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Belo Horizonte, 13 de maio de 2009.
(a) FRANCISCO DE ASSIS LEAL DA SILVA, TEN CEL PM
CHEFE DO CRS
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PROVA DO PROCESSO SELETIVO INTERNO PARA ADMISSÃO AO
CURSO INTENSIVO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS DA PMMG – 2009

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO

PROVA DO PROCESSO SELETIVO INTERNO PARA ADMISSÃO AO
CURSO INTENSIVO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS DO QPPM E DO
QPE DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS.

CIFS / 2009
(Edital DRH/CRS nº 02/2009, de 26 de fevereiro de 2009)
LÍNGUA PORTUGUESA E CONHECIMENTOS PROFISSIONAIS
NOME: _____________________________________________
LOCAL DE PROVA: _________________ SALA: __________
INSTRUÇÕES AOS CANDIDATOS:

1. Abra este caderno de prova somente quando autorizado.
2. Esta prova contém 40 (quarenta) questões valendo 2,5 (dois vírgula
cinco) pontos cada e valor total de 100 (cem) pontos.
3. O tempo máximo permitido para a realização da prova objetiva será de 3
(três) horas incluindo o preenchimento da folha de respostas.
4. Responda as questões e marque a opção desejada na folha de respostas,
usando caneta (tinta azul ou preta).
5. Para cada questão existe somente uma resposta.
6. Prova sem consulta.
7. Não será admitido nenhum tipo de rasura na folha de respostas. As
questões rasuradas ou em branco ou com dupla marcação serão
consideradas nulas para o candidato.
8. É proibido o uso de máquinas calculadoras, telefones celulares ou outros
similares.
9. Iniciadas as provas, os candidatos somente poderão deixar a sala, e a
esta retornar, exclusivamente para uso de sanitários ou bebedouros, e
devidamente acompanhados por fiscal do concurso.
10.Ao final da prova, entregue ao aplicador a folha de respostas,
devidamente preenchida, assinada e conferida.
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LÍNGUA PORTUGUESA
Nova Ortografia: Ficou fácil de aprender
Ernani Pimentel
“A nova ortografia foi concebida pelo Acordo Ortográfico da Língua
Portuguesa, que, assinado há dezoito anos, resultou da necessidade de
diminuir as diferenças entre as formas de escrever adotadas pelos oito
países signatários, quais sejam, Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau,
Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor Leste.
A rigor, para nós, brasileiros, introduz três tipos de alterações: introdução
das letras K, W e Y; algumas mudanças na acentuação gráfica; algumas
simplificações também no uso do hífen.
Diferentemente do que se ouve de opiniões menos esclarecidas, não há
alteração na Língua Portuguesa, que continuará a ser falada da mesma
maneira diversificada, nos vários países e nas muitas regiões, quer de
dentro, quer de fora desses mesmos países. A mudança acontece apenas
na forma de escrever. Pode-se dizer que, passado o primeiro momento, de
uma maneira geral, ficará mais fácil redigir.
Há, nos meios especializados, um certo sentimento de frustração, pela
posição tímida adotada, resultante de uma possível superficialidade no
tratamento e nas soluções apontadas para alguns casos, com o que
concordamos. Contudo, consideramos muito importante que tal acordo
tenha sido assinado, pois se trata de um primeiro passo, que chegou a
parecer impossível de se realizar... é só notar que, desde a data da
assinatura até o início da implantação, transcorreram nada menos que
dezoito anos, demora que reflete um quê de desinteresse instalado em
certos setores governamentais deste ou daquele país. Mas, insistimos, o
importante foi ter dado o primeiro passo. A partir dele, poderemos agora
discutir, trocar opiniões, analisar outros pontos de vista e sugerir novas
melhoras, para tornar o uso da língua escrita mais simples.
Vários órgãos de imprensa, entidades elaboradoras de exames
vestibulares, de provas de concursos públicos, de seleção de funcionários
para a iniciativa privada já adotaram o novo sistema ortográfico e, embora
o prazo para adaptação vá até 2012, a realidade é que, quanto mais cedo
se estudar e fixar a nova ortografia, mais cedo se resolve o problema.
Muitos estão fazendo um bicho de sete cabeças, quando na realidade se
pode entender e apreender tudo que houve de alteração, em pouquíssimo
tempo. (...)”
3
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INTERPRETAÇÃO DE TEXTO
1ª QUESTÃO - No sexto parágrafo, a expressão “bicho de sete cabeças”,
refere-se a:
A. ( )Propagação positiva das mudanças.
B. ( )Divulgação negativa das mudanças.
C. ( )Falta de união entre os assinantes do acordo.
D. ( )Perda de identidade dos usuários da língua.
2ª QUESTÃO – De acordo com o autor a reforma ortográfica pode ser
considerada:
A. ( )diversificada.
B. ( )arrojada.
C. ( )superficial.
D. ( )signatária.
3ª QUESTÃO - A nova ortografia está sendo implantada antes do prazo
final de adaptação, porque:
A. ( )foi dado o primeiro passo.
B. ( )a adaptação paulatina é mais eficaz.
C. ( )vários órgãos de imprensa a utilizam.
D. ( )está sendo obedecido o prescrito no Acordo Ortográfico.
4ª QUESTÃO - Depreende-se do texto que:
A. ( )esperavam-se mais mudanças do que as implementadas.
B. ( )houve muitas complicações para os brasileiros e portugueses.
C. ( )as mudanças foram satisfatórias.
D. ( )os estrangeiros terão dificuldade de aprender as mudanças.
5ª QUESTÃO - De acordo com o texto, o novo sistema ortográfico facilitou:
A. ( )as novas regras de impressão gráfica.
B. ( )a inutilização da letra “h”.
C. ( )as provas de vestibulares.
D. ( )a utilização do hífen.
6ª QUESTÃO - Depreende-se que as mudanças irão alterar:
A. ( )grafia e pronúncia de algumas palavras.
B. ( )apenas a acentuação gráfica.
C. ( )a escrita de algumas palavras.
D. ( )a maneira de se falar a Língua Portuguesa.
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GRAMÁTICA
7ª QUESTÃO - Observe a sentença abaixo, retirada do texto:
“A rigor, para nós, brasileiros, introduz três tipos de alterações (...)”.
Pode-se afirmar que o sujeito dessa oração:
A. (
B. (

