
  

 

 

Nota técnica 02/2016-CRS/Formatação 

 

Aos candidatos do EAP/2016. 

 

  Visando melhor compreensão das questões elencadas pelos candidatos do concurso EAP/2016 1º TEN 
QOPM/QOC, QOS, QOE; 1º SGT e 3º SGT QPPM e QPE, apresentamos o embasamento legal para as questões das 
provas, conforme quadro abaixo: 

 

EAP TENENTE QOPM E QOC 

QUESTÃO 
RESPOSTA 
CORRETA 

JUSTIFICATIVA 
EMBASAMENTO LEGAL 

6ª QUESTÃO – De acordo com a Diretriz Geral para Emprego Operacional da 
PMMG (DGEOp), o emprego operacional para desocupação de imóveis deve 
ser estabelecido de forma sequencial. Observe as fases abaixo e, ao final, 
responda o que se pede:  
1. Consolidação da desocupação, instalação do policiamento ostensivo e 
elaboração do Boletim de Ocorrência.  
2. Incursão e ocupação do imóvel a ser integrado, esgotadas todas as 
possibilidades de saída pacífica do imóvel.  
3. Negociação com as lideranças do movimento.  
4. Instalação do Comitê Permanente de Crise.  
5. Bloqueio e isolamento do imóvel ocupado.  
6. Garantia do poder de polícia dos oficiais de justiça para cumprimento do 
Mandado de Reintegração de Posse.  
7. Cerco imediato do imóvel e notificação pelos Oficiais de Justiça.  
Marque a alternativa que contém a sequência CORRETA de respostas, na 
ordem de prioridade:  
A. ( ) 3, 7, 4, 5, 2, 6, 1.  

B. ( ) 1, 5, 4, 7, 6, 2, 3.  

C. ( ) 3, 5, 4, 7, 2, 6, 1.  

D. ( ) 3, 7, 4, 5, 1, 6, 2.  

C 

A resposta para a questão está prevista na 
DPSSP nº 3.01.02 /2011 - Diretriz Geral para 
Emprego Operacional da PMMG nas 
Ocupações de Imóveis Urbanos e Rurais, em 
seu item 7.2.9.2. 

Destarte, há uma incorreção no enunciado 
que inviabilizou a existência de resposta 
correta. 

     
   DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 
CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 



9ª QUESTÃO – Considerando o que prevê o Código Penal Militar (CPM), 
marque a alternativa CORRETA:  
A. ( ) Em uma SAS, em que se tem três 1º Tenentes QOS sem que nenhum 
deles exerça a função de chefia, o 1º Tenente QOS mais antigo é considerado 
superior em relação aos outros dois, para efeito da aplicação da lei penal 
militar.  
B. ( ) Em uma reunião de trabalho, presidida por um Capitão QOS e que 
envolva vários 1º Tenentes QOS de Unidades distintas, o 1º Tenente QOS mais 
antigo é considerado superior para fins de aplicação da lei penal militar.  
C. ( ) 1º Tenente QOS que exerce a função de Capitão Chefe SAS é 
considerado superior aos demais 1º Tenentes que servem noutras Seções da 
mesma Unidade, para efeito da aplicação da lei penal militar.  
D. ( ) 1º Tenente QOS que exerce a função de Chefe da SAS é considerado 
superior, em relação aos demais 1º Tenentes QOS que servem na mesma 
Seção, para efeito da aplicação da lei penal militar.   

D 

A resposta para a questão está prevista no 
artigo 24 do Código Penal Militar (Decreto-Lei 
1.001/1969). Não há, portanto, nenhum vício 
na questão recorrida. 

16ª QUESTÃO – Considerando o regramento estabelecido no Código Penal 
Militar, marque a alternativa CORRETA:  
A. ( ) A reunião de policiais militares armados, recusando obediência a superior, 
constitui o crime de motim.  
B. ( ) A reunião de policiais militares armados, agindo contra a ordem recebida 
de superior, ou negando-se a cumpri-la, constitui o crime de motim.  
C. ( ) A reunião de policiais militares armados, agindo contra a ordem recebida 
de superior, ou negando-se a cumpri-la, constitui o crime de revolta.  
D. ( ) A reunião de policiais militares desarmados, recusando obediência a 
superior, constitui o crime de revolta. 

C 

A resposta para a questão está prevista no 
Parágrafo. Único do artigo 149 do Código 
Penal Militar (Decreto-Lei 1.001/1969). Não 
há, portanto, nenhum vício na questão 
recorrida. 

