
 
  
 
 
 

 
PROCESSO SELETIVO INTERNO PARA O CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM 

SEGURANÇA PÚBLICA DA POLÍCIA MILITAR PARA O ANO DE 2019 (CESP/2019). 
 

 
CESP/2019 

(Edital n. 12/2018, de 20 de setembro de 2018). 

 

Legislação Jurídica, Legislação Institucional e Doutrina Operacional. 
 
 
NOME: ______________________________________________________________. 
 
CPF: __________________________________ Nº DE PM: ____________________. 
 
SALA: ________________.                                                               DATA: 05/12/2018 
 

 
ORIENTAÇÕES AOS CANDIDATOS: 

 
 

1. Abra este caderno de prova somente quando autorizado. 

2. Prova sem consulta. 

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 correta. 

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

caneta (tinta azul ou preta). 

6. 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.  

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

incluindo o preenchimento da folha de respostas. Com início às 14h e término às 

17h.  

8. É proibido o porte, a posse e o uso de computadores, máquinas calculadoras, 

telefones celulares, relógios de qualquer tipo ou outros similares, lápis, lapiseira e 

similiares, bem como borracha durante a realização da prova. 

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

exclusivamente para uso de sanitários ou bebedouros, depois de transcorrido o 

tempo mínimo de 01h (uma) hora, e devidamente acompanhados por fiscal do 

concurso. 

10. Ao final da prova, entregue ao aplicador a folha de respostas e o caderno de 

provas, devidamente preenchidos conferidos e assinados. 
 
 

                
  

 
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 

CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 
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LEGISLAÇÃO JURÍDICA 

 
 

1ª QUESTÃO – Tendo-se em vista o que prevê a Constituição da República Federativa 

do Brasil de 1988 (CRFB/88) e o Código de Processo Penal Militar (CPPM), marque a 

alternativa CORRETA: 

 

A. (    ) Nos crimes de homicídio, a Justiça Militar remeterá os autos de inquérito para 

a Justiça Comum, haja vista a competência afeta ao Tribunal do Júri. 

B. (    ) A busca domiciliar, no curso do processo penal militar, prescinde da 

expedição de mandado, quando a própria autoridade judiciária estiver à frente 

da diligência. 

C. (    ) A busca domiciliar, no curso do processo penal militar, prescinde da 

expedição de mandado, quando a própria autoridade judiciária ou 

representante do Ministério Público que oficia naquele processo específico 

estiver à frente da diligência. 

D. (    ) Nos crimes dolosos contra a vida, sendo eles homicídio ou não, a Justiça 

Militar remeterá os autos de inquérito para a Justiça Comum. 

 

 

2ª QUESTÃO – Tendo-se por embasamento os regramentos constitucional (CRFB/88) 

e processual penal militar (CPPM), marque a alternativa CORRETA: 

  

A. (    ) No curso do Inquérito Policial Militar serão observadas as disposições que o 

CPPM traz em relação à fase processual, quer sejam na oitiva de 

testemunhas, acareações, reconhecimentos, perícias e qualquer outra 

diligência que tenha pertinência com a apuração do crime militar e sua 

autoria. 

B. (    ) Ninguém está obrigado a produzir prova que o incrimine ou a qualquer de 

seus familiares, assim considerados até o quarto grau. 

C. (    ) No curso do processo penal militar, antes de iniciar o interrogatório, o juiz 

observará ao acusado que, embora não esteja obrigado a responder às 

perguntas que lhe forem formuladas, o seu silêncio poderá ser interpretado 

em prejuízo da sua defesa e constituir prova da prática da infração penal. 

D. (    ) A prova pericial vincula a autoridade de polícia judiciária militar e a autoridade 

judiciária, sendo vedada a não aceitação do laudo por tratar-se de prova 

técnica. 
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3ª QUESTÃO – Considerando o regramento previsto CPPM, marque a opção 

CORRETA:  

A. (    ) Quando o juiz verificar pelo auto de prisão em flagrante que o policial militar 

praticou o fato amparado por uma excludente de culpabilidade, poderá 

conceder ao preso a liberdade provisória que, em se tratando de crime militar 

próprio será sem fiança e, em sendo crime militar impróprio, será mediante o 

pagamento de fiança. 

B. (    ) No caso da lavratura de um Auto de Prisão em Flagrante Delito (APF), onde 

os policiais militares da fração estão todos envolvidos, quer seja na condição 

de presos, ofendidos ou testemunhas e, não havendo a possibilidade da 

designação de outro militar para atuar como escrivão, pode, a autoridade 

militar designar qualquer pessoa idônea para o exercício do múnus. 

C. (    ) No caso da lavratura de um Auto de Prisão em Flagrante Delito (APF), onde 

os policiais militares da fração estão todos envolvidos, quer seja na condição 

de presos, ofendidos ou testemunhas e, não havendo a possibilidade da 

designação de outro militar para atuar como escrivão, deve a autoridade 

militar responsável pelo APF deslocar com todos os envolvidos até a fração 

mais próxima, haja vista o impedimento legal para que outras pessoas atuem 

como escrivão no âmbito da Polícia Judiciária Militar. 

D. (    ) Quando o juiz verificar pelo auto de prisão em flagrante que o policial militar 

praticou o fato amparado por uma excludente de ilicitude, poderá conceder ao 

preso a liberdade provisória que, conforme o caso, será mediante pagamento 

de fiança ou sem o referido pagamento. 

 
 
4ª QUESTÃO – Nos termos do CPPM, marque a opção CORRETA: 
  
A. (    ) A menagem cessa com a sentença penal condenatória, desde que transitada 

em julgado para a acusação. 
B. (    ) Numa situação em que o juiz de direito do juízo militar entenda ser o caso de 

conceder a um Capitão PM o benefício da menagem a ser cumprida no 
interior da Academia de Polícia Militar, o comandante da APM não poderá 
discutir a sua conveniência por tratar-se de material criminal cuja competência 
para decisão não diz respeito à atividade de polícia judiciária militar e sim à 
Justiça Militar. 

C. (    ) A menagem cessa com a sentença penal absolutória ou condenatória, desde 
que não transitada em julgado tanto para a acusação quanto para a defesa. 

D. (    ) Numa situação em que o juiz de direito do juízo militar entenda ser o caso de 
conceder a um Capitão PM o benefício da menagem a ser cumprida no 
interior da Academia de Polícia Militar, o comandante da APM deverá ser 
instado a manifestar-se, prestando informações a respeito da sua 
conveniência. 
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5ª QUESTÃO – A respeito da confissão e, tendo-se por base o CPPM, marque a opção 

CORRETA: 

  

A. (    ) A confissão, se feita em juízo, só tem cabimento quando ocorre durante o 

interrogatório do réu e desde que apresente fatos novos ou provas 

desconhecidas das autoridades. Seu valor probatório é relativo. 

