe 
é o uso de linguagem objetiva e direta Observa-se 
que o autor utilizou-se da variedade formal da 
língua portuguesa, sendo que o texto é 
caracterizado pela objetividade. O texto “A 
necessidade da interatividade entre a polícia e a 
população” é um artigo de opinião. Textos desse 
mesmo gênero, assim como no referido texto, são 
caracterizados pela objetividade. Essa mesma 
característica pode ser observada ao longo de todo 
o texto analisado, o que faz com que a alternativa D 
seja a resposta correta à questão. Há que se 
considerar, ainda que, no texto, a linguagem não é 
espontânea, já que o texto é caracterizado pela 
objetividade e pela formalidade. Assim, a resposta 
B está incorreta, sendo que a questão apresenta 
somente uma resposta correta: a letra D. 

     
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 

CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 



Outro candidato alega que a questão deveria ser 
anulada, já que, segundo ele, o texto não se deu 
predominantemente na 3ª pessoa. O candidato traz 
também 05 excertos do texto que foram escritos em 
1ª pessoa. O Dicionário Escolar da Língua 
Portuguesa da Academia Brasileira de Letras traz, 
em sua página 1018, que predominar é “ser mais 
evidente; sobressair; ter mais destaque”. Todos os 
outros parágrafos estão em 3ª pesssoa. Assim, 
percebe-se que dizer que o uso predominante da 3ª 
pessoa não afasta a possibilidade do uso de 1ª 
pessoa, assim como fez o autor do texto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
3ª QUESTÃO - Assinale a única opção CORRETA. Em nenhum dos 
parágrafos do texto está expressa a ideia de que: 
 
A. (    ) Os policiais são seres Onipotentes e Onipresentes. 
B. (    ) Toda a sociedade sofre com a violência e o aumento da 

criminalidade. 
C. (    ) As ações preventivas devem sobrepor às ações 

repressivas. 
D. (    ) Obter e suster a cooperação e a confiança das pessoas é 

uma arte. 

RECURSOS 
INDEFERIDOS 

 
Os candidatos solicitam a anulação da questão 
alegando, em síntese, que a presença do vocábulo 
“nenhum” no comando da questão deixou-a sem 
resposta possível e que a ideia da alternativa A 
está contida no texto interpretado. 
 
Ao analisar o texto interpretado, observa-se que o 
2º parágrafo do texto traz que “é fato presente que 
o povo, na sua maioria, ainda tem a polícia como se 
fosse então esta instituição a única responsável 
pelo assolamento da violência no país, a principal 
responsável pelo recrudescimento da criminalidade, 
como se fossem (grifo nosso) então os policiais 
seres Onipotentes e Onipresentes para estarem em 
todos os lugares, a todo o momento”. A partir desse 
mesmo excerto, depreende-se, a partir do uso de 
“como se fossem”, conforme grifado acima, que não 
está expressa a ideia de que, para a comunidade, 
os policiais são onipotentes e onipresentes, mas 
sim que, para o povo, eles parecem ser. Assim, 
diante do acima exposto, observa-se que a letra 
que contém a resposta correta à questão é a letra 
A. 
 
Outros candidatos solicitam a anulação da questão 
alegando, em síntese, que a resposta correta é a 
letra C. Contudo, observa-se que essa mesma ideia 
está presente no texto, em seu 11º parágrafo. 
Nesse mesmo parágrafo, no excerto, “combate este 
que deve ter um maior investimento em ações 



preventivas para não sobrecarregar as ações 
repressivas como de fato vem ocorrendo no nosso 
país”, tem-se a ideia apresentada na letra C.  
 
Nesse mesmo contexto, o vocábulo “sobrepor” 
trazido pela letra C tem o sentido de preferir, 
priorizar. Isto é, para o autor as ações preventivas 
devem ser priorizadas em detrimento das 
repressivas.   

 

 

 

 

5ª QUESTÃO – Considerando as ideias explícitas e implícitas no 
texto, analise as assertivas abaixo, marque “V” se for verdadeira ou 
“F” se for falsa e, em seguida, assinale a opção que contém a 
sequência de respostas CORRETA, na ordem de cima para baixo: 

1. A interatividade entre o povo e o poder público é essencial 
para o alcance da paz.  

2. Toda a sociedade resiste ao mesmo mal. 
3.  A polícia é também responsável pelo recrudescimento da 

criminalidade e deve extingui-la. 
4.  Quando o crime organizado ganha forças, a criminalidade e a 

violência aumentam. 
5.  Para o povo, a polícia sempre foi um mal necessário. 