21ª QUESTÃO – Tendo-se por referência o previsto no Código de Processo 
Penal Militar e, considerando a delegação do exercício das atribuições de 
Polícia Judiciária Militar, marque a alternativa CORRETA:  
A. ( ) A delegação para a instauração de IPM deverá recair em oficial de posto 
superior ao do indiciado, seja ele oficial da ativa, da reserva ou reformado. Não 
sendo possível a designação de oficial de posto superior ao do indiciado, 
poderá ser feita a de oficial do mesmo posto, desde que mais antigo.  
B. ( ) A delegação para a instauração de IPM deverá recair em oficial de posto 
superior ao do indiciado, sendo tal regra aplicada apenas quando o indiciado for 
oficial da ativa. Não sendo possível a designação de oficial de posto superior ao 
indiciado, poderá ser designado oficial do mesmo posto, porém, mais antigo.  
C. ( ) A delegação para a instauração de IPM deverá recair em oficial de posto 
superior ao do indiciado, seja ele oficial da ativa, da reserva ou reformado. No 
caso de oficial da reserva que figure como indiciado, não sendo possível a 
designação de oficial de posto superior ao indiciado, deverá ser designado 
oficial do mesmo posto, porém, mais antigo.  
D. ( ) A delegação para a instauração de IPM deverá recair em oficial de posto 
superior ao do indiciado, sendo tal regra aplicada quando o indiciado for oficial 

A 
A resposta para a questão está prevista nos 
§§ 2º e 3º do artigo 7º do CPPM. Não há, 
portanto, nenhum vício na questão recorrida. 



da ativa ou da reserva. No caso de oficial reformado que figure como 
indiciado/investigado, não tem aplicabilidade a regra da superioridade 
hierárquica nem da antiguidade haja vista a total desvinculação obrigacional em 
relação à instituição Militar. 

EAP 1º SARGENTO QPPM 

QUESTÃO 
RESPOSTA 
CORRETA 

JUSTIFICATIVA 
EMBASAMENTO LEGAL 

18ª QUESTÃO – Considerando o Caderno Doutrinário 3, sobre os 
procedimentos operacionais na Blitz Policial, marque a alternativa CORRETA:  
A. ( ) Durante a operação, manter-se no estado de alerta (laranja).  
B. ( ) Durante a operação, manter-se no estado de atenção (amarelo).  
C. ( ) No momento da abordagem, esteja no estado de atenção (amarelo).  
D. ( ) No momento da abordagem, esteja no alarme (vermelho). 

B 
A resposta da prova está de acordo com 

Caderno Doutrinário 03 (MTP 3.04.03/2013-
CG), Página 22, subparágrafo 2.2, alínea a. 

EAP 3º SARGENTO QPPM 

QUESTÃO 
RESPOSTA 
CORRETA 

JUSTIFICATIVA 
EMBASAMENTO LEGAL 

4ª QUESTÃO – De acordo com Instrução n. 3.03.07/2010-CG – Base 
Comunitária e Base Comunitária Móvel, em relação à metodologia IARA 
desenvolvida na década de 1970 nos Estados Unidos, que serve de parâmetro 
para utilização dos policiais militares que atuam na Base Comunitária Móvel, 
marque “V” para a(s) assertiva(s) verdadeira(s) e “F” para a(s) falsa(s) e, ao 
final, responda o que se pede: 
( )  A desordem física e a desordem moral são fatos que se referem, 

respectivamente, à aparência das coisas ou dos comportamentos das 
pessoas, que podem facilitar a ocorrência do crime e contravenção.  

( )  Na fase de análise o importante é aprender o máximo possível sobre o 
problema, para identificar as suas causas.  

( )  São táticas tradicionais para responder um problema policial a 
alteração do contexto físico e a organização da comunidade.  

( )  A avaliação deve ocorrer somente na última fase deste processo.  
 
Marque a alternativa que contém a sequência CORRETA de respostas, na 
ordem de cima para baixo:  
A. ( ) F, V, F, V.  

