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Legislação Jurídica, Legislação Institucional e Doutrina Operacional. 
 

 

NOME: _____________________________________________________________________________. 

ESCOLA:  ________________________________________SALA: ___________________. 

CIDADE PROVA: ____________________________________________ DATA: 04/12/2019. 

 

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 vírgula cinco) pontos cada e 

valor total de 100 (cem) pontos. 

4. Para cada questão existe somente uma resposta. 

5. Responda as questões e marque a opção desejada na folha de respostas, usando 

caneta (tinta azul ou preta). 

6. É proibido o porte/posse de lápis, lapiseira e similares, além de borracha durante a 

realização da prova. 

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 objetiva será de 03 (três) horas, 

incluindo o preenchimento da folha de respostas. 

9. É proibido o porte/posse na sala de prova, após iniciada esta, de aparelhos e 

equipamentos eletrônicos, telefones celulares, computadores, relógios de qualquer tipo, 

alarmes de veículo e similares. 

10. O candidato que, por motivo de força maior (unicamente para uso de sanitários e 

bebedouros), necessitar ausentar-se da sala antes do término da prova, deverá fazê-lo 

acompanhado por um fiscal durante todo período que estiver fora da sala, até seu 

retorno, observado o tempo mínimo de 01 (uma) hora do início da prova. 

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

caderno de prova, devidamente preenchidos, conferidos e assinados. 
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LEGISLAÇÃO JURÍDICA 

 
 
 

1ª QUESTÃO – Analise as assertivas e marque a alternativa CORRETA. 

 

A. (    ) Por decisão fundamentada do Governador do Estado, o comando da PMMG 

poderá ser exercido por Oficial da reserva, desde que tenha chegado à 

reserva no posto de Coronel, tendo exercido ou não função típica do posto. 

B. (    ) Embora não haja previsão expressa na lei, o Código de Processo Penal 

Militar é aplicado quando da prática de crime militar por integrantes das 

polícias militares. 

C. (    ) A hierarquia e a disciplina são pilares que sustentam as instituições militares 

e, nesse sentido, quando da instauração de investigação de crime militar 

(IPM), independente da condição do investigado/indiciado ser da ativa, da 

reserva ou reformado, há de se considerar, para fins de delegação das 

atribuições de polícia judiciária militar, a antiguidade de posto. 

D. (    ) A Constituição do Estado de Minas Gerais de 1989 define, de forma taxativa, 

caber à PMMG as atribuições de Polícia Judiciária Militar, nos termos da lei 

federal.  

 

  

2ª QUESTÃO – Tendo-se em vista o que prevê o Código de Processo Penal Militar -

CPPM, marque a alternativa CORRETA. 

 

A. (    ) No tempo compreendido entre a formalização da ausência e a consumação 

da deserção, o comandante da unidade determinará as necessárias 

diligências para a localização e retorno do ausente à sua unidade, de tudo 

lavrando auto circunstanciado que fará parte do processo de deserção.  

B. (    ) Para efeito da lavratura do termo de deserção, a contagem dos dias de 

ausência iniciar-se-á a zero hora do dia seguinte àquele em que for verificada 

a falta injustificada do militar.  

C. (    ) Para efeito da lavratura do termo de deserção, a contagem dos dias de 

ausência iniciar-se-á vinte e quatro horas após a constatação da falta 

injustificada. 

D. (    ) Quarenta e oito horas após receber a parte de ausência, o comandante da 

unidade determinará as necessárias diligências para a localização e retorno 

do ausente à sua unidade, de tudo lavrando auto circunstanciado que fará 

parte do processo de deserção. 
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3ª QUESTÃO – Considerando o regramento previsto no Código de Processo Penal 

Militar (CPPM), marque a alternativa CORRETA. 

 

A. (    ) O quantitativo da pena privativa de liberdade prevista para o crime é uma das 

referências para que o juiz conceda ou não a menagem e, caso o juiz a 

conceda, a sentença condenatória, ainda que carente de trânsito em julgado, 

tem o condão de cessa-la. 

B. (    )     Será cassada a menagem concedida ao policial militar que falte, sem 

justificação, a qualquer ato judicial para que tenha sido intimado, porém, o 

tempo em que esteve submetido à medida (menagem) será computado 

(detração) para fins de cumprimento da pena, seja a menagem cumprida em 

estabelecimento/lugar sujeito à administração militar ou não. 

C. (    ) O policial militar, como sujeito de direitos, é alcançado pelo instituto da 

liberdade provisória. Nesse sentido, em tendo praticado fato descrito como 

crime militar amparado por excludente de ilicitude, caberá ao juiz de direito do 

juízo militar (juiz auditor) verificar as provas e circunstâncias carreadas para 

os autos e decidir pela concessão da liberdade provisória com ou sem fiança. 

D. (    ) O policial militar, como sujeito de direitos, é alcançado pelo instituto da 

liberdade provisória. Nesse sentido, em tendo praticado fato descrito como 

crime militar amparado por excludente de ilicitude, caberá ao juiz de direito do 

juízo militar (juiz auditor) ou ao Conselho de Justiça, verificar as provas e 

circunstâncias carreadas para os autos e decidir pela concessão da liberdade 

provisória com ou sem fiança. 

 

4ª QUESTÃO – Nos termos da legislação processual penal (CPPM e CPP), marque a 

alternativa CORRETA. 

  

A. (    ) Em se tratando do comparecimento de militar da ativa para oitiva, a legislação 

processual penal militar (CPPM) diverge da legislação processual penal 

comum (CPP) no sentido de que aquela não admite que a requisição seja 

feita diretamente ao militar, enquanto que esta admite tal procedimento. 

B. (    ) Policial Militar que pratica crime comum, em sendo autuado em flagrante 

delito pela Polícia Civil, será encaminhado para quartel da Polícia Militar. Tal 

procedimento advém da hermenêutica jurídica tendo-se por referência o que 

prevê o Código de Processo Penal Militar (CPPM) para os crimes militares 

uma vez que na legislação processual penal comum (CPP) não há 

determinação nesse sentido. 

C. (    ) Tanto em relação ao crime militar quanto ao crime comum, o recolhimento à 

prisão daquele que fora preso em flagrante delito está condicionado às 

respostas que a autoridade obtiver da lavratura do auto de prisão em flagrante 

delito.  

D. (    ) Ninguém está obrigado a produzir prova que o incrimine, ou ao seu cônjuge, 

descendente, ascendente ou irmão, cabendo à acusação o ônus da prova, 

independente de quem alegar o fato. 
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5ª QUESTÃO – Tendo-se por referência o que prevê o Código de Processo Penal 

Militar e a Lei de Organização Judiciária de Minas Gerais (Lei Complementar nº 

59/2001) analise as assertivas e, a seguir, marque a ÚNICA alternativa CORRETA. 

  

I. Os Conselhos Especial e Permanente de Justiça integram o rol de órgãos do Poder 

Judiciário. 

II. No âmbito da Justiça Militar, é requisito para o candidato ao cargo de juiz oficial da 

ativa da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, o bacharelado em direito, 

estendendo-se tal requisito aos integrantes do Conselho Especial de Justiça em 

face da competência que lhe é peculiar.  

