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DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO

CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS
DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS (QPPM), PARA O ANO DE 2017.

CFSd QPPM/2017 – Interior - PROVA TIPO “A”
(Edital n. 18/2016, de 30 de dezembro de 2016).
Língua Portuguesa; Noções de Direito Penal; Noções de Direito Constitucional; Noções de
Direito Penal Militar; Direitos Humanos; Legislação Extravagante e Noções de Estatística.

NOME: __________________________________________________________________.
CPF: _________________________ IDENTIDADE: ______________________________.
LOCAL DE PROVA: ______________________________________ SALA: __________.
CIDADE: _________________________________________________ DATA: 07/05/2017.
INSTRUÇÕES AOS CANDIDATOS:
1. Prova sem consulta.
2. Abra este caderno de prova somente quando autorizado.
3. Esta prova contém 40 (quarenta) questões, valendo 2,5 (dois e meio) pontos cada e
valor total de 100 (cem) 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 esferográfica (tinta azul ou preta), de corpo transparente. Proibido o uso de lápis
ou similares.
6. Não será admitido qualquer tipo de rasura na folha de respostas. As questões
rasuradas, em branco ou com dupla marcação serão consideradas nulas para o
candidato.
7. O tempo máximo permitido para a realização das provas de conhecimentos (objetiva e
dissertativa) será de 4 (quatro) horas, assim distribuídas: a) das 08h30min às
11h30min: resolução da prova objetiva e o preenchimento da folha de respostas; b) das
11h31min às 12h30min: confecção da redação e transcrição na respectiva folha de
resposta.
8. É proibido o porte e a posse, na sala de prova, de aparelhos e equipamentos
eletrônicos, telefones celulares, computadores, relógios de qualquer tipo, alarmes de
veículo e similares.
9. Iniciadas as provas, os candidatos somente poderão deixar a sala, e a esta retornar,
exclusivamente para uso de sanitários ou bebedouros, depois de transcorrido o tempo
mínimo de 1h, e devidamente acompanhados por fiscal do concurso.
10. Ao final da prova, entregue ao aplicador a folha de redação e o caderno de provas,
devidamente preenchidos, conferidos e assinados.
_____________________________________________________________
ASSINATURA DO CANDIDATO
CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO – A BUSCA PELA EXCELÊNCIA EM CONCURSOS

1

CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CFSd QPPM/2017 - Interior

RASCUNHO

RASCUNHO

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

2

CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CFSd QPPM/2017 - Interior

LÍNGUA PORTUGUESA

VIVER EM SOCIEDADE
Dalmo de Abreu Dallari

A sociedade humana é um conjunto de pessoas ligadas pela necessidade de se
ajudarem umas às outras, a fim de que possam garantir a continuidade da vida e
satisfazer seus interesses e desejos. Sem vida em sociedade, as pessoas não
conseguiriam sobreviver, pois o ser humano, durante muito tempo, necessita de outros
para conseguir alimentação e abrigo.
E no mundo moderno, com a grande maioria das pessoas morando na cidade, com
hábitos que tornam necessários muitos bens produzidos pela indústria, não há quem
não necessite dos outros muitas vezes por dia. Mas as necessidades dos seres
humanos não são apenas de ordem material, como os alimentos, a roupa, a moradia,
os meios de transportes e os cuidados de saúde.
Elas são também de ordem espiritual e psicológica. Toda pessoa humana necessita de
afeto, precisa amar e sentir-se amada, quer sempre que alguém lhe dê atenção e que
todos a respeitem. Além disso, todo ser humano tem suas crenças, tem sua fé em
alguma coisa, que é a base de suas esperanças.
Os seres humanos não vivem juntos, não vivem em sociedade, apenas porque
escolhem esse modo de vida, mas porque a vida em sociedade é uma necessidade da
natureza humana. Assim, por exemplo, se dependesse apenas da vontade, seria
possível uma pessoa muito rica isolar-se em algum lugar, onde tivesse armazenado
grande quantidade de alimentos. Mas essa pessoa estaria, em pouco tempo, sentindo
falta de companhia, sofrendo a tristeza da solidão, precisando de alguém com quem
falar e trocar ideias, necessitada de dar e receber afeto. E muito provavelmente ficaria
louca se continuasse sozinha por muito tempo.
Mas, justamente porque vivendo em sociedade é que a pessoa humana pode
satisfazer suas necessidades, é preciso que a sociedade seja organizada de tal modo
que sirva, realmente, para esse fim. E não basta que a vida social permita apenas a
satisfação de algumas necessidades da pessoa humana ou de todas as necessidades
de apenas algumas pessoas. A sociedade organizada com justiça é aquela em que se
procura fazer com que todas as pessoas possam satisfazer todas as suas
necessidades, é aquela em que todos, desde o momento em que nascem, têm as
mesmas oportunidades, aquela em que os benefícios e encargos são repartidos
igualmente entre todos.
Para que essa repartição se faça com justiça, é preciso que todos procurem conhecer
seus direitos e exijam que eles sejam respeitados, como também devem conhecer e
cumprir seus deveres e suas responsabilidades sociais.

