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PROVA PARA ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA PMMG – CFSd/2022 

 

    
  
 
 
 
 

CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DO 
QUADRO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, PARA O ANO DE 2022 
(CFSd QPPM/2022). 

 

CFSd QPPM/2022 
(Edital DRH/CRS n. 06/2021, de 10 de junho de 2021). 

 
Língua Portuguesa – Direito Penal – Direito Constitucional – Direito Penal Militar –  

Direitos Humanos – Legislação Extravagante – Estatística. 
 

NOME:   _______________________________________________________________. 

CPF: ________________________________ IDENTIDADE: _____________________. 

CIDADE PROVA: ________________________________SALA: __________________. 

ESCOLA: _____________________________________________ DATA: __________. 
 

ORIENTAÇÕES AOS CANDIDATOS: 
 

1. Respeitar rigorosamente as normas de prevenção da COVID-19. 

2. Abra este caderno de prova somente quando autorizado. 

3. Prova sem consulta. 

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

cada e valor total de 100 (cem) pontos. 

5. Para cada questão existe somente uma resposta correta. 

6. Responda as questões e marque a opção na folha de respostas, usando caneta 

(tinta azul ou preta). É proibido utilizar lápis, lapiseira ou similares e borracha. 

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

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

candidato.  

8. O tempo máximo permitido para a realização da prova será de 03 (três) horas, 

incluindo o preenchimento da folha de respostas.  

9. É proibido o porte, a posse de lápis, lapiseira, borracha, de aparelhos e 

equipamentos eletrônicos, computadores, máquinas calculadoras, telefones 

celulares, relógios de qualquer tipo, alarmes de veículos, chaves ou outros similares. 

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

exclusivamente para uso de sanitários ou bebedouros (respeitadas as regras de 

controle e prevenção da COVID-19) depois de transcorrido o tempo mínimo de 01h 

(uma hora), e devidamente acompanhados por fiscal do concurso. 

11. Ao final da prova, entregue ao aplicador a folha de respostas da prova objetiva e o 

caderno de provas, devidamente preenchidos conferidos e assinados. 

 

_____________________________________________________________ 
Assinatura do Candidato 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Leia o texto abaixo para responder às questões 1 a 5. 
 

Mesmo? 
 
 Há alguns anos, namorei um professor de Direito e procurador-geral da União (do 
tipo com mestrado, doutorado, pós-doutorado e mil especializações) cujo apreço pela 
língua portuguesa chegava a ser irritante até para mim. Não sei se por implicância ou por 
exibicionismo, esse homem, nos nossos momentos de brigas (que não eram poucos; 
afinal, éramos mais possessivos do que todos os pronomes possessivos juntos), tentava, 
de todas as formas, mostrar que dominava a última flor do Lácio, vulgo língua 
portuguesa, mais do que eu. E o que acontecia? Eu ficava tão irritada com a situação 
que sempre perdia no quesito argumentação. 
 Certa vez, após almoçarmos em uma tarde de sábado, ele foi para a minha casa. 
Enquanto esperávamos pelo elevador, eu comentei: 

  Ainda chegará o dia em que todas essas placas de aviso de elevadores serão 
corrigidas. Aff! 

  Oi? 

  Você nunca reparou? “Antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo se 
encontra parado neste andar. ” 

  E daí? 

  E daí que a palavra “mesmo” não pode retomar outra palavra, como elevador. 

  Claro que pode! “Mesmo” é um pronome demonstrativo. Está demonstrando 
onde devemos ou não entrar. 

  Realmente, “mesmo” pode atuar como pronome demonstrativo, mas ele retoma 
uma oração, não uma palavra, Maurício. 

  Exemplo? 

  Eu sou uma namorada fiel; por isso espero que o meu namorado faça o mesmo. 
Viu? Recupera-se, aí, a oração sobre fidelidade. 

  Isso é uma indireta, Cíntia? 

  Não, é direta mesmo. 

  E esse “mesmo” de agora? 

  É um advérbio com valor reforçativo, Maurício. Ele reforça quão galinha você é. 
O elevador chegou. Vamos. 

  Mesmo? Hahaha... 

  Não fuja do assunto. Estou cansada das suas ciscadas por aí. 
 Chegando, eu retirei as minhas roupas e coloquei um roupão. Ele tirou os sapatos, 
como quem mostra que vai ficar, mas recebeu um telefonema sei lá de quem e 
prontamente respondeu: 

  Claro que vou. Em dez minutos estarei aí. 

  Oi??? Você vai me deixar aqui mesmo? 

  E esse “mesmo”? 

  Equivale à palavra “realmente” e ao provável término do nosso namoro se você 
sair daqui. 
 Perguntei para ele de quem se tratava, mas Maurício desconversou. Disse que eu 
não conhecia a pessoa em questão, que ele precisava “dar uma passada” no tal lugar, 
que eu não iria gostar do barzinho, blá-blá-blá... E começou a ladainha linguisticamente 
ortodoxa comum aos discursos que ele ensaiava nas nossas brigas: 
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  Cíntia, eu sou um homem de conduta ilibada, de quem você não pode duvidar. E 
você é a mulher pela qual sou apaixonado. Você tem tudo quanto quer de mim e ainda 
assim sempre duvida dos lugares onde digo que estou. 

  É mesmo? Fiquei lisonjeada... 

  Esse “mesmo” foi irônico. Não admito ironias sobre a minha fidelidade. 

  Maurício, você não me engana. Eu ouvi voz de mulher. Quem está lá? Quantas 
mulheres são? De onde é esse amigo misterioso do qual eu nunca ouvi falar? Aposto 
que é aniversário de mulher, por isso você não quer me levar. Não é? Você já estava 
distante na hora do almoço. Eu senti! 

