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PROCESSO SELETIVO INTERNO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE PILOTO PRIVADO 
DE HELICÓPTERO/COMANDANTE DE OPERAÇÕES AÉREAS, PARA O ANO DE 2016 

 

PILOTO/2016 - QOPM 
(Edital DRH/CRS n. 09/2016, de 29 de julho de 2016) 

 
 Matemática, Física, Geografia,  

Língua Inglesa e Doutrina de Emprego. 
  

NOME: ________________________________________________________________. 

CPF: _____________________________IDENTIDADE: __________________________. 

CIDADE PROVA: __________________________________ SALA: _________________. 

ESCOLA: _______________________________________________ DATA: 10/09/2016. 

 

ORIENTAÇÕES AOS CANDIDATOS: 
 

1. Abra este caderno de prova somente quando autorizado. 

2. Prova sem consulta. 

3. Esta prova contém 40 (quarenta) questões, valendo 3 (três) pontos cada e 

valor total de 120 (cento e vinte) pontos. 

4. Para cada questão existe somente uma resposta correta. 

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

usando caneta (tinta azul ou preta). 

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 da prova será de 03 (três) 

horas, incluindo o preenchimento da folha de respostas. Com início às 08:30 

e termino às 11:30 horas.  

8. É proibido o porte, a posse e o uso de equipamentos eletrônicos, telefones 

celulares, computadores, relógios de qualquer tipo, alarmes de veículos e 

similares. 

9. Iniciada a prova, os candidatos somente poderão deixar a sala, e a esta 

retornar, exclusivamente para uso de sanitários ou bebedouros, após 

transcorrido o tempo mínimo de 01h (uma hora), e devidamente 

acompanhados por fiscal do concurso. 

10. Ao final, entregue ao aplicador a folha de respostas e o caderno de provas, 

devidamente preenchidos, conferidos e assinados. 

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 
i. CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 
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MATEMÁTICA 

 

1ª QUESTÃO − Em uma concessionária de veículos, o valor de tabela de um 

automóvel do modelo X era R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais). Devido às 

quedas no volume de vendas, os valores de todos veículos tiveram um desconto 

de 8%. A concessionária ainda passou a oferecer o serviço de emplacamento 

grátis ao cliente que comprasse um automóvel. Na negociação de um veículo do 

modelo X, um vendedor disse ao cliente que, somando o desconto promocional e 

a isenção dos custos do emplacamento, o cliente economizaria R$3.990,00 (três 

mil, novecentos e noventa reais) em relação ao valor de tabela do veículo. 

Considerando as informações anteriores, a isenção do emplacamento representa 

qual porcentagem do valor do carro sem desconto?  

Marque a alternativa CORRETA. 

A. (   ) 92% 

B. (   ) 1,5% 

C. (   ) 9,5% 

D. (   ) 18,75% 

 

2ª QUESTÃO − Um obelisco comemorativo, referente a uma importante data 

cívica, deverá ser construído. Sabe-se que ele terá a forma de uma pirâmide 

hexagonal regular com altura de 7,5 metros. Em relação a sua base, foi informado 

que o semiperímetro vale o dobro da altura. Nessas condições, qual é, 

aproximadamente, o volume máximo de concreto que será utilizado para construir 

o obelisco? Desconsidere o volume ocupado pelas ferragens internamente. 

Marque a alternativa CORRETA. 

A. (   ) 93,75√  m3 

B. (   ) 23,44√  m3 

C. (   ) 281,25√  m3 

D. (   ) 843,55√  m3 
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3ª QUESTÃO − Um campo de pouso retangular tem as dimensões mostradas na 

figura a seguir. Por questões logísticas, um hangar de manutenção será 

construído dentro do campo, como indica a área hachurada. Os planejamentos 

mostram que a área do hangar deve ocupar 20% da área do campo. Nessas 

condições, qual deve ser o valor da medida X indicada no hangar? 

A. (   ) 4 m. 

B. (   ) 20,6 m. 

C. (   ) 17 m. 

D. (   ) 1,68 m. 

 

 

4ª QUESTÃO − Uma estrutura metálica triangular foi construída em uma encosta 

de forma a nivelar o alto de um terreno íngreme, promovendo um ganho de área. 

Os engenheiros responsáveis pela construção afirmaram ser necessário um pilar 

de apoio no ponto médio do segmento   ̅̅ ̅̅  para que a estrutura não ceda em 

função de peso. Tal pilar é representado pelo segmento   ̅̅ ̅̅ , paralelo ao segmento 

  ̅̅ ̅̅ . Sabendo que a altura em relação à base do terreno no ponto B até o ponto A 

mede 12 metros e considerando o ângulo  ̂ igual a 30º, qual é, aproximadamente, 

o valor da medida do pilar de apoio necessário na estrutura metálica? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. (   ) 12√  m. 