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

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

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

B 
A resposta encontra fundamento no item 4 da 
Instrução n. 3.03.07/2010-CG – Base 
Comunitária Móvel 

8ª QUESTÃO – Sobre o Centro Integrado de Atendimento e Despacho (CIAD), 
nos termos da Diretriz n. 3.01.01/2010, Diretriz Geral para Emprego 
Operacional da PMMG (DGEOp), marque a alternativa CORRETA:  
A. ( ) O CIAD tem por finalidade coordenar e gerenciar as ações operacionais 

B 
O texto normativo encontra-se na Diretriz n. 
3.01.01/2010 em seu capítulo 3.13.5. 



das polícias civil e militar, de bombeiros e das guardas municipais.  

B. ( ) O CIAD constitui-se de uma central única de atendimento de chamadas 
de emergências policiais (civil/militar) e de bombeiro.  

C. ( ) O CIAD visa a integração das Instituições Militares e resulta do 
funcionamento conjunto do Centro Integrado de Comunicações Operacionais 
(CICOp da Polícia Militar) e do Centro de Operações de Bombeiros Militar 
(COBOM).  

D. ( ) O CIAD é um órgão da Polícia Militar.  

9ª QUESTÃO – De acordo com o Mapa da Violência de 2012, elaborado pelo 
Centro Brasileiro de Estudos Latino-Americanos (CEBELA), o número de 
homicídios registrados nas capitais do Brasil caiu progressivamente na década 
de 2000-2010. Em sentido contrário observa-se um crescimento de 46,3%, no 
mesmo período, nos casos ocorridos no interior dos Estados. Marque a 
alternativa CORRETA, que descreve a provável causa, para ocorrência deste 
processo, descrita na Instrução n. 3.03.10/2013-CG, Prevenção e Repressão 
ao Homicídio:  
A. ( ) A emergência de polos de crescimento nas capitais dos Estados.  

B. ( ) Contingenciamento dos recursos orçamentários de segurança pública nas 
capitais.  

C. ( ) Melhoria na cobertura dos sistemas de coleta de dados de mortalidade, 
diminuindo a subnotificação.  

D. ( ) A ausência de ações de prevenção criminal realizadas pela PMMG.  

C 
O texto normativo encontra-se na Diretriz n. 
3.01.01/2010. 

11ª Questão – De acordo com a Instrução n. 3.03.10/2013-CG, uma das 
estratégias que deve ser adotada para a prevenção e repressão ao crime de 
homicídio é a “intervenção indicada”. Sobre esta intervenção, marque a 
alternativa CORRETA:  
A. ( ) Implantar o serviço do Programa Educacional de Redução às Drogas – 
PROERD.  

B. ( ) Criar equipes de acompanhamento dos crimes de homicídio, constituídas 
por policiais militares, preferencialmente, da atividade de inteligência e dela 
poderão integrar policiais civis.  

C. ( ) Fomentar a criação do Conselho Comunitário de Segurança Pública.  

D. ( ) Realizar palestras destinadas aos alunos e professores sobre violência 
escolar.  

B 

A questão está prevista no item 8 da Instrução 
nº 3.03.10/2013-CG. Não houve, portanto, 
nenhum vício na elaboração da questão da 
prova. 

15ª QUESTÃO – Durante um confronto com suspeitos armados com armas de 
fogo, e, tendo como único meio de abrigo existente, a viatura policial, o policial 
militar poderá utilizá-la para minimizar o risco e perigo existente. Neste 
contexto, conforme preceitua o Caderno Doutrinário 2, que trata da Tática 
Policial, Abordagem a Pessoas e Tratamento as Vitimas, é CORRETO afirmar 
que a parte da viatura que mais oferece segurança para o policial militar e sua 

B 

A questão está prevista no item 2.2.1, alínea 
“b” do Caderno Doutrinário 02 (Manual 
Técnico-Profissional 3.04.02/2013-CG). Não 
houve, portanto, nenhum vício na elaboração 
da questão da prova. 



equipe é:  
A. ( ) As rodas / pneus da viatura.  
B. ( ) A parte frontal da viatura.  
C. ( ) A parte central da viatura.  
D. ( ) A traseira da viatura. 

16ª QUESTÃO – Quanto aos procedimentos em local de crime, o Caderno 
Doutrinário 2, que trata da Tática Policial, Abordagem a Pessoas e Tratamento 
as Vitimas, traz algumas orientações e, neste sentido, marque a alternativa 
CORRETA que representa uma das etapas a serem seguidas no local de crime:  
A. ( ) Orientação.  
B. ( ) Avaliação de risco.  
C. ( ) Plano de ação.  
D. ( ) Proteção. 