III. No caso de crime militar cuja competência caiba ao Conselho Permanente de 

Justiça, referido Conselho terá a seguinte constituição: um Juiz de Direito do Juízo 

Militar, que exerce a sua presidência, um oficial superior e três oficiais de posto até 

Capitão. 

IV. O Conselho de Justiça poderá proferir sentença condenatória por fato articulado na 

denúncia, embora tenha o Ministério Público opinado pela absolvição. 

V. No âmbito da Justiça Militar Estadual, para composição dos Conselhos de Justiça, 

os Juízes Militares serão sorteados entre militares do serviço ativo, tendo-se por 

referência a relação remetida trimestralmente pelas respectivas Instituições 

Militares.  

 

A. (    ) As assertivas I e II são falsas. 

B. (    ) A assertiva III é verdadeira. 

C. (    ) A assertiva V é a única verdadeira. 

D. (    ) A assertiva IV é a única falsa. 

 

 

6ª QUESTÃO – Tendo-se por base o Código de Processo Penal Militar - CPPM, 

marque a opção CORRETA. 

  

A. (    ) Nos crimes dolosos contra a vida praticados por policial militar em serviço ou 

agindo em razão da função, a Justiça Militar encaminhará os autos do 

inquérito à Justiça Comum em face da incompetência para processar e julgar 

crimes dolosos contra a vida. 

B. (    ) A busca domiciliar poderá ser realizada à noite, mas nesse caso, a lei 

processual penal militar exige que haja o consentimento expresso ou tácito do 

morador. 

C. (    ) Nos crimes dolosos contra a vida praticados por policial militar em serviço, a 

Justiça Militar encaminhará os autos do inquérito à Justiça Comum em face 

da incompetência para processar e julgar crimes dolosos contra a vida.  

D. (    ) A busca domiciliar poderá ser realizada à noite, mas nesse caso, a lei 

processual penal militar exige que haja consentimento expresso do morador. 
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7ª QUESTÃO – Sobre o conceito de crime militar descrito no art. 9º do Código Penal 

Militar (CPM) analise as assertivas e, a seguir, marque a alternativa CORRETA. 

  

I. Todos os crimes dolosos contra a vida de civil praticados por militar estadual de 

serviço serão da competência do Tribunal do Júri. Agora, serão de competência da 

Justiça Militar da União, quando esses crimes forem praticados por militares das 

Forças Armadas no contexto de ação que envolva a segurança de instituição 

militar. 

II. Poderão ser militares os crimes previstos na legislação penal comum quando 

praticados por militares da ativa, em determinadas circunstâncias descritas no art. 

9º do CPM. Já o mesmo não se pode afirmar em relação aos militares da reserva 

ou reformados.  

III. Será militar o crime praticado por militar da reserva ou reformado contra outro militar 

na mesma situação, quando o fato se der em lugar sujeito à administração militar. 

IV. Os crimes previstos no CPM e os previstos na legislação penal comum, quando 

praticados por militares da ativa serão considerados crimes militares. 

V. Para que o militar da ativa venha a cometer, por exemplo, o crime militar de 

desrespeito a superior, o fato deverá se dar em lugar sujeito à administração militar 

ou então ser praticado estando o militar (sujeito ativo) de serviço ou agindo em 

razão da função. 
 

A. (    ) As assertivas I, II, III, e IV são falsas. 

B. (    ) Apenas as assertivas III e IV são falsas. 

C. (    ) Apenas a assertiva I é verdadeira. 

D. (    ) Todas as assertivas são falsas. 

 
 

8ª QUESTÃO – De acordo com a Lei n. 8.429, de 02 de junho de 1992, que dispõe 

sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito 

no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, 

indireta ou fundacional e dá outras providências, marque a única alternativa 

CORRETA. 
 

A. (    ) A condenação por crime de improbidade administrativa, além da imposição da 

respectiva pena privativa de liberdade, poderá ser aplicada cumulativamente 

a perda da função pública. 

B. (    ) A perda da função pública somente se efetivará com o trânsito em julgado da 

sentença condenatória. Contudo, antes do trânsito em julgado da sentença 

condenatória, poderá a autoridade judicial ou administrativa competente 

determinar o afastamento do agente público de suas funções, caso essa 

medida se faça necessária. 

C. (    ) A imposição da medida cautelar de afastamento da função pública gerará, 

consequentemente, a suspensão da respectiva remuneração do agente 

público afastado. 

D. (    ) Os atos de improbidade administrativa que importam em enriquecimento 

ilícito, bem como aqueles que causam lesão ao erário, admitem a sua prática 

tanto na modalidade dolosa quanto culposa. 
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9ª QUESTÃO – De acordo com a Resolução n. 213/15 – CNJ, que dispõe sobre a 

apresentação de toda pessoa presa à autoridade judicial no prazo de 24 horas, e a 

Resolução n. 186/16 – TJMMG, que regulamenta a realização da audiência de custódia 

no âmbito da justiça militar de primeira instância de Minas Gerais, analise as assertivas 

e, a seguir, marque a alternativa CORRETA. 

  

I. Em regra não será permitida a presença dos policiais responsáveis pela prisão 

durante a audiência de custódia. Contudo, essa presença será admitida quando os 

policiais que realizaram a prisão forem também os responsáveis pela escolta do 

preso. 

II. Uma das considerações que justificaram a expedição da Resolução n. 213/15 – 

CNJ é o fato de que a condução imediata da pessoa presa à autoridade judicial é o 

meio mais eficaz para prevenir e reprimir a prática de tortura no momento da 

prisão, assegurando, portanto, o direito à integridade física e psicológica das 

pessoas submetidas à custódia estatal.  

III.  O preso será obrigatoriamente apresentado, em até 24 horas a contar da prisão em 

flagrante, à autoridade judicial competente para ser ouvida sobre as circunstâncias 

em que se realizou sua prisão. 

IV. A Resolução n. 213/15 – CNJ estabelece que, antes da apresentação da pessoa 

presa ao juiz, será assegurado seu atendimento prévio e reservado por advogado 

por ela constituído ou defensor público, sem a presença de agentes policiais. Já a 

Resolução 186/16 – TJMMG garante o mesmo direito, contudo, estabelece que 

esse atendimento prévio se dará sem a presença dos responsáveis por sua prisão. 

V. O juiz deve buscar garantir às pessoas presas em flagrante delito o direito à 

atenção médica e psicossocial que se fizerem necessárias, sendo que esse serviço 

é de natureza irrecusável.   

 

A. (    ) Apenas as assertivas I, III, IV e V são falsas. 

B. (    ) Apenas as assertivas II e IV são verdadeiras. 

C. (    ) Apenas a assertiva V é verdadeira. 

D. (    ) Todas as assertivas são verdadeiras. 
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10ª QUESTÃO – Sobre os Princípios Fundamentais dispostos no Título I da 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/88), marque a 

alternativa INCORRETA. 

 

 

A. (    ) A soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais 

do trabalho e da livre iniciativa e a independência nacional são os 

fundamentos da República Federativa do Brasil. 