 
A. (    ) V,F,F,V,F 
B. (    ) V,V,V,V,V 
C. (    ) F,V,V,F,V 
D. (    ) V,F,F,F,F 

RECURSOS 
INDEFERIDOS 

 
O candidato solicita a anulação da questão. 
A resposta correta à questão é a letra A, sendo 
que, portanto, as assertivas II e III são falsas. O 
candidato alega, porém, que essas mesmas 
assertivas seriam corretas. Para a análise da 
assertiva II, cumpre observar o 3º parágrafo do 
texto, “A violência e o aumento da criminalidade 
que atingem o povo, atingem também a Polícia, o 
Governo. Atingem a toda a sociedade. Todos nós 
estamos na mesma aflição”. Desse mesmo 
parágrafo depreende-se que a sociedade não 
resiste, como trouxe a assertiva II, mas padece do 
mesmo mal. Assim, a assertiva II é falsa. Quanto à 
assertiva III, observa-se que a ideia constante nela 
está explícita ou implícita no texto. No 2º parágrafo 
do texto, o autor diz que o povo é quem, na sua 
maioria, tem a polícia como a principal responsável 
pelo recrudescimento da criminalidade. Assim, isso 
não é uma verdade absoluta, o que faz com que a 
assertiva III também seja falsa. Assim, a resposta 
correta à questão é a letra A, já que são falsas as 
assertivas II e III.   
 
Outros candidatos alegam que a alternativa D que 
é a correta, pois a assertiva IV é falsa. No entanto, 
para análise dessa mesma assertiva, há que se 
observar o 10º parágrafo do texto. Nesse mesmo 
parágrafo, tem-se que “Na mesma velocidade em 
que a criminalidade e a violência avançam no 
nosso país por motivos diversos, o crime 
organizado ganha forças...”. Assim, vê-se que a 
ideia contida na assertiva IV está implícita no 10º 
parágrafo, já que, segundo o autor, quando o crime 



organizado ganha forças, outros crimes decorrentes 
surgem, principalmente o tráfico de drogas e outros 
também subsequentes a esse, ou seja, há então o 
aumento da violência.  
 
Outras candidatas alegam que não há questão 
correta considerando que a assertiva V é 
verdadeira, o que, para elas, considerando-se as 
respostas às outras assertivas, faria com que a 
questão não tivesse resposta. Para a análise da 
assertiva, há que se considerar o que o texto traz 
em seu 7º parágrafo. Nesse mesmo parágrafo, tem-
se que “Durante muito tempo, a sociedade pouco 
se incomodou com a questão da violência, da 
criminalidade e tinha a Polícia apenas como um mal 
necessário”. Da leitura desse mesmo excerto, 
infere-se que o autor afirma que durante muito 
tempo a sociedade tinha  a Polícia apenas como 
um mal necessário, isto é, a ideia é de que por 
determinado período a sociedade pensou assim. 
Não há, no entanto, assim como traz a assertiva V, 
a ideia de que a sociedade sempre pensou assim. 
Não está implícito ou explícito no texto que essa 
ideia sempre existiu. O autor apresenta, inclusive, a 
ideia de que se tem da polícia na atualidade, 
explicitando o ponto de vista dele. 

 
 
 
 
 
6ª QUESTÃO – Depreende-se que o autor do texto caracteriza a 
sociedade atual como: 
 
A. (    ) partícipe. 
B. (    ) resoluta. 
C. (    ) apática. 
D. (    ) empática. 

RECURSO 
INDEFERIDO 

 
O candidato solicita a anulação da questão 
alegando, em síntese, que a resposta correta para 
a questão seria a letra D.  
 