C 
A questão está prevista no item 7.3 do 
Caderno Doutrinário 02 (Manual Técnico-
Profissional 3.04.02/2013-CG) 

28ª QUESTÃO – Com base nas disposições do Código de Processo Penal 
Militar, analise as assertivas abaixo e, ao final, responda o que se pede:  
I. Obedecidas as normas regulamentares de jurisdição, hierarquia e comando, 
as atribuições de polícia judiciária militar poderão ser delegadas a oficiais e 
praças da ativa, para fins especificados e por tempo limitado.  
II. A designação de escrivão para o inquérito policial militar caberá 
exclusivamente à autoridade delegante, não podendo ser feita pelo 
encarregado.  
III. Se o indiciado do inquérito policial militar for segundo ou primeiro-tenente, o 
escrivão poderá ser um primeiro sargento.  
IV. A designação de escrivão para o inquérito policial militar caberá ao 
respectivo encarregado, se não tiver sido feita pela autoridade que lhe deu 
delegação para aquele fim.  
Marque a alternativa CORRETA:  
A. ( ) Apenas as assertivas I e IV estão corretas.  
B. ( ) Apenas a assertiva IV está correta.  
C. ( ) Apenas as assertivas I e II estão corretas.  
D. ( ) Todas as assertivas estão corretas. 

B 

Conforme art. 7º, § 1º do Código de Processo 
Penal Militar (Decreto-Lei 1.002/1969), 
somente oficiais da ativa  recebem delegação 
para as atribuições de Polícia Judiciária 
Militar. Não houve vício na elaboração da 
questão da prova, devendo ser mantido o 
gabarito já divulgado aos candidatos. 

30ª QUESTÃO – Considerando as disposições do Código de Processo Penal 
Militar, analise as assertivas a seguir e, ao final, responda o que se pede:  
I. O prazo do inquérito policial militar poderá ser prorrogado mais de uma vez 
pela autoridade de polícia judiciária, sempre que os laudos de perícias ou 
exames não forem concluídos até o término do prazo da última prorrogação.  
II. O escrivão lavrará assentada do dia e hora do início das inquirições ou 
depoimentos; e, da mesma forma, do seu encerramento ou interrupções, no 
final daquele período.  
III. As testemunhas e o indiciado do inquérito policial militar, exceto caso de 
urgência inadiável, que constará da respectiva assentada, devem ser ouvidos 
durante o dia, em período que medeie entre as sete e as dezoito horas.  
IV. O inquérito deverá terminar dentro de vinte dias, se o indiciado estiver 

C 

Conforme §2º do artigo 20 do Código de 
Processo Penal Militar (Decreto-Lei 
1.002/1969), não haverá mais prorrogação, 
além da prevista no § 1º, salvo dificuldade 
insuperável, a juízo do ministro de Estado 
competente. Não houve vício na elaboração 
da questão da prova, devendo ser mantido o 
gabarito já divulgado aos candidatos. 



preso, podendo o prazo ser prorrogado por uma única vez, pela autoridade 
militar superior, desde que não estejam concluídos exames ou perícias já 
iniciados, ou haja necessidade de diligência, indispensáveis à elucidação do 
fato.  
Marque a alternativa CORRETA:  
A. ( ) Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas.  
B. ( ) Apena a assertiva III está correta.  
C. ( ) Apenas as assertivas II e III estão corretas.  
D. ( ) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas. 

36ª QUESTÃO – Em relação à Instrução Conjunta de Corregedoria n. 02/14, 
que estabelece padronização sobre as atividades de polícia judiciária militar, 
marque a alternativa INCORRETA:  
A. ( ) O militar que praticar fato tipificado como infração penal, comum ou 
militar, estando em situação de flagrância, deverá ser preso e apresentado à 
autoridade competente. A prisão em flagrante poderá ser efetuada em qualquer 
dia e a qualquer hora, respeitadas as garantias constitucionais do preso. 
Efetuada a prisão em flagrante, o militar preso deverá ser imediatamente 
apresentado pelo condutor ao Comandante, ou ao Oficial de Dia, ou à 
autoridade correspondente.  

B. ( ) O Encarregado do IPM, mesmo nas investigações de maior complexidade 
e diante das circunstâncias de cada caso, não poderá designar mais de um 
Escrivão.  

C. ( ) A guarnição ou o militar autor ou envolvido na prática de crime militar 
deve socorrer a vítima (se mais de uma, priorizar as aparentemente mais 
graves), com sua remoção segura à unidade de saúde mais próxima, o que 
pode ser realizado por unidades especializadas de socorro, se essa situação 
não representar iminente risco de morte.  