B. (    ) Construir uma sociedade livre, justa e solidária constitui um dos objetivos 

fundamentais da República Federativa do Brasil. 

C. (    ) A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais, 

dentre outros, pelo princípio da concessão de asilo político. 

D. (    ) Os princípios fundamentais constituem-se nos fundamentos da República 

Federativa do Brasil (RFB), no princípio da separação de poderes, nos 

objetivos fundamentais da RFB e nos princípios que regem a RFB nas 

relações internacionais. 

 

 

 

LEGISLAÇÃO INSTITUCIONAL 
 
 
11ª QUESTÃO – A respeito do Adicional de Desempenho (ADE), nos termos da Lei 

Estadual n. 5.301, de 16 de outubro de 1969, que contém o Estatuto dos Militares do 

Estado de Minas Gerais (EMEMG), analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa 

CORRETA: 

 

A. (    ) O ADE será incorporado aos proventos do militar quando de sua transferência 

para a inatividade, em valor máximo correspondente ao último percentual da 

sua remuneração básica percebido enquanto no serviço ativo. 

B. (    ) São requisitos para a obtenção do ADE a estabilidade do militar, o número de 

resultados satisfatórios obtidos pelo militar na ADI, a Avaliação Anual de 

Desempenho e Produtividade, o conceito disciplinar e a aprovação no 

treinamento profissional básico. 

C. (    ) O militar que fizer jus à percepção do ADE continuará percebendo o adicional 

no percentual adquirido, até atingir o número necessário de ADIs com 

desempenho satisfatório para alcançar o nível subsequente definido na lei. 

D. (    ) O militar que não for avaliado por estar totalmente afastado por mais de 120 

dias de suas atividades devido a acidente de serviço ou moléstia profissional 

terá o resultado de sua ADI fixado em 70%, independente das avaliações 

anteriores.  
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12ª QUESTÃO – De acordo com a Lei Estadual n. 5.301, de 16 de outubro de 1969, 

que contém o Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais (EMEMG), a respeito 

do tempo de serviço e inatividade, analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa 

CORRETA. 

 

A. (    ) As férias-prêmio que não puderem ser gozadas acrescerão o tempo de serviço 

de componente da Polícia Militar, computado em dobro a pedido do 

interessado, para fins de inatividade, quinquênios, adicional de desempenho e 

incorporação de gratificações. 

B. (    ) A policial militar e a bombeiro militar poderão requerer sua transferência para a 

reserva remunerada aos vinte e cinco anos de efetivo serviço, com proventos 

integrais, sendo permitida para tal, a contagem em dobro das férias anuais e 

férias prêmio não gozadas e nem convertidas em espécie. 

C. (    ) Serão considerados de efetivo serviço, dentre outras hipóteses legais, os dias 

em que o militar estiver afastado por motivo de férias anuais, férias-prêmio, 

licença núpcias e a licença para tratamento de doença em pessoa da família 

pelo prazo de até 3 meses. 

D. (    ) Serão considerados de efetivo serviço, dentre outras hipóteses legais, os dias 

em que o militar estiver afastado por motivo de férias escolares, licença por 

luto e a licença do militar acidentado em serviço ou acometido de moléstia 

profissional, independente do tempo. 

 

13ª QUESTÃO – Durante o julgamento de uma transgressão disciplinar praticada pelo 

militar “ALFA”, ficaram constatados os seguintes aspectos no momento da prática do 

fato: o militar estava classificado no conceito “C”; praticou a transgressão em conluio 

com outro militar; cometeu a transgressão estando em serviço; agiu com abuso de 

confiança inerente ao cargo ou função; reparou o dano causado, antes da aplicação da 

sanção; praticou a transgressão por falta de experiência no serviço; e agiu por motivo 

de relevante valor social. Neste caso, considerando apenas os aspectos citados acima, 

que não integram o tipo transgressional praticado, bem como as previsões normativas 

da Lei Estadual n. 14.310, de 19 de junho de 2002 (CEDM), marque a alternativa 

CORRETA. 

 

A. (    ) Foram apurados 4 (quatro) pontos negativos de agravantes previstas no 

CEDM. 

B. (    ) A reparação do dano antes da aplicação da sanção disciplinar constitui causa 

excludente da punibilidade. 

C. (    ) A falta de experiência no serviço constitui causa de justificação prevista no 

CEDM, não podendo o militar ser sancionado disciplinarmente. 

D. (    ) Os aspectos considerados no momento do julgamento da transgressão não 

constituem causa de justificação prevista no CEDM. 

 

 

 



 

 CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM SEGURANÇA PÚBLICA DA POLÍCIA MILITAR PARA O ANO DE 2020 - CESP/20 
 

           CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO – A BUSCA PELA EXCELÊNCIA EM CONCURSOS.            9 

14ª QUESTÃO – Considerando o parágrafo único do art. 64, da Lei Estadual n. 14.310, 

de 19 de junho de 2002 (CEDM), acrescentado pelo art. 1º, da Lei Estadual n. 22.504, 

de 31 de maio de 2017, marque a única alternativa que contenha um ato que afeta a 

honra pessoal ou o decoro da classe, para fins de submissão do militar a Processo 

Administrativo-Disciplinar (PAD): 

 

A. (    ) Ofender ou dispensar tratamento desrespeitoso, vexatório ou humilhante a 

qualquer pessoa. 

B. (    ) Utilizar-se de recursos humanos ou logísticos do Estado ou sob sua 

responsabilidade para satisfazer a interesses pessoais ou de terceiros. 

C. (    ) Exercer coação ou assediar pessoas com as quais mantenha relações 

funcionais. 

D. (    ) Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício. 

 

 

15ª QUESTÃO – Considerando as orientações relativas ao Processo Administrativo-

Disciplinar (PAD), previstas no Manual de Processos e Procedimentos Administrativos 

(MAPPA), aprovado Pela Resolução Conjunta n. 4220, de 28 de junho de 2012, 

marque a alternativa CORRETA. 

 

A. (    ) O PAD que tiver como acusado um oficial deverá ser encaminhado à Justiça 

Militar para decisão, já que, neste caso, o Comandante-Geral não será 

competente para aplicação de sanção disciplinar de reforma disciplinar 

compulsória, demissão ou perda do posto e patente. 

B. (    ) O militar submetido ao PAD, com base no inciso I do art. 64 do CEDM, 

passando do Conceito Disciplinar “C”, para o Conceito “B”, no curso do 

processo (após a reunião de instalação), deverá ter, em seu favor, anulada a 

portaria de convocação, por perda do objeto. 

C. (    ) O militar submetido a PAD não poderá ter as férias anuais cassadas ou 

suspensas, durante a instrução do processo. 

