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INSTRUÇÕES AOS CANDIDATOS: 
 

1. Prova sem consulta. 

2. Abra este caderno de prova somente quando autorizado.  

3. Esta prova contém 40 (quarenta) questões valendo 2,5 (dois vírgula cinco) pontos 

cada e valor total de 100 (cem) pontos. 

4. Para cada questão existe somente uma resposta. 

5. Responda as questões e marque a opção desejada na folha de respostas, usando 

caneta (tinta azul ou preta). É proibido o uso de lápis, lapiseira e borracha. 

6. Não será admitido qualquer tipo de rasura na folha de respostas. As questões 

rasuradas ou em branco ou com dupla marcação serão consideradas nulas para o 

candidato.  

7. O tempo máximo permitido para a realização das provas de conhecimentos 

(objetiva) será de 03 (três) horas incluindo o preenchimento da folha de respostas. 

8. É proibido o porte/posse na sala de prova, após iniciada esta, de aparelhos e 

equipamentos eletrônicos, telefones celulares, computadores, relógios de qualquer 

tipo, alarmes de veículo e similares. 

9. Iniciadas as provas, os candidatos somente poderão deixar a sala, e a esta 

retornar, exclusivamente para uso de sanitários ou bebedouros, depois de 

transcorrido o tempo mínimo de 1h, e devidamente acompanhados por fiscal do 

concurso. 

10. Caso o candidato esteja portando arma de fogo, esta não poderá estar municiada, 

alimentada e carregada, durante a realização da prova. 

11. Ao final da prova, entregue ao aplicador a caderno de provas e folha de respostas,   

devidamente preenchidos, conferidos e assinados. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Arrumar o Homem 

 
Não boto a mão no fogo pela autenticidade da estória que estou para contar. 

Não posso, porém, duvidar da veracidade da pessoa de quem a escutei e, por isso, 

tenho-a como verdadeira. Salva-me, de qualquer modo, o provérbio italiano: “Se não é 

verdadeira.... é graciosa!” 

Estava, pois, aquele pai carioca, engenheiro de profissão, posto em sossego, 

admitido que, para um engenheiro, é sossego andar mergulhado em cálculos de 

estrutura. Ao lado, o filho de 7 ou 8 anos, não cessava de atormentá-lo com perguntas 

de todo jaez, tentando conquistar um companheiro de lazer. 

A ideia mais luminosa que ocorreu ao pai, depois de dez a quinze convites a 

ficar quieto e deixá-lo trabalhar, foi a de pôr nas mãos do moleque um belo quebra-

cabeça trazido da última viagem à Europa. “Vá brincando enquanto eu termino esta 

conta”, sentencia entre dentes, prelibando pelo menos uma hora, hora e meia de trégua. 

– O peralta não levará menos do que isso para armar o mapa do mundo com os cinco 

continentes, arquipélagos, mares e oceanos, -comemora o pai-engenheiro. 

Quem foi que disse hora e meia? Dez minutos depois, dez minutos cravados, e 

o menino já o puxava triunfante: “Pai, vem ver!” No chão, completinho, sem defeito, o 

mapa do mundo. 

Como fez, como não fez? Em menos de uma hora era impossível. O próprio 

herói deu a chave da proeza: “Pai, você não percebeu que, atrás do mundo, o quebra-

cabeça tinha um homem? Era mais fácil. E quando eu arrumei o homem, o mundo ficou 

arrumado!” 

“Mas esse garoto é um sábio!”, sobressaltei, ouvindo a palavra final. Nunca ouvi 

verdade tão cristalina: “Basta arrumar o homem (tão desarrumado quase sempre) e o 

mundo fica arrumado!” 

Arrumar o homem é a tarefa das tarefas, se é que se quer arrumar o mundo. 
                                                                       (Dom Lucas Moreira Neves Jornal do Brasil, Jan.1997) 

 
 
 
 

COMPREENSÃO E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO  
 
 

1ª QUESTÃO - Com relação ao título dado ao texto, é CORRETO afirmar: 
 
A. (   ) Representa a tarefa que deveria ser executada pelo menino. 
B. (   ) Indica a verdadeira finalidade do jogo de quebra-cabeça. 
C. (   ) Demonstra a sabedoria precoce do menino da estória narrada. 
D. (   ) Assinala a tarefa básica inicial para a organização do mundo. 
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2ª QUESTÃO - A frase do menino: “E quando eu arrumei o homem, o mundo ficou 
arrumado!”, mostra que: 
 
A. (   ) O pai do menino desconhecia a brilhante inteligência do filho. 
B. (   ) O menino tinha uma visão crítica do mundo bastante apurada. 
C. (   ) O autor do texto quer mostrar a sabedoria do menino. 
D. (   ) O menino descobrira um meio mais fácil de completar a tarefa. 
 
3ª QUESTÃO - “se é que se quer arrumar o mundo”. A frase final do texto mostra que: 
 
A. (    ) O autor do texto faz uma ressalva negativa sobre o desejo das pessoas. 
B. (    ) O autor do texto participa do desejo geral de mudar o mundo. 
C. (    ) Só uma parte da população anseia por mudanças. 
D. (    ) O filho do engenheiro desconfia das reais intenções das pessoas. 
 
 

GRAMÁTICA 
 

4ª QUESTÃO - Marque a alternativa em que a função sintática dos pronomes relativos 
em destaque nos períodos que se seguem está assinalada de forma CORRETA: 
 
A. (    ) A cena que vi foi bastante desagradável. (adjunto adverbial). 
B. (    ) Buracos negros são raios cósmicos que sugam as estrelas e todas as matérias 

encontradas nas proximidades. (sujeito). 
C. (    ) No Rio Grande do Sul, onde o frio é mais intenso, estão previstas geadas 

durante a madrugada. (objeto direto). 
D. (    ) A cidade de São Paulo, cujo centro apresenta inúmeros problemas, necessita 

de reformas em diversos setores. (objeto indireto). 
 