Segundo o candidato, do 7º parágrafo do texto, 
linhas 1 e 2, pode-se depreender que a sociedade 
foi apática por um tempo, mas que a característica 
atual dessa mesma sociedade é ser empática. Para 
a análise da questão, há que se considerar os 
parágrafos 5º e 7º. No parágrafo 5º, o autor traz 
que a sociedade “pouco ou nada faz para ajudá-
la.”, o que a caracteriza como apática. O parágrafo 
7º vem reforçar essa ideia, já que traz que a 
sociedade ““pouco se incomodou com a questão da 
violência.”. Do texto, não é possível inferir que a 
sociedade tenha sido ou esteja sendo empática, o 



que pode ser comprovado também pelo fato do 
autor conclamar a sociedade a ser mais 
participativa. O que faz com que seja possível aferir 
que a sociedade não é participativa. Assim, a 
resposta correta à questão 06 seja a letra A. 

 
8ª QUESTÃO – Leia os fragmentos do texto abaixo: 
 

“A paz é a aspiração e o desejo fundamental de todo ser humano, 
entretanto, só poderá ser atingida com a ordenação da potencialidade 
da sociedade [...].” 
 

“[...] a sociedade espera da sua Polícia toda a proteção possível e 
impossível, entretanto, pouco ou nada faz para ajudá-la.” 
 
As conjunções destacadas nos fragmentos estabelecem valor 
semântico em relação aos contextos, respectivamente, de: 
 

A. (     ) Restrição - contraste. 
B. (     ) Compensação - advertência. 
C. (     ) Advertência - oposição. 
D. (     ) Restrição - retificação. 
 

RECURSOS 
INDEFERIDOS 

 
Os candidatos solicitam a anulação da questão 
alegando, em síntese, que não existe resposta 
correta para questão. 
 

Equivocaram-se os recorrentes ao trazer à baila 
definições gramaticais de conjunções adversativas.  
 
O enunciado exigiu uma análise semântica das 
frases citadas nas alternativas de resposta. 
 

 
10ª QUESTÃO – Em qual das opções abaixo, as palavras em 
destaque nos fragmentos do texto constituem um termo acessório da 
oração: 
 
A. (     ) “[...] precisa da conscientização e cooperação de toda a 

sociedade [...].” 
B. (     ) “[...] o crime organizado ganha forças principalmente com o 

tráfico de drogas [...].” 
C. (     ) “[...] conservar a cooperação e a confiança das partes 

envolvidas [...].” 
D. (     ) “[...] para melhor se combater a violência e a 

criminalidade reinante no país”. 
 

RECURSOS 
INDEFERIDOS 

 
Os candidatos solicitam a anulação da questão 
alegando, em síntese, que a alternativa “C” também 
é uma resposta para questão. 
 

Equivocaram-se os recorrentes ao analisar o 
fragmento “das partes envolvidas” como adjunto 
adnominal. Na verdade o termo tem função de 
complemento nominal que é um termo integrante 
da oração e não acessório como exigiu o 
enunciado da questão. Para se dirimir a dúvida, o 
adjunto adnominal pode ser retirado da oração sem 
prejuízo para seu significado, enquanto o 
complemento nominal faz falta, porque integra o 
sentido. Na alternativa “C” não se trata de qualquer 
“cooperação e confiança”, mas tão somente “das 
partes envolvidas”, portanto não se pode excluir o 
termo em destaque sem prejuízo para o 
entendimento da oração. 
 



 
11ª QUESTÃO – Assinale a alternativa CORRETA quanto à 
concordância verbal ou nominal. 
 

A. (   ) A confiança, a interatividade, a prevenção, tudo isso nos 
proporcionam a paz. 
B. (   ) A Polícia avisa que não será permitida pichações na cidade. 
C. (   ) É necessário muita confiança. 
D. (   ) As comunidades devem ficar alertas. 

RECURSO 
INDEFERIDO 

 
O candidato solicita a anulação da questão 
alegando, em síntese, que a alternativa “D” também 
é uma resposta para questão. 
 

Equivocou-se o recorrente ao considerar a palavra 
“alerta” como adjetivo. Na alternativa “D” a palavra 
tem sentido de advérbio e, portanto, é invariável. 
Alerta não é uma qualidade da comunidade e sim o 
modo como deve ficar. 

 
13ª QUESTÃO – Assinale a alternativa cujo homônimo sublinhado 
está CORRETO quanto ao sentido geral do enunciado. 
 