Rosenthal, Marcelo et al. Interpretação de textos e semântica para concursos. Rio de Janeiro: Essevier,
2012.
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INTERPRETAÇÃO DE TEXTO
1ª QUESTÃO – A partir do texto lido, podemos afirmar que, para o autor, viver em
sociedade é:
A. (
B. (
C. (
D. (

) uma condição imprescindível para a sobrevivência, uma vez que o homem
não conseguiria viver isolado.
) uma forma que um grupo de pessoas unidas encontra para satisfazer seus
interesses pessoais.
) como viver em uma comunidade preparada para o caos futuro.
) uma forma de regressão como ser humano.

2ª QUESTÃO – “Toda pessoa humana necessita de afeto, precisa amar e sentir-se
amada, quer sempre que alguém lhe dê atenção e que todos a respeitem. Além disso,
todo ser humano tem suas crenças, tem sua fé em alguma coisa, que é a base de suas
esperanças. ”
De acordo com o texto apresentado, marque a opção CORRETA:
A. (
B. (
C. (
D. (

)
)
)
)

Os seres humanos vivem juntos por mera escolha.
As emoções e sentimentos não são necessários ao homem.
A vida em sociedade é uma necessidade da natureza humana.
Os ricos não precisam de pessoas para sobreviverem, apenas de bens
materiais.

3ª QUESTÃO – Quanto à tipologia, o texto apresenta as características de um (a):
A. (
B. (
C. (
D. (

)
)
)
)

Carta.
Artigo de opinião.
Debate.
Crônica.

4ª QUESTÃO – Em relação ao texto, nas assertivas abaixo, marque “V” se for
verdadeira ou “F” se for falsa e, em seguida, marque a alternativa que contém a
sequência de respostas CORRETA, na ordem de cima para baixo:
(

)

(
(
(

)
)
)

A. (
B. (
C. (

O autor apresenta uma série de argumentos ordenados logicamente não se
importando em convencer o leitor.
O autor fala de forma subjetiva a respeito do tema abordado.
Seria impossível a sobrevivência se não existisse a sociedade.
Na sociedade organizada basta que as pessoas possam satisfazer todos os
seus desejos.
) V V F F.
) F F V V.
) V V F V.
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D. (

) F F V F.

5ª QUESTÃO – A função da linguagem predominante no texto é a:
A. (
B. (
C. (
D. (

)
)
)
)

Apelativa.
Metalinguística.
Referencial.
Dissertativa.

6ª QUESTÃO – “E não basta que a vida social permita apenas a satisfação de algumas
necessidades da pessoa humana ou de todas as necessidades de apenas algumas
pessoas.”
De acordo com o excerto acima, marque a opção CORRETA:
A. (
B. (
C. (
D. (

) Na sociedade organizada com justiça, todas as pessoas satisfazem todas as
suas necessidades.
) A tendência da satisfação se torna unilateral e impactante.
) As oportunidades e encargos na sociedade serão repartidos aos mais bem
preparados.
) Basta na sociedade apenas a satisfação de algumas necessidades da pessoa
humana.

GRAMÁTICA
7ª QUESTÃO – Escolha a alternativa CORRETA que apresenta coesão:
A. (
B. (
C. (
D. (

)
)
)
)

Solange e Ana caminham e conversam.
Maria estuda. Maria trabalha. Maria dorme.
Tatisa olha. Tatisa bebe. Tatisa come.
Batendo as asas cai na escravidão. Perde a liberdade.

8ª QUESTÃO – “Não existem marcas que mostrem a mudança do discurso. Por isso,
as falas dos personagens e do narrador - que sabe tudo o que se passa no
pensamento dos personagens - podem ser confundidas.”
Marque a alternativa que contém o tipo de discurso CORRETO utilizado no excerto
apresentado:
A. (
B. (
C. (
D. (

)
)
)
)

Discurso indireto.
Discurso indireto livre.
Discurso direto livre.
Discurso direto.
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9ª QUESTÃO – Observe as palavras destacadas em negrito dos exemplos abaixo:
Pegou o bonde andando.
André é cobra em matemática.
Maria superou a decepção, os cacos da vida foram colados.
Marque a alternativa CORRETA que denomina as palavras destacadas.
A. (
B. (
C. (
D. (

)
)
)
)

Paradoxo.
Denotação.
Conotação e denotação.
Conotação.