D. (    ) O militar submetido a PAD poderá assistir à reunião de instalação sem estar 

acompanhado de defensor, não havendo necessidade de nomeação de 

defensor ad hoc ou remarcação da reunião para outra data, o que não poderá 

ocorrer nos atos subsequentes, para os quais a representação por defensor é 

obrigatória. 
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16ª QUESTÃO – Com relação aos recursos disciplinares previstos no Manual de 

Processos e Procedimentos Administrativos (MAPPA), aprovado pela Resolução 

Conjunta n. 4220, de 28 de junho de 2012, analise as assertivas abaixo: 

 

 

Estão CORRETAS as assertivas: 

 

A. (   )  I, III e IV, apenas 

B. (   )  I, II e IV, apenas. 

C. (   )  I e III, apenas. 

D. (   )  II e III, apenas. 

 
 

 

17ª QUESTÃO – A Instrução Conjunta de Corregedorias n. 01/2014 (ICCPM/BM n. 

01/2014) estabelece que, durante o julgamento e processamento das transgressões 

disciplinares, a autoridade deverá considerar e aplicar os institutos da simultaneidade e 

da conexão. Analise as assertivas abaixo e marque a alternativa CORRETA. 

 

A. (    ) As transgressões conexas ou simultâneas devem ser consideradas apenas 

como agravantes em relação à transgressão principal. 

B. (    ) Transgressões conexas são aquelas praticadas pelo mesmo militar, ao mesmo 

tempo e lugar, como, por exemplo, o militar que, durante o serviço, esteja 

portando duas armas de fogo em situação irregular, com o fardamento alterado 

e a barba por fazer. 

C. (    ) As faltas a escalas de serviço subsequentes devem ser consideradas como 

transgressões conexas. 

D. (    ) No caso de conexão ou simultaneidade, a transgressão disciplinar mais 

específica deve ser considerada como principal independente da natureza das 

demais transgressões. 

 

 

 I - O recurso tem um prazo determinado, fatal e improrrogável, para ser interposto, 

cujo descumprimento gera a perda do direito de recorrer. 

II - Não caberá recurso das sanções disciplinares aplicadas pelo Comandante-

Geral. 

III - Como regra geral, contra a decisão que avaliar o recurso disciplinar, caberá 

novo recurso, em segunda e última instância, ao Comandante-Geral, no prazo 

de 05 (cinco) dias úteis, sem efeito suspensivo. 

IV - Após a publicação em boletim reservado da decisão do recurso disciplinar 

interposto em primeira instância recursal, a Unidade do militar recorrente 

deverá notificar o militar da decisão, para, em seguida, ativar a sanção 

disciplinar. 
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18ª QUESTÃO – Com base na Instrução Conjunta de Corregedorias n. 01/2014 

(ICCPM/BM n. 01/2014), marque a alternativa CORRETA. 

 

A. (    ) Mesmo quando na esfera penal decidir-se pela inexistência do fato ou pela 

negativa de autoria, o militar poderá ser responsabilizado disciplinarmente pelo 

mesmo fato, considerando a independência das esferas penal e disciplinar.  

B. (    ) Não configura bis in idem a cumulação da sanção disciplinar com a 

movimentação de unidade ou fração, por conveniência da disciplina ou 

interesse do serviço. 

C. (    ) Em caso de gozo de férias, o militar ficará dispensado de atender às 

requisições judiciais, devendo a Administração solicitar à autoridade 

competente, oportunamente, o reagendamento da audiência. 

D. (    ) Em regra, as situações de reserva ou reformado não impossibilitam o 

cumprimento das requisições judiciais de militares.  

 

 

19ª QUESTÃO – Nos termos da Instrução Conjunta de Corregedorias n. 02 

(ICCPM/BM N. 02/2014), analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa 

CORRETA. 

 

A. (    ) A confecção do Termo de Comparecimento Espontâneo (TCE) será possível 

quando a autoridade tomar conhecimento, pelo próprio militar que se 

apresenta, da ocorrência do ilícito penal por ele praticado e até então 

desconhecido, ainda que presentes os requisitos para lavratura do APF. 

B. (    ) A ausência da representação do ofendido, ou a desistência de sua 

apresentação, nos crimes militares de lesão corporal de natureza leve ou 

culposa, impedirá a instauração e o regular desenvolvimento do IPM, por se 

tratar de condição de procedibilidade. 

C. (    ) Em virtude da limitação constitucional, somente é possível a detenção do 

indiciado no caso de crime propriamente militar, podendo ser aplicada a 

militares que estejam na condição de investigados ou indiciados. 

D. (    ) Incumbe ao militar o ônus da prova quando alegar que a entrada ou 

permanência em domicílio alheio ou em suas dependências foi precedida de 

consentimento pelo morador. 
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20ª QUESTÃO – Considerando o disposto na Instrução Conjunta de Corregedorias n. 

06, de 30 de julho de 2015, analise as assertivas abaixo: 

 

 

Estão CORRETAS as assertivas: 

A. (   )  I, III e IV, apenas 

B. (   )  I e II, apenas. 

C. (   )  II e IV, apenas. 

D. (   )  Todas estão corretas. 

 

 

21ª QUESTÃO – Nos termos da Resolução n. 4.787, de 09 de abril de 2019, que 

dispõe sobre uso do correio eletrônico institucional, do sistema de mensagens do 

Painel Administrativo e das publicações na página principal da Intranet PM, analise as 

assertivas abaixo e assinale a alternativa CORRETA. 

 

A. (    ) Os usuários que cumprem jornadas de trabalho operacionais deverão efetuar o 

acesso e leitura pelo menos 01 vez no dia em que estiver de serviço, 

preferencialmente no final do dia. 

B. (    ) Os usuários que cumprem jornadas de trabalho operacionais deverão efetuar o 

acesso e leitura pelo menos 01 vez ao dia nos dias úteis, preferencialmente no 

final do dia, não sendo obrigatório o acesso em finais de semana e feriados. 

C. (    ) Os usuários que cumprem jornadas de trabalho administrativas deverão 

efetuar o acesso e leitura do PA pelo menos 02 vezes por dia, 

obrigatoriamente no início e antes do término do expediente. 

D. (    ) Os usuários que estiverem em gozo de férias regulamentares, licenciados ou 

em outras situações de dispensa total do serviço, estão desobrigados de 

acessar o PA, sendo-lhes exigível tomar conhecimento dos conteúdos das 

mensagens constantes de sua caixa individual no primeiro dia após o retorno 

ao serviço. 

 

 

 I - Inopinadamente, por amostragem, em situações de fundada suspeita ou de 

flagrância, independentemente de ordem judicial, poderá ser determinada a 

abertura do armário, uma vez que se trata de bem público. 

II - A ausência de vistorias periódicas no interior de armários cedidos pela 

Administração Militar é um fator que permite a guarda de objetos ilícitos, em 

situação irregular. 

III - A vistoria nos armários cedidos pela Administração Militar será realizada a cada 

seis meses na PMMG, ocasião em que será preenchido o termo de vistoria. 

IV - Detectando-se, durante a vistoria em Armário cedido pela Administração Militar, 

produto ilícito e/ou substâncias entorpecentes, deverá o responsável apreender 

imediatamente os objetos encontrados e redigir Boletim de Ocorrência 

destinado à autoridade de polícia judiciária militar. 