B. (    ) Para que tenha valor de prova, a confissão deve ser feita perante autoridade 

judiciária competente; ser livre, espontânea e expressa; versar sobre o fato 

principal, ser verossímil; ter compatibilidade e concordância com as demais 

provas do processo; apresentar fatos novos ou provas desconhecidas da 

autoridade judiciária. 

C. (    ) Para que tenha valor de prova, a confissão deve ser feita perante autoridade 

competente; ser livre, espontânea e expressa; versar sobre o fato principal, 

ser verossímil; ter compatibilidade e concordância com as demais provas do 

processo. 

D. (    ) A confissão, se feita perante a autoridade militar, só tem valor quando ocorre 

reduzida a termo e quando o militar esteja preso ou indiciado em IPM e 

contribua para com a elucidação dos fatos mediante a apresentação de fatos 

novos ou provas desconhecidas das autoridades. Seu valor probatório é 

relativo e requer confirmação em juízo. 

 

 

6ª QUESTÃO – Considerando o que prevê a Constituição do Estado de Minas Gerais 

de 1989, marque a alternativa CORRETA que contém os órgãos do Poder Judiciário: 

  

A. (    ) O Tribunal de Justiça, o Tribunal de Alçada, o Tribunal de Justiça Militar, os 

Conselhos de Justiça Militar, os Tribunais do Júri e os Juizados Especiais. 

B. (    ) O Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça Militar, o Tribunal de Contas, os 

Tribunais do Júri e os Juizados Especiais. 

C. (    ) O Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça Militar, os Conselhos de Justiça 

Militar, os Tribunais do Júri, os Juízes de Direito e os Juizados Especiais. 

D. (    ) O Tribunal de Justiça, o Tribunal Regional Eleitoral, o Tribunal de Justiça 

Militar, os Conselhos de Justiça Militar, os Tribunais do Júri e os Juizados 

Especiais. 
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7ª QUESTÃO – Tendo-se por referência o regramento insculpido na Constituição do 

Estado de Minas Gerais de 1989, marque a opção CORRETA: 

  

A. (    ) A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar são órgãos permanentes, 

organizados com base na hierarquia e disciplina militares e comandados, 

necessariamente, por oficial da ativa do último posto. 

B. (    ) Desde que de forma excepcional e por ato motivado e exclusivo do 

Governador do Estado, o comando das Instituições Militares do Estado de 

Minas Gerais poderá ser exercido por oficial da reserva que tenha ocupado, 

quando na ativa, a função de Comandante-Geral ou Chefe do Estado-Maior 

(hoje Subcomandante-Geral) ou Chefe do Gabinete Militar do Governador. 

C. (    ) Os cargos de oficiais da PMMG, em razão do exercício de atividades típicas 

de Polícia Judiciária Militar e de Juiz Militar, integram, para todos os fins a 

carreira jurídica militar do Estado. 

D. (    ) Ressalvada a competência das justiças especializadas, compete ao Tribunal 

de Justiça julgar, originariamente, o Comandante-Geral da PMMG nos crimes 

comuns e nos de responsabilidade. 

 

 
8ª QUESTÃO – Considerando o que prevê o Código Penal Militar (CPM), marque a 
opção CORRETA: 
  
A. (    ) Para fins de aplicação da lei penal militar, um Capitão que se encontra na 

Chefia de uma Seção da Diretoria de Recursos Humanos, é considerado 

superior hierárquico em relação aos demais Capitães que integram a mesma 

Diretoria e que não estejam em função de chefia de seção. 

B. (    ) Um Capitão que se encontra na Chefia de uma Seção do Estado-Maior da 1ª 

RPM, é considerado superior hierárquico em relação a outro Capitão que 

trabalha na mesma seção, para fins de aplicação da lei penal militar. 

C. (    ) Em uma ocorrência policial na área do 1º BPM comparecem os seguintes 

oficiais: Capitão Comandante da Companhia Tático Móvel do 1º BPM, Capitão 

Comandante da 1ª Companhia ROTAM, Capitão Supervisor da Diretoria de 

Apoio Operacional. Para fins de aplicação da lei penal militar, considera-se 

superior hierárquico, dentre os três Capitães, o que for mais antigo. 

D. (    ) Em uma UEOp que possui em seus quadros um Capitão P2 e um Capitão P3, 

o Capitão mais antigo será considerado superior hierárquico, no âmbito 

daquela Unidade, para fins de aplicação da lei penal militar. 
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9ª QUESTÃO – Considerando o que prevê o CPM, marque a opção CORRETA: 

  

A. (    ) No crime de violência contra inferior, quando da pratica da conduta resultar 

morte, também é aplicada a pena do crime contra a pessoa. 

B. (    ) No crime de descumprimento de missão, a pena é aumentada de um terço se 

o agente for oficial, subtenente ou sargento. 

C. (    ) No crime de violência contra inferior, quando da prática da conduta resultar 

morte, o crime de homicídio absorve o crime de violência, aplicando-se 

apenas a pena do crime mais grave. 

D. (    ) O crime de descumprimento de missão, pela sua natureza, não admite a 

modalidade culposa. 
 

 

10ª QUESTÃO – No que se refere à Lei Federal nº 8.429, de 02/06/1992, que dispõe 

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

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

indireta ou fundacional e dá outras providências, marque a opção CORRETA: 

  

A. (    ) Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da 

Administração Pública, revelar fato ou circunstância de que tem ciência em 

razão das atribuições e que deva permanecer em segredo. 

B. (    ) As sanções aplicáveis aos casos de improbidade administrativa são residuais 

às sanções cíveis e administrativas e, em matéria de sanção criminal, dela é 

dependente. 

C. (    ) Policial militar que utiliza, em obra ou serviço particular, o trabalho de outros 

policiais militares que lhes são subordinados, retirando-os da escala de 

serviço, não comete ato de improbidade administrativa haja vista cuidar-se de 

crime sujeito à jurisdição militar. 