10ª QUESTÃO – Observe as orações que apresentam a palavra destacada em negrito
e responda:
A reunião dos agricultores aconteceu sob a mangueira do quintal.
A mangueira furou ao ser arrastada pelo carro.
Marque a alternativa CORRETA que denomina a palavra quando esta apresenta
multiplicidade de sentidos.
A. (
B. (
C. (
D. (

)
)
)
)

Homônimo.
Sinônimo.
Polissemia.
Antônimo.

DIREITO CONSTITUCIONAL
11ª QUESTÃO – De acordo com os princípios fundamentais previstos na Constituição
da República Federativa do Brasil de 1988, assinale a alternativa CORRETA:
A. (
B. (

C. (
D. (

) São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Judiciário, o
Ministério Público, a Advocacia-Geral da União e a Defensoria Pública.
) A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados
e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de
Direito e tem como um de seus fundamentos a cidadania.
) Constitui um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil a
solução pacífica dos conflitos.
) Constitui um princípio da República Federativa do Brasil que rege as suas
relações internacionais promover o bem de todos, sem preconceitos de
origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.
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12ª QUESTÃO – De acordo com os direitos e garantias fundamentais previstos na
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 é CORRETO afirmar que:
A. (
B. (
C. (

D. (

) É livre a manifestação do pensamento, sendo consentido apenas o anonimato.
) A casa é asilo inviolável do indivíduo e ninguém nela nunca pode penetrar
durante a noite.
) Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e
fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de
transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei.
) O preso poderá ser informado de seus direitos, entre os quais o de
permanecer quieto, sendo-lhe assegurado a assistência de defensor
constituído às expensas do Estado.

13ª QUESTÃO – De acordo com os direitos e garantias fundamentais previstos na
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, assinale a alternativa
CORRETA:
A. (
B. (
C. (
D. (

) O Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar
preso além do tempo fixado na sentença.
) Ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a prisão
preventiva ou a prisão temporária.
) O Estado prestará assistência jurídica integral e onerosa aos que
comprovarem insuficiência de recursos logísticos.
) A todos, no âmbito judicial e administrativo, são defesos a razoável duração do
processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

14ª QUESTÃO – Em relação ao Poder Legislativo previsto no Título IV (Organização
dos Poderes) na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, marque a
alternativa CORRETA:
A. (
B. (
C. (
D. (

) O Senado Federal compõe-se de representantes do povo, eleitos, pelo sistema
proporcional, em cada Estado, em cada Território e no Distrito Federal.
) Os Deputados e Senadores, desde a expedição do diploma, serão submetidos
a julgamento perante a Vara da Justiça Federal do Distrito Federal.
) A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes dos Estados e do
Distrito Federal, eleitos segundo o princípio majoritário.
) Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não
poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Nesse caso, os
autos serão remetidos dentro de vinte e quatro horas à Casa respectiva, para
que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão.
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15ª QUESTÃO – O Poder Judiciário está previsto no Capítulo III do Título IV
(Organização dos Poderes) na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.
Com base no texto constitucional, marque a alternativa CORRETA:
A. (

B. (
C. (

D. (

) Compete ao Superior Tribunal Militar processar e julgar os militares das Forças
Armadas, dos Estados e do Distrito Federal, nos crimes militares definidos em
lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a
competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente
decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das
praças.
) Compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar, originariamente,
nos crimes comuns, os Governadores dos Estados e do Distrito Federal.
) O Superior Tribunal de Justiça poderá, de ofício ou por provocação, mediante
decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre
matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na
imprensa oficial, terá efeito vinculante somente em relação à administração
pública federal e municipal.
) O Conselho Nacional do Ministério Público é órgão integrante do Poder
Judiciário.

16ª QUESTÃO – De acordo com o disposto na Constituição da República Federativa
do Brasil de 1988, marque a alternativa CORRETA:
A. (

B. (

C. (

D. (

) As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército, pela
Aeronáutica, pelas Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares e pelas
Guardas Municipais são instituições nacionais permanentes e regulares,
organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema
do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos
poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem.
) O oficial somente perderá o posto e a patente e a praça a graduação, se forem
julgados indignos com a carreira militar ou com ela incompatível, por decisão
de tribunal militar de caráter excepcional, em tempo de paz, ou de tribunal
especial, em tempo de guerra.
) Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem
pública; aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em
lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil.
) A polícia rodoviária federal, órgão permanente, organizado e mantido pela
União e estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento
ostensivo das rodovias e ferrovias federais.
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DIREITO PENAL MILITAR
17ª QUESTÃO – Nos termos do Código Penal Militar (CPM), considera-se tentado o
crime quando:
A. (
B. (
C. (
D. (

) Iniciada a execução, o crime somente se consuma por vontade direta do
agente.
) Iniciada a execução, o crime não se consuma por circunstâncias alheias à
vontade do agente.
) Iniciada a execução, o agente desiste de prosseguir na execução do crime.
) Consumada a execução, o agente repara o dano causado.