 

 CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM SEGURANÇA PÚBLICA DA POLÍCIA MILITAR PARA O ANO DE 2020 - CESP/20 
 

           CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO – A BUSCA PELA EXCELÊNCIA EM CONCURSOS.            13 

22ª QUESTÃO – Nos termos da Resolução n. 4421, de 05 de agosto de 2015, que 

define os procedimentos para a designação e recondução de militares da reserva 

remunerada para o serviço ativo, analise as assertivas abaixo: 
 

 

Estão CORRETAS as assertivas: 
 

A. (   )  Todas estão corretas. 

B. (   )  I, II e III, apenas. 

C. (   )  II, III e IV, apenas. 

D. (   )  I e IV, apenas. 

 

23ª QUESTÃO – Nos termos da Resolução n. 4.085, de 11 de maio de 2010, que 

dispõe sobre a aquisição, o registro, o cadastro e o porte de arma de fogo de 

propriedade do militar; e o porte de arma de fogo pertencente à Polícia Militar de Minas 

Gerais, analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa CORRETA. 

 

A. (    ) A transferência de propriedade de arma de fogo, adquirida da indústria, em 

plano administrado pela PMMG, somente será autorizada depois de decorridos 

3 anos, para as de uso restrito ou de uso permitido, contados da sua 

aquisição. 

B. (    ) Será suspenso o porte de arma de fogo do militar quando não obtiver, no 

mínimo, o conceito “C” no treinamento de tiro anual, conforme previsão das 

Diretrizes de Ensino da Polícia Militar (DEPM), enquanto permanecer inapto. 

C. (    ) O militar que, na condição de herdeiro, receber arma de fogo em situação 

irregular, comunicará o fato por escrito à sua Unidade, fazendo as devidas 

provas, para lançamento no SAAM/PM e regularização da propriedade junto 

ao SIGMA. 

D. (    ) A cassação ou a suspensão do porte de arma de fogo constitui medida 

punitiva, entretanto, não elide a eventual aplicação de outras sanções 

disciplinares por infrações administrativas praticadas. 

I - O Município, mediante convênio com a Polícia Militar, poderá responsabilizar-se 

pelos custos decorrentes da designação ou recondução de militar da reserva 

remunerada para o serviço ativo. 

II - O militar, excepcionalmente, poderá ser designado para exercer função 

imediatamente superior ou inferior a do seu posto ou graduação, desde que as 

razões da designação sejam justificadas pela ausência de militar qualificado para 

a respectiva função. 

III - É requisito para o militar ser designado para o serviço ativo não ter sido 

transferido para a reserva remunerada, estando na condição de dispensado em 

definitivo das atividades físicas e policiais militares, salvo se, após avaliação 

médica, for atestado que o militar possui plena capacidade laborativa para 

desempenhar as atividades para as quais está sendo designado. 

IV - São direitos do militar designado ou reconduzido, além de outros previstos em lei, 

nas mesmas condições do pessoal da ativa aos afastamentos temporários por luto 

e núpcias, e à promoção “post-mortem”, de acordo com a legislação específica. 
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24ª QUESTÃO – A declaração de ação policial legítima, prevista no §4º do art. 203, da 

Lei Estadual n. 5.301/1969 (EMEMG), e regulada pela Resolução Conjunta n. 

4.338/2014-PM/CBM, possui finalidade e procedimentos próprios. Sobre o assunto, 

marque a alternativa CORRETA. 

 

A. (    ) A legitimidade da ação de um determinado militar não poderá ser manifestada 

pelo Comandante de Batalhão ao qual este militar não estiver lotado. 

B. (    ) A declaração da ação legítima não impede o indiciamento do militar 

investigado, pelo mesmo fato, na homologação/avocação de IPM. 

C. (    ) No concurso de agentes, a declaração da legitimidade da ação para um militar 

produzirá o mesmo efeito para os demais agentes envolvidos. 

D. (    ) A ação policial legítima somente deve ser declarada quando relacionada a 

condutas penais típicas que caracterizam impedimentos para promoção do 

militar na carreira. 

 

25ª QUESTÃO - Nos termos da Resolução n. 4826/2019, que instituiu o Programa 

Minas Mais Segura, analise as assertivas abaixo: 

 

I - Promover dicas de segurança voltadas à população, diminuir o tempo de resposta 

em ocorrências policiais e promover o melhoramento da iluminação pública são 

experiências exitosas para redução do medo do crime e sensação de insegurança, 

que efetivamente funcionam. 

II - Alinhado ao Plano Estratégico 2016/2019 e ao Programa de Reestruturação foram 

definidas quatro premissas básicas de atuação para o Programa Minas Segura: 

Aumentar a sensação de segurança, Reduzir o medo do crime, Reduzir a 

criminalidade e a violência, Fomentar a comunicação direta. 

III - Os quatro eixos principais selecionados para atuação do Programa Minas Mais 

Segura foram Setorização do policiamento ostensivo, Segurança rural, Prevenção à 

violência e ao crime e Polícia 4.0. 

IV - As infrações de menor potencial ofensivo, os problemas não-criminais e não-

emergenciais não representam a maior preocupação dos cidadãos nas 

comunidades, cuja principal preocupação são os crimes violentos. 

V - Potencializar a disciplina tática, com fortalecimento das ações de coordenação e 

controle (determinar supervisões e fiscalizações) direcionadas especificamente 

para verificação do cumprimento das determinações contidas na Instrução n. 

3.03.22/17 – CG, também deve ser uma medida adotada pelas RPM. 

 

Estão CORRETAS as assertivas: 

A. (   )  I, II e III, apenas. 

B. (   )  III, IV e V, apenas. 

C. (   )  II, III e V, apenas. 

D. (   )  I, IV e V, apenas. 

 



 

 CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM SEGURANÇA PÚBLICA DA POLÍCIA MILITAR PARA O ANO DE 2020 - CESP/20 
 

           CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO – A BUSCA PELA EXCELÊNCIA EM CONCURSOS.            15 

 

26ª QUESTÃO – Nos termos da Resolução n. 4826/2019, que instituiu o Programa 

Minas Mais Segura, analise as assertivas abaixo e marque a alternativa CORRETA. 

 

A. (    ) A lógica do radiopatrulhamento unitário é o emprego de viaturas policiais em 

localidades preferencialmente próximas, garantindo ampliação da malha 

protetora da PMMG potencializando a visibilidade e a ostensividade do 

policiamento.  

B. (    ) Os cartões programa, que tem divulgação restrita e caráter sigiloso, devem ser 

atualizados, no mínimo, mensalmente, sob coordenação das Seções de 

Emprego Operacional (P3), em consonância com as frações das Unidades. 

C. (    ) As Unidades de Execução Operacional devem realizar a setorização somente 

dos serviços preventivos, não devendo setorizar serviços repressivos e de 

recobrimento como o Tático Móvel, por se tratarem de força de reação. 

D. (    ) Em municípios menores a subsetorização poderá levar em consideração a 

zona urbana e zona rural da cidade, com a definição de um graduado 

especificamente para ser o responsável pelo policiamento em cada uma 

destas localidades.  

 

 

DOUTRINA OPERACIONAL 

 

 

27ª QUESTÃO – Com relação à atuação da PMMG na Segurança Pública, mormente 

no tocante aos conceitos e definições, previstos na Diretriz Geral para emprego 

operacional da PMMG nº 3.01.01/2019-CG, enumere a segunda coluna de acordo com 

a primeira. 