5ª QUESTÃO - Marque a alternativa CORRETA quanto à concordância verbal: 
 
A. (    ) Existem situações que ainda não foram apontadas. 
B. (    ) Fazem três anos que não temos essa prova. 
C. (    ) Haviam dez pessoas na sala. 
D. (    ) A esposa e o amigo segue sua marcha. 
 
6ª QUESTÃO - Indique a alternativa em que o acento indicador da crase se faz 
necessário: 
 
A. (    ) Já está tudo pronto para nossa excursão a Minas Gerais. 
B. (    ) Isso cheira a vinho. 
C. (    ) Fomos a praia. 
D. (    ) Não dê atenção a pessoas suspeitas. 
 
7ª QUESTÃO - Marque a alternativa em que a colocação do pronome pessoal oblíquo 
átono está em desacordo com a variedade padrão.  
 
A. (    ) Acompanhe-nos até o escritório, por favor. 
B. (    ) Não avisaram-nos da aula de reforço. 
C. (    ) Emprestar-te-ei meu guarda-chuva se chover. 
D. (    ) Quem os levará à mostra de pintura impressionista? 
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8ª QUESTÃO - Sobre concordâncias, analise as assertivas a seguir: 
 
 

I    - Não é permitido pescaria nestes rios na época da desova dos peixes. 

II   - É proibido, por lei, a sonegação de impostos. 

III  - É boa a sua ideia de ir até São Luís do Maranhão. 

IV  - Não será necessária a intervenção do Exército no combate à violência. 

V   - Foi muito bom a apresentação deste bailado. 

 
Estão CORRETAS as assertivas: 
 

A. (    ) I, II e III, apenas. 
B. (    ) I e IV, apenas. 
C. (    ) I, III e IV, apenas. 
D. (    ) Todas estão corretas. 
 

MATEMÁTICA 
 
Utilize o texto abaixo para responder as questões 9, 10 e 11. 
 

A Frota de aeronaves da Polícia Militar, denominada Esquadrilha Pégasus, é 

composta por 5 helicópteros modelo AS 350 B2 - Esquilo, 01 helicóptero modelo Bell 206 

B - Jet Ranger III e um avião turbo Hélice King Air C-90. O primeiro modelo é 

considerado a aeronave ideal na sua categoria para as atividades desempenhadas pelo 

Batalhão de Radiopatrulhamento Aéreo por se adaptar muito bem nas configurações 

policial e de socorro público. Transporta rapidamente até 6 pessoas (1 piloto + 5 

passageiros) a uma velocidade contínua aproximada de 200 Km/h, sem a necessidade 

de reabastecimento por aproximadamente 660 Km, sendo capaz de pousar e decolar em 

áreas com dimensões mínimas.  

 
9ª QUESTÃO - Suponhamos que a aeronave AS 350 B2- Esquilo, receba uma missão, 
logo após a decolagem a uma distância de 450Km do local que se encontra. Com a 
velocidade constante citada acima, após quanto tempo a aeronave chegará ao local? 
 
A. (    ) 2 horas e 15 minutos. 
B. (    ) 2 horas e 20 minutos. 
C. (    ) 2 horas e 25 minutos. 
D. (    ) 2 horas e 30 minutos. 
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10ª QUESTÃO - Com o objetivo de testar a autonomia de voo da aeronave AS 350 B2- 
Esquilo, determinados membros da corporação traçou uma rota para a aeronave 
percorrer algumas cidades mineiras. A distância de cada cidade a Belo Horizonte está 
expressa na tabela abaixo: 
 

Cidade mineira da rota Distância a B.H. 

Juiz de Fora 275 km 

São Lourenço 375 km 

Montes Claros 425 km 

Teófilo Otoni 475 km 

Ituiutaba 675 km 

 
O teste consistia em: A aeronave sair de Belo Horizonte, ir a uma cidade da tabela e 
voltar a Belo Horizonte. Sair novamente, ir à outra cidade e voltar de novo a Belo 
Horizonte até visitar todas as cidades sem repetir o percurso. Após visitar a quinta 
cidade, Ituiutaba, e voltar a Belo Horizonte, quantas vezes a aeronave abasteceu?  
 
A. (    ) 3 vezes. 
B. (    ) 4 vezes. 
C. (    ) 5 vezes. 
D. (    ) 7 vezes. 

 

 
 
 
 
 
 
 
11ª QUESTÃO - A capacidade do tanque de combustível da aeronave AS 350 B2- 
Esquilo é de 540 litros. Podemos dizer que essa aeronave faz, com um litro de 
combustível, aproximadamente: 
 
A. (    ) 1,8 km. 
B. (    ) 2,2 km. 
C. (    ) 1,2 km. 
D. (    ) 2,8 km. 
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12ª QUESTÃO - Escala é uma proporção entre o projeto (um desenho, ou uma foto) em 

relação ao real.  O comprimento total do Esquilo AS 350 B2 com os rotores girando é 

aproximadamente 13,0 m (metros). Num projeto, essa aeronave estava representada 

numa escala de 1 para 50 (1:50), isto é, cada centímetro do projeto corresponde a 50 cm 

na realidade. Qual a medida, em centímetros (cm) dessa aeronave, aproximadamente, 

no projeto?  (Lembrete: 1m = 100cm). 

 
A. (    ) 20. 
B. (    ) 26. 
C. (    ) 30. 
D. (    ) 36. 

 

 

 
13ª QUESTÃO - Um dos equipamentos muito útil e usado pelo Tripulante Operacional de 
Voo ou Observador Aéreo é o farol de busca (ou canhão) com uma intensidade de 
iluminação de 30 milhões de candelas. Esse aparelho requer muito cuidado, já que 
existem normas para manuseá-lo, tais como: não se pode projetar o feixe do farol de 
busca em pessoas abaixo de 250ft. O tempo mínimo para a operação com o farol para 
evitar o desgaste prematuro da lâmpada é de 20min.  
 