18ª QUESTÃO – Sobre o crime culposo, considerando o regramento estabelecido no
Código Penal Militar (CPM), marque a alternativa CORRETA:
A. (

)

B. (

)

C. (

)

D. (

)

Somente nos casos expressos em lei o agente poderá ser punido por fato
previsto como crime, quando praticado de forma culposa.
O agente do crime culposo sempre prevê a possibilidade de ocorrência do
seu resultado.
Será culposo o crime quando o agente assumir o risco de produzir o seu
resultado.
O CPM não prevê a possibilidade de crime militar culposo.

19ª QUESTÃO – Marque a alternativa CORRETA. Consideram-se crimes militares, em
tempo de paz, os crimes previstos no Código Penal Militar, embora também o sejam
com igual definição na lei penal comum, quando praticados:
A. (

)

B. (

)

C. (
D. (

)
)

Por militar da ativa contra militar da reserva ou reformado, em lugar não
sujeito à administração militar.
Por militar da reserva contra militar da reserva, em lugar sujeito à
administração militar.
Por militar de serviço, apenas em lugar sujeito à administração militar.
Por militar da ativa contra outro militar da ativa, mesmo que em lugar não
sujeito à administração militar.

20ª QUESTÃO – Nos termos do Código Penal Militar (CPM), marque a alternativa
CORRETA que define o crime de Falsidade Ideológica, previsto no art. 312 da
mencionada legislação:
A. (

)

Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia
constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que
devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a
verdade sobre fato juridicamente relevante, desde que o fato atente contra a
administração ou o serviço militar.
CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO – A BUSCA PELA EXCELÊNCIA EM CONCURSOS

9

CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CFSd QPPM/2017 - Interior

B. (

)

C. (

)

D. (

)

Falsificar, no todo ou em parte, documento público ou particular, ou alterar
documento verdadeiro, desde que o fato atente contra a administração ou o
serviço militar.
Atestar ou certificar falsamente, em razão da função, ou profissão, fato ou
circunstância que habilite alguém a obter cargo, posto ou função, ou isenção
de ônus ou de serviço, ou qualquer outra vantagem, desde que o fato atente
contra a administração ou serviço militar.
Omitir ou obstruir, em documento público, declaração que dele devia constar,
ou colar declaração verdadeira que devia ser escrita, com o fim de prejudicar
direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante,
desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar.

21ª QUESTÃO – Nos termos do Código Penal Militar (CPM), marque a alternativa
CORRETA que apresenta o momento em que o crime de “Omissão de lealdade
militar”, previsto no art. 151 do CPM, se consuma:
A. (

)

B. (

)

C. (

)

D. (

)

Quando concentrarem-se militares para a prática do crime previsto no artigo
149 (Motim).
Quando reunirem-se dois ou mais militares, com armamento ou material
bélico, de propriedade militar, praticando violência à pessoa ou à coisa
pública ou particular em lugar sujeito ou não à administração militar.
Quando o militar fizer apologia de fato que a lei militar considera crime, ou do
autor do mesmo, em lugar sujeito à administração militar.
Quando deixar o militar de levar ao conhecimento do superior o motim ou
revolta de cuja preparação teve notícia, ou, estando presente ao ato
criminoso, não usar de todos os meios ao seu alcance para impedi-lo.

22ª QUESTÃO – O militar que se opuser à execução de ato legal, mediante ameaça ou
violência ao executor, ou a quem esteja prestando auxílio, comete crime militar. Marque
a alternativa CORRETA com relação à tipificação do crime cometido e previsto no
Código Penal Militar:
A. (
B. (
C. (
D. (

)
)
)
)

Desacato a militar (artigo 299 do CPM).
Resistência mediante ameaça ou violência (artigo 177 do CPM).
Abuso de requisição militar (artigo 173 do CPM).
Oposição a ordem de sentinela (artigo 164 do CPM).
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DIREITOS HUMANOS
23ª QUESTÃO – Com base na Declaração Universal dos Direitos Humanos
proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, marque a alternativa
CORRETA:
A. (

)

B. (

)

C. (

)

D. (

)

Todos os seres humanos nascem livres e iguais. São dotados de razão e
emoção e devem pensar em relação uns aos outros com espírito de
consciência.
Todo ser humano tem deveres para com a comunidade, em que o livre e
pleno desenvolvimento de sua personalidade é possível.
Homens e mulheres, sem qualquer restrição de idade, raça, nacionalidade ou
religião, têm o direito de contrair matrimônio e fundar uma família.
Todo ser humano tem direito ao lazer e ao repouso semanal aos domingos e
feriados, inclusive à limitação semanal de 44 horas de trabalho e férias anuais
remuneradas.