D. (    ) O ato de improbidade administrativa que cause lesão ao erário requer a 

prática de ação ou omissão na modalidade dolosa, constituindo, a modalidade 

culposa em um indiferente jurídico que não admite punição. 
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LEGISLAÇÃO INSTITUCIONAL 

11ª QUESTÃO - Nos termos da Lei Estadual n. 5301, de 16 de outubro de 1969, que 
contém o Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais - EMEMG, os militares que 
tenham de afastar-se, em caráter definitivo, da guarnição em que servem, por motivo 
de transferência de Unidade, classificação, adição ou comissão de caráter permanente, 
terão direito ao período de trânsito e instalação. Sobre este direito estatutário, marque 
a alternativa CORRETA: 
 
A. (    ) Os oficiais e aspirantes a oficial terão direito a 20 dias; os subtenentes e 

sargentos a 16 dias; os cabos e soldados a 10 dias. 
B. (    ) Os oficiais terão direito a 20 dias; os aspirantes a oficial, subtenentes e 

sargentos a 16 dias; os cabos e soldados a 10 dias. 
C. (    ) Os oficiais terão direito a 25 dias; os aspirantes a oficial a 20 dias; os 

subtenentes e sargentos a 16 dias; os cabos e soldados a 10 dias. 
D. (    ) Os oficiais, aspirantes a oficial, subtenentes e sargentos terão direito a 20 

dias; os cabos e soldados a 15 dias. 
 

12ª QUESTÃO – Considerando as disposições do Código de Ética e Disciplina dos 
Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM), aprovado pela Lei n. 14.310, de 19 de 
junho de 2002, que tratam do Conceito Disciplinar, marque a alternativa CORRETA: 
 
A. (    ) O militar que, estando classificado no Conceito Disciplinar “B”, com 10 pontos 

positivos, ao receber uma Nota Meritória terá seu conceito imediatamente 
ampliado para “B” com 13 pontos positivos, em decorrência dos pontos 
atribuídos à recompensa citada. 

B. (    ) Ao ingressar na Instituição, o militar será classificado no conceito “B”, com 25 
pontos positivos. 

C. (    ) Um militar que, estando classificado no Conceito Disciplinar “C”, com 60 
pontos negativos, depois de transcorrido 01 ano sem punição ativada, será 
classificado no Conceito “B”. 

D. (    ) A recompensa de cancelamento de punições suprime as sanções disciplinares 
canceladas do registro de alterações do militar, bem como restitui os pontos 
negativos de conceito disciplinar, atribuídos por ocasião da ativação das 
sanções canceladas. 

 

13ª QUESTÃO – O CEDM foi alterado pelo art. 1º da Lei nº 22.504, de 31 de maio de 
2017, o qual regulamentou o conceito de ato que afeta a honra pessoal ou o decoro da 
classe. Considerando exclusivamente a previsão legal mencionada, marque a 
alternativa que NÃO contém ato que afeta a honra pessoal ou o decoro da classe: 
 

A. (    ) Praticar ato atentatório à dignidade da pessoa ou que ofenda os princípios da 
cidadania e dos direitos humanos, devidamente comprovado em procedimento 
apuratório. 

B. (    ) Maltratar ou permitir que se maltrate o preso ou a pessoa apreendida sob sua 
custódia ou deixar de tomar providências para garantir sua integridade física. 

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

D. (    ) Fazer uso do posto ou da graduação para obter ou permitir que terceiros 
obtenham vantagem pecuniária indevida. 
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14ª QUESTÃO – Sobre o Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) e a Comissão de 

Processo Administrativo-Disciplinar (CPAD), previstos no CEDM, marque a alternativa 

CORRETA: 

 

A. (    ) Militares integrantes do Quadro de Praças Policiais Militares (QPPM) não 

podem ser membros da CPAD. 

B. (    ) A CPAD pode ser convocada pelo Subcomandante-Geral da PMMG, 

considerando sua competência legal para este ato. 

C. (    ) Cada PAD deverá ter apenas um acusado, sendo instaurados tantos 

processos, quantos forem os acusados. 

D. (    ) Os autos que concluírem pela demissão ou reforma disciplinar compulsória de 

militar da ativa serão encaminhados para a autoridade que instaurou o PAD 

para decisão acerca da demissão do militar. 
 

 

15ª QUESTÃO – Considerando as sanções disciplinares previstas no CEDM, marque a 

alternativa CORRETA: 

 

A. (    ) São sanções disciplinares previstas no CEDM a reforma disciplinar 

compulsória, a perda do posto, patente ou graduação do militar da reserva e a 

disponibilidade cautelar. 

B. (    ) O aconselhamento ou advertência verbal pessoal consiste em uma 

admoestação verbal ao transgressor. 

C. (    ) A anulação da punição consiste em um tipo de recompensa, concedida 

automaticamente, após o transcurso de 05 anos de efetivo serviço, a contar da 

data da publicação da última transgressão, desde que o militar não tenha 

nenhuma outra punição neste período. 

D. (    ) O militar sancionado com suspensão, em decorrência de falta ao serviço, 

perderá os vencimentos correspondentes aos dias em que se verificar a 

transgressão, cumulados com os dias correspondentes à sanção. 
 

 

16ª QUESTÃO – Nos termos do Manual de Processos e Procedimentos 

Administrativos das Instituições Militares de Minas Gerais (MAPPA), criado pela 

Resolução Conjunta n. 4.220, de 28 de junho de 2012, configura causa de justificação 

que motiva e fundamenta o parecer e/ou o julgamento e possibilitam, legalmente, 

arquivar os autos, sem responsabilização do investigado/acusado:  

 

A. (    ) Ter sido cometido o fato típico transgressional em legítima defesa própria ou 

de outrem. 

B. (    ) Estar provada a inexistência do fato ou não haver prova da sua existência. 

C. (    ) Não existir prova suficiente para o enquadramento disciplinar. 

D. (    ) Não existir prova de ter o acusado concorrido para a transgressão disciplinar. 
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17ª QUESTÃO – Nos termos do MAPPA, marque a alternativa INCORRETA:  
 
A. (    ) O sobrestamento de qualquer processo ou procedimento administrativo, além 

das situações especificadas no MAPPA, a critério da autoridade militar 
competente, poderá ocorrer em situação de férias, licenças, dispensas e 
outros motivos justificados, por prazo razoável, não superior a 60 (sessenta) 
dias corridos e desde que não favoreça a ocorrência da prescrição 
administrativa. 

B. (    ) Nas eventuais ausências de prazos especificadas para o regular trânsito e a 
solução de processos e procedimentos administrativos, deverá ser observado 
o interregno máximo de 20 (vinte) dias corridos. 

C. (    ) As tipificações contidas no TAV para as RED finais podem ser modificadas na 
solução do processo, pela autoridade competente, para outra de maior ou 
menor gravidade, desde que o acusado tenha, efetivamente, se defendido do 
(s) fato (s), uma vez que as pessoas se defendem de fatos e não de artigos ou 
incisos de normas. 