A. (   ) Descriminação ou discriminação – É da falta de políticas 
sociais e da descriminação contra a parcela mais pobre da população 
que surgem os problemas relacionados à violência urbana. 
B. (   ) Caçar ou cassar – Um deputado declarou que o governo 
está interessado em caçar votos para implantar Projeto de 
Segurança Pública. 
C. (   ) Tachas ou taxas – Os governos de países desenvolvidos 
cobram altas tachas da população e investem pouco em segurança 
pública. 
D. (   ) Infringir ou infligir – É dever do cidadão não infligir as leis e 
não causar danos ao patrimônio público e privado. 

RECURSOS 
INDEFERIDOS 

 
Os candidatos solicitam a anulação da questão 
alegando, em síntese, que a alternativa “B” 
considerada como correta não responde a questão. 
 

Equivocaram-se os recorrentes na interpretação do 
enunciado. Não se quis aqui uma comparação de 
significado dos homônimos, mas que se citasse 
aquele que está com sentido adequado nas citadas 
opções. Descriminação é excluir a criminalidade, 
portanto a alternativa “A” está incorreta. A 
alternativa “B” está correta porque caçar foi usado 
no sentido de buscar/procurar. Tacha é um 
pequeno prego, o que torna a alternativa “C” 
incorreta. Inflingir significa aplicar, portanto não está 
adequadamente empregado na alternativa “D”. 

 
16ª QUESTÃO – A licença saúde tem caráter mais abrangente do que 
a dispensa saúde, na rotina profissional do militar, haja vista que a 
primeira o impede e a segunda apenas o limita em suas atividades, 
conforme apontado no ato de homologação. Com base na Instrução 
Conjunta de Corregedorias n. 01 (ICCPM/BM n. 01/2014), de 
03/02/2014, marque a alternativa CORRETA em relação às licenças e 
dispensas médicas:  
 
A. (  ) Caso seja confirmada simulação de doença por parte de um 
militar, este responderá pela transgressão contida no inciso XX do art. 
13 do CEDM (faltar ao serviço), em relação ao dia de ausência do 
serviço.  
B. (  ) A dispensa saúde tem caráter mais abrangente do que a 
licença saúde, na rotina profissional do militar, haja vista que a 
primeira o limita e a segunda apenas o impede em suas atividades, 
independente do apontado no ato de homologação.  

RECURSOS 
INDEFERIDOS 

 
O candidato solicita a anulação da questão 
alegando, em síntese, que a questão contém duas 
alternativas corretas, sendo a letra “C” (conforme 
gabarito oficial) e a letra “A”. 
 
O recorrente afirma que a letra “A” da questão se 
encontra correta uma vez que na segunda parte da 
alternativa está claro e fica razoavelmente 
subentendido que o militar responderá pela 
consequente falta, não restringindo, no corpus da 
questão, a incorrência único-exclusiva do militar à 
art. 13, inciso XX do CEDM. 
 
Pelo contrário, a Instrução de Corregedorias nº 01 
determina que, verificada a simulação, o militar seja 
enquadrado no art. 13, inciso III do CEDM, além de 



C. (  ) A licença médica tem por objetivo propiciar a plena 
recuperação da saúde física e/ou mental do paciente e a 
inobservância da prescrição médica, a depender do caso 
concreto, pode caracterizar a prática da transgressão disciplinar.  
D. (  ) A administração militar poderá instaurar o devido PAD/PADS 
em desfavor do militar que inutiliza, destrói ou apresenta atestado 
falso, ou ainda simula doença.  
 
 
 

ensejar indícios de crime, pois o fato atenta contra 
a honra pessoal e o decoro da classe.  
 
Portanto, em vez de ser responsabilidado pelo 
inciso XX, ele está incurso no inciso III, mais 
gravoso devido ao aspecto disciplinar e ético de 
nossa atividade, o que a todo momento devemos 
manter. 
 
Portanto, a justificativa para a possível anulação 
não traz fundamento, pois a legislação castrence 
faz a previsão específica para o caso. 
 
Do mais a questão contém apenas uma assertiva 
correta, letra “C”, conforme gabarito apresentado. 
 
A Instrução de Corregedoria 01 determina que, 
verificada a simulação, o militar seja enquadrado no 
art. 13, inciso III do CEDM, além de ensejar indícios 
de crime, pois o fato atenta contra a honra pessoal 
e o decoro da classe. 
 
