
 
  
 

 
 

 

PROCESSO SELETIVO INTERNO PARA O CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO 
ESTRATÉGICA DE SEGURANÇA PÚBLICA DA POLÍCIA MILITAR PARA O ANO DE 2018 

(CEGESP/2018) – TURMA I e II 
 

CEGESP/2018 – TURMA I E II 
 (Edital n. 14/2017, de 14 de novembro de 2017). 

 
Legislação Jurídica, Legislação Institucional e Doutrina Operacional.  

 
NOME: ______________________________________________________________. 
 
CPF: __________________________________IDENTIDADE: __________________. 
 
CIDADE PROVA: _______________________________ SALA: ________________. 
 
ESCOLA: _____________________________________________ DATA: 07/02/2018 
 

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 (cento) 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. 

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

exclusivamente para uso de sanitários ou bebedouros, após 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 INSTITUCIONAL 
 
 

01ª QUESTÃO – Em relação à competência para aplicação das sanções 
disciplinares, prevista na Lei Estadual 14.310/02 (dispõe sobre o Código de Ética e 
Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais - CEDM), analise as assertivas 
abaixo: 
 
I. O Governador do Estado tem competência para aplicar sanção disciplinar em 

relação àqueles que estiverem sujeitos ao CEDM, independente se o militar for da 
Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) ou do Corpo de Bombeiros de Militar de 
Minas Gerais (CBMMG); 

II. O Corregedor tem competência para aplicar sanção disciplinar em relação aos 
militares da respectiva Instituição Militar Estadual (IME) sujeitos ao CEDM, ainda 
que mais antigos, exceto o Comandante-Geral, o Chefe do Estado-Maior 
(Subcomandante-Geral) e o Chefe do Gabinete Militar; 

III. No caso de ocorrência disciplinar na qual se envolvam militar das Forças Armadas 
e militares estaduais, a autoridade competente das IMEs deverá tomar as medidas 
disciplinares referentes àqueles que lhe são subordinados. 

IV. Quando duas autoridades de postos diferentes, ambas com ação disciplinar sobre 
o militar, conhecerem da falta, competirá sempre à de posto mais elevado punir. 

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

 
 

02ª QUESTÃO – Para fins de submissão a Processo Administrativo Disciplinar (PAD) 
analise as assertivas abaixo em relação aos atos que afetam a honra pessoal ou o 
decoro da classe nos termos do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado 
de Minas Gerais (CEDM): 
 
I. Praticar ato atentatório à dignidade da pessoa ou que ofenda os princípios  da 

cidadania e dos direitos humanos, devidamente comprovado em procedimento 
apuratório; 

II. Faltar publicamente, fardado, de folga ou em serviço, com o decoro pessoal, dando 
causa a grave escândalo que comprometa a honra pessoal e o decoro da classe; 

III. Exercer coação ou assediar pessoas com as quais mantenha relações funcionais; 
IV. Fazer uso do posto ou da graduação para obter ou permitir que terceiros obtenham 

vantagem pecuniária indevida. 
 
Estão CORRETAS as assertivas: 
 
A. (     ) I, II e III apenas. 
B. (     ) I, II, e IV apenas. 
C. (     ) III e IV apenas. 
D. (     ) Todas estão corretas. 
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03ª QUESTÃO – Observe os arts. 163 e 187, caput e § 1º, do Estatuto dos Militares 
do Estado de Minas Gerais (EMEMG): 
 
“Art. 163 - Não se computará como tempo de serviço:  
I - o de licença para tratamento de saúde que exceda de 90 (noventa) dias no decurso 
de 12 (doze) meses;  
II - o de licença concedida por qualquer outro motivo;  
III - o de deserção e o de ausência do quartel por mais de 48 (quarenta) e oito horas;  
IV - prisão disciplinar, com prejuízo do serviço;  
V - o de prisão preventiva em processo de que resulte condenação, e o de 
cumprimento de pena criminal, transitada em julgado. 
[...] 
 