D. (    ) Para todos os atos processuais, a intimação ou notificação ao advogado 
constituído nos autos, ao defensor nomeado ou ao curador, supre a do militar 
envolvido na querela administrativa, salvo se este estiver preso. 

 
 
18ª QUESTÃO – Sobre as transgressões disciplinares, nos termos da Instrução 
Conjunta de Corregedorias n. 01 (ICCPM/BM N. 01/2014), marque a alternativa 
INCORRETA:  
 
A. (    ) Para configuração da transgressão prevista no art. 13, inc. III do CEDM “faltar, 

publicamente, com o decoro pessoal, dando causa a grave escândalo que 
comprometa a honra pessoal e o decoro da classe”, não há necessidade de 
que o fato ocorra em local público, uma vez que a publicidade exigida para que 
se configure a falta diz respeito ao comprometimento do decoro pessoal, aqui 
entendido como um sentimento de decência particular.   

B. (    ) O exercício do “bico” de segurança em estabelecimentos comerciais e 
industriais, boates ou outros locais congêneres, ainda que o militar se encontre 
à paisana, de folga, férias, dispensado ou licenciado médico, caracteriza a 
transgressão disciplinar prevista no art. 14, inc. XIX do CEDM, “participar, o 
militar da ativa, de firma comercial ou de empresa industrial de qualquer 
natureza, ou nelas exercer função ou emprego remunerado”. 

C. (    ) A transgressão disciplinar prevista no art. 14, inc. VI do CEDM “descumprir 
norma técnica de utilização e manuseio de armamento ou equipamento”, trata-
se de norma transgressiva em branco, cuja aplicação requer um complemento, 
ou seja, a indicação da norma técnica violada pelo militar, que deverá vir 
expressa na notificação para apresentação de defesa prévia e/ou no termo de 
abertura de vista.   

D. (    ) A situação em que o militar fardado é encontrado em via pública ou lugar 
acessível a esta, ingerindo bebida alcoólica (afora eventos de 
confraternizações e/ou congraçamentos em áreas sujeitas à Administração 
Militar em que a prática moderada pode ser tolerada) e não apresenta sinais 
de embriaguez, amolda-se à transgressão disciplinar prevista no art. 15, inc. III 
do CEDM “deixar de observar princípios de boa educação e correção de 
atitudes”. 
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19ª QUESTÃO – Nos termos da Instrução Conjunta de Corregedorias n. 02 

(ICCPM/BM N. 02/2014), sobre autoria indefinida, colateral ou desconhecida, marque a 

alternativa INCORRETA:  

 

A. (    ) Na autoria indefinida ou indeterminada, quando não se consegue determinar 

qual dos militares que, agindo em concurso de agentes, cometeu o crime, 

ainda que estejam em flagrante, instaurar-se-á o IPM em face de todos os 

militares que agiram em concurso, pois não há definição de autoria. 

B. (    ) Na autoria colateral, que se caracteriza por não haver liame subjetivo entre os 

agentes, sendo certa, haverá a prisão em flagrante, por crime consumado, do 

responsável pela prática da infração penal militar e, por delito tentado, daquele 

que não conseguiu consumar o crime penal militar.   

C. (    ) Na autoria colateral, que se caracteriza por não haver liame subjetivo entre os 

agentes, quando incerta, haverá a prisão em flagrante de ambos por crime 

tentado.    

D. (    ) Ocorrendo autoria desconhecida, que é aquela que não se faz ideia de quem 

teria causado ou mesmo tentado praticar a infração penal militar, instaurar-se-

á IPM, pois não há definição de autoria.  

 

 

20ª QUESTÃO – Nos termos da Instrução Conjunta de Corregedorias n. 02 

(ICCPM/BM N. 02/2014), sobre a lavratura do Auto de Prisão em Flagrante, marque a 

alternativa INCORRETA: 

 

A. (    ) O conhecimento formal da prisão em flagrante delito ao Juiz de Direito do 

Juízo Militar inclui o envio de todo o auto lavrado, da nota de culpa e da 

certidão dos direitos constitucionais.    

B. (    ) A remessa do APF à autoridade judiciária deverá ser feita de imediato (art. 251 

do CPPM), para que ela conheça do seu conteúdo e das circunstâncias da 

prisão em flagrante. 

C. (    ) No momento da remessa ou no prazo destinado às diligências 

complementares ao APF, deve o Presidente fazer juntar aos autos o Extrato de 

Registros Funcionais (ERF) do preso.   

D. (    ) A nota de culpa deverá ser entregue ao preso, no prazo máximo de 24 horas 

após sua apresentação à autoridade de polícia judiciária competente, assinada 

pelo Presidente do APF, expondo o seu motivo, a tipificação legal do crime 

militar cometido, o nome do condutor e das testemunhas. 
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21ª QUESTÃO – Considerando o disposto na Instrução Conjunta de Corregedorias n. 
06, de 30 de julho de 2015, analise as assertivas abaixo: 
 
I - A vistoria dos armários, gavetas, baús e similares não identificados e/ou 

desocupados, existentes nas Unidades Administrativas, Unidades Operacionais e 
Unidades de Execução até o nível de fração militar será realizada mensalmente na 
PMMG. 

 
II - A ausência de vistorias periódicas nos armários, gavetas, baús e similares é um 

fator que permite a guarda de objetos ilícitos em situação irregular. 
 
III - Poderá ser determinada a abertura dos armários utilizados pelos militares da 

Unidade, inopinadamente, por amostragem, em situações de fundada suspeita ou 
de flagrância, independentemente de ordem judicial. 

 
IV - Durante a vistoria de um armário desocupado, detectando-se produto ilícito e/ou 

substâncias entorpecentes, deverá o responsável pela vistoria efetivar a retirada 
imediata dos objetos, encaminhando-os para a Delegacia de Polícia Civil, onde 
será registrado o fato. 

 
 
Estão CORRETAS as assertivas: 
 
A. (    ) I, II e III, apenas. 
B. (    ) II e III, apenas. 
C. (    ) I e IV, apenas. 
D. (    ) Todas as assertivas estão corretas. 

 
 
 

22ª QUESTÃO – A Resolução n. 3.854, de 26 de maio de 2006, disciplina o emprego 
da informática e a utilização dos equipamentos e da infra-estrutura de Tecnologia da 
Informação na PMMG. Considerando as disposições da norma citada, com a 
necessária atualização de termos e conceitos nela contidos, marque a alternativa 
CORRETA: 
 
A. (    ) Ao deixar de servir em determinada Unidade ou ao ser designado para 

assumir uma nova função, o usuário poderá continuar a fazer uso de 
benefícios, contas, senhas de acesso, direitos especiais ou informações 
específicas de acesso restrito à função anteriormente ocupada. 