Art. 14. Deve a Administração Militar atentar para a 
autenticidade do atestado médico emitido, bem 
como para eventuais indícios de simulação de 
doença, situações que poderão ensejar, caso 
confirmadas, além dos crimes de falsificação de 
documento, falsidade ideológica ou estelionato (de 
natureza militar ou comum), a transgressão 
disciplinar prevista no art. 13, III, do CEDM, uma 
vez que o fato atenta contra o decoro da classe e a 
honra pessoal. (Grifo nosso)  
 
Portanto, em vez de ser responsabilizado pelo 
inciso XX, ele está incurso no inciso III, mais 
gravoso devido ao aspecto disciplinar e ético de 
nossa atividade, o que a todo momento devemos 
manter. 
 
Assim, a questão contém apenas uma assertiva 
correta, letra “C”, conforme gabarito apresentado. 
 
 



 
24ª QUESTÃO – Dois terços dos casos de feminicídio foram 
cometidos na casa da vítima, segundo pesquisa do Ministério Público 
de São Paulo. Em 58% dos casos foram usadas armas brancas, como 
facas, para ferir ou matar as vítimas. Dos registros, em 75% a vítima 
tinha relacionamento com o agressor (eram namorados ou casados).  
(Fonte: https://veja.abril.com.br/brasil/dois-tercos-dos-feminicidios-
ocorrem-na-casa-da-vitima/) Por Estadão Conteúdo. Acesso em: 2 
mar 2018.  

 
De acordo com o previsto no Código Penal Comum sobre os Crimes 
Contra a Vida, marque a alternativa CORRETA.  
 
A. (  ) No crime de feminicídio considera-se que há razões de 
condição de sexo feminino quando o crime envolve violência 
doméstica e familiar.  

B. (   ) Ocorre aumento de pena para o crime de feminicídio se for 
praticado durante a gestação ou até 01 (um) ano posterior ao parto.  
C. (  ) O crime de homicídio só receberá a denominação de 
feminicídio se for praticado por homens e contra mulheres.  

D. (  ) Constitui condição indispensável do crime de feminicídio, o 
menosprezo ou discriminação pela identidade de gênero.   

RECURSO 
INDEFERIDO 

 
A candidata solicita a anulação da questão 
alegando, em síntese, que a condição 
indispensável do crime de feminicídio, o 
menosprezo ou discriminação pela identidade de 
gênero está correta, portanto a questão requer 
anulação, pois todo candidato ao ler a questão, 
interpretaria refletindo especialmente sobre a 
proteção ao gênero feminino. 
 
A recorrente afirma que a letra “D” da questão se 
encontra correta uma vez que somados á doutrina 
apresentada a questão cda identidade de gênero 
deva ser obervada no crime de feminicídio. 
 
A própria recorrente alega na página 02, ao verificar 
a doutrina apresentada por Cleber Masson, página 
05, que o legislador não foi feliz na redação do tipo 
penal, e deveria ser inserida a expressão “razões 
de gênero” em vez da expressão “razões da 
condição de sexo feminino”, portanto, a recorrente 
ratrata que a assertiva está incorreta, pois o 
enunciado pede para que seja verificado o previsto 
no Código Penal Comum sobre os Crimes Contra a 
Vida, e não o que deveria ter sido inserido, e sim o 
que tarta a lei “seca”. 
 

Feminicídio       
(Incluído pela Lei nº 13.104, de 2015) 
 
VI - contra a mulher por razões da condição de 
sexo feminino:      (Incluído pela Lei nº 13.104, de 
2015) 
VII – contra autoridade ou agente descrito nos arts. 
142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do 
sistema prisional e da Força Nacional de 
Segurança Pública, no exercício da função ou em 
decorrência dela, ou contra seu cônjuge, 
companheiro ou parente consanguíneo até terceiro 
grau, em razão dessa condição:     (Incluído pela 
Lei nº 13.142, de 2015) 
Pena - reclusão, de doze a trinta anos. 
§ 2

o
-A Considera-se que há razões de condição de 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art142
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art142


sexo feminino quando o crime envolve:      (Incluído 
pela Lei nº 13.104, de 2015) 

I - violência doméstica e familiar;  (Incluído 
pela Lei nº 13.104, de 2015) 

II - menosprezo ou discriminação à 
condição de mulher. (Incluído pela Lei nº 13.104, 
de 2015) (Grifo nosso). 