)é indeterminado.
)é “O Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa”, que está
elíptico.
C. ( )é composto: “O Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa” e “a
nova ortografia”.
D. ( )É inexistente. Trata-se de uma oração sem sujeito.
8ª QUESTÃO - Alterando-se a pontuação, o sentido se mantém na
seguinte alternativa:
A. ( ) “(...) não há alteração na Língua Portuguesa que continuará a ser
falada da mesma maneira diversificada (...)”.
B. ( )“(...) pela posição tímida adotada, resultante de uma possível
superficialidade no tratamento e nas soluções apontadas para alguns
casos com o que concordamos.”.
C. ( )“Vários órgãos de imprensa, entidades elaboradoras de exames
vestibulares de provas de concursos públicos, de seleção de
funcionários para a iniciativa privada já adotaram o novo sistema
ortográfico (...)”.
D. ( )“Há nos meios especializados um certo sentimento de
frustração (...)”.
9ª QUESTÃO - Em “A nova ortografia foi concebida pelo Acordo
Ortográfico da Língua Portuguesa”, a palavra sublinhada pode ser
classificada como:
A. ( )verbo intransitivo.
B. ( )verbo transitivo direto.
C. ( )verbo de ligação.
D. ( )verbo transitivo indireto.
10ª QUESTÃO - Em “Diferentemente do que se ouve de opiniões menos
esclarecidas”, a palavra grifada pode ser classificada como:
A. (
B. (
C. (
D. (

)índice de indeterminação do sujeito.
)partícula apassivadora.
)palavra expletiva.
)pronome reflexivo.
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11ª QUESTÃO - Marque a opção em que o acento grave indicativo do
fenômeno da crase foi empregado corretamente:
A. ( )À partir de 2012, as alterações introduzidas pelo Acordo Ortográfico
serão adotadas obrigatoriamente.
B. ( )Será que as modificações não serão estendidas à nenhuma
pronúncia?
C. ( )À medida que o Acordo se tornar mais popular, poderá ser
avaliado com propriedade.
D. ( )Solicito à V. Sa. que nos explique um pouco mais essa questão.
12ª QUESTÃO - Marque a seqüência que completa adequadamente as
lacunas:
_____ uma expectativa de que daqui ___ três anos as pessoas já
tenham apreendido as mudanças introduzidas pelo Acordo Ortográfico.
____ partir de então, as regras passarão ____ valer no Brasil.
A. (
B. (
C. (
D. (

)Há, há, à, a.
)Há, a, a, a.
)A, há, a, à.
)A, a, há, à.