B. (    ) É vedado aos Comandantes, Diretores e Chefes conceder autorização aos 
usuários para conectarem computadores e/ou equipamentos de comunicação 
de dados particulares, à rede de computadores da PMMG. 

C. (    ) Por não se tratar de atividade inerente as Unidades da PMMG, é vedado o 
desenvolvimento de Sistemas de Informação, mesmo que para uso interno, 
sem avaliação técnica da Diretoria de Tecnologia e Sistemas, que constatará a 
necessidade. 

D. (    ) A utilização do Correio Eletrônico (Painel Administrativo) visa a troca de 
mensagens contendo assuntos pertinentes às atividades da PMMG ou de 
cunho particular dos usuários. 
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23ª QUESTÃO – Nos termos da Resolução n. 4085, de 11/05/10, que dispõe sobre a 
aquisição, o registro, o cadastro e o porte de arma de fogo, são consideradas situações 
impeditivas à autorização interna da PMMG para o militar adquirir arma de fogo, 
munição ou colete à prova de balas, EXCETO: 
  
A. (    ) Estar processado por crime doloso previsto em lei que comine pena máxima 

de reclusão, superior a dois anos, desconsideradas as situações de aumento 
ou diminuição de pena.    

B. (    ) Não ter obtido o aproveitamento mínimo para a aprovação na Prova Prática de 
Tiro (PPT) do Treinamento Policial Básico (TPB), conforme normas internas 
em vigor. 

C. (    ) Ter sido punido definitivamente, nos últimos 2 (dois) anos, por transgressão 
disciplinar cujo fato evidencie a utilização indevida de arma de fogo. 

D. (    ) Estar classificado no conceito “B”, com pontuação igual ou inferior a 25 pontos 
negativos. 

 
 

24ª QUESTÃO – Considerando o disposto na Resolução n. 4.320, de 16 de julho de 
2014, que regulamenta o direito de acesso à informação no âmbito da Polícia Militar de 
Minas Gerais, são diretrizes que orientam a gestão da informação na PMMG, 
EXCETO: 
 
A. (    ) Divulgação de informação de interesse público, independentemente de 

solicitação. 
B. (    ) Respeito ao sigilo da informação como regra geral orientadora. 
C. (    ) Incentivo ao controle social da administração pública. 
D. (    ) Proteção da informação sigilosa e da informação pessoal, observada a sua 

disponibilidade, autenticidade, integridade e eventual restrição de acesso. 
 
 

25ª QUESTÃO – O Plano Estratégico 2016-2019 da PMMG foi revisto e atualizado em 

2018, pela Resolução n. 4.670, de 07 de junho de 2018, após o estabelecimento do 

Programa de Reestruturação da PMMG. Considerando as diretrizes do referido 

documento, marque a alternativa CORRETA: 

 

A. (    ) O Programa de Reestruturação da PMMG tem como premissas o 

fortalecimento do conceito de Base Comunitária Móvel, o combate à 

interiorização do crime, a redução da criminalidade violenta e a redução do 

efetivo empregado em atividades administrativas. 

B. (    ) O Planejamento Tático é desenvolvido por meio de projetos e planos de ação 

estratégicos, propostos e gerenciados por unidades do nível estratégico e UDI 

de atividade-meio, conforme o tema abordado. 

C. (    ) A Equipe de Apoio à Gestão Estratégica (EAGE) é composta pelos integrantes 

do Núcleo de Gestão Estratégica da AE6 (antiga ADO), sendo responsável 

pela coordenação técnica, integração e alinhamento dos processos de 

planejamento, monitoramento, controle e avaliação da estratégia 

organizacional nos diversos níveis. 

D. (    ) Meta é o mecanismo destinado à avaliação do desempenho da Organização 

no alcance de um objetivo estratégico, em seu todo ou em parte. 
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26ª QUESTÃO – De acordo com a Resolução Conjunta n. 4.338, de 04/09/14, que 
dispõe sobre os parâmetros para declaração de ação legítima, analise as assertivas 
abaixo: 
 
I - A competência para declarar a ação legítima é da Autoridade Militar que detém o 

poder disciplinar, nos termos do art. 45 do CEDM, sobre o militar acusado da 

prática do crime. 

II - O ato administrativo que declarar a legitimidade da ação produzirá os seus efeitos 

com retroação à data do fato que a motivou. 

III - Nos fatos envolvendo militares lotados em Unidades distintas, caberá 

privativamente à Autoridade Militar que detiver o poder disciplinar sobre todos os 

militares manifestar-se acerca da legitimidade da ação. 

IV - Os encarregados de IPM deverão, no relatório, emitir seu parecer quanto à 

possibilidade de declaração da legitimidade da ação do militar investigado. 

V - A declaração da ação legítima não obsta ao indiciamento do militar investigado 

pela Autoridade de Polícia Judiciária Militar competente para emanar o ato de 

homologação/avocação de IPM. 

 
Estão CORRETAS as assertivas: 
 
A. (   )  I, II e IV, apenas. 
B. (   )  II, III e V, apenas. 
C. (   )  I, III e IV, apenas. 
D. (   )  Todas as assertivas estão corretas. 
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DOUTRINA OPERACIONAL 

 
27ª QUESTÃO – Com relação à atuação da PMMG na Segurança Pública, mormente 
no tocante à sua missão institucional e identidade organizacional, previstas na Diretriz 
Geral para Emprego Operacional da PMMG nº 3.01.01/2016-CG (DGEOp), enumere a 
segunda coluna de acordo com a primeira. 
 

(1) Funcionam como sinalizadores dos pontos de 

atuação, onde o êxito é fundamental para o 

cumprimento da missão e o alcance da visão de 

futuro. 

 (    ) Visão 

(2)  Sermos reconhecidos como referência na 

produção de segurança pública, contribuindo 

para a construção de um ambiente seguro em 

Minas Gerais. 

 (    ) Missão 

(3)  Representatividade, respeito, lealdade, disciplina, 

ética, justiça e hierarquia. 

 (    ) Valores 

(4)  Promover segurança pública por intermédio da 

polícia ostensiva, com respeito aos direitos 

humanos e participação social em Minas Gerais. 

 (    ) Objetivos 

estratégicos 

 

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

cima para baixo. 

 

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

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

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

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

 

28ª QUESTÃO – De acordo com o previsto na DGEOp, o modelo de gestão 

operacional por resultados na PMMG, que privilegia uma administração operacional 

fundamentada na definição de resultados a alcançar, é norteado pelos objetivos 

desejáveis para a atividade-fim elencados abaixo, EXCETO:  

 

A. (   )  Ênfase na repressão qualificada, com a utilização das forças de reação do 

Comando-Geral.  

