PROVA DO CONCURSO AO CIFS QPPM E QPE – 2007
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO

PROCESSO SELETIVO INTERNO PARA O CURSO
INTENSIVO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS,
DO QPPM E QPE, DA PMMG.

CIFS 2007
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 3,75 (três vírgula setenta e cinco)
pontos cada.
3. A prova terá o valor de 150 (cento e cinqüenta) pontos.
4. O tempo máximo permitido para a realização das provas será de 3 (três) horas, incluindo
o preenchimento da folha de respostas.
5. Responda as questões e marque a opção desejada na folha de respostas, usando
caneta (tinta azul ou preta).
6. Para cada questão existe somente uma resposta.
7. Prova sem consulta.
8. Não será admitido nenhum tipo de rasura na folha de respostas. As questões rasuradas
serão consideradas nulas para o candidato.
9. É proibido o uso de máquinas calculadoras, telefones celulares ou outros similares.
10. Iniciada a prova, os candidatos somente poderão deixar a sala após transcorrido o
tempo mínimo de 01:00 h (uma hora) do início das provas e devidamente
acompanhados por fiscal do concurso.
11. Ao final da prova, entregue ao aplicador a folha de respostas, devidamente preenchida,
assinada e conferida.
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LÍNGUA PORTUGUESA
INSTRUÇÃO: As questões de 01 a 04 devem ser respondidas com base no Texto1.
Leia -o atentamente antes de respondê-las.
TEXTO 1
A revolução digital
outro.

Texto e papel. Parceiros de uma história de êxitos. Pareciam feitos um para o

Disse “pareciam”, assim, com o verbo no passado, e já me explico: estão em
processo de separação.
Secular, a união não ruirá do dia para a noite. Mas o divórcio virá, certo como
o pôr-do-sol a cada fim de tarde.
O texto mantinha com o papel uma relação de dependência. A perpetuação
da escrita parecia condicionada à produção de celulose.
Súbito, a palavra descobriu um novo meio de propagação: o cristal líquido.
Saem as árvores. Entram as nuvens de elétrons.
A mudança conduz a veredas ainda inexploradas. De concreto há apenas a
impressão de que, longe de enfraquecer, a ebulição digital tonifica a escrita.
E isso é bom. Quando nos chega por um ouvido, a palavra costuma sair por
outro. Vazando-nos pelos olhos, o texto inunda de imagens a alma.
Em outras palavras: falada, a palavra perde-se nos desvãos da memória;
impressa, desperta o cérebro, produzindo uma circulação de idéias que gera novos
textos.
A internet é, por assim dizer, um livro interativo. Plugados à rede, somos
autores e leitores. Podemos visitar as páginas de um clássico da literatura. Ou
simplesmente arriscar textos próprios.
*Otto Lara Resende costumava dizer que as pessoas haviam perdido o gosto
pela troca de correspondências. Antes de morrer, brindou-me com dois telefonemas.
Em um deles prometeu: “Mando-te uma carta qualquer dia desses”.
Não sei se teve tempo de render-se ao computador. Creio que não. Mas, vivo,
Otto estaria surpreso com a popularização crescente do correio eletrônico.
O papel começa a experimentar o mesmo martírio imposto à pedra quando da
descoberta do papiro. A era digital está revolucionando o uso do texto. Estamos
virando uma página. Ou, por outra, estamos pressionando a tecla “enter”.
(SOUZA, Josias de. A revolução digital. Folha de São Paulo)

*Otto Lara Resende – foi escritor e jornalista, famoso por suas crônicas “bem articuladas”,
exibidas diariamente nos jornais de grande circulação, destacou-se, principalmente, na
Folha de São Paulo com quase 600 crônicas.
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INTERPRETAÇÃO DE TEXTO
1ª QUESTÃO – A partir da leitura do texto, pode-se afirmar que o autor apóia-se na
seguinte citação para a sustentação de sua argumentação:
A. (
B. (
C. (
D. (

) “Texto e papel. Parceiros de uma história de êxitos. Pareciam feitos um
para o outro”.
) “Secular, a união não ruirá do dia para a noite”.
) “O texto mantinha com o papel uma relação de dependência”.
) “A perpetuação da escrita parecia condicionada à produção de celulose.”