 

(1) Ato ou efeito de harmonizar as atividades da 

Corporação, conjugando-se os esforços 

necessários na realização dos seus objetivos e da 

missão institucional. 

(    ) Carta de Situação 

(2)  Acompanhamento das atividades da Corporação 

por todos os que exercem comando, chefia ou 

direção. 

(    ) Coordenação 

(3)  Documento diário que prevê o planejamento das 

operações a serem executadas pelas Unidades. 

(    ) Controle 

(4)  Documento que prevê a indicação dos postos de 

policiamento, o itinerário a ser percorrido e os 

horários a serem observados, na execução de 

policiamento preventivo 

(    ) Cartão Programa 
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Marque a alternativa que contém a sequência CORRETA de respostas, na ordem de 

cima para baixo. 

 

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

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

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

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

 

 

28ª QUESTÃO – De acordo com a Diretriz Geral para Emprego Operacional da PMMG 

nº 3.01.01/2019-CG, a Malha Protetora consiste no emprego operacional das Unidades 

e dos serviços pela superposição articulada em 5 (cinco) níveis de escalonamento de 

esforços, denominados esforços de emprego operacional, que visa garantir a sinergia 

do policiamento e a amplitude da proteção social. Nesse sentido, pode-se afirmar que: 

 

 

Estão CORRETAS as assertivas: 

 

A. (    ) I, III e IV, apenas. 

B. (    ) I, II e III, apenas.  

C. (    ) I, II e IV, apenas. 

D. (    ) III e IV, apenas. 

 

I - O 3º esforço de recobrimento, em algumas Regiões, é exercido pelo emprego 

ordinário do Batalhão de Policiamento Especializado (BPE) ou Companhia de 

Polícia Militar Independente de Policiamento Especializado (Cia PM Ind. PE).  

II - Nas Regiões em que não há Unidades especializadas, o apoio ocorrerá 

diretamente pelo CPE, mediante acionamento do Comandante da RPM.  

III - O 4º esforço de recobrimento será realizado pelas Unidades do Comando de 

Policiamento Especializado que poderá agir de forma integrada com as 

Unidades Especializadas das RPM (BPE e Cia PM Ind. PE).  

IV - Os recursos da Academia de Polícia Militar e do Batalhão Metrópole  poderão 

ser empregados nos diversos esforços de escalonamento da Malha Protetora,  

como força de reação do Comando-Geral.  
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29ª QUESTÃO – A Diretriz nº 3.01.10/19- CG, que norteia a atuação da Polícia Militar 

de Minas Gerais segundo a Filosofia de Polícia Comunitária, conceitua práticas de 

policiamento comunitário executadas em Minas Gerais, tais como: reuniões 

comunitárias, visitas comunitárias, visitas tranquilizadoras, contatos comunitários, 

dentre outros. De acordo com esses conceitos, enumere a segunda coluna de acordo 

com a primeira. 

 

 

(1) São contatos pessoais, de modalidade “pós-

crime”, realizados por policiais militares 

diretamente com os membros da comunidade; 

(    ) Reuniões 

Comunitárias 

(2)  Considerada uma das principais práticas de 

policiamento comunitário desenvolvidas pela 

PMMG para captação de problemas de 

segurança pública. 

(    ) Visitas Comunitárias 

(3)  São caracterizadas por dois tipos principais: 

cadastro, quando o policial militar tem contato 

pela primeira vez com o cidadão visitado; ou 

retorno, na ocasião de novas visitas. 

(    ) Visitas 

Tranquilizadoras 

(4)  Podem ser meios eficientes de captar problemas 

de segurança pública e subsidiar na resolução do 

problema, apesar de terem caráter mais informal. 

(    ) Contatos 

Comunitários 

 

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

para baixo. 

 

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

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

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

D. (   )  3, 1, 4, 2. 
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30ª QUESTÃO – De acordo com Diretriz nº 3.01.10/19- CG, que norteia a atuação da 

Polícia Militar de Minas Gerais segundo a Filosofia de Polícia Comunitária, analise as 

assertivas abaixo no que se refere à mobilização social.  
 

 

Estão CORRETAS as assertivas: 
 

A. (   )  I, II e IV, apenas. 

B. (   )  II e IV apenas. 

C. (   )  I, III e IV, apenas. 

D. (   )  II e III apenas. 

 

31ª QUESTÃO – No que diz respeito aos procedimentos e circunstâncias para o disparo 

de arma de fogo pelo policial militar, previstos no Manual Técnico-Profissional nº 

3.04.01/2013-CG (Caderno Doutrinário 1), avalie as circunstâncias abaixo. 

 

I. Durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão domiciliar, um 

cachorro investiu contra os policiais, tendo um dos militares efetuado dois disparos, 

um de advertência e outro contra o semovente. 

II. Durante uma incursão policial, a fim de encobrir o deslocamento da patrulha, um dos 

policiais militares utilizou-se da arma de fogo para efetuar disparos táticos, a fim de 

diminuir a luminosidade do ambiente, em cobertura aos companheiros durante um 

confronto armado.  

III. Durante uma operação de controle de distúrbio o policial militar encarregado da 

segurança do pelotão disparou sua arma de fogo em direção a um alvo que 

representava ameaça iminente de ferimento grave à tropa. 

IV. Durante o acompanhamento de um veículo em fuga, após verificar que o condutor 

do veículo acabara de atropelar duas pessoas, o comandante da guarnição efetuou 

disparos de dentro da viatura policial militar em movimento. 

 

Estão CORRETAS as condutas: 
 

A. (   )  II e IV, apenas. 

B. (   )  I, III e IV, apenas. 

C. (   )  II, III e IV, apenas. 

D. (   )  I e III, apenas. 

I - No que se refere  ao interesse na participação do processo de mobilização, os 

públicos são divididos em três blocos: os beneficiados, os legitimadores e os 

geradores.  

II - Compete à PMMG assumir um papel institucional de contribuir ativamente para 

que a comunidade possa desenvolver seu potencial mobilizador. 

III - A corresponsabilidade, no contexto de mobilização social, estabelece níveis de 

comprometimento e hierarquia entre os integrantes de determinado grupo. 

IV - O interesse público é formado por meio do compartilhamento de percepções 

entre os membros de determinada comunidade, de forma que o problema seja 

percebido como algo que afeta a coletividade. 
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32ª QUESTÃO – De acordo com o Manual Técnico-Profissional nº 3.04.02/2013-CG 

(Caderno Doutrinário 2), existem três tipos de patrulha policial militar. Nesse sentido, 

marque a alternativa CORRETA quanto à respectiva finalidade. 

 

A. (   )   A Patrulha de incursão tem por finalidade realizar deslocamentos no interior de 

aglomerados urbanos e ocupar determinadas áreas. 

B. (   )   A Patrulha de reconhecimento é a patrulha que utiliza das técnicas policiais a 

fim de prestar apoio e socorro a outras patrulhas PM. 

C. (   )   A Patrulha de resgate utiliza de técnicas policiais para efetuar prisões e 

cumprir mandados. 