  Não me venha, Cíntia Chagas (ele sempre me chamava de Cíntia Chagas 
durante as brigas), com o seu discurso falacioso! Sou um namorado de cuja fidelidade 
você não pode duvidar. Quer saber? Vou embora. Passar bem. 
 E saiu correndo do meu apartamento. E eu saí correndo atrás dele, afinal de 
contas, ele tinha de me ouvir. Mas o caso é que eu estava de roupão e não me lembrei 
desse detalhe. Pois bem: vi-me de roupão, no meio da rua, brigando com o Senhor 
Sabe-Tudo. Cena de novela: atirei-me na frente do carro dele e disse: 

  Daqui você não sai. 
 Ele, frio como um iceberg, respondeu: 

  Só se você me disser que “mesmo” substitui palavra, que estou certo. 

  Maurício, não me irrite! Já expliquei que “mesmo” não substitui palavra e ponto 
final. 

  Ele, divertindo-se com a situação, disse: 

  Então, como ficaria a placa do elevador, Rainha da Língua Portuguesa? 

  “Antes de entrar no elevador, verifique se este se encontra parado neste andar”. 
Pronto, Maurício. Agora saia do carro. Os vizinhos já estão olhando. Não vê que estou de 
roupão? 

  É mesmo? Coitadinha... Isso é para você aprender a não desconfiar de mim. 
 Deu ré e foi embora. 
 Então eu fiquei ali, na rua, de roupão, sem a chave do portão do prédio, à espera 
de um vizinho com quem eu pudesse contar. 
 E você, leitor, neste momento pergunta a si mesmo: mesmo? De roupão na rua? 
 Mesmo... 
 

CHAGAS, Cíntia. Sou péssimo em português: chega de sofrimento! Aprenda as principais regras de 
português dando boas risadas. 1 ed. Rio de Janeiro: HarperColllins, 2018. 
 

1ª QUESTÃO – Assinale a única opção CORRETA. Os tipos textuais predominantes no 
fragmento do texto “Há alguns anos, namorei um professor de Direito e procurador-geral 
da União (do tipo com mestrado, doutorado, pós-doutorado e mil especializações) cujo 
apreço pela língua portuguesa chegava a ser irritante até para mim. ” são os tipos: 
 

A. (    ) Descritivo e injuntivo. 
B. (    ) Descritivo e dissertativo. 
C. (    ) Narrativo e argumentativo. 
D. (    ) Narrativo e descritivo. 
 
2ª QUESTÃO – Os pressupostos são informações implícitas que são marcadas 
lexicalmente na frase. Considerando o contexto, analise os fragmentos do texto “Mesmo?” 
abaixo quanto à ocorrência de informações implícitas, e, a seguir, assinale a opção 
CORRETA: 
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I. “[...] tentava, de todas as formas, mostrar que dominava a última flor do Lácio, 
vulgo língua portuguesa, mais do que eu.” 
II. “Estou cansada de suas ciscadas por aí.” 

III. “É mesmo? Fiquei lisonjeada...” 

IV. “ Então como ficaria a placa do elevador, Rainha da Língua Portuguesa?” 
Há informações implícitas nos itens: 

A. (    ) I, II, III e IV. 
B. (    ) II e IV, apenas. 
C. (    ) I e II, apenas. 
D. (    ) II e III, apenas. 
 
3ª QUESTÃO – Assinale a opção CORRETA. A situação que dá origem aos 
acontecimentos (conflito) no conto “Mesmo?” é:  
 
A. (    ) O caráter possessivo dos personagens do conto que culminou no término do 

namoro. 
B. (    ) O emprego inadequado da palavra “mesmo” na placa de aviso do elevador. 
C. (    ) O domínio linguístico do personagem Maurício e suas falácias. 
D. (    ) O acerto gramatical da frase do elevador conforme a norma culta da Língua 

Portuguesa. 
 
4ª QUESTÃO – Assinale a opção CORRETA.  
 

“ Não me venha, Cíntia Chagas (ele sempre me chamava de Cíntia Chagas durante as 
brigas), com o seu discurso falacioso!”  
 

Considerando o contexto do texto “Mesmo?”, o adjetivo sublinhado corresponde 
semanticamente a: 
 

A. (    ) Silencioso. 
B. (    ) Tenebroso. 
C. (    ) Tagarela. 
D. (    ) Ardiloso. 

 
5ª QUESTÃO – Analise as assertivas abaixo e assinale a única opção CORRETA em 
relação às características do gênero literário conto: 
 

A. (    ) O narrador é sempre o protagonista no conto. 
B. (    ) O foco narrativo pode ser de 1ª pessoa ou de 3ª pessoa. 
C. (    ) Não há espaço para o uso conotativo da linguagem.  
D. (    ) Apresenta vários conflitos básicos. 
 
6ª QUESTÃO – “E começou a ladainha linguisticamente ortodoxa comum aos discursos 
que ele ensaiava nas nossas brigas. ” 
 

Assinale a opção que apresenta a classificação morfológica CORRETA da palavra 
destacada no fragmento do texto “Mesmo?” acima:  
 
A. (    ) Pronome relativo. 
B. (    ) Conjunção subordinativa integrante. 
C. (    ) Preposição. 
D. (    ) Pronome expletivo. 
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7ª QUESTÃO – Em relação ao fragmento do texto “Mesmo?” abaixo, analise as 
assertivas a seguir e marque (V), se a assertiva for verdadeira ou (F), se a assertiva for 
falsa. A seguir, assinale a opção que contém a sequência de resposta CORRETA, na 
ordem de cima para baixo:  
 

“Esse 'mesmo' foi irônico.” 
 