B. (   ) 6 m. 

C. (   ) 24 m. 

D. (   ) 2 m. 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

PROCESSO SELETIVO INTERNO PARA PILOTO PRIVADO DE HELICÓPTERO - PILOTO/2016 
 

6 
 

5ª QUESTÃO – As dimensões a, b e c de um recipiente, no formato de um 

paralelepípedo retângulo, são diretamente proporcionais aos números 2, 4 e 5. O 

seu volume corresponde a 1.080 cm3. Marque a alternativa CORRETA que 

corresponde a medida do segmento    representado no paralelepípedo 

retângulo da figura a seguir? 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

A. (   )  √    cm. 

B. (   )   √    cm. 

C. (   )   √    cm. 

D. (   )  √    cm. 

 

 
 
6ª QUESTÃO – Um piloto de helicóptero avista uma pista de pouso no formato de 

um hexágono regular. O segmento    do triângulo EPD, ilustrado abaixo, mede 

 √    cm e os ângulos  ̂ e  ̂ medem, respectivamente, 30º e 60º. Qual o perímetro 

da pista de pouso? Analise os dados abaixo e marque a alternativa CORRETA. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. (   ) 75 cm. 

B. (   ) 120 cm. 

C. (   ) 90 cm. 

D. (   ) 135 cm. 
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7ª QUESTÃO – Três peças idênticas, no formato circular, foram envolvidas por 

um fio, como mostra a figura. Sabendo que a medida do raio de uma peça é 12 

cm, qual o comprimento do fio que as envolve? 

 

 

A. (    )         cm. 

B. (    )         cm. 

C. (    )         cm. 

D. (    )         cm. 

 
 
 
 
 
 
 
8ª QUESTÃO – Consideremos dois cones retos. O primeiro possui altura 2a e 

diâmetro da base b, o segundo apresenta altura a e diâmetro da base 2b. Com 

base nas informações marque a alternativa CORRETA. A razão entre o volume 

do primeiro cone e o volume do segundo cone corresponde a: 

 

A. (    ) 
 

 
. 

B. (    )  . 

C. (    ) 
 

 
. 

D. (    ) 
 

 
. 

 

FÍSICA 

 

9ª QUESTÃO – Leia o texto abaixo e assinale a alternativa CORRETA. (O Bugatti 

Chiron está entre os carros mais rápidos do mundo. Este modelo de automóvel 

consegue manter uma aceleração constante e sua velocidade pode passar de 0 a 

100 km/h em apenas 2,5 segundos). O valor mais próximo da aceleração do 

Bugatti Chiron descrito no texto é: 

A. (    ) 11 m/s 

B. (    ) 40 m/s2 

C. (    ) 40 m/s 

D. (    ) 11 m/s2 
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10ª QUESTÃO – Dois carros movem-se um em direção ao outro em pistas 

vizinhas e paralelas de uma estrada retilínea. No instante t = 0, o carro A com 

velocidade constante, igual a 72 km/h, passa pelo marco zero dessa estrada 

(XA = 0). Neste mesmo instante, o carro B, em um movimento uniforme com 

velocidade de 10 m/s, passa pela posição de 1,5 km (XB = 1,5 km). A posição 

onde os carros se cruzam é: 

A. (   ) 750 m. 

B. (   ) 3.000 m. 

C. (   ) 1.000 m. 

D. (   ) 1.317 m. 

 

11ª QUESTÃO – Leia o texto abaixo e ao final responda o que se pede. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marque a alternativa CORRETA. Para girar a Terra ao contrário, o super-herói 

teve de parar bruscamente o planeta e começar a girar no sentido contrário. A 

tragédia demonstrada no último quadrinho pode ser melhor explicada pela Lei da: 

 

A. (    ) Gravitação Universal. 

B. (    ) Ação e Reação. 

C. (    ) Inércia. 

D. (    ) Força Centrípeta. 
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12ª QUESTÃO – Analise a associação de resistores esquematizada na figura a 

seguir. 

 

 

Marque a alternativa CORRETA. Sendo R1 = R3 = R7 = 4, R2 = R5 = 2 e R4 = R6 

= 1. A resistência equivalente entre os terminais A e B, vale: 

A. (   ) 9 

B. (   ) 18 

C. (   ) 3,3 

D. (   ) 0,66 

 

 

13ª QUESTÃO – O Skate será reconhecido como um esporte olímpico pela 

primeira vez em 2020.  O desenho abaixo representa uma pista de Skate onde o 

X é a altura da pista e vale 3,2 m.  

 

 

 

 

 

Supondo que um atleta de 50 kg está parado no ponto mais alto da pista resolve 

descer, qual será sua velocidade quando atingir o ponto mais baixo da pista? 