Suponha que o Tripulante Operacional, a bordo de um Esquilo, usou o farol de busca em 
uma determinada missão num local descampado. Ao usar o equipamento, produziu no 
solo um circulo (ou disco) cujo diâmetro é de 2 metros.  
Qual a área produzida pelo facho de luz no solo?  
(Obs: considere o valor de π = 3). 

 

A. (    ) 2 m². 
B. (    ) 3 m².                         
C. (    ) 5 m². 
D. (    ) 6 m². 
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14ª QUESTÃO - O imageador aéreo é um aparelho de captação, gravação e 
transmissão de imagens e informações através de equipamentos eletro-ópticos e 
infravermelho de ultima geração. As especificações técnicas foram elaboradas visando 
proporcionar a captura de imagens digitais detalhadas, proporcionadas por sensores de 
alta definição, em condições de voo a uma altura superior a 2.500 pés (762,0 m) sobre o 
terreno. Se 2500 pés, corresponde a 762 m, 1500 pés corresponderiam 
aproximadamente a: 
 
A. (    ) 550 m. 
B. (    ) 650 m. 
C. (    ) 750 m 
D. (    ) 457 m. 
 

 

 

 

 

 

15ª QUESTÃO - O Btl RpAer possui uma série de equipamentos utilizados para 
potencializar o emprego da aeronave no teatro de operações. Entre estes equipamentos, 
existe a possibilidade de projetar sobre as imagens geradas pelos sensores, informações 
como nome de ruas e traçado das vias urbanas.  
 
Suponha que os militares, a bordo de um Esquilo, fazendo uma patrulha ao meio dia, 
adotando-se um ângulo de visada que forme 45º com relação ao eixo da aeronave, 
conforme a figura, detectaram um alvo. O Esquilo está, em relação ao solo, a uma altura 
de H metros. A distância do alvo à sombra da aeronave projetada no chão, é de: 
 
 
A. (    ) H m. 
B. (    ) 1,5H m. 
C. (    ) 2H m. 
D. (    ) 0,5H m. 
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16ª QUESTÃO - Uma aeronave AS 350 B2- Esquilo chama muita atenção pela sua 
beleza, sua mobilidade e seu barulho. Suponha que uma criança observa um Esquilo 
parado a uma distância de 40 m do solo, ao meio dia. Se a criança está a uma distância 
de 30 m da sombra que a aeronave projeta no chão, qual a distância da criança ao 
Esquilo?      
 
Obs: despreze a altura da criança  
 

A. (    ) 55 m. 
B. (    ) 70 m. 
C. (    ) 50 m. 
D. (    ) 60 m. 

 

 

 

 

GEOGRAFIA 

 
17ª QUESTÃO - Sobre as formas de projeção aplicadas à cartografia, enumere a 
segunda coluna de acordo com a primeira e a seguir, marque a alternativa, que contém a 
sequência CORRETA de respostas na ordem de cima para baixo.  
 
(1) Os países do hemisfério norte, situados nas 

latitudes mais altas, apresentam dimensão 

relativa maior do que a real. 

 

 (    ) Projeção 

cilíndrica. 

(2)  O plano de projeção é um plano tangente à 

esfera terrestre. 

 

 (    ) Projeção 
azimutal. 

(3)  As áreas dos continentes e países aparecem em 

escala igual, conservando suas dimensões 

relativas, porém as formas são distorcidas, 

gerando alongamento dos continentes. 

 

 (    ) Projeção 
cônica. 

(4)  O plano de projeção é um cone envolvendo a 

superfície terrestre. 

 

 (    ) Planisfério de 
Mercator. 

(5)  Os paralelos e meridianos são retos e 

perpendiculares entre si. 

 (    ) Planisfério de 
Peters. 

 
A. (   ) 5, 2, 4, 3, 1. 

B. (   ) 2, 5, 4, 3, 1. 

C. (   ) 5, 2, 4, 1, 3. 

D. (   ) 2, 4, 5, 1, 3. 
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18ª QUESTÃO - Observe o gráfico abaixo, que representa as coordenadas geográficas e 
os fusos horários e marque a alternativa CORRETA. 
 

 
 

A. (    ) Um helicóptero deslocou da cidade B para a C, partindo às 9h. Considerando 

que a viagem levou 3 horas de duração ele chegou ao destino às 9h do horário 

na cidade de partida. 

B. (    ) Um avião saiu às 9h da cidade C. Ele voou durante 5 horas até a cidade A. 

Quando chegou à cidade A, eram 14h no horário local. 

C. (    ) Um avião saiu da cidade A às 4h, voou por 5 horas até a cidade B onde fez 

escala e permaneceu parado por 1 hora e depois mais 6 horas até a cidade C. 

Quando chegou ao seu destino na cidade C eram 15 horas no horário local. 

D. (    ) Um avião saiu às 09h da cidade C e voou durante 6 horas até a cidade A. 

Quando chegou ao seu destino, eram 10h no horário local. 

 

19ª QUESTÃO - Atualmente, as tecnologias utilizadas na produção de mapas incluem 
computadores e satélites. Mapas computadorizados altamente precisos e detalhados são 
produzidos a partir de imagens feitas do espaço por satélites, que captam ondas 
eletromagnéticas provenientes da Terra. Sobre as tecnologias empregadas na 
cartografia, marque a alternativa INCORRETA. 
 
A. (    ) O sistema de obtenção de informações aéreas ou espaciais é conhecido como 

sensoriamento remoto e incluem a captação, registro e processamento de 

imagens da energia refletida por elementos da superfície terrestre (formas do 

relevo, objetos, etc.). 