D. ( ) A notícia de fato previsto como crime doloso contra a vida (crimes contra 
a pessoa tipificados no CPM: art. 205 - homicídio consumado e tentado, por 
exemplo), praticado por militar em serviço ou agindo em razão da função, 
contra civil, nos termos do § 2º do art. 82 do CPPM, será sempre investigado 
pela Polícia Civil.  

ANULADA 

O artigo 69 da Instrução Conjunta de 
Corregedoria n. 02/14 estabelece o seguinte: 
“Art. 69. O Encarregado de IPM poderá 
designar mais de um Escrivão, nas 
investigações de maior complexidade e diante 
das circunstâncias de cada caso”. 
Houve, portanto, vício na elaboração da 
questão da prova, considerando que tanto a 
letra D quanto a letra B estão INCORRETAS. 

EAP 1º SARGENTO QPE 

QUESTÃO 
RESPOSTA 
CORRETA 

JUSTIFICATIVA 
EMBASAMENTO LEGAL 

7ª QUESTÃO – De acordo com a Diretriz para a Produção de Serviços de 
Segurança Pública n. 3.01.06/2011-CG, o Policiamento Orientado para o 
Problema utiliza um método analítico que é desencadeado por fases. Assim, 
enumere a segunda coluna de acordo com a primeira, relacionando a estratégia 
de policiamento e a sua respectiva fase e, ao final, responda o que se pede: 
1 - Primeira fase.  
2 - Segunda fase.  

A 

A resposta da prova está de acordo com os 
itens 8.2 a 8.5 da Diretriz para a Produção de 
Serviços de Segurança Pública nº 
3.01.06/2011-CG. 



3 - Terceira fase.  
4 - Quarta fase.  
( )  Plano de ação.  
( )  Avaliação quantitativa do plano de ação de policiamento.  
( )  Diagrama causa-efeito.  
( )  Diagrama classificação dos problemas.  

Marque a alternativa que contém a sequência CORRETA de respostas, na 
ordem de prioridade:  
A. ( ) 3, 4, 1, 2.  

B. ( ) 4, 3, 1, 2.  

C. ( ) 1, 2, 4, 3.  

D. ( ) 4, 3, 2, 1. 

12ª QUESTÃO – De acordo com o Caderno Doutrinário 2, que trata da busca 
pessoal, marque a alternativa CORRETA:  
A. ( ) Os tipos de busca pessoal são: ligeira, completa, minuciosa e judicial.  

B. ( ) A busca pessoal é uma técnica utilizada para fins preventivos ou 
repressivos, visa a procura de produtos de crime ou objetos ilícitos. Será 
realizada no corpo, nas vestimentas ou pertences do abordado.  

C. ( ) A busca completa será realizada sempre que o policial suspeitar que o 
abordado porte objetos ilícitos, dificilmente detectados na busca ligeira. Durante 
a busca completa pode-se determinar que o abordado permaneça de pé, 
ajoelhado ou até mesmo deitado.  

D. ( ) Quando a pessoa suspeita resistir, ou se opuser à busca mediante 
ameaça, estará incurso no crime de desobediência. 

B 
A resposta da prova está de acordo com item 
4 (Busca Pessoal) do Caderno Doutrinário 02 
(MTP 3.04.02). 

14ª QUESTÃO – Conforme o Caderno Doutrinário 3, a operação Blitz Policial, 
no período noturno, deverá ser planejada e executada com alguns cuidados 
especiais, em razão de propiciar um ambiente favorável à ocorrência de crime, 
dentre os quais, se pode afirmar:  
A. ( ) O policial deve utilizar uma lanterna para melhor visualizar o interior do 
veículo, evitando apontar o foco da luz diretamente para os olhos do condutor 
ou dos passageiros.  

B. ( ) A blitz deve ser montada em locais com grande aglomeração de pessoas, 
para proporcionar maior segurança aos policiais.  
C. ( ) Em qualquer situação, o policial deve solicitar ao motorista e passageiro 
que desembarquem do veículo, para fins de vistoria em seu interior.  

D. ( ) Em regra, latas com material combustível para queima podem ser usadas 
na blitz como meio de sinalização e para maior segurança dos envolvidos.   

A 
A resposta da prova está de acordo com item 
5.2, “f”, do Caderno Doutrinário 03 (MTP 
3.04.03). 