B. (   )  Emprego das Unidades de Recobrimento como potencializadoras das UEOp 

de área da capital e do interior do Estado. 

C. (   )  Otimização da administração operacional nas frações e unidades básicas de 

policiamento. 

D. (   )  Planejamento e execução das atividades de polícia ostensiva com maior 

especificidade, oferecendo serviços adequados de acordo com as demandas 

locais. 
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29ª QUESTÃO – De acordo com a DGEOp, a coordenação e o controle são atividades 
realizadas pelos níveis estratégico, tático e operacional da PMMG, com o objetivo de 
permitir aos comandos, em todos os escalões, avaliar, orientar, corrigir desvios e colher 
subsídios para o aperfeiçoamento contínuo, por meio do acompanhamento do 
desenvolvimento de atividades relacionadas aos diversos setores da Organização. 
Nesse sentido, pode-se afirmar que: 
 
I - O controle direto (imediato) é realizado por intermédio do acompanhamento 

concomitante com a execução das atividades, enquanto o controle indireto 
(mediato) é realizado por intermédio da análise de relatórios, mapas, rotinas dos 
sistemas informatizados, planos e ordens e outros documentos produzidos. 

II - Os seminários têm a finalidade de harmonização de ações, conjugação de 
esforços, discussão e análise de problemas de interesse da segurança pública, 
onde são abordados assuntos ligados à doutrina da PMMG, sendo assim, não se 
enquadram no rol das atividades de Coordenação e Controle. 

III - O grau de iniciativa, dedicação e empenho do coordenador do turno operacional 
influenciará de forma decisiva no desempenho e comportamento dos militares sob 
o seu comando. 

IV - Compete ao SICOR-PMMG exercer as atividades de prevenção, investigação, 
controle e correção dos desvios de conduta dos policiais militares e garantir a todo 
cidadão a adoção de providências em razão de questionamentos e denúncias 
formuladas junto à PMMG. 

 
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. 

 
30ª QUESTÃO – Levando-se em conta os princípios básicos da Polícia Comunitária, 
contidas na Diretriz para a Produção de Serviços de Segurança Pública (DPSSP) nº 
3.01.06/11- CG, que regula a aplicação da filosofia de Polícia Comunitária pela PMMG, 
marque a alternativa CORRETA. 
 
A. (    ) Apesar da comprovada eficácia da filosofia de Polícia Comunitária, não se 

pode priorizar a atuação preventiva em detrimento ao emprego repressivo da 

PMMG, sob pena de se colocar em dúvida a capacidade de resposta da 

Corporação.  

B. (    ) Dentre os grupos sociais que devem ter atenção especial segundo a filosofia 

de Polícia Comunitária, não se enquadram os grupos vulneráveis, pois estes já 

se encontram inseridos dentro do contexto da filosofia de Direitos Humanos.  

C. (    ) Para que a Polícia Comunitária funcione adequadamente é fundamental uma 

descentralização da estrutura dos órgãos de segurança pública, de forma a 

possibilitar a integração e interação entre eles e a comunidade.   

D. (    ) Apesar da filosofia de Polícia Comunitária preceituar a integração entre os 

diversos órgãos e atores envolvidos no problema identificado, a Polícia Militar 

não necessita participar da busca de soluções, uma vez que há outros órgãos 

públicos envolvidos. 
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31ª QUESTÃO – Polícia Comunitária é uma filosofia e uma estratégia organizacional 
que proporciona uma nova parceria entre a população e a polícia. Tal parceria se 
baseia na premissa de que tanto a polícia quanto a comunidade devem trabalhar juntas 
para identificar, priorizar e resolver problemas. De acordo com os componentes 
previstos na DPSSP nº 3.01.06/11- CG, que regula a aplicação da filosofia de Polícia 
Comunitária pela PMMG, enumere a segunda coluna de acordo com a primeira. 
 

(1) É a reunião de uma ou mais pessoas para um fim 

de interesse comum, ou ação de mais de um ator 

para alcançar um objetivo comum a todos os 

atores sociais; 

 (    ) Filosofia 

(2)  Definido basicamente como uma questão 

levantada para consideração, discussão, decisão 

ou busca de solução; 

 (    ) Estratégia 

(3)  É a arte de usar os meios disponíveis ou as 

condições que se apresentam para atingir 

determinados objetivos, ou também, forma de 

fazer, de utilizar recursos para atingir certa 

finalidade; 

 (    ) Parceria 

(4)  Pode ser definida como o estudo geral sobre a 

natureza das coisas e suas relações entre si, ou 

ainda, como uma forma de compreender e 

pensar sobre determinado assunto. 

 (    ) Problema 

 

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

cima para baixo. 

 

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

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

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

D. (    ) 3, 1, 4, 2. 
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32ª QUESTÃO – A Doutrina de Direitos Humanos na PMMG, regulada pela DSSP nº 

3.01.05/2010-CG, prevê, dentre outros, o procedimento adotado pelo policial militar 

para a proteção dos Direitos Humanos dos grupos vulneráveis, minorias e vítimas. De 

acordo com a Diretriz mencionada, analise as assertivas abaixo no que se refere à 

conceituação e diferenciação entre grupos vulneráveis e minorias.  

 

I - O conceito de minoria refere-se à desvantagem numérica, quantitativa de 

determinada população, ao passo que o conceito de grupos vulneráveis diz 

respeito a sua posição de domínio ou dominado. 

II - O povo cigano se enquadra como exemplo de grupos vulneráveis, considerando 

suas características especiais e demandas ainda não atendidas, como direito à 

cidadania brasileira, o acesso ao registro civil, dentre outros. 

III - Os “Grupos Vulneráveis” são pessoas que podem fazer parte de uma minoria 

étnica, mas, dentro dessa minoria, têm uma característica que as difere das 

demais. 

IV - A diferença básica é que as minorias limitam-se aos aspectos étnicos, linguísticos e 

religiosos, enquanto os grupos vulneráveis estão relacionados com características 

especiais como tenra idade, gênero, idade avançada, orientação sexual, deficiência 

física ou sofrimento mental. 

 

Estão CORRETAS as assertivas: 

 

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

B. (   )  III e IV, apenas. 

C. (   )  II e III, apenas. 

D. (   )  I e II, apenas. 

 

33ª QUESTÃO – Na atividade profissional, o policial militar lida com diversas situações 
caracterizadas por diferentes níveis de risco e complexidade. Cada momento exigirá 
dele uma habilidade de antecipar e reagir ao perigo e atuar em um estado de prontidão 
diferente. De acordo com os estados de prontidão previstos no Manual Técnico-
Profissional nº 3.04.01/2013-CG (Caderno Doutrinário 1), marque a alternativa 
CORRETA: 
 

A. (   )  Mesmo nos horários de folga ou descanso o policial militar não poderá estar 
no estado relaxado, pois colocará em risco sua integridade física e de sua 
família.  