13ª QUESTÃO - A opção que contém uma sentença escrita de acordo
com o padrão culto da língua é:
A. ( )Não houveram modificações significativas na grafia das palavras.
B. ( )A grafia adotada pelos inúmeros países falantes de Português não
são tão diferentes assim.
C. ( )A partir do primeiro passo, será implementado muitas facilidades na
escrita da nossa língua.
D. ( )Com o Acordo Ortográfico, criaram-se medidas para diminuir
as diferenças entre as formas de escrever adotadas pelos países
de Língua Portuguesa.
14ª QUESTÃO - Observe a sentença abaixo, retirada do texto:
“(...) embora o prazo para adaptação vá até 2012, a realidade é que,
quanto mais cedo se estudar e fixar a nova ortografia, mais cedo se
resolve o problema.”
A respeito da palavra sublinhada, marque a opção correta:
A. (
B. (

)É um pronome e exerce a função de sujeito da oração.
)É um adjetivo, embora sua ausência não promova alteração no
sentido.
6
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C. (

)É uma conjunção coordenativa, que introduz uma oração
coordenada sindética.
D. ( )Trata-se de conjunção, que introduz uma oração adverbial
concessiva.
15ª QUESTÃO - Marque a alternativa que preenche corretamente as
lacunas abaixo:
Quando você ____ o Acordo Ortográfico, perceberá que ainda que
ele não _______ mudanças quanto à pronúncia, ______ alterações na
escrita de algumas palavras.
A. (
B. (
C. (
D. (

)ver, introduza, implica em.
)ver, introduz, implica.
)vir, introduza,implica.
)vir, introduza, implica em.
CONHECIMENTOS PROFISSIONAIS

16ª QUESTÃO - Dentre as alternativas abaixo, assinale a CORRETA.
O Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais
(CEDM) tem como uma de suas finalidades:
A. (

)Regulamentar o funcionamento do Conselho de Ética e
Disciplina Militares da Unidade (CEDMU).
B. ( )Estabelecer normas e orientações para a confecção de processos
administrativos de natureza disciplinar.
C. ( )Dispor sobre o acompanhamento e controle de penas impostas pela
Justiça Criminal a militares, no âmbito da Polícia Militar.
D. ( )Regulamentar critérios para movimentação de pessoal.
17ª QUESTÃO – As sanções disciplinares, conforme previsto no Código
de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM),
objetivam preservar a disciplina e tem caráter preventivo e educativo.
A respeito das sanções disciplinares, previstas no CEDM, é CORRETO
afirmar:
A. ( )A movimentação de unidade ou fração é medida que pode ser
aplicada independente de outras sanções ou cumulativamente
com elas.
B. ( )Todas as sanções disciplinares de militares, exceto Oficiais, serão
publicadas em Boletim Interno ou BGPM, visando garantir o caráter
educativo da coletividade.
C. ( )As sanções disciplinares são aplicáveis levando em consideração
exclusivamente sua natureza e amplitude.
7
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D. (

)A perda do posto, patente ou graduação é sanção disciplinar que
não se aplica ao militar da reserva.

18ª QUESTÃO – De acordo com o Código de Ética e Disciplina dos
Militares do Estado de Minas Gerais, marque a alternativa CORRETA:
A. (

)O militar pode ser colocado em disponibilidade cautelar pelo
Comandante de sua Unidade, desde que devidamente motivado e
com publicação do ato em Boletim Interno.
B. ( )Poderá ser aplicada a pena de prestação de serviços de
natureza preferencialmente operacional, correspondente a um
turno de serviço semanal, que não exceda a oito horas.
C. ( )A detenção provisória em sede de aquartelamento militar é uma
das formas de sanção disciplinar previstas, durante a instrução de
processo apuratório.
D. ( )Poderá ser colocado em disponibilidade cautelar pelo Comandante
da RPM o militar que for acusado de prática de um furto que causou
desprestígio da PMMG e dos militares.
19ª QUESTÃO – Nas questões abaixo, coloque a letra (V) se a alternativa
for verdadeira, ou a letra (F) se a alternativa for falsa. Em seguida
escolha a única opção CORRETA, na seqüência de cima para baixo.
I. (