D. (   )   A Patrulha de resgate tem por finalidade confirmar ou buscar informações, 

denúncias, reconhecimento de áreas ou edificações. 

 

 

33ª QUESTÃO – De acordo com as funções estabelecidas pelo Manual Técnico-

Profissional nº 3.04.02/2013-CG (Caderno Doutrinário 2) para cada integrante da 

Patrulha composta por 06 (seis) policiais militares, enumere a 2ª coluna de acordo com 

a 1ª, considerando a hipótese de um dos militares ter se ferido e a ação de cada militar, 

imediatamente após o ferimento do (Ponta 1). 

 

(1) Assume o abrigo do Ponta 2 e dá cobertura de fogo 

para que o Ala desloque até o ferido. 

(    ) Comandante 

(2)  Coldreia a arma, após ser garantida sua segurança pelo 

Ponta 2 e o CMT desloca até o ferido. 

(    ) Retaguarda 1 

(3)  Após cobertura do Retaguarda 2, avança abrindo 

caminho, buscando uma área segurança para a 

patrulha comunicar. 

(    ) Ala 

(4)  Identifica o infrator e realiza disparos táticos enquanto 

progride até um abrigo, mantendo o ferido entre a 

patrulha. 

(    ) Ponta 2 

 

Marque a alternativa que contém a sequência CORRETA de respostas, na ordem de 

cima para baixo. 

 

A.(     ) 4, 3, 1, 2 

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

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

D.(     ) 1, 3, 2, 4. 
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34ª QUESTÃO – A Resolução nº 4.827, publicada no BEPM nº 03, de 29 de agosto de 

2019, que dispõe sobre o Portfólio de Serviços da Polícia Militar de Minas Gerais, é 

conhecida como instrumento de padronização dos esforços operacionais à população 

do Estado e tem por finalidade o cumprimento da missão constitucional da Organização 

Militar. No que diz respeito à desativação e a criação de novos serviços, assinale a 

alternativa CORRETA: 
 

A. (   )   As UDI de execução operacional que desejarem desativar determinados 

serviços essenciais ou apresentar proposta de criação de novos serviços que 

não estejam contemplados no Portfólio deverão proceder ao Estudo de 

Situação, encaminhando-o ao nível estratégico da PMMG para análise e 

decisão posterior do escalão superior. 

B. (   )   Após a implementação dos serviços cabe à Diretoria de Apoio Logístico (DAL) 

avaliação do desempenho operacional da atividade, por meio de emissão de 

relatórios gerenciais fundamentados em critérios definidos na própria norma. 

C. (   )   Para a criação de novos serviços, deverá haver análise de viabilidade do 

projeto piloto e somente poderá ser implementado com autorização do 

Comandante da UDI, sem a necessidade de intervenção do Comando-Geral. 

D. (   )   As Unidades de Direção Intermediária - UDI de execução operacional que 

desejarem apresentar proposta de criação de novos serviços que não estejam 

contemplados no Portfólio deverão encaminhar um relatório circunstanciado à 

Diretoria de Apoio Logístico que, por sua vez, após proceder a uma criteriosa 

análise logística, deferirá ou não a proposta. 

 
 

35ª QUESTÃO – Com relação aos serviços prestados pela PMMG, previstos na 

Resolução nº 4.827, de 26 de agosto de 2019, marque a alternativa CORRETA: 

 

A. (    ) O serviço de Patrulha de Prevenção à Degradação do Meio Ambiente 

(PPMAmb), cuja classificação é do tipo essencial nas UEOp onde há previsão 

do serviço de acordo com a DGEOp, consiste em serviço baseado na filosofia 

de promover a educação, esclarecendo e sensibilizando o cidadão como 

forma de evitar as ocorrências dos delitos ambientais, visando ainda melhorar 

a imagem institucional da PMMG, garantir os direitos e garantias individuais, 

em busca do desenvolvimento sustentável, provimento da ordem e 

cumprimento da lei. 

B. (    ) O serviço de Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica (PPVD), cuja 

classificação é do tipo eletivo até o nível de Cia PM Ind. ou localidade acima 

de 30.000 habitantes, consiste em guarnição constituída por dois policiais 

militares, sendo que um deles, obrigatoriamente será uma policial militar 

feminina, que presta serviço de proteção à vítima real ou potencial, e têm a 

missão de desestimular ações criminosas no ambiente domiciliar e 

intrafamiliar. A PPVD obedece a um protocolo de atendimento específico, 

regulado em norma própria e consiste ordinariamente na “segunda resposta” 

de intervenção em ocorrências dessa natureza (a “primeira resposta” é em 

regra de competência das radiopatrulhas). 
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C. (    ) O serviço de Patrulha Rural (PR), cuja classificação é do tipo essencial para 

Unidades que possuem áreas rurais até o nível de Cia Ind., consiste em 

guarnição composta por dois ou três policiais militares que atuam em veículo 

de quatro rodas utilizando armamento e equipamento adequados para 

atuação preventiva e pronta resposta no meio rural, mediante planejamento 

contido em cartão programa ou operações específicas. O policiamento em 

zona rural é uma atividade sistemática de preservação da Ordem Pública, 

com o suporte de veículos apropriados, que tem por objetivo prevenir e 

reprimir delitos em fazendas, sítios, condomínios e cooperativas, dentre 

outras áreas rurais. 

D. (    ) O serviço de Ciclopatrulha (Cp), cuja classificação é do tipo essencial, 

consiste no policiamento que utiliza a bicicleta tipo mountain bike como 

veículo policial militar, sendo empregada, no mínimo, em duplas, a partir da 

análise científica e geográfica que constate a viabilidade local para emprego, 

visando aumentar consideravelmente a capacidade operacional do seu 

executor, em virtude da maior mobilidade em relação ao policiamento a pé. 

Desenvolvido com aplicação de técnicas e táticas específicas, cumprindo um 

itinerário programado no respectivo cartão programa, baseia-se nos princípios 

da filosofia de Polícia Comunitária e permite um estreito contato do policial 

militar com a comunidade, além de suplementar os demais processos de 

policiamento. 

 



 

 CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM SEGURANÇA PÚBLICA DA POLÍCIA MILITAR PARA O ANO DE 2020 - CESP/20 
 

           CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO – A BUSCA PELA EXCELÊNCIA EM CONCURSOS.            22 

 

36ª QUESTÃO – De acordo com o previsto na Instrução nº 3.03.21/2017-CG, que regula 

o emprego das Bases do Projeto Segurança Comunitária, vinculado ao Programa Mais 

Segurança do Governo de Minas Gerais, pode-se afirmar que:  

 

 

Estão INCORRETAS as assertivas: 

 

A. (   )  II, III e IV, somente.  

B. (   )  I, III, e IV, somente. 

C. (   )  III, IV e V, somente. 

D. (   )  I, II e V, somente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I - Os procedimentos operacionais das Bases e seu efetivo possuem uma dimensão 

imediata, que se concretiza em ações de atuação em rede, e uma dimensão 

mediata, referente ao eficiente emprego do policiamento.  