24ª QUESTÃO – “A”, Policial Militar da ativa, candidatou ao cargo eletivo de vereador
nas eleições municipais de sua cidade. Para ser considerado alistável e elegível deverá
atender determinadas condições. Com base na Constituição da República Federativa
do Brasil de 1988, marque a alternativa CORRETA:
A. (

)

B. (

)

C. (

)

D. (

)

se “A” contar mais de dez anos de serviço, será agregado pela autoridade
subordinada pelo prazo de 30 dias.
se “A” for eleito, passará automaticamente, no ato da diplomação, para a
atividade remunerada.
“A” não pode candidatar, pois durante o período do serviço na Polícia Militar é
considerado conscrito.
se “A” contar menos de dez anos de serviço, deverá afastar-se da atividade.

25ª QUESTÃO – “A”, servidor público do Estado de Minas Gerais, testemunhou uma
chacina, homicídio de 4 indivíduos, quando passava na praça central da cidade. No
momento dos crimes, um dos agentes visualizou “A” e tentou alcançá-lo. Ao perceber
que foi identificado pelos autores, “A” saiu correndo para a sua residência e se
escondeu dentro dela. No dia seguinte, “A” encontrou um bilhete embaixo da porta de
sua casa com os dizeres: “Eu sei quem você é. Se você falar alguma coisa para a
polícia, você morrerá.” Diante do ocorrido, “A” temeroso com a ameaça contou o que
viu para o seu amigo “B”, que é dono de uma padaria no bairro, falando também que
estaria disposto a contar tudo para a polícia, contudo estava com muito medo da
ameaça se concretizar. Ao tomar conhecimento do acontecido, “B” compareceu ao
fórum da Justiça da cidade e requereu ao Juiz de Direito as medidas de proteção para
“A”.
Com base nas previsões da Lei n. 9.807/99, que estabelece normas para a
organização e a manutenção de programas especiais de proteção a vítimas e a
testemunhas ameaçadas, marque a alternativa CORRETA:

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

11

CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CFSd QPPM/2017 - Interior

A. (

)

B. (

)

C. (

)

D. (

)

Em caso de urgência e levando em consideração a procedência, gravidade e
a iminência da ameaça sofrida, “A” poderá ser colocada provisoriamente sob
a custódia da Justiça e do Ministério Público.
A exclusão de “A” do programa de proteção a testemunha somente poderá
ocorrer após a cessação dos motivos que ensejaram a proteção.
A solicitação objetivando ingresso no programa não poderá ser encaminhada
ao órgão executor por “B”, mas sim por órgãos públicos e entidades com
atribuições de defesa dos direitos humanos.
A duração da proteção oferecida pelo programa será no máximo de 1 (um)
ano.

26ª QUESTÃO – Com base no Estatuto do Idoso – Lei n. 10.741/2003 marque a
alternativa CORRETA:
A. (

B. (

C. (
D. (

) Nos currículos dos diversos níveis de ensino formal serão inseridos conteúdos
voltados ao processo de envelhecimento, ao respeito e à valorização do
idoso, de forma a eliminar o preconceito e a produzir conhecimentos sobre a
matéria.
) Os casos de suspeita ou confirmação de violência praticada contra idosos
serão objeto de notificação compulsória pelos serviços de saúde à autoridade
Judiciária.
) Os crimes definidos no Estatuto do Idoso são de ação penal pública
condicionada a representação do idoso ou de algum familiar.
) O Estado deve garantir à pessoa idosa os direitos civis e políticos ressalvadas
as restrições legais da participação na vida pública.

NOÇÕES DE ESTATÍSTICA
27ª QUESTÃO – Considerando o gráfico abaixo:

Fonte: Dados fictícios.
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Observe as variações dos registros das ocorrências de roubo, mês a mês, ao longo do
período descrito no gráfico acima e marque a alternativa CORRETA:
A. (
B. (
C. (
D. (

)
)
)
)

Em todos os meses, a incidência maior é de roubo a transeuntes.
Somente no mês de novembro houve a redução do número total de roubos.
A incidência de roubos a transeuntes reduziu 4% no mês de outubro.
Em todo o período considerado, o número de roubos a transeunte foi 54%
maior que o número de roubos a automóveis.