(   ) O predicado é nominal e o verbo é intransitivo. 
(   ) O sujeito da oração é “esse”. 
(   ) “esse” é um pronome relativo quanto à classificação morfológica. 
(   ) “irônico” é predicativo do objeto e do sujeito ao mesmo tempo. 
(   ) “mesmo” é adjunto adnominal do sujeito.  
 

A. (    ) V, V, F, V, V. 
B. (    ) F, F, F, F, F. 
C. (    ) F, F, V, F, V. 
D. (    ) V, V, V, F, F. 
 
8ª QUESTÃO – Analise os períodos abaixo quanto ao emprego da (s) palavra (s) em 
destaque:  
 
I. A discussão foi vista pelos vizinhos, e os mesmos ficaram espantados. 

II. Cíntia Chagas estava mesmo de roupão na rua. 
III. De fato, foi Maurício mesmo quem começou a discussão. 
IV.  É isso mesmo! 

 

De acordo com a gramática tradicional, o emprego da (s) palavra (s) destacada (s) está 
CORRETO em: 
 

A. (    ) I e IV, apenas. 
B. (    ) I, III e IV, apenas. 
C. (    ) I, II, III e IV. 
D. (    ) II, III e IV. 
 
9ª QUESTÃO – Assinale a única opção CORRETA. Considere os períodos I, II e III, 
pontuados de duas maneiras diferentes: 
 

I. Retificadas as placas, pelo síndico será marcada uma reunião para discussão de 
outros problemas do prédio. 
Retificadas as placas pelo síndico, será marcada uma reunião para discussão de 
outros problemas do prédio. 

II. As placas dos elevadores serão trocadas, de imediato, pelo síndico do prédio. 
 As placas dos elevadores serão trocadas de imediato pelo síndico do prédio. 

III. É necessário corrigir essas placas de aviso, que estão com emprego inadequado 
de palavras. 
É necessário corrigir essas placas de aviso que estão com emprego inadequado de 
palavras. 
 

Com a pontuação diferente, ocorreu alteração de significado em: 
 
A. (    ) III, somente. 
B. (    ) I e II, somente. 
C. (    ) I, II e III. 
D. (    ) I e III, somente. 
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10ª QUESTÃO – Identifique a opção na qual as palavras complementam, 
CORRETAMENTE, os espaços dos períodos abaixo: 
 

I. Maurício, ______ você vai hoje à tarde? 
II. O namorado ______ deu atenção a ela. 

III. Maurício não fazia outra coisa, ______ criticar. 
IV. O namoro acabou devido ao ______ - entendido. 

 
A. (    ) onde – se quer – se não – mau. 
B. (    ) onde – sequer – senão – mau. 
C. (    ) aonde – sequer – senão – mal. 
D. (    ) aonde – se quer – se não – mal. 
 

DIREITO PENAL 
 
11ª QUESTÃO – No que diz respeito às normativas referentes ao crime, segundo o 
Decreto-Lei nº 2848/1940, que institui o Código Penal Brasileiro, marque a alternativa 
CORRETA: 
 
A. (   )  Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no 

todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. 
B. (   )  A superveniência de causa relativamente independente não exclui a imputação 

quando, por si só, produziu o resultado; os fatos anteriores, entretanto, imputam-
se a quem os praticou. 

C. (   )  O crime tentado ocorre quando o agente, voluntariamente, desiste de prosseguir 
na execução da ação delituosa. 

D. (   )  O resultado, de que depende a existência do crime, não é imputável a quem lhe 
deu causa. 

 
12ª QUESTÃO – Segundo o Decreto-Lei nº 2848/1940, que institui o Código Penal 
Brasileiro e tendo em vista as penas aplicáveis no Brasil, assinale a alternativa 
INCORRETA: 
 
A. (    ) Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais 

crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de 
execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como 
continuação do primeiro. 

B. (    ) As penas aplicáveis no Brasil são: privativas de liberdade, restritivas de direitos, e 
de multa. 

C. (    ) Quando o agente for condenado a penas privativas de liberdade cuja soma seja 
superior à pena máxima aplicada no Brasil, devem elas ser unificadas para 
atender ao limite de 30 (trinta) anos. 

D. (    ) Quando, por acidente ou erro no uso dos meios de execução, o agente, ao invés 
de atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa diversa, responde como 
se tivesse praticado o crime contra aquela, atendendo-se às disposições 
referentes ao erro sobre a pessoa. No caso de ser também atingida a pessoa que 
o agente pretendia ofender, aplica-se a regra do concurso formal de crimes. 
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13ª QUESTÃO – No que diz respeito ao crime e à ilicitude, conforme normatizado no 
Decreto-Lei nº 2848/1940, que institui o Código Penal Brasileiro, assinale a alternativa 
CORRETA: 
 

A. (    ) Observados os requisitos necessários à legítima defesa previstos no art. 25, 
caput, do Código Penal Brasileiro, considera-se também em legítima defesa o 
agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão a vítima 
mantida refém durante a prática de crimes. 

B. (    ) Se o indivíduo pratica fato tipificado como crime amparado por alguma excludente 
de ilicitude, não será punido pelo excesso praticado, seja ele doloso ou culposo. 

C. (    ) A doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, quando o 
agente era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o 
caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, 
excluem a ilicitude da conduta. 

D. (    ) O estado de necessidade pode ser alegado mesmo por quem tinha o dever legal 
de enfrentar o perigo. 

 

14ª QUESTÃO – João e Maria estavam em um motel na região metropolitana de Belo 
Horizonte, quando, após praticarem relação sexual, observaram uma luz piscando na 
lateral do quarto. Ao se aproximarem, verificaram que a luz era proveniente de uma 
câmera que estava voltada para a cama do motel, e que teria filmado a relação sexual 
dos dois, sem o devido consentimento destes. Diante desse cenário e considerando as 
normas previstas no Decreto-Lei nº 2848/1940 (Código Penal Brasileiro), João e Maria 
foram vítimas do crime de: 
 

A. (    ) Violação sexual mediante fraude. 
B. (    ) Registro não autorizado da intimidade sexual. 
C. (    ) Assédio sexual. 
D. (    ) Importunação sexual. 
 