B. (    ) O GPS (Global Positioning System) oferece com grande precisão a posição 

instantânea de um receptor em qualquer ponto da Terra. 

C. (    ) O sensoriamento remoto permite a captação de informações emitidas por um 

receptor presente na superfície terrestre. 

D. (    ) O GPS consiste em um sofisticado sistema eletrônico que se apoia em uma 

rede de satélites.  
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20ª QUESTÃO - Sobre os processos que podem modificar a paisagem e modelar o 
relevo, analise as assertivas a seguir: 
 

Estão CORRETAS as assertivas: 
 
A. (   ) I, II e III, apenas. 
B. (   ) Todas estão corretas. 
C. (   ) I, II e IV, apenas. 
D. (   ) III e IV, apenas. 
 
21ª QUESTÃO – Sobre as precipitações atmosféricas, marque a alternativa que se 
refere ao tipo de chuva que se forma a partir do contato entre uma massa de ar úmida e 
uma barreira do relevo: 
 
A. (   )  Chuva orográfica.  
B. (   )  Chuva convectiva. 
C. (   )  Chuva ciclônica. 
D. (   )  Chuva frontal. 
 
22ª QUESTÃO - Massas de ar são porções ou volumes da atmosfera que possuem 
praticamente as mesmas características de pressão, temperatura e umidade por causa 
de sua localização e são bastante espessas e homogêneas. As massas de ar se formam 
sobre grandes áreas de terra ou água uniformes, onde não há muito vento. As principais 
massas de ar que atuam na América do Sul e consequentemente no Brasil estão 
representadas na Figura a seguir: 
 

                        

I - O escoamento pluvial intenso e concentrado em algumas partes da vertente pode 
produzir pequenos canais, chamados de sulcos, e canais maiores, chamados de 
ravinas. 

II - Quando grandes quantidades de água passam no mesmo sulco, o escoamento 
pode se ampliar pelo deslocamento de grandes massas do solo e grandes 
cavidades em extensão e profundidade, dando origem às voçorocas. 

III - Os movimentos de massa são deslocamentos de solo e rocha ao longo de uma 
vertente sob ação direta da gravidade. Os movimentos de massa ocorrem em 
muitas regiões, sobretudo naquelas com vertentes íngremes e periodicamente 
atingidas por intensas chuvas. 

IV - A erosão é um processo natural de transporte de sedimentos gerado por agentes 
externos, como o vento, a chuva, os rios e o gelo. 
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Sobre as massas de ar, enumere a segunda coluna de acordo com a primeira e a seguir, 
marque a única alternativa, que contém a sequência CORRETA de respostas na ordem 
de cima para baixo.  
 
(1) É a massa de ar quente e úmido que domina a 

Região Norte, boa parte do Centro-Oeste e parte 

do Nordeste. Sua área de origem é a Amazônia, 

daí sua importância no transporte da umidade 

produzida pela evapotranspiração local. Esse 

domínio se dá na maior parte do ano e é menos 

acentuado durante o inverno austral. 

 

 (    ) mEa – Equatorial 

Atlântica. 

(2)  É uma massa quente e seca, com origem na 

Depressão do Chaco, região paraguaia próxima 

ao Pantanal. Tem bastante influência no Brasil 

Central e parte do Sudeste, especialmente no 

inverno. 

 

 (    ) mTc – Tropical 
Continental. 

(3)  Tem sua origem no Atlântico Norte e possui 

características quentes e úmidas. Atua na parte 

setentrional do Brasil, com grande influência no 

regime de chuvas da região Nordeste. 

 

 (    ) mTa – Tropical 
Atlântica. 

(4)  É a massa de ar frio que determina, durante o 

inverno, o estado de tempo ou comportamento 

atmosférico na Região Sul. Os avanços da Polar 

Atlântica provocam ondas de frio na Região Sul, 

na Região Sudeste e no Centro-Oeste. 

 

 (    ) mEc – Equatorial 
Continental.  

(5)  É outra massa de ar quente e úmido que avança 

pelo território brasileiro. Ela influencia, de 

maneira dominante, o comportamento 

atmosférico da Região Sudeste e da Região Sul. 

O grande domínio da Tropical Atlântica estende-

se de outubro a maio, principalmente nos meses 

de verão. Mas durante o inverno essa massa é 

deslocada pelos ventos alísios, atingindo também 

o Nordeste. 

 (    ) mPa – Polar 
Atlântica. 

 
A. (   )  3, 2, 4, 5, 1. 

B. (   )  3, 2, 5, 1, 4. 

C. (   )  2, 5, 1, 3, 4. 

D. (   )  5, 2, 4, 1, 3. 

 
 



PROCESSO SELETIVO INTERNO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE TRIPULANTE OPERACIONAL E DEFESA CIVIL - 2019 

 

 
 

CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO – A BUSCA PELA EXCELÊNCIA EM CONCURSOS.                       12 

23ª QUESTÃO - Sobre os elementos e fatores que influenciam o clima, analise as 
assertivas a seguir: 
 

 
Estão CORRETAS as assertivas: 
 
A. (   )  II e IV, apenas. 
B. (   )  I, II e III, apenas. 
C. (   )  I, II e IV, apenas. 
D. (   )  III e IV, apenas. 
 
 
24ª QUESTÃO – Sobre o deslocamento das massas de ar, que dão origem aos ventos, 

marque a alternativa CORRETA: 

A. (   )  O deslocamento das massas de ar que dão origem aos ventos se dá das áreas 

de alta pressão para as de baixa pressão. 

B. (   )  O deslocamento das massas de ar que dão origem aos ventos se dá das áreas 

mais elevadas para as mais baixas. 