B. (   )  No estado de atenção o policial militar deverá estar preparado para empregar 
ações de respostas adequadas, pois o confronto é iminente. 

C. (   )  O preparo mental e o treinamento técnico recebido possibilitarão ao policial 
militar condições de realizar sua defesa e a de terceiros e decidir 
adequadamente, exceto em situações de emergência, cujas circunstâncias 
superam a capacidade técnica do policial militar. 

D. (   )  O estado de prontidão do policial militar é considerado tão fundamental 
quanto os equipamentos e armamentos colocados à sua disposição no 
serviço ou patrulhamento.   
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34ª QUESTÃO – No que diz respeito aos procedimentos e circunstâncias para o 

disparo de arma de fogo pelo policial militar, previstos no Caderno Doutrinário 1, é 

CORRETO afirmar que: 

 

A. (   )  O disparo de advertência e o disparo contra animais não são previstos como 

procedimento policial, pois pode ricochetear e também provocar lesões ou 

morte.  

B. (   )  Por questões de segurança própria e de terceiros, o policial militar jamais deve 

utilizar a arma de fogo para diminuir a luminosidade de um ambiente, romper a 

fechadura de uma porta ou outros obstáculos. 

C. (   )  No caso de disparos de dentro da viatura policial militar em movimento, ou 

contra veículos em fuga, a regra é não atirar, mesmo em circunstâncias em que 

a vida de terceiros se encontra em grave e iminente risco e essa seja a única 

opção do policial para eliminar o risco. 

D. (   )  Nas operações de controle de distúrbio civil o policial militar que estiver 

encarregado da segurança da equipe (grupo ou pelotão) poderá disparar sua 

arma de fogo em circunstâncias excepcionais.   

 

35ª QUESTÃO – As posições de contenção, que são posturas que deverão ser 

adotadas pelo abordado na busca pessoal minuciosa, objetivam a garantia de 

segurança aos policiais militares e a eficiência da revista, o que pode variar de acordo 

com o nível de risco e o ambiente. Nesse sentido, com relação às posições de 

contenção previstas no Caderno Doutrinário 2, aprovado pela Resolução nº 4.151, de 

09 de junho de 2011, marque a alternativa CORRETA: 

 

A. (   )  Na posição de contenção 2 (abordado em pé, com apoio) o PM Verbalizador 

determinará que o abordado caminhe até uma superfície vertical (paredes, 

muros, etc.) e fique de costa para ela, com as pernas abertas e afastadas, 

braços abertos.  

B. (   )  Na posição de contenção 1 (abordado em pé, sem apoio) será empregada 

quando não houver apoio para o abordado encostar as mãos. Nesta 

abordagem, na fase de verbalização, o PM Verbalizador deverá se identificar 

como policial militar e determinará: que o abordado coloque as mãos sobre a 

testa; que entrelace os dedos; que se vire de costas; e que abra as pernas.   

C. (   )  Na posição de contenção 3 (abordado de joelhos) é indicada quando o número 

de abordados for maior do que o número de policiais militares e quando o 

abordado se apresentar cooperativo e submisso, obedecendo as ordens 

emanadas pela equipe de militares.  

D. (   )  A posição de contenção 4 (abordado deitado) é indicada para os casos em que 

o abordado apresente potencial perigo para a equipe policial. Dessa forma, na 

fase de revista, o PM Revistador, com a arma na mão pronta para uso, deverá 

se aproximar pelo lado em que o abordado não estiver olhando e certificará 

sobre a existência do fato motivador da abordagem. 
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36ª QUESTÃO – No que se refere à Resolução nº 4.605/2017-CG, de 28 de setembro 
de 2017, que dispõe sobre o Portfólio de Serviços da Polícia Militar de Minas Gerais, 
marque a alternativa CORRETA: 
 

A. (   )  O policiamento a pé (PA), um dos serviços destinados ao Policiamento 
Ostensivo Geral (POG), consiste na movimentação de policial militar, atuando 
isoladamente ou não, em áreas residenciais, centros comerciais, praças 
públicas, pontos turísticos ou locais de grande presença de pessoas nas 
atividades cotidianas, segundo um planejamento alicerçado na análise 
criminal e nos conhecimentos produzidos pela inteligência de segurança 
pública. 

B. (   )  O Grupo Especializado de Recobrimento (GER), um dos serviços destinados 
ao policiamento especializado, é composto por guarnições formadas por 03 
(três) policiais militares e tem como objetivo principal o recobrimento às 
atividades de policiamento apenas nas áreas de Batalhões. 

C. (   )  O Grupo Tático Rodoviário (GTR) é uma equipe composta por 04 (quatro) 
policiais militares, devidamente equipados e armados, que atuam em viaturas 
de pequeno porte e tem como objetivo principal o patrulhamento ostensivo 
das rodovias de forma preventiva e repressiva a atos criminosos de qualquer 
natureza que atentem à ordem pública e à incolumidade das pessoas.  

D. (   )  O Grupo Especial de Policiamento em Área de Risco (GEPAR) são 
guarnições integradas por 03 (três) ou 04 (quatro) policiais militares em 
veículos de quatro rodas, com emprego em áreas de risco ou comercial. É um 
serviço essencial nos Batalhões e Companhias Independentes em todo o 
Estado. 

 
 
37ª QUESTÃO – No que se refere à Instrução nº 3.03.21/2017-CG, de 20/09/17, que 
regula o emprego das Bases do Projeto Segurança Comunitária, vinculado ao 
Programa Mais Segurança, do Governo de Minas Gerais, marque a alternativa 
CORRETA: 
 
A. (   )  Uma das atribuições dos motociclistas é a realização do policiamento 

comunitário, através do patrulhamento preventivo no setor de atuação, 
orientado pelo cartão programa confeccionado periodicamente pelo 
Comandante do Setor/Companhia, ficando dispensado de realizar o 
patrulhamento repressivo, este de responsabilidade das Patrulhas de 
Operações. 

B. (   )  As Bases deverão gerar o respectivo Relatório de Atividades (RAT), de 
natureza Y15.060 (Operação da Base Comunitária Móvel), para cada 
emprego operacional, sendo que as motos a elas agregadas serão lançadas 
no turno à disposição do oficial CPU, sem restrição de empenho. 