15ª QUESTÃO – No dia 15/01/2021, João levou seu aparelho celular a uma loja de 
reparos para consertar a entrada do carregador. Na data prevista para retirada do bem, 
ao comparecer ao estabelecimento, João foi informado de que um funcionário da loja, que 
estava na posse legítima do aparelho, havia apropriado-se do bem, ao receber a 
informação de sua demissão. Diante dos fatos narrados e tendo em vista as normas 
contidas no Decreto-Lei nº 2848/1940, Código Penal Brasileiro, é CORRETO afirmar que 
o funcionário da loja de reparos, em tese, praticou o crime de: 
 

A. (    ) Furto. 
B. (    ) Roubo. 
C. (    ) Estelionato. 
D. (    ) Apropriação indébita. 
 
16ª QUESTÃO – Pedro, funcionário público, e João são desafetos de longa data. Certo 
dia, após uma longa jornada de serviço, Pedro decide aproveitar seu momento de 
descanso em um bar próximo à sua residência, momento em que João, que também 
estava no estabelecimento, ofende a honra subjetiva de Pedro. Diante das ofensas, Pedro 
decide se vingar de João e acabar com o problema matando João. Para tanto, Pedro saca 
uma arma de fogo e dispara contra João, contudo, erra o alvo e atinge Gabriel, 
funcionário do bar, ferindo-o no braço de forma leve. Diante do caso apresentado e tendo 
em vista as normas contidas no Decreto-Lei nº 2848/1940 - Código Penal Brasileiro, 
Pedro praticou, em tese: 
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A. (    ) Homicídio tentado e lesão corporal consumada. 
B. (    ) Homicídio na forma tentada. 
C. (    ) Lesão corporal culposa. 
D. (    ) Lesão corporal leve. 
 

DIREITO CONSTITUCIONAL 
 
17ª QUESTÃO - Segundo o art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil de 
1988, assinale a alternativa INCORRETA: 
 
A. (    ) A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem 

consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para 
prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. 

B. (    ) A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados 
imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele 
indicada. 

C. (    ) No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de 
propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, sendo 
irrelevante a ocorrência de dano. 

D. (    ) A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de 
reclusão, nos termos da lei. 

 
18ª QUESTÃO - Com base na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, 
NÃO é privativo de brasileiro nato o cargo: 
 
A. (    ) de Oficial das Forças Armadas. 
B. (    ) de Vice-Presidente da República. 
C. (    ) de Ministro de Estado da Defesa. 
D. (    ) de Ministro do Superior Tribunal Militar. 
 
19ª QUESTÃO – Segundo o art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil de 
1988, assinale a alternativa INCORRETA: 
 
A. (    ) Nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime 

político ou de opinião, praticado antes da naturalização, ou de comprovado 
envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei. 

B. (    ) A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática 
da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os 
definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os 
executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. 

C. (    ) O preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, 
sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado. Tendo direito 
também à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório 
policial. 

D. (    ) Conceder-se-á habeas-corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado 
de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou 
abuso de poder. 
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20ª QUESTÃO – Segundo a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, 
assinale a alternativa INCORRETA: 
 
A. (    ) 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. 

B. (    ) Compete aos juízes de direito do juízo militar processar e julgar, singularmente, 
os crimes militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos 
disciplinares militares, cabendo ao Conselho de Justiça, sob a presidência de juiz 
de direito, processar e julgar os demais crimes militares. 

C. (    ) Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, 
nos crimes militares definidos em lei, inclusive naqueles praticados contra a vida 
de civis, e as ações judiciais contra atos disciplinares militares. 

D. (    ) A lei estadual poderá criar, mediante proposta do Tribunal de Justiça, a Justiça 
Militar estadual, constituída, em primeiro grau, pelos juízes de direito e pelos 
Conselhos de Justiça e, em segundo grau, pelo próprio Tribunal de Justiça, ou por 
Tribunal de Justiça Militar nos Estados em que o efetivo militar seja superior a 
vinte mil integrantes. 

 
21ª QUESTÃO – Considerando a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, 
julgue as assertivas abaixo segundo sua veracidade, e assinale a alternativa CORRETA: 
 

 

A. (     ) Todas as assertivas são verdadeiras.  
B. (     ) As assertivas I e IV são falsas. 
C. (     ) As assertivas I e III são falsas. 
D. (     ) Apenas uma assertiva é falsa. 
 
22ª QUESTÃO – Analise o breve relato abaixo, considerando apenas as informações nele 
contidas, e assinale, segundo a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, a 
alternativa CORRETA: 
  
“Anneliese nasceu no Brasil, filha de dois holandeses. Passados pouco mais de cinco 
anos vivendo no país, mudou-se para a Holanda com a família, onde viveu por mais de 
treze anos, e, posteriormente, já atingida a maioridade, resolveu retornar ao Brasil. Depois 
de mais dez anos vivendo em uma pequena cidade do sul do país, Anneliese se casou 
com um brasileiro, com quem teve dois filhos. Contando, ao todo, mais de quinze anos de 
residência no Brasil, e desejando ficar no país de modo permanente, ela, então, decidiu 
requerer a nacionalidade brasileira.” 
  
 

I.  É garantido ao servidor público civil e militar o direito à livre associação sindical. 
II.  A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em 

concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a 
complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as 
nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e 
exoneração. 