21ª QUESTÃO – Sobre o Processo Administrativo Disciplinar (PAD), marque a 
alternativa CORRETA com base CEDM e no MAPPA:  
A. ( ) O acusado deverá ser notificado, previamente, de todas as reuniões que 
serão realizadas pela CPAD, contudo a sua ausência dispensa a nomeação de 

A 
A questão encontra-se prevista no art. 330 do 
MAPPA, inexistindo vício que acarrete em 
nulidade. 



defensor ad hoc quando o advogado constituído estiver presente.  

B. ( ) Nova falta para fins de submissão a PAD significa a reincidência de 
qualquer modalidade de transgressão disciplinar de natureza grave, estando o 
militar no conceito “C” e devidamente notificado dessa situação.  

C. ( ) O escrevente deverá ser designado pela autoridade convocante do PAD.  

D. ( ) Todas as reuniões da CPAD demandam a presença do defensor 
constituído pelo acusado. Havendo ausência injustificada desse defensor em 
qualquer reunião (de instalação até a de deliberação, inclusive) será nomeado 
um ad hoc para acompanhamento.  
 

32ª QUESTÃO – Nos termos da Lei n. 5.301/69, que contém o Estatuto dos 
Militares do Estado de Minas Gerais (EMEMG), marque a alternativa 
CORRETA.  
A. ( ) Considera-se consumada a deserção, para fins estatutários, no nono dia 
de ausência do militar, sem licença, da unidade em que serve ou do lugar em 
que deve permanecer.  
B. ( ) A praça que tenha sofrido, no cumprimento de suas funções e no 
exercício da atividade policial militar, lesões que a tornem definitivamente 
incapaz, será promovida por invalidez, independentemente de vaga.  
C. ( ) É assegurado ao servidor da Polícia Militar o direito de requerer, 
representar ou recorrer no prazo decadencial de 05 (cinco) anos contado da 
publicação do ato ou do conhecimento do fato, possuindo o recurso o efeito 
suspensivo, sempre.  
D. ( ) O exame de aptidão profissional será aplicado a todos os 3º Sargentos e 
1º Sargentos, independentemente do Quadro, versará sobre matéria de 
interesse das instituições militares estaduais e será definido por ato do 
respectivo Comandante da APM, e o seu resultado alterará a ordem de 
classificação por antiguidade. 

A 

A resposta da prova está de acordo com o 
artigo 240-C da Lei 5301/1969: 
“Art. 240-C. Considera-se consumada a  
deserção prevista no art. 240-A no nono dia 
de ausência do militar, sem licença, da 
unidade em que serve ou do lugar em que 
deve permanecer”. 

EAP 3º SARGENTO QPE 

QUESTÃO 
RESPOSTA 
CORRETA 

JUSTIFICATIVA 
EMBASAMENTO LEGAL 

5ª QUESTÃO – Sobre o Policiamento Profissional e nos termos da Diretriz para 
a Produção de Serviços de Segurança Pública (DGEOp), n. 3.01.06/2011-CG, 
marque a alternativa CORRETA:  
A. ( ) As principais tecnologias operacionais são as patrulhas motorizadas (de 
preferência o automóvel).  
B. ( ) A instituição policial organiza-se em quarteis desconcentrados.  
C. ( ) Esta é uma estratégia moderna que surgiu nos Estados Unidos em 1830.  
D. ( ) O objetivo dessa estratégia é criar uma força de combate tipo militar, 
disciplinada e tecnicamente sofisticada. 

D 

O enunciado da questão faz clara referência à 
Diretriz para a Produção de Serviços de 
Segurança Pública nº 3.01.06/2011-CG 
(Regula a Aplicação da Filosofia de Polícia 
Comunitária pela Polícia Militar de Minas 
Gerais). Consta por extenso, no enunciado da 
questão, que deveria ser respondido sobre a 
Diretriz de Serviços de Segurança Pública, 
não havendo prejuízo para o que deveria ser 
cobrado na questão de prova. 



6ª QUESTÃO – Conforme a Diretriz para a Produção de Serviços de Segurança 
Pública (DGEOp), n. 3.01.06/2011-CG, marque a alternativa CORRETA, que 
apresenta os princípios de Polícia Comunitária propostos por TROJANOWICZ; 
BUCQUEROUX (1990):  
A. ( ) Construção do futuro; mudança interna; ajuda às pessoas com 
necessidades específicas.  