2ª QUESTÃO – “O papel começa a experimentar o mesmo martírio imposto à pedra
quando da descoberta do papiro”.
Assinale a alternativa que confirma a exposição acima:
A. (
B. (
C. (
D. (

)
)
)
)

“A perpetuação da escrita parecia condicionada à produção de celulose”.
“(...) a ebulição digital tonifica a escrita.”
“Saem as árvores. Entram as nuvens de elétrons.”
“Texto e papel. Parceiros de uma história de êxitos”.

3ª QUESTÃO – Com base na leitura feita, é CORRETO afirmar que o objetivo do
texto é:
A. (
B. (
C. (
D. (

)
)
)
)

discutir as implicações da era digital no uso da escrita.
descrever as vantagens e as desvantagens da internet na atualidade.
defender a parceria entre o papel e o texto como uma história de êxitos.
narrar a história do papel e do texto desde a antiguidade.

4ª QUESTÃO – Em meio à revolução digital, pode-se afirmar que o autor não é
contrário a ela e nem tampouco à sua progressão. Para tanto, ele apresenta pontos
positivos e relevantes. Assinale a alternativa que evidencia sua total aderência à
nova era.
A. (
B. (
C. (
D. (

) A internet é, por assim dizer, um livro interativo. Plugados à rede, somos
autores e leitores. Podemos visitar as páginas de um clássico de literatura
ou simplesmente arriscar textos próprios.
) Talvez, se estivesse vivo,Otto Lara Resende se renderia ao computador.
) Longe de enfraquecer, a ebulição digital já sinaliza a sua permanência.
) Estamos virando uma página. Ou, por outra, estamos pressionando a tecla
“enter”.
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INSTRUÇÃO: As questões de 05 a 08 devem ser respondidas com base no texto 2.
Leia-o atentamente antes de respondê-las.
OBS.: O vocabulário encontra-se ao final do texto.
TEXTO 2
ELA TEM ALMA DE POMBA
Que a televisão prejudica o movimento da pracinha Jerônimo Monteiro, em
todos os Cachoeiros de Itapemirim, não há dúvida. Sete horas da noite era hora de
uma pessoa acabar de jantar, dar uma volta pela praça para depois pegar a sessão
das 8 no cinema.
Agora todo mundo fica vendo uma novela, depois outra novela.
O futebol também pode ser prejudicado. Quem vai ver um jogo do Cachoeiro
F.C. com o Estrela F.C., se pode ficar tomando cervejinha e assistindo a um bom flaflu, ou a um Internacional X Cruzeiro, ou qualquer coisa assim?
Que a televisão prejudica a leitura de livros, também não há dúvida. Eu
mesmo confesso que lia mais quando não tinha televisão.
Rádio, a gente pode ouvir baixinho, enquanto está lendo um livro. Televisão é
incompatível com livro - e com tudo mais nesta vida, inclusive a boa conversa, até o
“making love”.
Também acho que a televisão paralisa a criança numa cadeira mais que o
desejável. O menino fica ali parado, vendo e ouvindo, em vez de sair por aí, chutar
uma bola, brincar de bandido, inventar uma besteira qualquer pra fazer. Por
exemplo: quebrar o braço.
Só não acredito que a televisão seja "máquina de fazer doido."
Até acho que é o contrário; ou quase o contrário: é máquina de amansar
doido, distrair doido, acalmar, fazer dormir.
Quando você cita um inconveniente da televisão, uma boa observação que se
pode fazer é que não existe nenhum aparelho de TV, a cores ou em preto e branco,
sem um botão para desligar. Mas quando um pai de família o utiliza, isso pode
produzir o ódio e rancor no peito das crianças e até de outros adultos.
Quando o apartamento é pequeno, a família é grande, e a TV é só uma então sua tendência é para ser um fator de rixas intestinais.
“ -Agora você se agarra nessa porcaria de futebol...
-Mas você não tem vergonha de acompanhar essa besteira de novela?
-Não sou eu não, são as crianças!
-Crianças, para a cama!”
Mas muito lhe será perdoado, à TV, pela sua ajuda aos doentes, aos velhos,
aos solitários. Na grande cidade - num apartamentinho de quarto e sala, num
casebre de subúrbio, numa orgulhosa mansão - a criatura solitária tem nela grande
distração, o grande consolo, a grande companhia. Ela instala dentro de sua toca
humilde o tumulto e o frêmito de mil vidas, a emoção, o "suspense", a fascinação
dos dramas do mundo.
A corujinha da madrugada não é apenas a companheira de gente importante,
é a grande amiga da pessoa desimportante e só, da mulher velha, do homem
doente... É a amiga dos entrevados, dos abandonados, dos que a vida esqueceu
para um canto... ou dos que estão parados, paralisados, no estupor de alguma
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desgraça... ou que no meio da noite sofrem o assalto das dúvidas e melancolias...
mãe que espera filho, mulher que espera marido... homem arrasado que espera que
a noite passe, que a noite passe, que a noite passe...
(Rubem Braga)