III.  O militar alistável é elegível. Se contar menos de dez anos de serviço, deverá 
afastar-se da atividade e, se contar mais de dez anos de serviço, será agregado 
pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente, no ato da 
diplomação, para a inatividade. 

IV.  As polícias militares e os corpos de bombeiros militares subordinam-se 
hierarquicamente ao Exército 
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Diante disso, Anneliese: 
 

A. (    ) Será considerada brasileira naturalizada. 
B. (    ) Será considerada brasileira naturalizada, mas somente se não tiver nenhuma 

condenação penal. 
C. (    ) Não terá a nacionalidade brasileira, uma vez que os quinze anos de residência 

exigidos pelo texto constitucional devem ser ininterruptos. 
D. (    ) Será considerada brasileira nata. 
 

DIREITO PENAL MILITAR 
 

23ª QUESTÃO – De acordo com as regras previstas no Decreto-Lei nº 1.001/1969 -
Código Penal Militar, marque alternativa CORRETA: 
 
A. (    ) Pelos resultados que agravam especialmente as penas só responde o agente 

quando os houver causado dolosamente. 
B. (    ) Há crime militar ainda que o agente o pratique em estrito cumprimento do dever 

legal. 
C. (    ) Nos crimes em que há violação do dever militar, o agente não pode invocar 

coação irresistível senão quando física ou material. 
D. (    ) No crime tentado pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime, 

diminuída de um a dois terços, não podendo o juiz, em nenhuma hipótese, aplicar 
a pena do crime consumado. 

 
24ª QUESTÃO – Considerando os crimes contra a autoridade ou disciplina militar 

previstos no Decreto-Lei nº 1.001/1969 - Código Penal Militar, analise as assertivas:  

 

  

Marque a alternativa CORRETA: 
 
A. (    ) Apenas as assertivas I, II e V estão corretas. 
B. (    ) Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas. 
C. (    ) Apenas as assertivas I, IV e V estão corretas.  
D. (    ) Todas as assertivas estão corretas. 

 
 
 

I.  No crime de violência contra superior a pena prevista será a de detenção. Entretanto, 
se o superior é comandante da unidade a que pertence o agente, ou oficial general, 
a pena será de reclusão. 

II.  No crime de praticar violência contra superior, se da violência resulta lesão corporal, 
aplica-se, além da pena de violência, a do crime contra a pessoa. 

III.  A reunião de militares armados, agindo contra a ordem recebida de superior, ou 
negando-se a cumpri-la configura o crime de motim, com a pena aumentada da 
metade para os cabeças. 

IV.  A recusa em obedecer a ordem do superior sobre assunto ou matéria de serviço, ou 
relativamente a dever imposto em lei, regulamento ou instrução configura o crime 
de desobediência previsto no art. 301 do CPM. 

V.  O crime de desrespeito a superior somente se configura caso seja cometido na 
presença de outro militar. 
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25ª QUESTÃO – Considerando o previsto no Decreto-Lei nº 1.001/1969 - Código Penal 
Militar, em relação à extinção da punibilidade, marque a alternativa CORRETA: 
  

A. (    ) No caso de concurso de crimes ou de crime continuado, a prescrição é referida, 
não à pena unificada, mas à de cada crime considerado isoladamente. 

B. (    ) A prescrição da ação penal começa a correr do dia em que o crime se consumou, 
mas no caso do crime tentado, do dia em que se iniciou a atividade criminosa. Em 
relação aos crimes permanentes, do dia em que cessou a permanência e nos 
crimes de falsidade, da data em que o fato se tornou conhecido. 

C. (    ) A extinção da punibilidade ocorre, dentre outras causas, pela prescrição da ação 
penal, a qual, no curso do processo é interrompida pela instauração do processo, 
pela sentença condenatória recorrível e pela prática de outro crime pelo militar 
acusado.   

D. (    ) A prescrição da execução das penas acessórias começa a correr do dia em que 
se passa em julgado a sentença condenatória ou a que revoga a suspensão 
condicional da pena ou o livramento condicional.  
 

26ª QUESTÃO – Considerando os crimes contra a administração militar previstos no 
Decreto-Lei nº 1.001/1969 - Código Penal Militar, marque a alternativa CORRETA: 
 
A. (    ) Responderá pelo crime de concussão, aquele que desviar, em proveito próprio ou 

de outrem, o que recebeu indevidamente, em razão do cargo ou função, para 
recolher aos cofres públicos. 

B. (    ) Aquele que falsifica, no todo ou em parte, documento público ou particular, ou 
altera documento verdadeiro, desde que o fato atente contra a administração ou o 
serviço militar, comete o crime de falsidade ideológica. 

C. (    ) O crime de corrupção ativa consiste em receber, 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 aceitar promessa de tal vantagem. 

D. (    ) No peculato culposo se houver a reparação do dano antes da sentença 
irrecorrível ocorrerá a extinção da punibilidade. Caso a reparação do dano seja 
posterior à sentença irrecorrível, a pena imposta será reduzida da metade. 

 
27ª QUESTÃO – Considera-se crime militar toda violação acentuada ao dever militar e 
aos valores das instituições militares. São propriamente militares os crimes cuja prática 
não seria possível senão por militar, haja vista ser essa qualidade do agente essencial 
para que o fato delituoso se verifique. Assim, dentre as alternativas abaixo, assinale a que 
contém somente crimes propriamente militares. 
 