(utilize g=10m/s2 e despreze todos os tipos de atrito).  

A. (   ) 1.600 m/s 

B. (   ) 8,0 m/s 

C. (   ) 32 m/s 

D. (   ) 64 m/s 
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14ª QUESTÃO – Com relação ao comportamento dos gases ideais, analise as 

assertivas abaixo e, ao final, responda o que se pede. 

I. Ao sofrer uma transformação isotérmica, o volume do gás será diretamente 

proporcional à pressão exercida sobre ele. 

II. O volume de uma dada massa gasosa, em uma transformação isobárica, é 

diretamente proporcional à sua temperatura absoluta. 

III. Dois gases diferentes de volumes iguais, com a mesma temperatura e 

pressão contêm o mesmo número de moléculas.  

 

Marque a alternativa CORRETA. 

A. (   ) Apenas as assertivas II e III, estão corretas. 

B. (   ) Apenas as assertivas I e II, estão corretas. 

C. (   ) Apenas as assertivas I e III, estão corretas. 

D. (   ) Todas as assertivas estão corretas. 

 

 

15ª QUESTÃO – Um policial militar possui uma apostila onde está o escrito 

"MILITAR" conforme a figura abaixo. 

 

 

 

 

 

 

Ao colocar esta apostila bem próximo e defronte de um espelho esférico côncavo 

ele consegue observar a imagem da apostila formada "dentro" do espelho. 
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Sobre a observação do policial no espelho, qual das opções melhor representa 

esta imagem? Marque a alternativa CORRETA. 

 

A. (   )  

 

B. (   )  

 

C. (   )  

 

D. (   )  
   

 

16ª QUESTÃO – O circuito elétrico responsável pelo acendimento dos pisca-

piscas do lado direito de um automóvel está esquematizado na figura abaixo. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Quando a chave é acionada as lâmpadas acendem até o momento em que o 

termostato abre o circuito elétrico. Em um curto intervalo de tempo, o termostato 

se esfria e reacende as lâmpadas.  

 

Em relação ao circuito elétrico apresentado assinale a alternativa CORRETA. 

A. (   ) A função do fusível é regular a tensão que sai da bateria. 

B. (   ) O termostato serve unicamente para deixar a lâmpada acesa.  

C. (   ) As 3 lâmpadas estão em série no circuito com a bateria. 

D. (   ) As 3 lâmpadas são submetidas à mesma tensão. 
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GEOGRAFIA 

 

17ª QUESTÃO – Considerando que nas imagens abaixo a escala do mapa do 

Brasil é 1:50.000.000 e do Estado de Minas Gerais é 1:3.000.000, e analisando a 

representação do municipio de Peçanha, assinale a alternativa INCORRETA.   

 

Fonte: http://projetomuriquiempecanha.blogspot.com.br/2009/06/localizacoes-da-fazenda-corrego-

de.html. Acessado em 07de agosto de 2016. 

A. (   ) O mapa de Minas Gerais tem escala maior em relação ao mapa do 

Brasil e menor em relação ao mapa de Peçanha. 

B. (   ) Uma das diferenças entre o mapa do Brasil e o mapa do município de 

Peçanha, é o nível de detalhamento da área representada.  

C. (   ) O detalhamento da área representada no mapa é diretamente 

proporcional à escala, portanto quanto maior a escala, maior será a 

riqueza de detalhes. 

D. (   ) Os mapas do Brasil e de Minas Gerais possuem escalas iguais entre si e 

diferentes da escala do mapa do município de Peçanha. 

 



 

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

PROCESSO SELETIVO INTERNO PARA PILOTO PRIVADO DE HELICÓPTERO - PILOTO/2016 
 

13 
 

18ª QUESTÃO – Em relação à formação e estrutura do relevo terrestre, marque a 

alternativa INCORRETA.  

A. (   ) A ação do intemperismo, relacionado aos processos esculturais do 

relevo, constitui um conjunto de agentes exógenos que agem de forma 

contínua na modelagem das paisagens terrestres. 

B. (   ) Os planaltos são áreas onde a sedimentação supera os processos 

erosivos, enquanto nas planícies ocorre o inverso e o processo erosivo 

predomina. 

C. (   ) Os agentes endógenos atuam nos processos estruturais do relevo, 

criando sua fisionomia, estando diretamente relacionados aos 

movimentos das placas tectônicas. 

D. (   ) A formação dos principais tipos de montanhas resulta de processos 

tectônicos, que provocam vulcanismo, falhamentos e dobramentos. 

 

19ª QUESTÃO – Analise o mapa abaixo, leia a questão e marque a alternativa 
CORRETA.  