VOCABULÁRIO
Cachoeiro de Itapemirim: pequena cidade do interior do Espírito Santo, onde
nasceu o autor do texto.
Making love: fazer amor; sexo.
Intestinal: profundo; estranho.
Frêmito: vibração, rumor.
Entrevado: paralítico.
Estupor: susto, assombro.
Assalto: ataque inesperado.
Corujinha da madrugada: refere-se a um antigo programa da Rede Globo.
(Sessão Coruja que exibia filmes em horários tardios).
5ª QUESTÃO – No texto, a expressão “rixas intestinais” significa:
A. (
B. (
C. (
D. (

)
)
)
)

diálogos familiares.
brigas de família.
dores intestinais.
risos intermináveis.

6ª QUESTÃO – Com base no texto, pode se afirmar que:
A. (
B. (
C. (
D. (

)
)
)
)

A vida social é afetada pela TV.
O rádio, como a TV, prejudica a leitura de livros.
A TV é “máquina de fazer doido”.
A TV faz com que o futebol seja abandonado e esquecido.

7ª QUESTÃO – Assinale a alternativa que melhor traduz a mensagem do texto.
A. (
B. (
C. (
D. (

) A televisão só tem fatores negativos.
) A televisão, apesar dos inconvenientes, pode trazer paz e fazer companhia
a muitas pessoas.
) A televisão só tem fatores positivos.
) A televisão só traz brigas para as famílias.

8ª QUESTÃO – Todas as camadas sociais têm acesso à televisão.
Assinale a alternativa que comprova a afirmativa acima:
A. (
B. (
C. (
D. (

) “Ela instala dentro de sua toca humilde o tumulto e o frêmito de mil vidas.”
) “É amiga dos entrevados, dos abandonados, dos que a vida esqueceu
para um canto.”
) “Mas muito lhe será perdoado, à TV, pela sua ajuda aos doentes, aos
velhos, aos solitários.”
) “Na grande cidade – num apartamentinho de quarto e sala, num casebre
de subúrbio, numa orgulhosa mansão”.
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GRAMÁTICA
9ª QUESTÃO – Observe a passagem a seguir, extraída do texto “A revolução
digital”.
“Secular, a união não ruirá do dia para a noite. Mas o divórcio virá, certo como o pôrdo-sol a cada fim de tarde.”
Marque a alternativa em que a palavra grifada se encontra corretamente substituída,
sem provocar alteração do sentido.
A. (
B. (
C. (
D. (

) Secular, a união não ruirá do dia para a noite, porque o divórcio virá, certo
como o pôr-do-sol a cada fim de tarde.
) Secular, a união não ruirá do dia para a noite, uma vez que o divórcio virá,
certo como o pôr-do-sol a cada fim de tarde.
) Secular, a união não ruirá do dia para a noite, contudo o divórcio virá,
certo como o pôr-do-sol a cada fim de tarde.
) Secular, a união não ruirá do dia para a noite, onde o divórcio virá, certo
como o pôr-do-sol a cada fim de tarde.

10ª QUESTÃO – Considerando-se o sentido dos elementos utilizados na
composição de palavras do texto, é CORRETO afirmar que:
A. (
B. (
C. (
D. (

)
)
)
)

em inunda, o prefixo i- indica “intensidade” .
em inexploradas, o prefixo in- indica “transição”.
em enfraquecer, o prefixo en- indica “oposição”.
em dependência, o prefixo de- indica “separação”.