28ª QUESTÃO – Analisando a distribuição de frequências abaixo:

Incidência de Febre Amarela em
Sabinópolis, por idade, em anos, em 2016
Classes
F
PM
F % Fac %
12

16

4

14

7,02

16

20

12

18

21,05 28,07

20

24

19

22

33,33 61,40

24

28

x

26

28

32

7

30

Total

y

7,02

z

12,28 100,00

57

Fonte: Dados fictícios
Onde F é a frequência simples, PM é o ponto médio, F% é a frequência relativa e Fac% é a frequência acumulada
relativa.

Marque a alternativa CORRETA:
A. (

)

B. (
C. (

)
)

D. (

)

Para o cálculo do valor de x, basta somente considerarmos o PM da
respectiva classe.
Para calcularmos o valor de z, nunca se considera o valor de y.
Para o cálculo de y, consideramos tão somente dois valores específicos da
coluna de frequência simples.
O valor da média ponderada está entre 21 e 22 anos de idade.
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29ª QUESTÃO – Com base na tabela abaixo, marque a alternativa CORRETA:

Distribuição conjunta da frequência dos formandos e seus respectivos graus de
instrução nas capitais da Região Sudeste - 2016
Capitais

Ensino Fundamental

Ensino Médio

Ensino Superior

Total

Belo Horizonte

566

458

391

1415

Vitória

457

395

399

1251

Rio de Janeiro

455

400

357

1212

São Paulo

499

359

787

1645

Total

1977

1612

1934

5523

Fonte: Dados Fictícios

A. (

)

B. (

)

C. (

)

D. (

)

O percentual de alunos que concluíram o ensino médio no Rio de Janeiro e
São Paulo é maior que o percentual de alunos que concluíram o ensino médio
em Vitória e no Rio de Janeiro.
O percentual de alunos que concluíram o ensino superior no Rio de Janeiro e
São Paulo é maior que o percentual de alunos que concluíram o ensino
superior em Belo Horizonte.
Levando-se em conta todos os níveis de escolaridade São Paulo possui a
menor média dos concludentes.
Levando-se em conta todos os níveis de escolaridade Vitória possui a menor
média dos concludentes.

30ª QUESTÃO – Em um concurso para Soldados da PMMG, os alunos fizeram provas
de matemática, português, geografia e história. Os respectivos pesos das disciplinas
eram: 10, 10, 08 e 08. Considerando que no concurso cada disciplina tinha 10 questões
e um aluno obteve o seguinte número de acertos: 09 em matemática; 05 em português;
10 em geografia e 08 em história. Marque a alternativa CORRETA que apresenta a
nota do aluno:
A. (
B. (
C. (
D. (

)
)
)
)

7,55
7,44
7,72
7,89
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LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE
31ª QUESTÃO – Considerando o Estatuto do Desarmamento (Lei n. 10.826/03),
marque a alternativa CORRETA:

A. (

)

B. (

)

C. (

)

D. (

)

O certificado de Registro de Arma de Fogo, com validade em todo o território
nacional, autoriza o seu proprietário a manter a arma de fogo em seu local de
trabalho e em via pública.
As armas de fogo de uso restrito serão registradas no Comando do Exército,
na forma do regulamento da citada Lei.
O certificado de registro de arma de fogo será expedido pela Polícia Civil e
será precedido de autorização do Sigma (Sistema de Gerenciamento Militar
de Armas).
A aquisição de munição poderá ser feita no calibre não correspondente à
arma registrada e em qualquer quantidade.

32ª QUESTÃO – Com base no Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas
(Lei n. 11.343/06), marque a alternativa CORRETA:

A. (

)

B. (

)

C. (

)

D. (

)

Pode a União autorizar o plantio, a cultura e a colheita dos vegetais referidos
no artigo 2º da Lei n. 11.343/06, exclusivamente para fins medicinais ou
científicos, em local e prazo predeterminados, mediante fiscalização,
respeitadas as ressalvas constantes no caput do artigo mencionado.
Constituem atividades de reinserção social ao usuário e dependente de
drogas e respectivos familiares, para efeito da Lei n. 11.343/06, aquelas que
visem à melhoria da qualidade de vida e à redução dos riscos e dos danos
associados ao uso de drogas.
Constituem atividades para a punição do usuário ou do dependente de drogas
e respectivos familiares, para efeito da Lei n. 11.343/06, aquelas direcionadas
para a sua prisão, integração ou reintegração em redes sociais.
O usuário e o dependente de drogas que, em razão da prática de infração
penal, estiverem cumprindo pena privativa de liberdade ou submetidos à
medida de segurança, têm suspensos todos serviços de atenção à sua saúde,
definidos pelo respectivo sistema penitenciário.
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33ª QUESTÃO – Considerando a Lei n. 4.898/65, que regula o direito de representação
e o processo de responsabilidade administrativa civil e penal, nos casos de abuso de
autoridade, marque a alternativa CORRETA:
A. (

B. (
C. (
D. (

) O direito de representação será exercido por meio de petição dirigida ao
órgão da Defensoria Pública que tiver competência para iniciar processocrime contra a autoridade culpada.
) Não constitui abuso de autoridade qualquer atentado à liberdade de
consciência e de crença.
) O abuso de autoridade sujeitará o seu autor somente à sanção administrativa
civil não cabendo sanção penal.
) Considera-se autoridade, para os efeitos desta lei, quem exerce cargo,
emprego ou função pública, de natureza civil, ou militar, ainda que
transitoriamente e sem remuneração.