) Sempre que possível, a autoridade competente para aplicar a
sanção disciplinar verificará a conveniência e a oportunidade de
substituí-la por aconselhamento ou advertência verbal pessoal,
ouvido o CEDMU.
II. ( )Os coronéis da reserva remunerada não estão sujeitos ao Código
de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais.
III. ( )Zelar pelo seu próprio preparo profissional e incentivar a mesma
prática nos companheiros, em prol do cumprimento da missão
comum, constitui um dos princípios da ética militar.
IV. ( )Concorrer para o desprestígio da respectiva Instituição Militar
Estadual, por meio da prática de crime doloso devidamente
comprovado, que afete gravemente a credibilidade e a imagem dos
militares, constitui transgressão disciplinar gravíssima.
A. (
B. (
C. (
D. (

)F, V, V, F
)V, V, F, V
)V, F, V, F
)V, F, F, F
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20ª QUESTÃO – Conforme previsto no Manual de Prática Policial, Volume
1, utilize a figura a seguir para identificar as Zonas de Ameaça. A seguir,
leia atentamente as alternativas e assinale a CORRETA.
1

2
4
3

A. (

)A indicação de número 1 é a Zona de Crise, área de alto risco, pela
proximidade do suspeito, mas possui a facilidade de poder dominar o
motorista do veículo abordado.
B. ( )Aproximando-se pelo Ponto de Reflexo (número 2) ou Zona de Alvo
(número 3), o policial tem maior segurança, devido a visibilidade das
ações praticadas pelo suspeito abordado.
C. ( )A Zona de Crise (número 3) é o ponto ideal para a abordagem, pois
compreende local de menor vulnerabilidade do policial.
D. ( )Permanecendo em pé na Zona de Alvo (número 4), o policial
está extremamente vulnerável ao ataque de arma de fogo,
partindo do assento do motorista do veículo abordado.
21ª QUESTÃO – De acordo com o Manual de Prática Policial – Volume 1,
pensar taticamente é analisar a situação encontrada ou que irá encontrar,
antecipando situações e problemas. O quarteto que governa o
pensamento tático e que deve estar na mente do policial é “área de
segurança, área de risco, ponto de foco e ponto quente”. Dentro desses
conceitos, nas alternativas abaixo, marque a CORRETA:
A. (

)Área de segurança é a área na qual a polícia tem o domínio parcial
da situação.
B. ( )Ponto de foco é parte do ponto quente, e também é o lugar onde há
ameaça real e iminente contra o policial.
C. ( )Área de risco é área na qual a polícia não detém o domínio da
situação.
9
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D. (

)Ponto quente é a localização exata dentro da área de risco de onde
podem surgir ameaças.

22ª QUESTÃO – Ao deslocar-se para uma situação de risco, considere ter
a arma pronta para uso na mão, sabendo que a utilização da arma deve
seguir quatro princípios. Considerando o contido no Manual de Prática
Policial, marque a resposta CORRETA.
A. (

)Estando de serviço, mantenha todas as armas disponíveis em
condições de emprego imediato.
B. ( )Tenha certeza absoluta que vai acertar o alvo.
C. ( )Mantenha o dedo no gatilho, sempre que estiver com a arma na
mão.
D. ( )Aponte imediatamente a arma para o objetivo com o qual você vai
verbalizar.
23ª QUESTÃO – O policial que reage a uma agressão por arma de fogo,
em local de grande movimentação, ocasionando risco aos presentes,
deixou de observar, segundo o Manual de Prática Policial, o princípio da:
A. (
B. (
C. (
D. (

)legalidade.
)conveniência.
)proporcionalidade.
)necessidade.