A. (    ) Desrespeito a símbolo nacional, desacato a militar, despojamento desprezível, 

aliciação para motim ou revolta, deserção. 
B. (    ) Recusa de obediência, descumprimento de missão, abandono de posto, motim e 

revolta, violência contra superior. 
C. (    ) Embriaguez em serviço, desacato a superior, oposição à ordem de sentinela, 

violação de sigilo funcional, resistência mediante ameaça ou violência. 
D. (    ) Desrespeito a superior, tráfico de influência, violência contra militar de serviço, 

publicação ou crítica indevida, dormir em serviço. 
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28ª QUESTÃO – Comete o crime de deserção, previsto no Decreto-Lei nº 1.001/1969 - 
Código Penal Militar, o militar que se ausentar, sem licença, da unidade em que serve, ou 
do lugar em que deve permanecer, por mais de oito dias, com pena de detenção, de seis 
meses a dois anos e, se oficial, a pena é agravada. Na mesma pena incorre o militar que, 
EXCETO: 
 
A. (    ) Consegue exclusão do serviço ativo ou situação de inatividade, criando ou 

simulando incapacidade. 
B. (    ) Deixa de se apresentar a autoridade competente, dentro do prazo de oito dias, 

contados daquele em que termina ou é cassada a licença ou agregação ou em 
que é declarado o estado de sítio ou de guerra. 

C. (    ) Der asilo a desertor, ou tomá-lo a seu serviço, ou proporcionar-lhe ou facilitar-lhe 
transporte ou meio de ocultação, sabendo ou tendo razão para saber que 
cometeu qualquer dos crimes previstos no capítulo da deserção. 

D. (    ) Tendo cumprido a pena, deixa de se apresentar, dentro do prazo de oito dias. 
 

DIREITOS HUMANOS 
 
29ª QUESTÃO – De acordo com o previsto na Convenção Americana de Direitos 
Humanos: Pacto São José da Costa Rica, de 1969, enumere a segunda coluna de 
acordo com a primeira e a seguir, marque a única alternativa que contém a sequência de 
respostas CORRETA, na ordem de cima para baixo.  
 

1. Todos os cidadãos devem gozar dos seguintes 
direitos e oportunidades: a) de participar da 
condução dos assuntos públicos, diretamente ou 
por meio de representantes livremente eleitos. 

(   ) Direito à integridade 
pessoal 

2. Toda pessoa tem direito a que se respeite sua 
integridade física, psíquica e moral. 

(   ) Direitos políticos 

3. Ninguém pode ser objeto de ingerências 
arbitrárias ou abusivas em sua vida privada, em 
sua família, em seu domicílio ou em sua 
correspondência, nem de ofensas ilegais à sua 
honra ou reputação. 

(   ) Direito à vida 

4. Não se pode restabelecer a pena de morte 
nos Estados que a hajam abolido. 

(   ) Proteção da honra e 
da dignidade 

 

Marque a alternativa que contém a sequência CORRETA de respostas, na ordem de cima 
para baixo: 
 
A. (    ) 1, 2, 3, 4. 
B. (    ) 3, 1, 4, 2. 
C. (    ) 4, 2, 3, 1. 
D. (    ) 2, 1, 4, 3. 
 
30ª QUESTÃO – Em relação à Convenção Americana de Direitos Humanos, também 
chamada de Pacto de São José da Costa Rica, o texto aprovado em 1969 reconheceu 
direitos civis e políticos relevantes. Quanto ao direito à liberdade pessoal prevista no art. 
7º do referido Pacto, marque a alternativa CORRETA:   
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A. (    ) Toda pessoa detida ou retida deve ser informada das razões da detenção e 

notificada, sem demora, da acusação ou das acusações formuladas contra ela. 
B. (    ) Crimes classificados como hediondos permitem a detenção ou encarceramento 

arbitrários, haja vista a gravidade da conduta. 
C. (    ) Toda pessoa presa, detida ou retida deve ser conduzida, sem demora, à presença 

de um juiz ou outra autoridade autorizada por lei a exercer funções judiciais e tem 
o direito de ser julgada em prazo razoável, porém não será posta em liberdade se 
a conduta praticada for grave. 

D. (    ) Ninguém deve ser detido por dívidas, inclusive em casos de mandado de 
autoridade judiciária competente expedidos em virtude de inadimplemento de 
obrigação alimentar.  

 
31ª QUESTÃO – Considerando o que dispõe a Convenção Americana de Direitos 
Humanos (CADH), também chamada de Pacto de São José da Costa Rica, de 1969, 
sobre o direito à integridade pessoal prevista no art. 5º da referida norma, analise as 
assertivas abaixo: 
 
 

I. A pena não pode passar da pessoa do delinquente. 
II. As penas privativas de liberdade devem ter por finalidade essencial a punição social 

dos condenados. 
III. Os menores, quando puderem ser processados, devem ser separados dos adultos e 

conduzidos a tribunal especializado, com a maior rapidez possível, para seu 
tratamento. 

IV. Os processados devem ficar separados dos condenados, salvo em circunstâncias 
excepcionais, e devem ser submetidos a tratamento adequado à sua condição de 
pessoas não condenadas 

 
Estão CORRETAS as assertivas: 
 
A. (   )  II e IV, apenas. 
B. (   )  I, III e IV, apenas. 
C. (   )  I e III, apenas. 
D. (   )  III e IV, apenas. 
 
32ª QUESTÃO – A Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) de 10 de 
dezembro de 1948, promoveu uma cooperação internacional marcante para garantia de 
direitos do cidadão. Considerando a literalidade do texto expresso na referida norma 
(DUDH), assinale com (V) ou (F) as seguintes afirmações: 
 

(   ) Toda a pessoa tem o direito de abandonar o país em que se encontra, incluindo o 
seu, e o direito de regressar ao seu país. 

(   ) Todo cidadão do gênero feminino tem direito a que seu Estado promova e apoie 
programas educacionais para conscientizar o público sobre a dignidade da mulher. 

(   ) Toda pessoa descendente de povos indígenas e tribais tem direitos sobre os 
recursos naturais existentes em suas terras. 