11ª QUESTÃO – “Vazando-nos pelos olhos, o texto inunda de imagens a alma.”
A figura de linguagem presente na passagem acima é:
A. (
B. (
C. (
D. (

)
)
)
)

Metáfora.
Catacrese.
Anacoluto.
Elipse.

12ª QUESTÃO – Assinale a alternativa CORRETA em relação à colocação
pronominal.
A. (
B. (
C. (
D. (

)
)
)
)

Otto Lara Resende não esqueceu-se de brindar-me com dois telefonemas.
Se lê pouco quando a TV está ligada.
Quem se adaptar às novas tecnologias não se arrependerá.
Darei-lhe mil razões para que não deixe de ler para assistir a um programa
de TV.
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13ª QUESTÃO – Assinale a alternativa em que há o emprego correto da norma culta
da língua:
A. (
B. (
C. (
D. (

) A pracinha que lhe falei se chama Jerônimo Monteiro.
) O apartamento que eu moro nele é pequeno, a família é grande, e a TV é
só uma.
) A corujinha da madrugada, que muita gente gosta, é a amiga dos
entrevados, dos abandonados, dos que a vida esqueceu para um canto.
) A TV é um objeto com o qual muitos se divertem.

14ª QUESTÃO – “Só não acredito que a televisão seja ‘máquina‘ de amansar doido."
A alternativa que contém uma palavra acentuada pela mesma razão por que se
acentua “máquina” é:
A. (
B. (
C. (
D. (

)
)
)
)

família.
dúvida.
solitária.
incompatível.

15ª QUESTÃO – Assinale a alternativa em que o vocábulo marcado tenha sido
corretamente grafado.
A. (
B. (
C. (
D. (

) Não sei porquê a televisão prejudica o movimento da pracinha Jerônimo
Monteiro.
) Não sei porque razão a televisão prejudica o movimento da pracinha
Jerônimo Monteiro.
) Não sei o porque de a televisão prejudicar o movimento da pracinha
Jerônimo Monteiro.
) A televisão prejudica o movimento da pracinha Jerônimo Monteiro, por
quê?
CONHECIMENTOS PROFISSIONAIS

16a QUESTÃO - Conforme preceitua a Lei nº 5.301/69, de 16/10/1969 (Estatuto do
Pessoal da Polícia Militar), é CORRETO afirmar que:
A. (

)

Hierarquia militar é a ordem e a subordinação dos diversos postos e
graduações que constituem carreira militar.
B. ( )
São militares do Estado os integrantes da Polícia Militar, do Corpo de
Bombeiros Militar e das Forças Armadas das Unidades sediadas no Estado
de Minas Gerais.
C. ( ) Militar da reserva é aquele desobrigado definitivamente do serviço ativo e
Militar reformado é o que passa à situação de inatividade após prestar
serviço na ativa.
D. ( ) O militar será considerado estável após 05 (cinco) anos de efetivo serviço
no cargo, mediante avaliação de desempenho individual.
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17a QUESTÃO - Compete ao Conselho de Ética e Disciplina Militares da Unidade –
CEDMU assessorar o Comandante, Diretor ou Chefe de Unidade nos assuntos de
natureza disciplinar, recompensas e recursos disciplinares. Sobre o CEDMU,
marque a alternativa CORRETA.
A. ( )

Os CEDMU´s designados pela autoridade competente ficarão adstritos ao
caso concreto que for primeiramente analisado, não lhes cabendo a
apreciação de outros casos para os quais não haja impedimento, sendo
necessário outra designação formal.
B. ( ) O militar designado para fazer parte de um CEDMU deverá estar, no
mínimo, no conceito “C”, com pontuação positiva.
C. ( ) O membro de um CEDMU que estiver no exercício do seu encargo e for
devidamente apenado será imediatamente substituído.
D. ( ) O Presidente do CEDMU é o responsável pelo recebimento da
documentação que for encaminhada pela Secretaria, bem como pela
manutenção do seu controle.
18a QUESTÃO - Sindicância Regular é o Procedimento Administrativo utilizado pela
autoridade competente, para apurar, de maneira rápida e padronizada, atos e fatos
indicativos de irregularidades. A respeito da Sindicância Regular, conforme previsto
no Manual de Processos e Procedimentos Administrativos-Disciplinares da Polícia
Militar de Minas Gerais, é CORRETO afirmar:
A. ( )