24ª QUESTÃO – No que se refere à Resolução nº 3.890/06, que dispõe
sobre aquisição, registro, cadastro, porte e controle interno de arma de
fogo do acervo patrimonial da Instituição e de propriedade particular de
militar, é CORRETO afirmar que :
A. (

)a autorização para aquisição de arma de fogo pode ser transferida
entre militares;
B. ( )é considerada situação impeditiva à autorização interna da
PMMG para o militar adquirir arma ou munição a falta de
comprovação e declaração de efetiva necessidade;
C. ( )a transferência para a reserva remunerada é condição funcional
que impede ao militar a obtenção de autorização para porte de arma.
D. ( )a transferência de propriedade de arma de fogo particular,
adquirida diretamente na indústria em plano administrado pela
PMMG, somente é permitida nos casos em que o militar queira dar
em pagamento ao Estado, como ressarcimento de eventual prejuízo a
que tenha dado causa.
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25ª QUESTÃO – De acordo com as previsões insertas no Decreto-Lei nr
1001/69 (Código Penal Militar - CPM), é CORRETO afirmar:
A. (

)a pena de morte, ressalvada constitucionalmente em caso de
guerra externa, é executada por enforcamento, fuzilamento ou injeção
letal.
B. ( )o crime praticado por militar da reserva, ou reformado, será
configurado crime militar somente quando tenha sido cometido em
lugar sujeito à administração militar;
C. ( )com o advento da Constituição Federal de 1988, a detenção deixou
de figurar no rol das penas principais do Código Penal Militar.
D. ( )considera-se crime militar, aquele previsto no CPM, embora
também exista com a mesma definição na lei penal comum,
quando praticado por militar da ativa contra a ordem
administrativa militar.
26ª QUESTÃO – Com relação às assertivas abaixo, que se referem à Lei
nr 9.455, de 07abr97, é CORRETO afirmar que o crime de tortura:
A. (
B. (
C. (
D. (

)é afiançável e insuscetível de graça ou anistia.
)é inafiançável e suscetível de graça ou anistia.
)é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia.
)é afiançável e suscetível de graça ou anistia.

27ª QUESTÃO - De acordo com a Lei Federal 9455/97, que define o Crime
de TORTURA, dentre as alternativas abaixo, marque a opção que NÃO
está correta:
A. (

)A condenação por crime de tortura acarretará a perda do cargo,
função ou emprego público e a interdição para seu exercício pelo
dobro do prazo da pena aplicada.
B. ( )O disposto na lei nr 9455/97 aplica-se ainda quando o crime não
tenha sido cometido em território nacional, encontrando-se o agente
em local sob jurisdição brasileira.
C. ( )O crime de tortura não é praticado apenas por funcionários
públicos, mas também pode ser por particulares.
D. ( )Não é possível cometer o crime de tortura por omissão.
28ª QUESTÃO – Nos termos da Lei n. 5.301, de 16/10/69, é correto
afirmar:
A. (

)Os períodos de férias anuais não possíveis de serem gozados
poderão ser contados em dobro para fins de inatividade.
B. ( )O Subcmt da Unidade é competente para conceder férias anuais
aos militares sob seu comando.
C. ( )O direito a férias-prêmio se completa a cada 10 (dez) anos de
11
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efetivo serviço.
D. ( )Em hipótese alguma o militar pode gozar as férias escolares no
mesmo exercício que as férias anuais.
29ª QUESTÃO – De acordo com a Lei n. 5.301, de 16/10/69, a agregação
é a situação temporária, durante a qual fica o militar afastado da atividade.
Trata-se de um motivo que provoca a agregação do militar:
A. (

)Licença para tratamento de doença em pessoa da família, desde
que seja superior a um mês.

B. (

)Licença para tratamento de interesse particular, desde que
seja superior a um ano.

C. (

)Investidura em cargo eletivo, desde que o militar possua no mínimo
cinco anos de efetivo serviço.

D. (

)Enquanto o militar estiver no exercício de cargo civil público
temporário, desde que não ultrapasse cinco anos de afastamento.

30ª QUESTÃO – A respeito das movimentações na Polícia Militar,
conforme previsto na Lei n. 5.301, de 16/10/69, um Sargento do 80º BPM
fez as seguintes afirmações ao seu companheiro de guarnição:
I – As praças podem ser movimentadas por necessidade do serviço,
conveniência da disciplina e interesse próprio.
II – A movimentação do oficial recém promovido é chamada de nomeação.
III – A movimentação do militar para matrícula em cursos da Corporação é
feita por necessidade do serviço.
IV – A movimentação do militar no âmbito de uma mesma Unidade, de
uma para outra seção, é chamada de transferência.
Estão corretas as assertivas:
A. (

)I, II e IV, apenas.