O início da abertura dos Jogos Olímpicos-Rio 2016 ocorreu às 20h (horário de 
Brasília) do dia 06 de agosto de 2016, representado no mapa pelo ponto C. 
Considerando que este evento foi televisionado e transmitido ao vivo para 
diferentes partes do mundo, que hora e data local os telespectadores do ponto R 
assistiram o início desta cerimônia?  

Fonte: https://www.google.com.br/search?q=mapa+fusos+horários+do+mundo acessado em  07 

de agosto de 2016. 
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A. (   ) às 09 horas do dia 06 de agosto de 2016. 

B. (   ) às 03 horas do dia 07 de agosto de 2016. 

C. (   ) às 06 horas do dia 07 de agosto de 2016. 

D. (   ) às 10 horas do dia 06 de agosto de 2016. 

 

20ª QUESTÃO – Sobre os conhecimentos acerca das Coordenadas Geográficas, 

marque “V” para a(s) assertiva(s) verdadeira(s) e “F” para a(s) falsa(s) e, ao final, 

responda o que se pede. 

(    ) A latitude é a distância de um lugar até o Equador e pode estar no 

hemisfério setentrional ou meridional. 

(    ) As linhas imaginárias traçadas na superfície terrestre, paralelos e 

meridianos, compõem o conjunto das “Coordenadas Geográficas”, que 

são utilizadas como base para a localização de qualquer ponto na 

superfície terrestre. 

(    ) Os meridianos são semicírculos, que ligam os polos da Terra, variando 

de 0º a 90º e determinam a longitude de qualquer ponto na superfície 

terrestre. 

(    ) Quanto mais perto da Linha do Equador estiver localizado um 

determinado ponto da Terra, maior será a sua latitude e quando mais 

próximo dos polos da Terra menor será a sua latitude. 

 

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

de cima para baixo. 

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

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

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

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

 

21ª QUESTÃO – A massa de ar responsável pelo fenômeno da "friagem" que 

ocorre na Região Amazônica, é a: 

A. (   ) Massa Equatorial Continental. 

B. (   ) Massa Tropical Atlântica. 

C. (   ) Massa Polar Atlântica. 

D. (   ) Massa Polar Pacífica. 
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22ª QUESTÃO – Sobre o mapa da classificação climática do Brasil. Analise as 

assertivas abaixo e, ao final, responda o que se pede. 

 

I. O clima brasileiro sofre influência de massas de ar quente e frias além da 

maritimidade e continentalidade. 

II. As amplitudes térmicas diárias e anuais são extremas devido à baixa 

umidade do ar em grande parte da extensão longitudinal. 

III. A maior parte do território se localiza na zona intertropical, entre os trópicos 

de Câncer e Capricórnio, onde há maior incidência solar. 

IV. A distribuição territorial em duas zonas climáticas acarreta homogeneidade 

de paisagens ao longo do território. 

Marque a alternativa CORRETA. 

A. (   ) Apenas as assertivas I e IV, estão corretas. 

B. (   ) Apenas as assertivas I e III, estão corretas. 

C. (   ) Apenas as assertivas II e III, estão corretas. 

D. (   ) Apenas as assertivas II e IV, estão corretas. 

 

23ª QUESTÃO – As forças internas condicionam a formação das estruturas 

geológicas na superfície do nosso planeta, enquanto as forças externas atuam na 

modelagem do relevo através de processos geomorfológicos, estabelecendo, 

portanto, uma relação entre estrutura e forma. Marque a alternativa CORRETA 

que apresenta uma correlação verdadeira entre as estruturas geológicas e as 

unidades de relevo existentes no território brasileiro. 

A. (   ) Sedimentar – Planaltos e Chapadas da Bacia do Parnaíba no Nordeste 

brasileiro. 

B. (   ) Sedimentar – Serras e Planaltos do Leste e Sudeste brasileiro. 

C. (   ) Cristalina – Planícies e Terras baixas amazônicas. 

D. (   ) Cristalina – Planície e Tabuleiros Litorâneos. 
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24ª QUESTÃO – Marque a alternativa CORRETA. Os elementos que mais 

explicam os domínios morfoclimáticos são o clima e o relevo. Mas justamente por 

ser o elemento mais frágil e dependente, a vegetação constitui-se numa espécie 

de síntese das paisagens naturais. No Brasil, dois domínios morfoclimáticos já 

perderam praticamente toda a cobertura vegetal primitiva e se localizam na região 

Sudeste e Sul respectivamente, quais são eles?  

A. (   ) dos "Mares de Morros" e da Araucária. 

B. (   ) Amazônico e do Cerrado. 

C. (   ) das Caatingas e das Pradarias. 

D. (   ) do Cerrado e da Araucária. 

 

INGLÊS 

 

Helicopter Noise 

Helicopters are able to hover, and perform special 

vertical lift missions that most other aircraft cannot. 