C. (   )  O deslocamento das massas de ar que dão origem aos ventos se dá das áreas 

de temperaturas mais altas para as de temperatura mais baixa. 

D. (   )  O deslocamento das massas de ar que dão origem aos ventos se dá das áreas 

mais úmidas para as mais secas. 

 
 
  

I - A latitude influencia na distribuição espacial das temperaturas. Dessa forma, quanto 

menor for latitude, menores serão as temperaturas.  

II - A diferença entre as temperaturas máxima e mínima é maior no interior dos 

continentes e a continentalidade exerce grande influência sobre essa amplitude 

térmica. 

III - O planeta Terra é aquecido uniformemente ao longo da sua superfície, e isto 

condiciona a circulação atmosférica com a produção de centros de alta e de baixa 

pressão, que se alteram continuadamente. 

IV - A pressão atmosférica varia em função da altitude e da temperatura. Assim, quanto 

maior for a altitude, menor será a pressão atmosférica e quanto mais alta a 

temperatura, menor será a pressão. 
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DOUTRINA DE EMPREGO 

25ª QUESTÃO - De acordo com o Caderno Doutrinário nº 01/2013-CG, de 13/08/13, que 
descreve os estados de prontidão de um policial militar, enumere a segunda coluna de 
acordo com a primeira e a seguir, marque a alternativa, que contém a sequência 
CORRETA de respostas na ordem de cima para baixo: 
 
1. Atenção (    ) O policial militar estará preparado para empregar ações de 

respostas adequadas às situações de normalidade. 
2. Relaxado         (    ) Diminui os riscos de o policial militar ser surpreendido, 

propiciando a adoção de ações de resposta, conforme a 
situação exigir. 

3. Alerta               (    ) É chamado assim porque a mente entra em uma espécie de 
“apagão”, o que impossibilita ao policial militar dar respostas 
apropriadas ao nível da ameaça sob a qual estaria exposto. 

4. Pânico             (    ) Pode ser ocasionado por crença na ausência de perigo ou 
mesmo por cansaço. 

5. Alarme           (    ) O risco é real e uma resposta do Policial Militar é necessária. 
   
    
A. (    ) 5, 4, 2, 3, 1. 
B. (    ) 1, 3, 4, 2, 5. 
C. (    ) 5, 2, 3, 1, 4. 
D. (    ) 3, 5, 4, 2, 1. 

 
26ª QUESTÃO - De acordo com o Caderno Doutrinário nº 01 que estabelece a 

metodologia de avaliação de riscos, relacione a segunda coluna de acordo com a 

primeira:  

 

1. “... consiste em identificar quais são os 

indivíduos expostos ao risco...”. 

(    ) Classificação de risco. 

2.  “... obter informações sobre o agressor 

potencial e dos envolvidos.. ”. 

(    ) Análise das vulnerabilidades. 

3.  “... auxilia na escolha do comportamento 

tático mais adequado...”. 

(    ) Identificação de direitos sob 

ameaças. 

4.  “... consiste em analisar os recursos que 

existem para responder à ameaça...”. 

(    ) Avaliação de possíveis 

resultados. 

5.  “... análise da relação custo-benefício da 

intervenção policial militar diante de cada 

situação de risco....”. 

(    ) Avaliação das ameaças. 

 

Marque a alternativa que contém a sequência CORRETA de respostas, na ordem de 

cima para baixo. 

 

A. (   ) 5, 2, 4, 1, 3. 

B. (   ) 4, 1, 5, 3, 2. 

C. (   ) 3, 4, 1, 5, 2. 

D. (   ) 3, 1, 4, 2, 5. 



PROCESSO SELETIVO INTERNO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE TRIPULANTE OPERACIONAL E DEFESA CIVIL - 2019 

 

 
 

CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO – A BUSCA PELA EXCELÊNCIA EM CONCURSOS.                       14 

27ª QUESTÃO - De acordo com o Caderno Doutrinário nº 01, a respeito dos fatores para 
compensar as possíveis desvantagens entre os processos mentais do agressor e do 
policial militar, enumere a segunda coluna de acordo com a primeira e a seguir, marque 
a alternativa, que contém a sequência CORRETA de respostas na ordem de cima para 
baixo: 
 
1. Surpresa                                      

 
(    ) Se o agressor não sabe exatamente onde o policial militar está, 

ele terá dificuldades em identificá-lo para um ataque. 
2. Ocultação                                        (    ) O policial militar deverá manter-se a uma distância que dificulte 

qualquer tipo de ação por parte do abordado. 
3. Distância  (    ) Na ânsia de ver o êxito de suas atuações, os policiais militares, 

frequentemente, abreviam boas táticas ou se lançam dentro da 
área de risco. 

4. Proteção  (    ) Caracteriza-se por medidas que dificultam a percepção do 
abordado em relação ao policial militar. 

5. Autocontrole  (    ) O abrigo também lhe dará mais tempo para identificar qualquer 
outra ameaça que se apresente. 

  
    
A. (    ) 5, 4, 2, 3, 1. 
B. (    ) 5, 2, 3, 1, 4. 
C. (    ) 3, 4, 5, 2, 1. 
D. (    ) 2, 3, 5, 1, 4. 
 
 

28ª QUESTÃO - De acordo com o Caderno Doutrinário nº 7, Manual Técnico Profissional 

nº 3.04.07/2013-CG, a função de Tripulante Operacional de Voo é privativa de 

Subtenente ou Sargento do QPPM, possuidor do Curso de Tripulante Operacional de 

Voo, realizado na Corporação, nas Forças Armadas ou em Corporação coirmã. O 

Tripulante Operacional de Voo terá atribuições tanto embarcado como em solo, devendo 

atuar de acordo com a missão que a GuRpAer executar. Nesse sentido, são funções do 

tripulante operacional, EXCETO: 

 

A. (    ) Equipar-se e equipar a aeronave com o (s) armamento (s) e o (s) equipamento 

(s) especiais de aviação, conforme requerer a missão. 