Se no decorrer da Sindicância, o Encarregado verificar a existência de
indícios contra militar de posto ou graduação superior ao seu, ou então mais
antigo, deverá continuar a apuração e constar o fato no relatório, ao final da
apuração.
B. ( ) Antes da solução da Sindicância Regular pela autoridade competente, toda
documentação deverá ser encaminhada para o CEDMU, para análise e
parecer pertinentes.
C. ( ) Havendo motivos de impedimento ou suspeição para realização dos
trabalhos em uma Sindicância Regular, caberá ao Encarregado a tarefa de
designar outro Sindicante, do mesmo posto ou graduação.
D. ( ) Na Sindicância Regular é indispensável a figura do escrivão.
19ª QUESTÃO – A contar da data da publicação da última transgressão, o militar
sem nenhuma outra punição terá suas penas disciplinares canceladas
automaticamente após decorrido:
A. (
B. (
C. (
D. (

)
)
)
)

03 anos de efetivo serviço.
02 anos de efetivo serviço.
05 anos de efetivo serviço.
01 ano de efetivo serviço.
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20ª QUESTÃO – De acordo com o Código de Ética de Disciplina dos Militares do
Estado de Minas Gerais (CEDM), no que diz respeito à transgressão disciplinar, não
haverá punição quando:
A. ( ) as circunstâncias atenuantes superarem as agravantes.
B. ( ) for reconhecida qualquer causa de justificação.
C. ( ) o transgressor estiver classificado no conceito “A” com cinqüenta pontos
positivos.
D. ( ) o transgressor houver reparado os danos, antes da sanção.
21ª QUESTÃO – A sanção disciplinar de advertência consiste em:
A. (
B. (
C. (
D. (

)
)
)
)

admoestação verbal ao transgressor.
censura formal ao transgressor.
prestação de serviço, fora da jornada habitual de trabalho.
interrupção temporária do exercício do cargo, encargo ou função.

22ª QUESTÃO – A sanção disciplinar possui caráter preventivo e educativo, e
objetiva:
A. (
B. (
C. (
D. (

)
)
)
)

punir o transgressor.
preservar a hierarquia.
preservar a disciplina.
reclassificar o comportamento do militar transgressor.

23ª QUESTÃO – O procedimento administrativo que deve ser interposto pelo militar
diretamente atingido por ato pessoal que repute irregular ou injusto é:
A. (
B. (
C. (
D. (

)
)
)
)

a comunicação disciplinar.
a queixa disciplinar.
o recurso disciplinar.
a representação disciplinar.

24ª QUESTÃO – O Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) é o processo especial
que objetiva o exame e parecer, através de comissão própria, sobre a incapacidade
de militar para permanecer nas IMEs. Poderá ser submetido a PAD, caso incorra em
qualquer das situações motivadoras:
A. (
B. (
C. (
D. (

)
)
)
)

apenas os militares da ativa, independente do tempo de efetivo serviço.
qualquer militar, ativo ou inativo.
apenas o militar da ativa, com no mínimo 03 (três) anos de efetivo serviço.
o militar, ativo ou inativo, com no mínimo 03 (três) anos de efetivo serviço.
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25a QUESTÃO - Com relação à concessão de recompensas regulada pelo Decreto
nº 42.843, de 16/08/02, enumere a primeira coluna de acordo com a segunda,
conforme a correspondência entre os conceitos. Em seguida, indique a alternativa
CORRETA.
1. Princípio do merecimento

(

2. Conduta exemplar

(

3. Princípio da Justiça

(

4. Princípio da oportunidade

(

5. Atividade relevante

(

A. (
B. (
C. (
D. (

) a recompensa será concedida no momento
certo, de modo a tornar-se fator de motivação,
satisfação e elevação do moral de tropa.
) comandantes
deverão
manter
acompanhamento permanente dos seus
comandados para que no ato da concessão de
uma recompensa todos os requisitos sejam
analisados com apurado critério.
) a concessão da recompensa será precedida de
análise acurada da situação motivadora e
demais circunstâncias que influenciaram a
ação ou atividade desempenhada.
) produz repercussão positiva à Instituição,
perante o público interno e externo, com
reconhecimento pela sociedade.
) destaca os valores profissionais, familiares e
sociais na vida cotidiana do militar.