Furthermore, helicopters generally fly at lower 

altitudes. Helicopters can be used in locations and 

missions for which fixed wing aircrafts are not 

appropriate, such as emergency medical 

evacuations, power line maintenance, law enforcement, electronic news 

gathering and air tours. The unique characteristics that make THEM a 

valuable tool may lead, at times, to a sensitivity to helicopter noise by some 

people in certain areas. 

Helicopter aerodynamics are complex and vary by model. The noise 

signature may also be affected by weather, wind direction, mode of flight, 

altitude and other factors. The complex aerodynamics is due to both the 

required speed and characteristics of the main rotor and the speed and 

characteristics of the tail rotor; there is also noise from both the engine and 

airframe. In addition, noise is created by both the blade vortex interaction 

and thickness noise. The blade vortex interaction occurs when a rotor blade 

passes within a close proximity of the vortex created from a previous blade. 

Thickness noise is dependent only on the shape and motion of the blade, 

and can be thought of as being caused by the displacement of the air by the 

rotor blades. As helicopter noise is periodic and impulsive and is located in 

the low frequency bands, the noise travels farther and lasts longer.  

Adapted from http://heli-noise-la.com/helicopter-noise/ 
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25ª QUESTÃO – The object pronoun THEM, underlined in the first paragraph of 

the text, refers to: 

A. (   ) emergency medical evacuations. 

B. (   ) electronic news gathering. 

C. (   ) air tours. 

D. (   ) helicopters. 

 

26ª QUESTÃO – The sentence “In addition, noise is created by both the blade 

vortex interaction and thickness noise” is in the passive voice. Check the option 

that corresponds to this sentence changed into the active voice. 

A. (   ) In addition, both the blade vortex interaction and thickness noise created 

noise. 

B. (   ) In addition, both the blade vortex interaction and thickness noise are 

creating noise. 

C. (   ) In addition, both the blade vortex interaction and thickness noise create 

noise. 

D. (   ) In addition, both the blade vortex interaction and thickness noise have 

created noise. 

 

27ª QUESTÃO – The comparative forms lower, farther and longer in the base form 

are, respectively: 

A. (   ) lowest, fastest and longest. 

B. (   ) low, far and long. 

C. (   ) low, fast and long. 

D. (   ) lowest, farest and longest. 

 

28ª QUESTÃO – According to the text: “Helicopters can be used in locations and 

missions for which fixed wing aircrafts are not appropriate”.  

Based on this information, the correct option to complete the sentence below with 

the verbs in parenthesis is: 

 If helicopters ____________________ (have) fixed wings, they 

________________________(not be able to) be used in specific locations and 

missions.  

A. (   ) have, would not be able to. 

B. (   ) have, are not able to. 

C. (   ) had, would not be able to. 

D. (   ) had, are not able to. 
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Air Combat Helicopters 

Helicopter with realistic controls and laser battle mode. 

 

Overview 

Take to the skies, err… skylights with the R/C Battling Helicopter! This indoor 
copter is a blast to pilots thanks to an innovative control system and laser combat 
capabilities. 
 
The Air Combat Helicopter puts you in the cockpit with its motion-controlled flight 
stick that gives you a realistic piloting experience. Tilt the flight stick in the direction 
you want to move and watch the helicopter maneuver in response. It’s the next 
best thing to being inside a whirly bird.  
You’ll need that extra maneuverability when you take on your friends in battle 
mode. The helicopter’s infrared technology lets you stage epic dogfights with up to 
eight choppers! It’s basically laser tag with helicopters, which is undeniably 
awesome. The aerial battles feature lights, sounds, and vibrations for an intense 
interactive experience. 
 
Because we receive this item in an assortment of colors, we must sell them 
randomly. You will receive either Red, Gray, Black, Titanium, or Blue. 

Features & specs 

A. Indoor helicopter with motion-controlled remote 
B. Infrared battle mode supports up to eight players 
C. Two speed modes to accommodate skill level 
D. Built-in gyroscope keeps craft stable 
E. Approx. helicopter dimensions: 8” x 2.25” (20.32 cm x 5.72 cm) 
F. Ages 12+ 
G. Includes USB charger for helicopter 
H. Flight Stick requires 4 AAA batteries (not included) 
I. Color chosen at random 
J. Buy 2+ helicopters and save! 

www.vat19.com/item/air-combat-

battling-rc-helicopters 

https://www.youtube.com/embed/ls_zzP2hOQM?autoplay=1&autohide=1&border=0&egm=0&showinfo=0
https://www.youtube.com/embed/ls_zzP2hOQM?autoplay=1&autohide=1&border=0&egm=0&showinfo=0
https://www.youtube.com/embed/ls_zzP2hOQM?autoplay=1&autohide=1&border=0&egm=0&showinfo=0
https://www.youtube.com/embed/ls_zzP2hOQM?autoplay=1&autohide=1&border=0&egm=0&showinfo=0
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29ª QUESTÃO – Read the sentences below. They are related to the text you have 
just read. Mark T for True and F for False. Then choose the CORRECT option: 

 

(    ) According to the text, the control system introduces new ways of operating 

the indoor helicopter. 