B. (    ) Realizar acompanhamento constante da rede de rádio operacional, triando as 

ocorrências de destaque. 

C. (    ) Proceder, diariamente, as anotações de discrepâncias, e os reportes dos 

Comandantes de Aeronave no diário de bordo da (s) respectiva (s) aeronave 

(s). 

D. (    ) Orientar os passageiros quanto aos aspectos de segurança e, principalmente, 

os procedimentos em caso de emergência. 

 

 

 

 



PROCESSO SELETIVO INTERNO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE TRIPULANTE OPERACIONAL E DEFESA CIVIL - 2019 

 

 
 

CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO – A BUSCA PELA EXCELÊNCIA EM CONCURSOS.                       15 

29ª QUESTÃO - Conforme o Caderno Doutrinário nº 7, existem equipamentos especiais 

disponíveis no Btl RpAer para o emprego operacional. Analise as assertivas abaixo com 

relação a esses equipamentos e suas respectivas definições: 

  

I - Gancho de carga: Componente especial que é instalado na parte ventral do 

helicóptero onde se acopla uma carga externa para transporte. Há dois modelos 

disponíveis e sua capacidade varia entre 750 a 1100 Kg. Em caso de emergência 

durante sua operação, a carga pode ser alijada elétrica ou mecanicamente pelo 

tripulante operacional. 

 

II - Bambi bucket: Equipamento destinado ao transporte de água em operações de 

combate a incêndio, ancorado no gancho de carga do helicóptero. Fabricado em 

material sintético, tem capacidade máxima de 540 litros. Possui também ajustes que 

variam entre 70 a 100% de sua capacidade. 

 
 

III - Cesto: Equipamento destinado a salvamento em ambiente aquático, com capacidade 

para transportar 3 (três) pessoas ou 300 Kg. Consiste em um aro tubular com 

flutuador e uma malha confeccionada em nylon. 

 

IV - Puçá: Equipamento destinado a salvar pessoas de locais de difícil acesso ou 

confinados, com capacidade de transportar quatro pessoas ou 300 Kg. Consiste em 

dois aros tubulares de duro alumínio e uma malha do cesto, com piso fechado 

também em malha. Abertura lateral (porta) e um conjunto para fechamento, podendo 

ser com cintos de encaixe ou mosquetões. 

 
 

V - Farol de busca (holofote SX 16): O farol possui um holofote com foco variável, possui 

a capacidade de iluminação de um campo de futebol, podendo chegar até a 

intensidade de 30 milhões de candelas. O feixe de luz é variável em sua amplitude e 

intensidade, sendo operado pelo Tripulante Operacional de Voo com a utilização de 

um Joystick de Comando, de fácil acesso. 

 

Em relação à correspondência entre os equipamentos e suas respectivas definições, 

estão CORRETAS as assertivas: 

  

A. (    ) I, III e IV apenas. 

B. (    ) Todas estão corretas. 

C. (    ) II, IV e V, apenas. 

D. (    ) II e V apenas. 
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30ª QUESTÃO - De acordo com o Caderno Doutrinário nº 7, o “acompanhamento e 

cerco de veículos” trata-se do emprego do helicóptero no acompanhamento e 

transmissão de orientações úteis ao cerco de veículos ou pessoas em fuga, 

potencializando a atuação da fração terrestre, bem como proporcionando segurança 

para as equipes envolvidas. Com relação a essa atividade aérea, marque a alternativa 

CORRETA. 

 

A. (    ) O tripulante operacional manterá a atenção para frente da aeronave, em busca 

de obstáculos, informando sobre sua existência ao Comandante da Aeronave. 

Auxiliará, secundariamente, o Comandante de Operações Aéreas na 

identificação da localização das vias sobrevoadas, nomes dos bairros e outras 

informações imprescindíveis à chegada imediata das viaturas. 

B. (    ) O tripulante operacional sintonizará o rádio da aeronave na frequência da área 

patrulhada e verificará qual viatura ou policial militar está no acompanhamento 

visual do veículo/ pessoa procurada. 

C. (    ) O Comandante de Aeronave, após localizar o veículo ou pessoa, deverá 

mantê-los sob o campo de visão do Comandante de Operações Aéreas e do 

Tripulante Operacional de Voo 2 (esquerda) durante a fuga. Estando com o 

imageador termal disponível, evitará voar abaixo de 500ft. 

D. (    ) O tripulante operacional comunicará continuamente com as frações de solo 

informando as posições dos suspeitos durante a fuga. Sempre que possível, 

orientará sobre os pontos de interceptação. 

 

31ª QUESTÃO – De acordo com o Caderno Doutrinário nº 7, o rapel de aeronave “é o 

desembarque de Tripulante Operacional de Voo da aeronave, em voo pairado, com 

utilização de cordas, quer por necessidade tática ou pela impossibilidade de 

desembarque por outras técnicas”. Sobre essa técnica especial com helicóptero é 

INCORRETO afirmar que: 

 

A. (    ) O fiel somente autorizará o início do procedimento de descida após constatar 

visualmente que as cordas lançadas realmente tocaram o chão e permanecem 

com certa sobra de segurança repousada no solo. 

B. (    ) Os tripulantes rapelistas anunciarão ao Comandante da Aeronave que estão 

nos esquis em condições para o início da manobra. 

C. (    ) Para o alijamento emergencial, o corte da corda será feito com a utilização de 

um facão e um toco. Tal procedimento será realizado somente com ordem 

expressa do Comandante da Aeronave. 