C. (   )  Uma das atribuições do Comandante do Setor, função atinente ao posto de 
oficial subalterno, é fazer-se presente na Base, principalmente nos horários 
identificados como de maior incidência criminal e/ou de maior demanda 
operacional, visando avaliar a qualidade de atendimento e a produtividade 
das equipes da BC. 

D. (   )  O efetivo empregado será de quatro policiais militares por turno de serviço, 
diariamente. A Base deverá, prioritariamente, funcionar com a totalidade dos 
policiais militares, exceto em caso de indisponibilidade, oportunidade em que 
o próprio oficial CPU providenciará a substituição do militar. 
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38ª QUESTÃO – A Gestão de Desempenho Operacional surgiu da necessidade de 

estabelecer na PMMG uma metodologia científica de análise do fenômeno criminal, 

indicação de respostas/ações para contenção e minoração da problemática de 

aumento criminal e do grau de insegurança da população. Nesse sentido, de acordo 

com a Diretriz nº 3.01.07/2017, de 08 de dezembro de 2017, marque “V” para a (s) 

assertiva (s) verdadeira (s) e “F” para a (s) falsa (s) e, ao final, responda o que se pede: 

 

(    ) No primeiro nível de reuniões de Gestão do Desempenho Operacional (nível 

operacional), os comandantes de companhias e de pelotões se reúnem, 

mensalmente, com os seus comandantes de unidades. 

(    ) O segundo nível de reuniões de Gestão do Desempenho Operacional (nível 

tático), consiste em reuniões bimestrais com apresentação de dados e 

informações das Unidades de Execução Operacional (UEOp) aos respectivos 

comandantes de Unidade de Direção Intermediária (UDI). 

(    ) O terceiro e último nível da GDO consiste na apresentação de comandantes 

de UEOp pré-selecionados ao Comando-Geral, acompanhados dos 

respectivos comandantes de UDI, o que ocorrerá de forma semestral. 

(    ) Os indicadores de Ações Qualificadas são: Índice de Apreensão de Armas de 

Fogo (IAF); Taxa de Reação Imediata aos Crimes Violentos (TRI); Repressão 

Qualificada da Violência (RQV) e o Índice de efetividade no cumprimento de 

demandas geradas via Disque Denúncia Unificado. Destes, somente o último 

(Índice de efetividade no cumprimento de demandas geradas via Disque 

Denúncia Unificado) não tem a Diretoria de Apoio Operacional - DAOP como 

UDI gestora.  

(    ) Os indicadores de ações preventivas visam aferir quantitativamente as ações 

desenvolvidas pela PMMG junto aos cidadãos e à comunidade, por meio de 

reuniões comunitárias e de visitas tranquilizadoras, com foco na filosofia de 

Polícia Comunitária, sendo: Interação comunitária e realização de Operação 

Lei Seca (ROLS). Ambos os indicadores são gerenciados pela Diretoria de 

Apoio Operacional – DAOP. 

 

Marque a alternativa que contém a sequência CORRETA de respostas, na ordem de 
cima para baixo: 
 
A. (   )  V, F, F, V, F. 
B. (   )  F, V, F, F, V. 
C. (   )  V, F, V, V, F. 
D. (   )  F, V, F, V, V. 
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39ª QUESTÃO – Com relação à Instrução nº 3.03.22/2017-CG, de 28 de setembro de 
2017, que padroniza o estacionamento e o posicionamento de viaturas e da Guarnição 
Policial Militar, marque a alternativa CORRETA: 
 
A. (   )  As viaturas policiais militares deverão ser estacionadas em via pública, 

preferencialmente, de maneira ostensiva, com o giroflex e sirene ligados, 
obedecendo as normas de trânsito. 

B. (   )  Nas ações policiais rotineiras e operações policiais preventivas, a viatura será 
posicionada, necessariamente, entre 20º e 60º em relação à guia da calçada 
ou do acostamento, com a frente voltada para o sentido de circulação da via, 
dispositivos luminosos desligados, e de modo a possibilitar uma saída 
emergencial da equipe ou pronta-resposta. 

C. (   )  No atendimento de ocorrências e operações PM de resposta o local de 
posicionamento da viatura será analisado de acordo com a natureza da 
ocorrência/operação, informações transmitidas à guarnição, avaliação de 
riscos e demais análises de vulnerabilidade ou situações críticas/ sensíveis 
envolvidas, não havendo qualquer relevância a quantidade de policiais 
militares envolvidos e o tipo de viatura utilizada. 

D. (   )  O estacionamento de viaturas no interior de aquartelamentos da PMMG 
deverá ser regulado pelo Plano de Estacionamento de cada Unidade/Fração, 
o qual estará subordinado e alinhado ao Plano de Segurança do Quartel, 
devendo ser destinado 5% do total das vagas para idosos e 2% para pessoas 
com deficiência física ou mobilidade reduzida, observando-se o mínimo de 
(01) uma vaga para cada grupo específico, as quais deverão ser posicionadas 
de forma a garantir a melhor comodidade e mobilidade a essas pessoas. 

 
40ª QUESTÃO – A prática de filmagem por policiais militares de suas atuações em 
ocorrências policiais tem sido bastante utilizada por meio das modernas tecnologias 
disponíveis, principalmente nos smartphones. Nesse sentido, com relação ao 
Memorando nº 30.669.2/15 - EMPM, de 03 de dezembro de 2015, que trata da 
filmagem de ocorrência policial e divulgação de imagem de terceiros, marque a 
alternativa CORRETA:  
 
A. (   )  O referido Memorando vem alertar a importância de se avaliar a hora e o local 

adequados para a utilização das ferramentas advindas com as tecnologias 
móveis, sendo seguro o uso, sem qualquer restrição, de um dispositivo de 
filmagem em uma das mãos e, ao mesmo tempo, o uso da arma de fogo ou 
um IMPO na outra mão. 

B. (   )  O referido Memorando vem alertar uma questão relacionada à segurança, ou 
seja, o policial militar deve estar cônscio de que não deve comprometer a 
segurança própria e de terceiros em detrimento de preocupação com registro 
de imagens. 

C. (   )  De acordo com o referido Memorando, fica autorizado, até a normatização, o 
uso em serviço de dispositivos de filmagem de mãos livres, desde que seja 
nas cores heráldicas da PMMG (vermelho goles, azul blau e amarelo ouro). 

D. (   )  O referido Memorando chama a atenção da necessidade do policial militar 
durante o serviço de manter-se no estado de prontidão denominado alerta, 
estando apto a evoluir para os estados de atenção e alarme, em face de 
alguma circunstância que traga para si ou para outrem alguma ameaça. 
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