II - As Bases de Segurança Comunitária serão empregadas diariamente com um 

efetivo total de quatro policiais militares, sendo dois na viatura tipo van e dois em 

motocicletas, para prestação de atendimento de segurança pública a 

comunidade, em atenção aos problemas daquele território/espaço.  

III - Os policiais militares da Base serão responsáveis, basicamente, pela operação 

do videomonitoramento, atendimento ao público e confecção de REDS. Esses 

policiais militares deverão acionar os responsáveis técnicos, preferencialmente 

integrantes do Almoxarifado da Unidade, para que, diariamente, providencie a 

montagem da estrutura física, inclusive a parte tecnológica, para que a Guarnição 

esteja em condições totais de monitorar as câmeras e atender ao público.  

IV - Enquanto não houver atendimento ao público, um militar da Base permanecerá 

no monitoramento das câmeras e o outro ficará postado no lado externo do 

veículo, de modo a prevenir e inibir a prática criminosa pela presença ostensiva, 

demonstrando disponibilidade e acessibilidade à comunidade. Caso o 

monitoramento por câmeras não esteja disponível, ambos militares deverão 

permanecer na parte interna do veículo, no intuito de adiantar a produção de 

relatórios de serviço.  

V - Durante o turno a Base permanecerá no local previamente definido e os 

deslocamentos serão autorizados somente em circunstâncias excepcionais, com 

a devida autorização do Coordenador de Policiamento da Unidade (CPU).  
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37ª QUESTÃO – Com relação à Instrução nº 3.03.21/2017-CG, que regula o emprego 

das Bases do Projeto Segurança Comunitária, vinculado ao Programa Mais Segurança 

do Governo de Minas Gerais, marque a alternativa INCORRETA: 

 

A. (    ) A Base de Segurança Comunitária (BSC) servirá de referência para os 

moradores do setor e atenderá, dentre outras, as demandas da população 

local para registro de boletins de ocorrência. Nesse sentido, as ocorrências de 

registro posterior e/ou aquelas em que não haja condução de presos ou 

apreensão de material, ocorridas no respectivo Setor e atendidas inicialmente 

por outras viaturas do turno, poderão ser encaminhadas à Base para a 

confecção do REDS, após avaliação do CPU, a fim de liberá-las para o 

radiopatrulhamento. 

B. (    ) As Bases deverão gerar o respectivo Relatório de Atividades (RAT), de 

natureza Y 15.060 (Operação da Base Comunitária Móvel), para cada 

emprego operacional. As motos a elas agregadas serão lançadas no turno 

com restrição de empenho. 

C. (    ) Os Comandos Operacionais deverão envidar esforços no sentido de fazer 

rodízio de policiais militares nas Bases, preferencialmente a cada 6 meses, 

fomentando a participação efetiva de todos os militares das respectivas 

Companhias nesta modalidade de serviço, no intuito de envolver todos nos 

problemas de Segurança Pública da comunidade local. 

D. (    ) Em caso de indisponibilidade da Base (por motivo de baixa mecânica, por 

exemplo), a Unidade deverá entrar em contato com a RPM para a 

substituição por Base de Segurança Comunitária reserva. O Comandante da 

Cia, em último caso, deverá escalar o efetivo em Guarnição PM fixo (quatro 

rodas) no local destinado à Base, no mesmo turno de serviço, a fim de não se 

perder a referência para a comunidade local. 
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38ª QUESTÃO – Com relação à Diretriz nº 3.01.07/2017-CG, 2ª edição revisada, 

aprovada pela Resolução nº 4.627, de 11 de dezembro de 2017, que estabelece 

parâmetros, organiza e disciplina a Gestão do Desempenho Operacional na Polícia 

Militar de Minas Gerais, marque a alternativa INCORRETA. 

 

A. (    ) A GDO tem como fundamento apresentações analíticas e elaboração de 

planos de ação pelos gestores operacionais da Instituição, numa dinâmica 

pragmática e numa interface metodológica simplificada e objetiva. 

B. (    ) No primeiro nível de reunião de Gestão do Desempenho Operacional, os 

comandantes de companhias e de pelotões se reúnem com os seus 

comandantes de unidades, expondo os resultados operacionais com base nos 

indicadores e metas estabelecidas, apresentando estratégias e ações para 

manutenção ou melhoria dos desempenhos diagnosticados. 

C. (    ) O segundo nível de reunião de Gestão do Desempenho Operacional consiste 

em reuniões com apresentação de dados e informações das Unidades de 

Execução Operacional (UEOp) aos respectivos comandantes de Unidade de 

Direção Intermediária (UDI). 

D. (    ) As reuniões de Gestão do Desempenho Operacional serão realizadas 

bimestralmente. 

 

 

39ª QUESTÃO – Com relação à Diretriz nº 3.01.07/2017-CG, 2ª edição revisada, 

aprovada pela Resolução nº 4.627, de 11 de dezembro de 2017, que estabelece 

parâmetros, organiza e disciplina a Gestão do Desempenho Operacional na Polícia 

Militar de Minas Gerais, marque a alternativa que NÃO representa um indicador de Ação 

Qualificada. 

 

A. (    ) Taxa de Reação Imediata aos Crimes Violentos (TRI): tem por finalidade 

verificar as atividades de resposta à sociedade, em especial aos crimes 

violentos que mais incomodam a população de Minas Gerais, através da 

busca constante de prisão dos autores de tais crimes. 

B. (    ) Taxa de Atendimento às Vítimas de Crimes Violentos: tem por finalidade 

verificar a atuação da PM junto às vítimas de crimes violentos, com a 

finalidade de tranquilizar a vítima, aumentar a sensação de segurança 

subjetiva e resgatar a confiabilidade na Corporação. 

C. (    ) Repressão Qualificada da Violência (RQV): tem por finalidade verificar a 

Repressão qualificada da violência referente às Operações Policiais 

específicas, por meio de critérios quantitativos e qualitativos. 

D. (    ) Índice de efetividade no cumprimento de demandas geradas via Disque 

Denúncia Unificado: aferir a efetividade da Polícia Militar de Minas Gerais no 

cumprimento de demandas geradas via Disque-Denúncia Unificado (DDU). 
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40ª QUESTÃO – Com relação à Resolução nº 4.745, de 26 de outubro de 2018, que 

dispõe sobre a lavratura do Termo Circunstanciado de Ocorrências (TCO) pela Polícia 

Militar de Minas Gerais (PMMG), marque a assertiva em que será lavrado o REDS-TC. 

 

A. (    ) Nas infrações penais de menor potencial ofensivo que requeiram o registro 

imediato, que será dirigido diretamente ao Juizado Especial Criminal (JECrim) 

da Comarca onde se deu a ocorrência do fato. 

B. (    ) Nas situações em que ocorrer crime militar, contudo, nesta situação, o REDS-

TC deverá ser encaminhado imediatamente à autoridade militar competente. 

C. (    ) Nas infrações penais relacionadas à violência doméstica e familiar contra a 

mulher, a que alude a Lei n. 11.340/06 (Lei Maria da Penha). 

D. (    ) Nos atos infracionais análogos às infrações penais de menor potencial 

ofensivo cometidos por menores de idade. 
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