 
31ª QUESTÃO: De acordo com a Instrução n. 3.03.21/2017-CG, que 
regula o emprego das Bases do projeto “Segurança Comunitária” 
vinculado ao Programa “Mais Segurança do Governo de Minas 
Gerais, marque a alternativa CORRETA. 
 
A. (  ) Estabelecer diretrizes básicas de emprego das Bases 

Comunitárias em relação à confecção de cartão-programa, quadro 
de operações, visitas tranquilizadoras e patrulhamento 
preventivo/repressivo, são atribuições inerentes apenas ao 
Comandante de Setor.  

B. (  ) Todos os militares que atuarão nas Bases do Projeto 
Segurança Comunitária deverão participar de treinamento 
específico promovido pela RPM, com conteúdo relacionado a 
Polícia Comunitária, confecção de REDS, vide monitoramento 
e, quando possível, noções da Atividade de Inteligência.  

C. (  ) O Comandante de Base Comunitária, função atinente ao posto 
de Oficial Subalterno, servirá de elo entre o Comandante de 
Companhia e os demais policiais militares componente da Base 
Comunitária, possuindo a atribuição de registrar todas as 
atividades realizadas no módulo REDS.  

D. (  ) Em caso de problemas com o funcionamento dos recursos 
tecnológicos da Base Comunitária ( acesso ao vídeo 
monitoramento ou ao link de internet, por exemplo) na capital e 
RMBH, deverá ser acionado o plantão de informática, do Centro de 
Tecnologias e Sistemas da PMMG.  

 

RECURSOS 
INDEFERIDOS 

Os candidatos solicitam a anulação da questão n. 
31 da prova objetiva do CFS/2018, alegando, em 
síntese, que a letra “b”, considerada como a opção 
correta da questão, está incompleta, visto que, 
segundo a bibliografia da instrução n. 3.03.21/2017-
CG exigi que todos os militares que atuarão nas 
Bases do Projeto Segurança Comunitárias tenham 
que participar de treinamento específico promovido 
pela RPM, condicionando esse treinamento a 
aprovação pela DAOP e APM, e essa ressalva não 
consta na alternativa em questão, tornando-a 
errada.  
 
O questionamento perquirido pela recorrente não 
torna a questão incorreta pelo simples fato dela não 
estar completa, vez que continua consoante com a 
instrução que a normatiza, mormente, instrução n. 
3.03.21/2017-CG, não contradizendo que o 
treinamento deverá ser promovido especificamente 
pela RPM. 
 
 

 
35ª QUESTÃO: Segundo o Caderno Doutrinário 1, Manual Técnico-
Profissional n. 3.04.01/2013-CG, tanto o uso de arma de fogo, quanto 
o disparo pelo Policial Militar são procedimentos previstos durante 
uma intervenção. Marque a alternativa CORRETA relativa ao uso e ao 
disparo de arma de fogo: 
 
A. (  ) As ações de empunhar ou apontar a arma durante a 

intervenção, acompanhada de uma verbalização adequada, 

RECURSOS 
INDEFERIDOS 

 
O candidato solicita a anulação da questão n. 35 da 
prova objetiva do CFS/2018, alegando, em síntese, 
que o gabarito da questão considerou a alternativa 
“B” como verdadeira. No entanto, alega o 
recorrente que, numa leitura míope, e 
principalmente descontextualizada da referida 
assertiva, observa-se que não é razoável e ilógico 
afirmar que o disparo da arma de fogo realizado em 



embora constitua demonstração de força, não implicará forte feito 
dissuasivo no abordado.  

B. (  ) O policial militar apontará sua arma para a região torácica 
do agressor. Sempre que as circunstâncias permitirem e 
desde que não exponha a risco a segurança de terceiros ou a 
dele próprio, o policial militar poderá disparar em outras áreas 
do corpo, com a finalidade de reduzir ao mínimo os 
ferimentos.  

C. (  ) A letalidade (morte do agressor) poderá ser entendida como o 
objetivo finalístico do policial militar ao disparar a sua arma de fogo 
em uma ação operacional, pois é decorrente dos efeitos lesivos 
próprios de tal arma. 