D. (    ) Nos locais em que a operação não permita o lançamento das cordas ao solo, o 

Tripulante Operacional de Voo/rapelista deverá realizar a descida com a corda 

“mochilada” junto ao corpo. 
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32ª QUESTÃO - De acordo com o Caderno Doutrinário nº 7, a Extração Vertical com 

Cordas consiste em atender ocorrências urgentes e emergentes, de resgate, com a 

utilização de cordas. Sobre essa técnica, está CORRETO afirmar que: 

 

A. (    ) Com o fulcro de diminuição à exposição ao risco, deverá estar embarcado na 

aeronave somente quem tiver missão definida na ação do resgate com cordas. 

Assim, estarão o Comandante da Aeronave, o Tripulante Operacional de Voo 

mais experiente, que será o Fiel, e o outro tripulante atuará como Rapelista 

(Socorrista). 

B. (    ) O Rapelista iniciará a execução do rapel, fazendo a tomada do “morcego” 

normalmente, e procurará descer de forma constante até a vítima, ou, na 

impossibilidade, próximo à vítima, evitando travar a corda antes dos 30 metros. 

C. (    ) A aproximação da aeronave obedecerá a uma altura mínima de 50 metros, de 

forma que o centro do esqui do lado esquerdo esteja exatamente na vertical do 

local onde está a vítima. Já posicionada, o Comandante da Aeronave irá 

autorizar o início da manobra. 

D. (    ) O Rapelista, por sua vez, realizará a manobra pelo lado direito da aeronave. 

Deverá ter preparado a corda em forma de mochila, o que evita que se prenda 

em qualquer outra parte ou mesmo que a vítima possa ter acesso. 

 

33ª QUESTÃO - Com fundamento na pesquisa realizada por SAMPAIO, Didier Ribeiro. 

“O emprego do fuzil parafal calibre 7,62 mm a bordo dos helicópteros da Polícia Militar 

de Minas Gerais: avaliação do treinamento dos tripulantes operacionais” marque a 

alternativa CORRETA. 

 

A. (    ) Entende-se que o conceito de tiro defensivo a bordo é a realização de um 

disparo de arma de fogo realizado por um componente da guarnição policial-

militar aérea, normalmente o tripulante operacional, a partir do interior de uma 

aeronave de asas rotativas (o helicóptero), para um alvo no solo e que possa 

oferecer risco à segurança da aeronave, da tripulação ou de terceiros. 

B. (    ) Devido à consolidada doutrina para emprego de aeronaves em missões de 

segurança pública, descrita através dos Procedimentos Operacionais Padrão 

(POP), já existem condutas padronizadas sobre a execução do tiro defensivo 

embarcado, por já haver ocorrido situações reais de disparos durante inúmeras 

intervenções aéreas, no desempenho da sua missão basilar - plataforma de 

observação. 

C. (    ) Os helicópteros com atiradores embarcados podem ser utilizados com a única 

e exclusiva finalidade de alvejar alvos pré-determinados, tais como nas missões 

“sniper”. 

D. (    ) O RBAC 91, em sua subparte K, não proíbe a fixação de armas de qualquer 

natureza na estrutura das aeronaves de segurança pública estaduais. 
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34ª QUESTÃO - Segundo a pesquisa realizada por SAMPAIO, Didier Ribeiro sobre “O 

emprego do fuzil parafal calibre 7,62 mm a bordo dos helicópteros da Polícia Militar de 

Minas Gerais”, de acordo com a sua “análise do treinamento de tiro defensivo a bordo 

dos helicópteros da PMMG”; marque a alternativa INCORRETA. 

 

A. (    ) Constatou-se a baixa periodicidade do TCAF no processo embarcado em 

helicóptero no Btl Rp Aer, representando um ponto negativo a ser considerado 

e melhorado. 

B. (    ) Sobre os equipamentos de proteção utilizados (EPI) durante os treinamentos 

de tiro defensivo embarcado no Btl Rp Aer, observou-se que os óculos de 

proteção individual, o abafador de ruído e o cinto de ancoragem, são 

unanimemente utilizados pelos 37 tripulantes operacionais. 

C. (    ) Com relação à utilização do equipamento de contenção das cápsulas 

deflagradas (coletor de estojos), acoplado ao Fuzil Parafal calibre 7,62mm, em 

ambientes de treinamento e em operações aéreas; observou-se a mesma 

frequência de uso pelos tripulantes, tanto em treinamento quanto nas 

operações aéreas. 

D. (    ) A principal dificuldade apontada pelos tripulantes operacionais durante os 

treinamentos de tiro defensivo embarcado foi o enquadramento do aparelho de 

pontaria do Fuzil Parafal. 

 

35ª QUESTÃO - Segundo a análise feita por SAMPAIO, Didier Ribeiro sobre “o emprego 

do fuzil parafal calibre 7,62 mm a bordo dos helicópteros da Polícia Militar de Minas 

Gerais”, no que tange à implementação do treinamento do tiro embarcado, marque a 

alterativa CORRETA que indica as 4 principais dificuldades surgidas durante a execução 

do treinamento de tiro defensivo a bordo dos helicópteros da PMMG. 

  

A. (    ) Ruídos, ventos, altura e a vibração; ancoragem e peso do fuzil Parafal; o uso 

do fone de ouvido; ajuste da empunhadura. 

B. (    ) Enquadramento do aparelho de pontaria; velocidade de deslocamento do 

helicóptero; travamento do fuzil Parafal pela munição; comunicação precária 

entre a tripulação. 

C. (    ) Enquadramento do aparelho de pontaria; velocidade de deslocamento do 

helicóptero; Ruídos, ventos, altura e a vibração; ancoragem e peso do fuzil 

Parafal. 