(   ) Toda pessoa tem direito à instrução. A instrução será gratuita, pelo menos nos 
graus elementares e fundamentais. A instrução elementar será obrigatória. A 
instrução técnico-profissional será acessível a todos, bem como a instrução 
superior, esta baseada no mérito. 

(   ) Toda pessoa tem deveres para com a comunidade, quando não for possível o 
desenvolvimento de sua personalidade. 
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De acordo com a análise, a sequência CORRETA de preenchimento dos parênteses, de 
cima para baixo, é: 
 
A. (   )  V, V, V, V, F. 
B. (   )  V, V, V, F, F. 
C. (   )  V, F, F, V, F. 
D. (   )  F, F, F, V, V. 
 

LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE 
 
33ª QUESTÃO – As assertivas abaixo, contém a descrição de crimes previstos na Lei nº 
10.826/03 - Estatuto do Desarmamento. Analise-as e responda ao que se pede: 
 

I. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido: Possuir ou manter sob sua guarda 
arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com 
determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência 
desta, ou em seu local de trabalho, ainda que não seja o titular ou o responsável 
legal do estabelecimento ou empresa. 

II. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido: Portar, deter, adquirir, fornecer, 
receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, 
remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou 
munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação 
legal ou regulamentar. 

III. Disparo de arma de fogo: Disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar 
habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela, desde que 
essa conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime. 

IV. Omissão de Cautela: Deixar de observar as cautelas necessárias para impedir que 
menor de 21 (vinte e um) anos ou pessoa portadora de deficiência mental se 
apodere de arma de fogo que esteja sob sua posse ou que seja de sua propriedade 

 

Estão CORRETAS as assertivas: 
 

A. (   )  I e III, apenas. 
B. (   )  II e IV, apenas. 
C. (   )  II e III, apenas. 
D. (   )  Todas as assertivas estão corretas. 
 
34ª QUESTÃO – Em relação à Lei 11.343/2006, que institui o Sistema Nacional de 
Políticas Públicas sobre Drogas - Sisnad, prescreve medidas para prevenção do uso 
indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas; estabelece 
normas para repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas; define 
crimes e dá outras providências, marque a alternativa CORRETA:   
 
A. (    ) É isento de pena o agente que, em razão da dependência, ou sob o efeito, 

proveniente de caso fortuito ou força maior, de droga, era, ao tempo da ação ou 
da omissão, qualquer que tenha sido a infração penal praticada, inteiramente 
incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com 
esse entendimento. 

B. (    ) Comete crime, punível com reclusão e multa, aquele agente que, para seu 
consumo pessoal, semeia, cultiva ou colhe plantas destinadas à preparação de 
pequena quantidade de substância ou produto capaz de causar dependência 
física ou psíquica. 



 

PROVA PARA ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA PMMG – CFSd/2022 
 

           CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO – A BUSCA PELA EXCELÊNCIA EM CONCURSOS.            16 

C. (    ) Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá 
somente à natureza e à quantidade da substância apreendida, não sendo 
relevante o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias 
sociais e pessoais, bem como a conduta e aos antecedentes do agente.  

D. (    ) Na prática do crime de Tráfico de Drogas (Art. 33, caput), as penas poderão ser 
reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente, integrante de 
organização criminosa, seja primário e de bons antecedentes. 

 

35ª QUESTÃO – Nas assertivas abaixo, marque (V) se for verdadeira e (F) se for falsa, 
em relação ao contido na Lei nº 8.069/90, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do 
Adolescente - ECA e dá outras providências: 
 

(   ) A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como 
pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeito de direitos civis, 
humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis, sendo dever de todos velar 
pela dignidade da criança e adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento 
desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. 

(   )  Os crimes definidos no ECA são de Ação Pública Condicionada a representação do 
ofendido ou de seus representantes legais. 

(   ) Considera-se crime previsto no ECA “privar a criança ou adolescente de sua 
liberdade, procedendo à sua apreensão, mesmo em estado de flagrante de ato 
infracional ou existindo ordem escrita da autoridade judiciária competente”. 

(   ) Constitui Infração Administrativa prevista no ECA o ato de “hospedar criança ou 
adolescente desacompanhado dos pais ou responsável, ou sem autorização escrita 
desses ou da autoridade judiciária, em hotel, pensão, motel ou congênere”. 

 

Marque a alternativa que contém a sequência CORRETA de respostas, na ordem de cima 
para baixo: 
 

A. (   )  V, V, F, V. 
B. (   )  V, F, F, F. 
C. (   )  F, V, V, F. 
D. (   )  V, F, F, V. 
 

36ª QUESTÃO – Em relação ao contido na Lei nº 14.310/02, que dispõe sobre o Código 
de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM), nas assertivas 
abaixo, marque (V) se for verdadeira e (F) se for falsa: 
 

(   ) Conforme a natureza, a gradação e as circunstâncias da transgressão, serão 
aplicáveis as seguintes sanções disciplinares: advertência; repreensão; prestação de 
serviços de natureza preferencialmente operacional, correspondente a um turno de 
serviço semanal, que não exceda a oito horas; suspensão, de até dez dias; reforma 
disciplinar compulsória; demissão; perda do posto, patente ou graduação do militar 
da reserva. 

(   ) O CEDM aplica-se aos militares da ativa, aos da reserva remunerada e aos Coronéis 
Juízes do Tribunal de Justiça Militar Estadual. 

(   ) A transgressão disciplinar será grave, média ou leve, conforme classificação 
atribuída nos artigos 13, 14 ou 15, podendo ser atenuada ou agravada, consoante a 
pontuação recebida da autoridade sancionadora e a decorrente de atenuantes e 
agravantes. 