(    ) The laser combat capability is an optional tool for some models of battling 

helicopters. 

(    ) The Air Combat Helicopter design gives you a realistic piloting experience. 

(    ) The Air Combat Helicopter moves according to the direction you move its 

flight stick. 

 

A. (   ) T, F, T, T 

B. (   ) F, T, T, F 

C. (   ) F, F, T, T 

D. (   ) T, F, F, T 
 

 

30ª QUESTÃO – According to the "Features & Specs", check the CORRECT 

option: 

A. (   )  Two speed modes are available to your ability. 

B. (   )  A USB charger for helicopter is not available. 

C. (   )  The flight stick comes with 4AAA batteries. 

D. (   )  It's possible to buy the gyroscope separately. 

 

 

31ª QUESTÃO – In the sentence: "It’s basically laser tag with helicopters, which 

is undeniably awesome." The words in bold are adverbs. Check the alternative 

that presents an adverb: 

 

A. (   ) The students should avoid silly questions during the conference. 

B. (   ) An elderly man was sitting by the shore waiting for his rescue. 

C. (   ) The lonely soldier landed the craft at the top of the hill. 

D. (   ) Policemen frequently have to cope with unexpected situations. 

 

 

32ª QUESTÃO – Choose the option that completes the dialogue correctly: 

Mr.Thompson: _ You've never travelled abroad, _________________? 

Mr. Swan: _ No, not yet, but I think it'd be lovely to go to India some day. 

 

A. (   ) haven't you? 

B. (   ) have you? 

C. (   ) did you? 

D. (   ) weren't you? 
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DOUTRINA DE EMPREGO 
 

 

33ª QUESTÃO – Considerando as atribuições do Comandante de Operações 
Aéreas da Polícia Militar, previstas no Manual Técnico-Profissional n. 
3.04.07/2013-CG, que regula a Prática Policial Militar Especial de Emprego de 
Aeronaves na Polícia Militar de Minas Gerais analise as assertivas abaixo e, ao 
final, responda o que se pede. 

I. Estabelecer procedimentos técnicos e profissionais para um gerenciamento 
de cabine harmonioso e disciplinado entre seus tripulantes e/ou passageiros.  

II. Coordenar, em voo, direta ou indiretamente, as comunicações operacionais 
e, eventualmente, as comunicações aeronáuticas. 

III. Coordenar, controlar e fiscalizar o serviço operacional e missões planejadas, 
através de uma análise e discussão pré-voo (briefing) e pós-voo (debriefing). 

IV. Planejar o voo em rota, fornecendo todas as informações disponíveis ao 
Comandante de Aeronave. 

Marque a alternativa CORRETA. 
 

A. (   ) Apenas a assertiva II, está correta. 

B. (   ) Apenas as assertivas II e III, estão corretas. 

C. (   ) Apenas as assertivas II e IV, estão corretas. 

D. (   ) Apenas as assertivas III e IV, estão corretas. 
 

 

34ª QUESTÃO – O Manual Técnico-Profissional n. 3.04.07/2013-CG, que regula a 
Prática Policial Militar Especial de Emprego de Aeronaves na Polícia Militar de 
Minas Gerais, estabelece alguns procedimentos a serem adotados por ocasião do 
emprego de helicóptero em ocorrências, com vistas à correta intervenção da 
guarnição aérea, de forma lógica e oportuna. Com relação a esses 
procedimentos, marque a alternativa CORRETA. 
 

A. (   ) O Comandante de Operações Aéreas realizará notificação de voo 
própria para a ocorrência, constando aeronave, setor de sobrevoo, 
afastamento, autonomia, tempo estimado de voo, Comandante de 
Aeronave e número de Pessoas a Bordo (POB). 

B. (   ) O Comandante de Aeronave, após a partida, ajustará o transponder para 
o modo stand by, conferindo se o código padrão da aeronave está 
selecionado, após a decolagem, ajustará o transponder na posição 
“ALT” reportando ao controlador de voo. 

C. (   ) O primeiro militar que tomar conhecimento de ocorrência típica de 
atendimento com emprego de aeronave acionará a Sala de Operações 
da Unidade (SOU) e reportará o fato para providências decorrentes. 