34ª QUESTÃO – Considerando a Lei n. 14.310/02, que dispõe sobre o Código de Ética
e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais, marque a alternativa CORRETA:
A. (
B. (
C. (

D. (

) Não estão sujeitos ao disposto neste código os Coronéis Juízes do Tribunal
de Justiça Militar Estadual e os militares da reserva e da ativa.
) A transgressão disciplinar será leve, média, grave ou gravíssima, podendo ser
atenuada ou agravada.
) Transgressão disciplinar é toda ofensa concreta aos princípios da ética e aos
deveres inerentes às atividades das IMEs em sua manifestação elementar e
simples, objetivamente especificada na Lei n. 14.310/02, distinguindo-se da
infração penal, considerada violação dos bens juridicamente tutelados pelo
Código Penal Militar ou comum.
) São causas de justificação estar o militar classificado no conceito “A” e ter
prestado serviços relevantes.

NOÇÕES DE DIREITO PENAL
35ª QUESTÃO – De acordo com as disposições do Código Penal (CP) brasileiro
acerca do concurso de pessoas, marque a alternativa CORRETA:
A. (

)

B. (

)

C. (

)

D. (

)

Na hipótese de crime praticado em concurso de pessoas, se a participação de
um dos agentes for de menor importância, este não responde pelo delito.
Se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe-á
aplicada a pena deste.
A instigação e o auxílio, salvo disposição expressa em contrário, não são
puníveis quando o delito ocorrer na modalidade tentada.
No concurso de pessoas, as circunstâncias e as condições de caráter pessoal
não se comunicam, ainda que elementares do crime.
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36ª QUESTÃO – De acordo com as disposições do Código Penal (CP) brasileiro
acerca da aplicação da lei penal no tempo e no espaço, marque a alternativa
CORRETA:
A. (

)

B. (

)

C. (

)

D. (

)

A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos
anteriores desde que não tenha havido o trânsito em julgado da sentença
condenatória.
Para efeito de aplicação da lei penal, considera-se praticado o crime no
momento em que houve a produção do resultado.
Os crimes cometidos no estrangeiro não estão sujeitos à aplicação da lei
penal brasileira.
Aplica-se a lei penal brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronaves ou
de embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, que se
achem, respectivamente, no espaço aéreo correspondente ao território
nacional ou em alto-mar.

37ª QUESTÃO – De acordo com as disposições do Código Penal (CP) brasileiro, é
CORRETO afirmar que:
A. (

)

B. (

)

C. (

)

D. (

)

Para efeito de configuração do crime de furto (art. 155 do CP), a energia
elétrica é equiparada à coisa móvel.
O crime de roubo (art. 157 do CP) consiste na conduta de subtrair, para si ou
para outrem, coisa alheia móvel, sem o emprego de violência ou de grave
ameaça à pessoa.
O emprego de arma de fogo para o exercício da violência ou da grave
ameaça, no crime de roubo (art. 157 do CP), é uma circunstância irrelevante
para fins de aplicação da pena.
Aquele que se apropria de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou a
detenção, pratica o crime de furto (art. 155 do CP).

38ª QUESTÃO – De acordo com as disposições do Código Penal (CP) brasileiro
acerca da imputabilidade penal, é CORRETO afirmar que:
A. (

)

B. (

)

C. (

)

D. (

)

Os menores de 18 (dezoito) anos são penalmente responsáveis somente nas
hipóteses de crimes hediondos.
O agente que age impelido por emoção ou por paixão é penalmente
inimputável.
É isento de pena o agente que, por embriaguez voluntária ou culposa, não
possuía, ao tempo da ação ou da omissão, a plena capacidade de entender o
caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.
A pena pode ser reduzida de um a dois terços, se o agente, em virtude de
perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou
retardado não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou
de determinar-se de acordo com esse entendimento.