B. (

)II e IV, apenas.

C. (

)I e III, apenas.

D. (

)II e III, apenas.

31ª QUESTÃO – Mesmo afastado do serviço, em algumas situações o
militar ainda terá este tempo computado como de efetivo serviço. A
respeito do assunto, nos termos previstos na Lei n. 5.301, de 16/10/69,
serão considerados de efetivo serviço os dias em que o militar estiver
afastado por motivo de:
A. (

)Ausência do quartel por até setenta e duas horas.

B. (

)Prisão preventiva em processo, mesmo que resulte futura
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condenação.
C. (

)Licença em face de acometimento de moléstia profissional.

D. (

)Prisão disciplinar, com prejuízo ou não para o serviço.

32ª QUESTÃO – Uma das formas de apurar atos irregulares praticados
por servidores da Instituição é por meio da Sindicância Regular
Reservada, que possui alguns ritos próprios. A respeito deste
procedimento administrativo é correto afirmar:
A. (

)Por se tratar de uma apuração reservada, podem ser juntados aos
autos os documentos formais de inteligência, tais como o Relatório
de Agente.

B. (

)Em face da complexidade dos fatos que normalmente são
apurados em caráter reservado, os prazos para conclusão deste
procedimento são maiores do que os previstos para a Sindicância
Regular.

C. (

)A portaria deste procedimento não necessita ser publicada, para
que não cause situações constrangedoras tanto para o sindicante
quanto para o sindicado.

D. (

)Todas as folhas da Sindicância Reservada devem ser
carimbadas, acima e abaixo, demonstrando o grau de sigilo do
documento.

33ª QUESTÃO – Um dos importantes instrumentos existentes em nossa
legislação trata-se da declaração da legitimidade da ação policial, com
conseqüências na promoção dos militares e na admissão a cursos da
Instituição. A respeito da matéria, nos termos previstos no MAPPAD, é
correto afirmar:
A. (

)No concurso de agentes em crimes dolosos contra a pessoa, a
declaração da legitimidade da ação deverá ser feita
individualmente para cada agente.

B. (

)A declaração da legitimidade ou não da ação policial deve ser
manifestada no ato de homologação do IPM e acompanhará os
respectivos autos.

C. (

)Em qualquer crime contra a pessoa, doloso ou culposo, há
necessidade da declaração da legitimidade ou não da ação policial.

D. (

)O Presidente do Auto de Prisão em Flagrante deverá manifestar no
relatório desse procedimento sobre a legitimidade ou não da ação
policial.

34ª QUESTÃO – Uma das importantes etapas na Sindicância Regular é a
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da defesa, momento em que o sindicante deve proporcionar ao sindicado
exercê-la em sua plenitude. Pelas regras instituídas pelo MAPPAD, é
correto afirmar sobre o tema:
A. (

)Os prazos destinados à defesa não serão computados no
prazo regulamentar para conclusão da Sindicância.

B. (

)As razões escritas de defesa devem ser apresentadas pelo
sindicado após o sindicante elaborar o relatório final.

C. (

)Para que sejam elaboradas as razões de defesa, os autos não
poderão ser entregues ao sindicado por meio de fotocópias.

D. (

)O prazo para apresentação das razões escritas de defesa é de 10
dias úteis e se houver mais de um sindicado o prazo será de 15
dias úteis.

35ª QUESTÃO – A Lei n. 5.301, de 16/10/69, prevê as situações em que o
oficial e a praça estarão impedidos de promoção, por merecimento ou
antiguidade. Estará impedida de promoção a praça que encontrar-se na
seguinte situação:
A. (

)À disposição de entidade associativa de militares, tanto na
promoção por merecimento quanto por antiguidade.

B. (

)Indiciada em inquérito por crime contra o patrimônio.

C. (

)Em licença para tratamento da própria saúde.

D. (

)Submetida a processo administrativo de caráter demissionário
ou exoneratório.