D. (    ) Ruídos, ventos, altura e a vibração; ancoragem e peso do fuzil Parafal; falta da 

padronização de uma fraseologia; manuseio do fuzil Parafal. 
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36ª QUESTÃO - De acordo com a pesquisa feita por SAMPAIO, Didier Ribeiro sobre “O 

emprego do fuzil parafal calibre 7,62 mm a bordo dos helicópteros da Polícia Militar de 

Minas Gerais”, no que tange às considerações finais, marque a alternativa INCORRETA. 

 

A. (    ) Através dos modelos de treinamento de tiro defensivo embarcado praticado por 

outras unidades aéreas do Brasil, percebeu-se a impossibilidade de 

implementar pontos importantes ao atual processo desenvolvido pelo Btl 

RpAer.  

B. (    ) O treinamento de tiro defensivo embarcado para os tripulantes operacionais do 

Btl Rp Aer é recente e desprovido de uma doutrina própria e eficiente que 

acarrete na perfeita padronização de procedimentos operacionais. 

C. (    ) Através da avaliação dos níveis de aproveitamento do treinamento de tiro 

embarcado, percebeu-se que o grau de dificuldade nessa modalidade é 

bastante elevado, ocasionando baixos resultados conceituais em todas as 

etapas descritas, demonstrando assim, a atual necessidade de investimentos 

nos treinamentos dos policiais envolvidos. 

D. (    ) Ficou comprovada existência de fatores que levam à ineficiência da 

capacitação dos tripulantes operacionais e, consequentemente, ao 

comprometimento das competências necessárias à realização do tiro defensivo 

embarcado. 

 

37ª QUESTÃO - Conforme estudo realizado por MAGALHÃES, Messias Alan de -
“Radiopatrulhamento aéreo na Polícia Militar de Minas Gerais: o voo noturno em 
análise”, o pesquisador enfatiza um tipo de voo em que houve investimento por parte do 
Exército Brasileiro. Dentre os equipamentos abaixo, quais foram implementados na 
aviação daquela força: 
 
A. (    ) Helicóptero H1 H Huey.  

B. (    ) FLIR 8000 e FLIR 8500.  

C. (    ) Metralhadoras com apontador laser infravermelho. 

D. (    ) Óculos de visão noturna e imageador térmico infravermelho.  

 

 

38ª QUESTÃO - Conforme estudo realizado por MAGALHÃES Messias Alan de -
“Radiopatrulhamento aéreo na Polícia Militar de Minas Gerais: o voo noturno em análise” 
são pressupostos do radiopatrulhamento aéreo, EXCETO: 
 
A. (    ) Organização e estrutura de frações de radiopatrulhamento aéreo.  

B. (    ) Política de manutenção e apoio logístico. 

C. (    ) Oportunidade de voo.  

D. (    ) Integração e interação ar/solo. 
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39ª QUESTÃO - Com relação aos elementos de definição da polícia, citados por 
MAGALHÃES Messias Alan de - “Radiopatrulhamento aéreo na Polícia Militar de Minas 
Gerais: o voo noturno em análise” analise as assertivas abaixo: 
 

 
 
Estão CORRETAS as assertivas: 
 
A. (   ) Todas estão corretas. 
B. (   ) I, II e III, apenas. 
C. (   ) I, II e IV, apenas. 
D. (   ) III e IV, apenas. 
 
  

I - A exclusividade do uso da força por parte da polícia, no entanto, não é 

consenso. Segundo Brodeur (apud MONJARDET, 2003) em lugar algum do 

mundo a polícia detém o monopólio, no sentido estrito, do uso regrado da 

coação física, havendo outras categorias como um guarda penitenciário, uma 

autoridade militar, ou até mesmo um cidadão no seu direito de legítima defesa, 

também deterem o uso da força. 

 

II - O Batalhão de Radiopatrulhamento Aéreo, sendo uma das forças de reação da 

Polícia Militar, entendida como uma unidade de resposta nos casos de eclosão 

de fatos graves como homicídios e roubos, necessita estar apta para empregar 

o uso da força quando necessário, e para isso deve possuir recursos humanos 

capacitados e equipamentos adequados. Enquanto a criminalidade violenta 

existir, deverá haver forças especializadas capazes de agir nos casos 

necessários para garantir a ordem e aplicação da lei. 

 

III - Na atuação direta das patrulhas aéreas durante o período noturno as 

tripulações agregam um potencial maior às ações de resposta da polícia. 

Verifica-se que a comunidade se sente mais segura quando visualiza o 

helicóptero policial atuando, pois transmite sensação de um aparato policial 

consistente. 

 

IV - A autorização por um grupo é o terceiro elemento definidor do conceito de 

polícia. Ela é necessária para excluir do termo as pessoas que utilizam a força 

dentro da sociedade para propósitos não-coletivos. Assim, a distinção da 

polícia reside na autorização que ela possui para empregar a força e não pelo 

seu uso real. 



PROCESSO SELETIVO INTERNO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE TRIPULANTE OPERACIONAL E DEFESA CIVIL - 2019 
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40ª QUESTÃO - Conforme estudo realizado por Messias Alan de Magalhães – 
“Radiopatrulhamento aéreo na Polícia Militar de Minas Gerais: o voo noturno em 
análise”, o pesquisador apresenta algumas conclusões, EXCETO: 
 
A. (    ) Deve-se romper com o paradigma de que o voo policial noturno é um simples 

voo visual noturno tratado nas normas aeronáuticas. 

B. (    ) Por acreditar que o voo noturno é um prolongamento apenas da jornada de 

trabalho diurno, constatou-se alguns casos reais em que as tripulações se 

viram em condições críticas de voo. 

C. (    ) O adequado treinamento específico para o voo noturno não comprometeu o 

padrão de operação frente à demanda operacional.  

D. (    ) A atuação do Btl RpAer frente à demanda operacional noturna revelou-se 

insuficiente para o pleno atendimento na RMBH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------corte aqui-------------------------------------------------- 
 

RASCUNHO DO GABARITO 
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