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

17

CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CFSd QPPM/2017 - Interior

39ª QUESTÃO – De acordo com as disposições do Código Penal (CP) brasileiro
acerca das excludentes de ilicitude e de culpabilidade, é CORRETO afirmar que:
A. (

)

B. (

)

C. (

)

D. (

)

Entende-se em legítima defesa, quem pratica o fato para salvar de perigo
atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar,
direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável
exigir-se.
O Código Penal brasileiro restringe a alegação do estado de necessidade
apenas a quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo.
Aquele que, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta
agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, pode alegar como
excludente de ilicitude o exercício regular de direito.
Não há crime quando o agente pratica o fato em estado de necessidade, em
legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular
de direito.

40ª QUESTÃO – De acordo com as disposições do Código Penal (CP) brasileiro
acerca dos crimes contra a administração pública, é CORRETO afirmar que:
A. (

)

B. (

)

C. (

)

D. (

)

Deixar o Diretor de Penitenciária e/ou agente público de cumprir seu dever de
vedar ao preso o acesso a aparelho telefônico, de rádio ou similar, que
permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo, tratase do crime de condescendência criminosa, tipificado no art. 320 do Código
Penal.
No crime de peculato (art. 312 do CP), na sua modalidade culposa, a
reparação do dano, se precede à sentença irrecorrível, extingue a
punibilidade; se lhe é posterior, reduz de metade a pena imposta.
Configura-se o crime de concussão (art. 316 do CP), quando o funcionário
público solicita ou recebe, para si ou para outrem, direta ou indiretamente,
ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela,
vantagem indevida, ou aceita promessa de tal vantagem.
No crime de facilitação de contrabando ou descaminho (art. 318 do CP), a
pena é aumentada de um terço, se, em consequência da vantagem ou
promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou
o pratica infringindo o dever funcional.

RASCUNHO

RASCUNHO
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INSTRUÇÕES PARA REALIZAÇÃO DA PROVA DE REDAÇÃO
1. Leia os fragmentos abaixo para desenvolver a proposta de redação.
“Para que essa repartição se faça com justiça, é preciso que todos procurem
conhecer seus direitos e exijam que eles sejam respeitados, como também devem
conhecer e cumprir seus deveres e suas responsabilidades sociais.”
Dalmo de Abreu Dallari

“A Polícia Comunitária é o final de um movimento contínuo de reformas
operacionais que começaram nos anos 60 .... A premissa é que a polícia não pode
lidar sozinha com o problema do crime .... A polícia deve trabalhar em parceria com a
comunidade, com o governo, outras agências de serviço e com o sistema de justiça
criminal. A palavra de ordem deve ser: „Como podemos trabalhar juntos para resolver
este problema?‟ Portanto, as lideranças da comunidade devem estar envolvidas em
todas as fases do planejamento do policiamento comunitário. ”
Diretriz Para a Produção de Serviços de Segurança Pública Nº 3.01.06/2011-CG – Regula a aplicação da
filosofia da Polícia Comunitária pela Polícia Militar de Minas Gerais

2. Tendo em vista os fragmentos apresentados e suas informações, produza um texto
dissertativo-argumentativo sobre o tema em destaque: “Parceria e conscientização
comunitária na solução de problemas de segurança pública.”
3. Em sua dissertação procure ser claro, respeitando as regras gramaticais e
ordenando os pensamentos em uma sequência metódica e lógica.
4. Escreva em uma linguagem impessoal, defendendo sua ideia por meio de uma
análise com argumentos sólidos e consistentes.
5. DÊ UM TÍTULO À SUA DISSERTAÇÃO.
6. Desenvolva a sua dissertação no máximo em 30 (trinta) linhas e no mínimo em 120
(cento e vinte) palavras.
7. O valor da redação é de 100 (cem) pontos.
8. Use caneta esferográfica com tinta azul ou preta.
9. Escreva com letra cursiva ou de fôrma. Diferencie as letras MAIÚSCULAS das
MINÚSCULAS.
10. Será atribuída nota zero à redação:
a) cujo conteúdo versar sobre tema diverso do estabelecido;
b) que fuja da tipologia, tema e proposta da redação;
c) considerada ilegível ou desenvolvida em forma de desenhos, números, versos,
espaçamento excessivo entre letras, palavras e parágrafos, bem como em códigos
alheios à língua portuguesa escrita ou em idioma diverso do Português;
d) cujo texto seja, no todo ou em parte, cópia, transcrição ou plágio de outro autor;
e) que apresentar qualquer escrita, sinal, marca ou símbolo que possibilite a
identificação do candidato.

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

19

CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CFSd QPPM/2017 - Interior

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

20

CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CFSd QPPM/2017 - Interior

RASCUNHO

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

21

CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CFSd QPPM/2017 - Interior

RASCUNHO

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

22

CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CFSd QPPM/2017 - Interior

RASCUNHO

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

23

CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CFSd QPPM/2017 - Interior

RASCUNHO
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