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

26a QUESTÃO - Sobre as recompensas previstas na PMMG, marque a alternativa
CORRETA.
A. (
B. (
C. (
D. (

) A comenda Alferes Tiradentes é a maior recompensa individual que a
autoridade pode conceder ao seu subordinado.
) A dispensa de serviço a discentes, durante o período letivo, não poderá ser
concedida em hipótese alguma, devendo ser ajustada posteriormente com o
chefe de curso direto.
) Para a concessão de nota meritória o CEDMU julgará o mérito da ação ou
atuação, quanto à existência dos requisitos exigidos no regulamento
próprio.
) o cancelamento de punições não é considerada uma recompensa
regulamentar.

27ª QUESTÃO – O militar da ativa, interessado em adquirir arma de fogo e munição,
de uso permitido, depende de autorização prévia do:
A. ( )
B. ( )

respectivo Comandante, Diretor ou Chefe, até o nível de Pelotão PM.
respectivo Comandante, Diretor ou Chefe, até o nível de Companhia
Independente.
C. ( ) respectivo Comandante, Diretor ou Chefe, até o nível de Batalhão PM.
D. ( ) respectivo Comandante Regional ou Diretor de UDI.
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28ª QUESTÃO – Nas afirmativas abaixo, que dizem respeito ao enunciado que se
segue, assinale V para as que forem verdadeiras e F para as que forem falsas e, a
seguir, assinale a alternativa que apresente a seqüência de respostas CORRETA.
São situações impeditivas à autorização interna da PMMG para o
militar adquirir arma ou munição:
1. ( )
2. ( )
3. ( )
4. ( )
5. ( )

falta de comprovação da efetiva necessidade.
estar preso à disposição da Justiça.
estiver sob prescrição médica ou psicológica de proibição ou recomendação
restritiva quanto ao uso de arma de fogo.
estar reprovado no TPB.
estar no comportamento “C”.

A. (
B. (
C. (
D. (

V, F, V, F, V.
F, V, F, V, V.
V, V, V, F, F.
F, F, V, V, F.

)
)
)
)

29ª QUESTÃO – De acordo com a Resolução nº 3.890 de 08/11/2006 a autorização
para aquisição de arma de fogo é:
A. (
B. (
C. (
D. (

)
)
)
)

intransferível.
transferível apenas entre militares de uma mesma unidade.
transferível apenas entre militares da PMMG.
transferível apenas entre militares estaduais.

30ª QUESTÃO – Dentre as alternativas abaixo assinale aquela que deve ser
priorizada pelo sindicante, quando de um processo de Sindicância Regular:
A. (
B. (
C. (
D. (

)
)
)
)

a audição de testemunhas.
a defesa prévia do acusado.
as acareações.
a coleta de provas materiais, quando possível.

31ª QUESTÃO – Em uma Sindicância Regular, no que diz respeito às Razões
Escritas de Defesa (RED), é CORRETO afirmar:
A. ( ) o próprio sindicado poderá elaborar suas RED.
B. ( ) a defesa obrigatoriamente deverá ser patrocinada por advogado.
C. ( ) a defesa poderá ser patrocinada por outro militar, ainda que de menor grau
hierárquico que o sindicado.
D. ( ) a defesa não poderá ser patrocinada por parente consanguíneo do
sindicante.
32ª QUESTÃO – Em um PAD a nulidade de um ato:
A. ( )
B. ( )

acarreta a nulidade de todo o processo.
acarreta a nulidade de outros atos sucessivos, ainda que independentes do
ato anulado.
C. ( ) acarreta a de outros sucessivos, dele dependentes.
D. ( ) determinará o arquivamento do processo.
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33a QUESTÃO - A Resolução nº 3666, de 02 de agosto de 2.002, aprova o Manual
de Processos e Procedimentos Administrativos-Disciplinares da Polícia Militar de
Minas Gerais (MAPPAD/PM). Em relação aos processos e procedimentos previstos
no MAPPAD/PM, enumere a primeira coluna de acordo com a segunda. Em seguida,
indique a alternativa CORRETA.
1. Sindicância
Regular

(

2. Procedimento (
Sumário

3. Comunicação
Disciplinar

) tem caráter meramente investigatório, e tem como objetivo
apurar, em exame rápido e sem rígidas formalidades,
qualquer ato ou fato aparentemente irregular. Deve ser
utilizada para os casos de menor gravidade ou de autoria
incerta.
) formalização escrita, feita por militar e dirigida à autoridade
competente, acerca de ato ou fato contrário à disciplina.
Deve conter os dados capazes de identificar as pessoas ou
coisas envolvidas de maneira clara, concisa e precisa, sem
tecer comentários ou opiniões pessoais.