36ª QUESTÃO – A Lei n. 4.898/65 regula o direito de representação e o
processo de responsabilidade administrativa, civil e penal, nos casos de
abuso de autoridade. Nos termos dessa lei, pode-se afirmar:
A. (

)Nos casos de proposição de ação penal, o Ministério Público
somente poderá oferecer a denúncia com base no Inquérito Policial
instaurado para apurar o fato.

B. (

)Caso a vítima encaminhe representação à autoridade
administrativa para fins da aplicação da sanção administrativa, ela
não poderá, ao mesmo tempo, encaminhar representação ao
Ministério Público para fins da aplicação da sanção penal.

C. (

)A audiência de instrução e julgamento será sempre pública, não
podendo o juiz dispor de forma contrária.

D. (

)Poderá ser aplicada ao militar da PMMG a pena de não poder
exercer suas funções no município da culpa, por prazo de um
a cinco anos.

37ª QUESTÃO – Importante ferramenta funcional para os servidores da
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Instituição é a utilização do correio eletrônico, por meio da IntranetPM.
Sobre o uso desta ferramenta, é correto afirmar com base na Resolução n.
3.854/06:
A. (

) A responsabilidade pela administração do correio eletrônico, na
PMMG, cabe à Diretoria de Apoio Logístico.
B. ( ) A Caixa Postal Individual-Funcional sem acesso por um período
igual ou superior 60 (sessenta) dias será bloqueada
automaticamente.
C. ( ) É vedado o envio de mensagens, utilizando a infra-estrutura
de Tecnologia da Informação da PMMG, que contenham
anúncios publicitários.
D. ( ) É de responsabilidade do chefe da SRH da Unidade capacitar os
usuários no uso da ferramenta de correio eletrônico.
38ª QUESTÃO – No trato das questões tecnológicas da Instituição, é
importante ao usuário conhecer os significados dos termos relacionados.
De acordo com o previsto na Resolução n. 3.854/06, marque a coluna da
direita em conformidade com o termo correspondente à esquerda. Após,
marque a alternativa que corresponda à seqüência CORRETA:
1. Informação

(

) Área de armazenamento de um usuário no
servidor de Correio Eletrônico

2. Programa

(

) Conjunto de computadores interligados

3. Redes

(

) Sistema de mensagens utilizado na Internet

4.Correio
Eletrônico

(

) Coleção de dados que descreve ou integra um
corpo de conhecimento

5. Caixa Postal

(

) Seqüência de instruções em uma linguagem, que
faz o computador realizar determinadas tarefas

A. (

)5, 3, 4, 1, 2.

B. (

)4, 2, 5, 3, 1.

C. (

)4, 3, 5, 2, 1.

D. (

)3, 1, 4, 5, 2.

39ª QUESTÃO – Dois militares, que aguardavam o início da prova do
concurso para o CIFS 2008, discutiam sobre o contido no Memorando n.
11.866/02, que trata das infrações disciplinares de pequeno potencial. Das
afirmativas abaixo, feitas por eles, marque V naquela que você considerar
verdadeira e F naquela que você considerar falsa. A seguir, assinale a
seqüência correta.
(

)

O Memorando destaca a necessidade de se melhorar a qualidade
na prestação de serviços, por meio do cumprimento integral das
15
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normas.
(

)

Um dos aspectos abordados no documento refere-se à perigosa
omissão e tolerância velada no tocante a determinadas infrações.

(

)

Ressalta o Memorando que o comportamento do militar será
julgado, preliminarmente, pela comunidade.

(

)

Não fazer a continência é uma das transgressões disciplinares,
citadas no Memorando, que devem ser combatidas.

A. (

)F, V, F, V

B. (

)V, F, F, V

C. (

)V, V, V, V

D. (

)F, V, V, F

40ª QUESTÃO – A Lei n. 8.429, de 02/06/92, dispõe sobre as sanções
aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito. Para
os fins dessa lei, somente pode ser considerado agente público aquele que
exerce, por qualquer forma de investidura ou vínculo, cargo:
A. (

)Na administração direta do Poder Executivo, desde que seja
remunerado.

B. (

)No Poder Legislativo, desde que seja em caráter permanente.

C. (

)No Poder Judiciário, desde que seja em caráter permanente e
remunerado.

D. (

)Na administração direta do Estado, ainda que transitoriamente
ou sem remuneração.
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