D. (   ) Antes do deslocamento à aeronave, os dados disponíveis acerca da 
ocorrência já deverão estar compartilhados por todos os membros da 
tripulação. 
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35ª QUESTÃO – Considerando o Manual Técnico-Profissional n. 3.04.07/2013-

CG, que regula a Prática Policial Militar Especial de Emprego de Aeronaves na 

Polícia Militar de Minas Gerais. Belo Horizonte: PMMG – Comando-Geral, 2013, 

marque a alternativa CORRETA. 

A. (   ) Óculos de Visão Noturna (OVN) são instrumentos ópticos que produzem 

imagens até mesmo na escuridão total. 

B. (   ) Os Imageadores Termais Flir 230HD e 380HD são equipamentos com 

capacidade para gravar e transmitir imagens em alta definição. Além 

disso, o equipamento possibilita identificar agentes de delito em plena 

escuridão, através de seu sistema de lentes infra-vermelhas e termais 

que identificam objetos e corpos pela leitura de calor que emitem. 

C. (   ) O farol de busca é um equipamento acoplado na parte inferior da 

aeronave para auxiliar nas operações noturnas. Consiste de um holofote 

com foco variável em amplitude e intensidade, operado pelo 

Comandante de Operações com a utilização de um Joystick de 

Comando. 

D. (   ) Unidades Autônomas de Abastecimento (UAA) são recipientes utilizados 

para armazenar combustível em locais desprovidos de abastecimento 

regular. 

 

36ª QUESTÃO – Conforme o texto “SANTA CATARINA, Capacitação em Defesa 

Civil: sistema de comando em operações”, o SCO se baseia em nove princípios. 

Com base nesses princípios, marque a alternativa CORRETA. 

A. (   ) O Princípio da Unidade e Cadeia de Comando refere-se ao número de 

pessoas que um coordenador pode coordenar com segurança em uma 

situação crítica. Nestas situações, manter um nível de controle 

adequado sobre as equipes envolvidas é fundamental. 

B. (   ) Princípio do Gerenciamento por Objetivos: É baseado em uma linha de 

administração denominada Administração por Objetivos (APO) ou 

Management by objectives (MBO). 

C. (   ) Pelo Princípio do Controle de Recursos no SCO, o conceito de recursos 

é amplo e abrange pessoas, equipes e unidades, com os respectivos 

equipamentos, indisponíveis e/ou prontos para o emprego imediato. 

D. (   ) Pelo Princípio da Terminologia Comum, recomenda-se que sejam 

usados códigos na conversação por rádio, principalmente aqueles que 

são peculiares a determinada atividade ou órgão, para facilitar as 

comunicações. 
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37ª QUESTÃO – De acordo com o texto “FRANCISCO, Edvaldo dos Santos.  

Relatório da Missão Santa Catarina.  Batalhão de Radiopatrulhamento Aéreo, 

2008”, que trata do apoio do Batalhão de Radiopatrulhamento Aéreo da PMMG no 

vale do Itajaí, em Santa Catarina, analise as assertivas abaixo e, ao final, 

responda o que se pede. 

I. O Batalhão de Radiopatrulhamento Aéreo recebeu missão de auxiliar nos 

trabalhos de Defesa Civil e socorro às vítimas das enchentes que ocorriam 

em parte do território catarinense, mas atuou ainda na realização de 

policiamento aéreo ostensivo, para prevenir furtos e saques nas residências 

abandonadas e manter a ordem pública. 

II. Durante o período das operações, o Aeroporto de Navegantes ficou a 

disposição das Operações aéreas de defesa civil, proibindo os pousos e 

decolagens da aviação geral, mediante acordo da Coordenação das 

Operações Aéreas com a Infraero – Empresa de Infraestrutura Aeronáutica.  

III. Devido a extensão territorial dos locais onde se desenvolvia o teatro de 

operações apresentar dimensões cartográficas de valores numéricos 

grandes, a atenção com os procedimentos de voo era evidenciada.  

IV. As diversas missões de apoio ao Estado de Santa Catarina contaram com o 

emprego de vinte e cinco aeronaves de asas rotativas de Defesa Civil, 

dentre elas a Aeronave Pégasus 08, duas aeronaves modelo Esquilo da 

Marinha Brasileira, um número expressivo de aeronaves de asas fixas e 

rotativas do Exército Brasileiro e Força Aérea Brasileira, contando ainda com 

tripulações da Policia Rodoviária Federal.  

V. As missões de cunho aeronáutico foram semelhantes para todas as 

instituições envolvidas no teatro de operações e as aeronaves da Força 

Aérea Brasileira e das Instituições de Defesa Social envolvidas exerciam 

seus trabalhos em uma base compartilhada, contribuindo para a segurança 

de voo e a união de esforços operacionais segurança de voo.  

 

Marque a alternativa CORRETA. 