B. ( ) Comprometimento da organização com a concessão de poder à 
comunidade; justiça; filosofia e estratégia organizacional.  

C. ( ) Honestidade; extensão do mandato policial e sustentabilidade.  

D. ( ) Altruísmo; austeridade; resolução preventiva de problemas a curso e em 
longo prazo. 

A 

O enunciado da questão faz alusão à Diretriz 
para a Produção de Serviços de Segurança 
Pública nº 3.01.06/2011-CG (Regula a 
Aplicação da Filosofia de Polícia Comunitária 
pela Polícia Militar de Minas Gerais). Está 
expressamente escrito no enunciado da 
questão que o aluno deveria responder no 
contexto da citada Diretriz, não havendo 
prejuízo de interpretação para o candidato 

7ª QUESTÃO – O Policiamento Orientado para o Problema utiliza um método 
analítico que é desencadeado por fases. Assim, enumere a segunda coluna de 
acordo com a primeira, relacionando a estratégia de policiamento e a sua 
respectiva fase e, ao final, responda o que se pede:  
 

ANULADA 

O método analítico do policiamento orientado 
para o problema contempla 4 (quatro) fases – 
Identificação, Análise, Resposta e Avaliação, 
conforme itens 8.2 a 8.5 da Diretriz para a 
Produção de Serviços de Segurança Pública 
nº 3.01.06/2011-CG. O enunciado da questão 
faz referência a uma 5ª (quinta) fase, não 
existente na doutrina de Polícia Comunitária. 

1 - Primeira fase.  
2 - Segunda fase.  
3 - Quarta fase.  
4 - Quinta fase. 

( )  Plano de ação.  
( )  Avaliação quantitativa do plano de 
ação de policiamento.  
( )  Diagrama causa-efeito.  
( )  Diagrama classificação dos 
problemas.  

Marque a alternativa que contém a sequência CORRETA de respostas, na 
ordem de prioridade:  
A. ( ) 3, 4, 1, 2.  

B. ( ) 4, 3, 1, 2.  

C. ( ) 1, 2, 4, 3.  

D. ( ) 4, 3, 2, 1.  

13ª QUESTÃO – Durante um confronto com suspeitos armados com armas de 
fogo, e, tendo como único meio de abrigo existente, a viatura policial, o policial 
militar poderá utilizá-la para minimizar o risco e perigo existente. Neste 
contexto, conforme preceitua o Caderno Doutrinário 2, que trata da Tática 
Policial, Abordagem a Pessoas e Tratamento as Vitimas, é CORRETO afirmar 
que a parte da viatura mais segura para o policial militar e sua equipe é:  
A. ( ) As rodas / pneus da viatura  
B. ( ) A parte central da viatura.  
C. ( ) A traseira da viatura.  
D. ( ) A parte frontal da viatura. 

D 

A questão está prevista no item 2.2.1, alínea 
“b” do Caderno Doutrinário 02 (Manual 
Técnico-Profissional 3.04.02/2013-CG). Não 
houve, portanto, nenhum vício na elaboração 
da questão da prova. 

20º QUESTÃO – Considerando as disposições do Código Penal Militar, marque 
a alternativa CORRETA:  
A. ( ) A lei posterior que, de qualquer outro modo, favorece o agente, aplica-se 

B 
A simples interpretação literal do texto do 
Código Penal Militar é suficiente para 
responder à questão formulada, visto que, a 



retroativamente, exceto quando já tenha sobrevindo sentença condenatória 
irrecorrível.  
B. (  ) Nos crimes comissivos, considera-se praticado o fato, no lugar em que se 
desenvolveu a atividade criminosa, no todo ou em parte, e ainda que sob forma 
de participação, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o 
resultado.  
C. ( ) A lei penal militar aplica-se somente ao crime cometido, no todo ou em 
parte, no território nacional, assim consideradas as aeronaves e os navios 
brasileiros, onde quer que se encontrem.  
D. ( ) Para definição do “tempo do crime”, considera-se o momento onde se 
produziu ou deveria produzir-se o resultado. 

exceção (crime omissivo) é tratada de forma 
diversa do crime comissivo como se observa 
na parte final do art. 6°. 

 

Belo Horizonte, 01 de agosto de 2016 

 
 

(a) Flávia Noronha Correa, Ten Cel PM 
Chefe do Centro de Recrutamento e Seleção 