D. (  ) Os disparos táticos são realizados para obter uma vantagem 
tática, para dar mais segurança ao reposicionamento da equipe de 
policiais militares no terreno, podendo ser dirigidos também contra 
pessoas.  

outras partes do corpo do agressor pelo policial 
militar tem a finalidade de reduzir ao mínimo os 
ferimentos. A compreensão é reduzir ao máximo os 
ferimentos, e não ao mínimo, como está na 
colocado na alternativa “b”.  

 
O questionamento perquirido pelo recorrente não 
torna a opção “b” da questão incorreta pelo simples 
fato dela estar em total consonância ao prescrito no 
Caderno Doutrinário 1, sendo reproduzido, ipsis 
litteris, o que está escrito no Manual Técnico-
Profissional n. 3.04.01/2013-CG. 
 

 

 
40ª QUESTÃO – Marque a alternativa CORRETA, quanto aos 
procedimentos previstos no Caderno Doutrinário 5, Manual Técnico-
Profissional n. 3.04.05/2013-CG, trata das Escoltas Policiais e 
Conduções Diversas.  
 
A. (  ) Nas viaturas com compartimento de segurança que 
realizam a escolta, a pessoa presa será embarcada com as 
costas voltadas para a lateral da viatura. Caso exista mais de um 
escoltado, o posicionamento será o mesmo, porém, eles serão 
intercalados.  
B. (  ) Nos casos de escoltas de pessoas presas, os policiais militares 
só poderão fazer a alimentação em quartéis ou estabelecimentos 
prisionais, 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.  
C. (  ) A pessoa presa, ao ser escoltada, poderá ser algemada, a 
critério dos policiais. Caso decidam pela algemação esta deverá 
ocorrer com as mãos voltadas para trás, posicionadas de forma que 
as costas das mãos estejam juntas, ou seja, não poderá ser capaz de 
unir as palmas de suas mãos.  
D. (  ) Quando da chegada ao destino, o comandante da escolta 
deverá cercar-se de toda a segurança possível, avaliando o local e 
posicionando os policiais militares, de maneira a aumentar a 
segurança da operação. Esse tipo de procedimento considerará a 
quantidade de policiais militares envolvidos na atividade, tendo como 

 
 
 
 

RECURSOS 
INDEFERIDOS 

 
Os recorrentes afirmam que a letra “C” da questão 
encontra-se correta uma vez que somados ao 
caderno Doutrinário 05, o caderno Doutrinário nº 
02, torna a assertiva correta. 
 
Nota-se que o enuncidado da questão somente 
trata do Caderno Doutrinário nº 05, e não do 
caderno Doutrinário 02, além de que todas as 
medidas relativas aos procedimentos de escoltas 
policiais e condução diversas estão previstos no 
caderno Doutrinário 05. 
 
A assertiva em si trata: 
 
C. ( ) A pessoa presa, ao ser escoltada, poderá ser 
algemada, a critério dos policiais. Caso decidam 
pela algemação esta deverá ocorrer com as mãos 
voltadas para trás, posicionadas de forma que as 
costas das mãos estejam juntas, ou seja, não 
poderá ser capaz de unir as palmas de suas mãos.  
 
Para responder esta questão bastava uma leitura 
pormenorizada do subitem 4.1.5.1, letra a) do 
Caderno Doutrinário 05 o qual descreve: 
 
 



base 1 (um) policial para cada escoltado. Caso seja necessário, 
deverá ser solicitado reforço visando minimizar os riscos da atividade.  

“4.1.5.1 Procedimentos para o embarque 
 
a) Algemação 
A pessoa presa, ao ser escoltada, deverá ser 
algemada com as mãos voltadas para trás, 
posicionadas de forma que as costas das mãos 
estejam juntas, ou seja, não poderá ser capaz de 
unir as palmas de suas mãos. 
 
Portanto, a questão torna-se incorreta quando 
insere o verbo “poderá”, ao contrário da norma que 
diz “deverá”, ou seja, a algemação não fica a 
critério do policial militar, mas uma obrigação do 
mesmo. 
 
Deverão ser utilizadas as algemas existentes na 
Instituição, observando em todas as situações, a 
garantia e preservação da integridade física da 
pessoa escoltada ou conduzida.“ 

 

 

Belo Horizonte, 31 de julho de 2018. 

 
 

 (a) GRAZIELA CARPINSKI CORRÊA, MAJ PM 
SUBCHEFE DO CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 