(

) processo especial destinado a examinar e dar parecer
sobre a conveniência da permanência do militar (Oficial e
Praça), na situação de atividade ou inatividade na PMMG,
tendo como princípios o contraditório e a ampla defesa.

4. Processo
(
Administrativo
Disciplinar (PAD)
5. Queixa
(
Disciplinar

) comunicação interposta pelo militar diretamente atingido
por ato pessoal que repute irregular ou injusto, feita no
prazo máximo de 5 dias úteis, a contar da data do fato.
) procedimento administrativo utilizado pela autoridade
competente, para apurar, de maneira rápida e
padronizada, atos e fatos indicativos de irregularidades,
que envolvam servidores da Instituição antecedendo a
outras providências cíveis, criminais ou administrativas.

A. (
B. (
C. (
D. (

)
)
)
)

1, 5, 2, 3, 4.
2, 4, 1, 5, 3.
2, 3, 4, 5, 1.
1, 5, 4, 3, 2.

34a QUESTÃO - A definição dos “Crimes de Tortura” está inserta na Lei nº 9.455, de
07 de abril de 1997, e sobre o seu conteúdo é CORRETO afirmar:
A. ( )

constitui crime de tortura constranger alguém com emprego de violência ou
grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, para provocar
ação ou omissão de natureza criminosa.
B. ( ) a condenação por crime de tortura acarretará a perda de cargo, função ou
emprego público e a interdição para seu exercício pelo dobro do prazo da
pena aplicada.
C. ( ) o crime de tortura é afiançável e suscetível de graça ou anistia.
D. ( ) o disposto na Lei nº 9.455/97 aplica-se apenas para crimes cometidos em
território nacional.
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35a QUESTÃO - O Memorando Circular nº 10.745.2/02-CG, versa sobre a imposição
de sanções devido à prática de ato discriminatório eventualmente realizado por
policial militar. Acerca desse assunto, é CORRETO afirmar que:
A. ( )

o Memorando é uma orientação aos militares acerca das sanções que
podem ser impostas decorrentes de atitudes discriminatórias adotadas na
atuação profissional, bem como no âmbito de seu convívio social,
excetuando as atitudes que dizem respeito à orientação sexual da vítima.
B. ( ) as políticas públicas de erradicação da discriminação devem pautar-se por
tratar as pessoas de acordo com suas orientações de crença religiosa, raça,
sexo, com a devida discrepância que cada caso requer, pois a exclusão
social é necessária no Estado Democrático de Direito.
C. ( ) as eventuais restrições e limitações das liberdades decorrentes do exercício
do poder de polícia devem possuir respaldo legal, sob pena de violarem as
cláusulas pétreas consubstanciadas no artigo 5º da Constituição Federal.
D. ( ) a promulgação da Lei nº 14.170, de 15jan02, infelizmente não reconhece e
garante os direitos constitucionais, que em nada asseguram uma liberdade
individual e igualdade social em todos seus aspectos, por não penalizar o
preconceito que prejudique uns em detrimento de outros.
36a QUESTÃO - A Decreto - lei nº 1.001, de 21/10/69 (Código Penal Militar), em sua
Parte Geral, Título V, trata “Das Penas”, aplicadas pelo mencionado dispositivo legal.
A esse respeito, nas alternativas que se seguem, assinale com um “V” se julgar a
alternativa VERDADEIRA, ou com a letra “F” se julgar a alternativa FALSA. Em
seguida, marque a única opção CORRETA.
1. ( )
2. ( )
3. ( )
4. ( )

A. (
B. (
C. (
D. (

)
)
)
)