(   ) Constituem causas de justificação previstas no Código de Ética: motivo de força 
maior ou caso fortuito, ter cometido a transgressão para evitar mal maior, dano ao 
serviço ou à ordem pública, estar classificado no conceito “A” ou ter prestados 
serviços relevantes. 
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Marque a alternativa que contém a sequência CORRETA de respostas, na ordem de cima 
para baixo: 
 

A. (   )  V, V, V, F. 
B. (   )  F, V, F, V. 
C. (   )  V, F, V, F. 
D. (   )  V, F, V, V. 
 

ESTATÍSTICA 
 

37ª QUESTÃO – Calcule a probabilidade de se obter soma 9 no lançamento simultâneo 
de dois dados usuais (seis faces, numeradas de 1 a 6) e não viciados em que o resultado 
do lançamento foi um número ímpar e um número par: 
 

A. (   )  4/36. 
B. (   )  2/9. 
C. (   )  4/9. 
D. (   )  2/36. 

 
38ª QUESTÃO – O acerto em provas de tiro é um requisito essencial para que um policial 
militar obtenha o porte de arma de fogo e possa exercer com segurança suas atividades 
de policiamento ostensivo. A tabela a seguir apresenta a distribuição das probabilidades 
para o número de tiros certos em 10 disparos realizados por discentes de duas turmas, 1º 
Pel (Primeiro Pelotão) e 2º Pel (Segundo Pelotão), do Curso de Formação de Soldados 
da 28ª RPM. 
 

Número de Tiros 
Certos 

Turmas 
Total 

1º Pel 2º Pel 

0 l-- 2 0,02 0,01 0,03 

2 l-- 4 0,05 0,06 0,11 

4 l-- 6 0,11 0,10 0,21 

6 l-- 8 0,12 0,13 0,25 

8 l-- 10 0,15 0,19 0,34 

10 0,02 0,04 0,06 

Total 0,47 0,53 1 

Dados hipotéticos. 

 
Supondo que um aluno foi escolhido aleatoriamente nessas turmas, analise as assertivas 
a seguir e assinale com (V) as verdadeiras e com (F) as falsas.  
 
(   ) A probabilidade de o aluno escolhido ter realizado menos de quatro acertos é 

0,14.  
(   ) Se o aluno escolhido é do 2º Pel, a probabilidade de ele ter acertado no mínimo 

seis tiros é 0,36. 
(   ) A probabilidade de o aluno escolhido ser do 1º Pel e ter acertado no máximo 6 

tiros é 0,17. 
 
 Assinale a sequência CORRETA, na ordem de cima para baixo:  
 
A. (   )  F, F, V. 
B. (   )  F, V, V. 
C. (   )  V, F, F. 
D. (   )  V, V, F. 
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39ª QUESTÃO – Como força auxiliar e reserva do Exército e, como responsável pelo 
policiamento rural no Estado de Minas Gerais, a PMMG treina os discentes do Curso de 
Formação de Soldados em provas de orientação no meio rural. Nesses treinamentos as 
equipes recebem bússolas, cronômetros e mapas e, a partir de um ponto inicial, elas 
precisam chegar a um local preestabelecido no mapa (ponto final) na hora exata marcada 
para a chegada, pois o atraso ou adiantamento no horário pode comprometer as 
operações policiais e/ou militares em campo. 

Em uma avaliação de orientação, o 1º Pelotão do Curso de Formação de Soldados 
da 28ª Região da Polícia Militar foi dividido em 04 grupamentos (equipes) com 06 
discentes cada. Cada grupamento foi avaliado em 05 percursos sendo que o melhor 
grupamento em cada percurso é aquele em que o tempo de chegada no ponto final mais 
se aproxima do tempo fornecido pelos organizadores para cada percurso. 

Sabendo que para a avaliação foi estabelecido o tempo de 45 minutos para cada 
um dos cinco percursos e, tendo por base os dados estatísticos dos quatro grupamentos 
fornecidos na tabela abaixo, marque a alternativa que representa o grupamento que 
apresentou melhor resultado na avaliação: 
 

Tabela: Dados estatísticos dos grupamentos em minutos. 

Grupamentos Média Moda Desvio-Padrão 

1º Grupamento 45 40 5 

2º Grupamento 45 42 4 

3º Grupamento 45 44 1 

4º Grupamento 45 44 3 
Dados hipotéticos. 

 

A. (   )  2º Grupamento. 
B. (   )  3º Grupamento. 
C. (   )  1º Grupamento. 
D. (   )  4º Grupamento. 
 
40ª QUESTÃO – O gráfico a seguir mostra a distribuição percentual dos crimes e 
contravenções no 75º Batalhão de Polícia Militar: 
 

 
Dados Hipotéticos 
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De acordo com os dados apresentados no gráfico marque (V) para as assertivas 
verdadeiras e (F) para as falsas, depois marque a alternativa CORRETA, na ordem de 
cima para baixo: 
 
(   ) De 2000 a 2019 os crimes contra o patrimônio representaram em média 25% das 

infrações totais. 
(   ) Nos primeiros 10 anos do estudo as contravenções penais apresentaram 

decréscimo. 
(   ) Ao passo que os crimes contra o patrimônio e os demais crimes estão reduzindo, 

as contravenções penais estão aumentando. 
(   ) No período do estudo os crimes contra a pessoa estão reduzindo e as 

contravenções penais estão aumentando. 
 
A. (   )  F, F, F, V. 
B. (   )  V, F, F, V. 
C. (   )  V, V, V, F. 
D. (   )  F, F, V, V. 
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Corte aqui 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RASCUNHO – GABARITO DO CANDIDATO 

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

 
                   

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

                    

 