A. (   ) Todas as assertivas estão corretas. 

B. (   ) Apenas as assertivas I, II, e V, estão corretas. 

C. (   ) Apenas as assertivas III, e IV, estão corretas. 

D. (   ) Apenas as assertivas I e IV, estão corretas. 
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38ª QUESTÃO – De acordo com texto “FONTANA, Josué Martins.  Operação 

Roraima: relatório de emprego operacional do Grupamento de 

Radiopatrulhamento Aéreo da PMMG. Batalhão de Missões Especiais: Belo 

Horizonte, 1998”, marque a alternativa CORRETA. 

A. (   ) O incêndio em Roraima alcançou divulgação em nível mundial, sendo que 

houve a participação direta no combate das Forças Armadas do Brasil, do 

Chile, da Colômbia e das Forças Auxiliares dos Estados membros da 

Federação com pessoal especializado na atividade de combate e controle 

de incêndio florestal.   

B. (   ) A Tropa da Policia Militar de Minas Gerais, que operava os dois 

helicópteros “Esquilos” da PMMG/IEF foi destacada, inicialmente, para a 

segunda base de combate estabelecida no município de Caracaraí, onde 

havia várias Fazendas com grandes focos de incêndio. 

C. (   ) Nos dois primeiros dias de abril de 1998, durante operação na base de 

Caracaraí, os helicópteros da PMMG/IEF apresentaram um número de 

horas de voo adequado ao tipo de missão de combate a incêndio florestal, 

devido ao apoio do Exército no transporte de combustível de aviação. 

D. (   ) Após total controle dos focos de incêndio em Caracaraí, a equipe do BME 

com os dois helicópteros, foi remanejada para a base de Mucujaí, onde 

passou a dar apoio às atividades desencadeadas pela fração local. 

 

39ª QUESTÃO – De acordo com o texto “SILVA NETO, Severo Augusto da. 

Polícia no Ar: uma visão do emprego de helicópteros na manutenção da ordem 

pública. In: O Alferes, ano 4, n. 9, p. 125-164, 1986”. Analise as assertivas abaixo 

e, ao final, responda o que se pede. 

I. As Operações Policiais-Militares Helitransportadas são as que mais 

atendem ao quadro de missões da Polícia Militar, sendo realizadas com a 

utilização de aeronaves de asas móveis nas ações que reflitam o exercício 

dinâmico do poder de Polícia, no campo da segurança pública.  

II. O Conceito Tático, no radiopatrulhamento aéreo, considera o helicóptero 

como recurso principal de radiopatrulhamento que, ao integrar os esforços 

Policiais-Militares realizados a nível terrestre, permite a estes o 

cumprimento, com eficácia e objetividade, de sua missão.  

III. As aeronaves que participam de operações policiais necessitam observar 

as condições meteorológicas, sendo fundamentais os aspectos teto e 

visibilidade para a realização do voo em segurança.  

IV. Uma elevada operacionalidade deve ser preocupação dos responsáveis 

pela administração das operações de manutenção da ordem pública. Um 

dos traços fundamentais de tal administração se resume em um 

planejamento rígido, embasado num claro e objetivo “Conceito 

Operacional”.  
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Marque a alternativa CORRETA.  

A. (   ) Todas as assertivas estão corretas. 

B. (   ) Apenas as assertivas I, III, e IV estão corretas. 

C. (   ) Apenas as assertivas I e III estão corretas. 

D. (   ) Apenas as assertivas II e IV estão corretas. 

 

40ª QUESTÃO – De acordo com o texto “SILVA NETO, Severo Augusto da. 

Polícia no Ar: uma visão do emprego de helicópteros na manutenção da ordem 

pública. In: O Alferes, ano 4, n. 9, p. 125-164, 1986”, sobre as aeronaves de asas 

rotativas em operações policias, marque a alternativa CORRETA. 

A. (   ) As normas do Ministério da Aeronáutica previam que os helicópteros 

seriam utilizados primordialmente como plataforma de observação, 

podendo, contudo, quando a situação exigir, realizar operação de 

perseguição de alvos terrestres. 

B. (   ) As normas do Ministério da Aeronáutica previam que os helicópteros 

podiam ser adaptados em função da natureza de seu emprego, como a 

instalação de armamento para fins de ataques a alvos terrestres.  

C. (   ) Podem aumentar a área de patrulha em 100 vezes daquela que seria 

necessária por meio terrestre. 

D. (   ) Na vigilância florestal seu uso não foi plenamente aprovado. Isto porque 

durante a fiscalização ambiental, devido à vegetação de solo, o 

helicóptero não consegue pousar no local da infração para que os 

agentes ambientais adotem as providências necessárias. 

RASCUNHO 

 

 

 

 

 

 

 

 

RASCUNHO 
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--------------------------------------------------corte aqui--------------------------------------------- 

RASCUNHO DO GABARITO 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                    

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

                    

 