A sentença definitiva de condenação à morte é comunicada, logo que
passe em julgado, ao Presidente da República, e será executada por
enforcamento ou injeção letal.
A pena de reforma sujeita o condenado à situação de inatividade.
A pena de impedimento sujeita o condenado a permanecer no recinto da
unidade, sem prejuízo da instrução militar.
O período de cumprimento da pena de suspensão do exercício do posto,
graduação, cargo ou função será normalmente contado como tempo de
serviço.
F, F, F, F.
F, V, V, F.
V, V, F, V.
V, F, V, V.
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37ª QUESTÃO – Os agentes públicos são obrigados a velar pela estrita observância
dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade no trato dos
assuntos que lhes são afetos.
A afirmativa acima atinge os agentes públicos:
A. (
B. (
C. (
D. (

)
)
)
)

de qualquer nível ou hierarquia.
apenas os empregados em função de chefia ou comando.
apenas os que tem sob sua responsabilidade bem ou patrimônio público.
apenas os empregados em função de chefia ou comando ou em função
logística/orçamentária ou os que tenham sob sua responsabilidade bem ou
patrimônio público.

38a QUESTÃO - Na atividade policial, Força é toda intervenção compulsória sobre o
indivíduo ou grupo de indivíduos, reduzindo ou eliminando sua capacidade de
autodecisão. Dentre as alternativas abaixo, marque a CORRETA, no que diz
respeito aos princípios essenciais para o uso da força.
A. (
B. (
C. (
D. (

)
)
)
)

Materialidade, Oportunidade, Proporcionalidade, Capacidade.
Legalidade, Materialidade, Conveniência, Oportunidade.
Oportunidade, Capacidade, Proporcionalidade, Conveniência.
Legalidade, Necessidade, Proporcionalidade, Conveniência.

39a QUESTÃO - Dentro do previsto no Manual de Prática Policial, no Capítulo que
trata da “Movimentação”, verifica-se que ao deslocar-se em situação de risco, o
militar tem a arma pronta para uso na mão, sabendo que sua utilização deve seguir
princípios básicos. Marque a alternativa CORRETA sobre tais princípios para
utilização da arma.
A. ( )

Estando em serviço, mantenha todas as armas disponíveis em condições de
emprego imediato; só aponte a arma para o objetivo que você queira
imobilizar; tenha certeza absoluta a respeito da agressão e nunca ponha o
dedo no gatilho se você não tem a intenção de atirar.
B. ( ) Estando em serviço, mantenha todas as armas disponíveis em condições de
emprego imediato; só aponte a arma para o objetivo que você queira
imobilizar; utilize o seu pressentimento sobre a agressão que possa existir e
nunca ponha o dedo no gatilho se você não tem a intenção de atirar.
C. ( ) Estando em serviço, mantenha todas as armas disponíveis em condições de
emprego imediato; aponte a arma sempre para baixo (posição “sul”), de
maneira intimidativa; utilize o seu pressentimento sobre a agressão que
possa existir e nunca ponha o dedo no gatilho se você não tem a intenção
de atirar.
D. ( ) Estando em serviço, mantenha todas as armas disponíveis em condições de
emprego imediato; só aponte a arma para o objetivo que você queira
imobilizar; tenha certeza absoluta a respeito da agressão e deixe o dedo no
gatilho pronto para efetuar o disparo em revide à agressão.
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40a QUESTÃO - O Adentramento Tático é revestido de determinados pressupostos,
dentre os quais a divisão dos policiais envolvidos em três grupos, sendo que o
efetivo de cada um deles poderá variar de acordo com a natureza da operação e a
avaliação do risco que oferece o cidadão infrator. Em relação aos grupos de policiais
na operação de adentramento, previstos no Manual de Prática Policial, enumere a
primeira coluna de acordo com a segunda. Em seguida, indique a alternativa
CORRETA.
1. Grupo de Perímetro

(

2. Grupo de Cobertura

(

3. Grupo de Reconhecimento e (
Suporte
A. (
B. (
C. (
D. (

)
)
)
)

) seu objetivo é manter o infrator em uma
área específica e assegurar que ele não
fuja se algo der errado na operação.
) consistirá de um indeterminado número de
policiais que manterão contato direto com o
infrator.
) freqüentemente o maior dos grupos
operacionais.

2, 3, 1.
1, 3, 2.
3, 2, 1.
3, 1, 2.
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