Art. 187. Não é computado, para fins de promoção, o tempo de:  
I - licença para tratar de interesse particular, sem vencimento;  
II - ausência, extravio e deserção;  
III - privação ou suspensão de exercício de cargo ou função, nos casos previstos em 
lei;  
IV - cumprimento de sentença penal ou de prisão judicial;  
V - interdição judicial;  
VI - exercício de cargo público civil temporário, salvo para promoção por antiguidade.  
 
§ 1º O Oficial que se encontrar em qualquer das situações previstas neste artigo, por 
períodos contínuos ou não, a cada ano completado, contado o tempo de 
arredondamento, será remanejado para turma posterior e terá seu ano-base alterado.” 
 
Considerando os comandos normativos acima e o contido no EMEMG, analise as 
assertivas: 
 
I. Para fins de arredondamento, previsto no art. 167, §1º, do EMEMG, considerar-se-

á o período superior a 182 (cento e oitenta e dois dias) igual a 1 (um) ano; 
II. Aplica-se às promoções de praças por merecimento, por antiguidade e por tempo 

de serviço o previsto no art. 187 do EMEMG; 
III. A licença para tratamento de saúde que exceder 90 (noventa) dias no decurso de 

12 (doze) meses não influenciará o cômputo temporal para fins de promoção por 
tempo de serviço devida aos soldados de 1ª Classe e aos Cabos; 

IV. Não serão computados como efetivo serviço para fins de promoção por tempo de 
serviço devida aos soldados de 1ª Classe e aos Cabos as situações previstas nos 
incisos do art. 187 do EMEMG. 

 
Estão CORRETAS as assertivas: 
 
A. (     ) Todas estão corretas. 
B. (     ) I, II e III apenas. 
C. (     ) I, II, e IV apenas.  
D. (     ) III e IV apenas.  
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04ª QUESTÃO – Nos termos do Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais 
(EMEMG), serão organizados anualmente "almanaques" da Polícia Militar, contendo a 
relação nominal de oficiais, aspirantes a oficial e graduados da ativa, distribuídos pelos 
respectivos quadros, de acordo com a antiguidade dos postos e graduações. 
Observado o EMEMG, marque a alternativa CORRETA: 
 
A. (     ) São quadros da Polícia Militar: QO-PM, QOA-PM, QOC-PM, QOE-PM, QOS-

PM, QOCPL-PM, QP-PM, QPE-PM. 
B. (     ) Poderão concorrer ao CHO os Subtenentes, os 1ºs-Sargentos e os 2ºs-

Sargentos com CASP que tenham, no mínimo, quinze anos e, no máximo, 
vinte e quatro anos de efetivo serviço na instituição militar estadual até a 
data da matrícula.  

C. (     ) Os militares pertencentes ao QOS-PM, ao QOE-PM e ao QPE-PM poderão 
ser aproveitados na atividade-fim da Polícia Militar em circunstâncias 
especiais ou extraordinárias. 

D. (     ) O QOC-PM será preenchido por militares pertencentes tanto QP-PM, quanto 
pelo QPE-PM, mediante aprovação no Curso de Habilitação de Oficiais - 
CHO. 
 
 

05ª QUESTÃO – Com base na Instrução Conjunta de Corregedorias n. 01 
(ICCPM/BM n. 01/14), que padroniza as atividades administrativas e disciplinares, 
marque a alternativa CORRETA: 
 
A. (     ) Por uma única conduta ilícita, o militar poderá ser responsabilizado na esfera 

penal militar, penal comum, cível e administrativa disciplinar, sem que uma 
interfira noutra, salvo quando na penal decidir-se pela inexistência do fato ou 
pela negativa de autoria.  

B. (     ) Na apresentação às Unidades Militares, o militar notificado/requisitado como 
testemunha ou vítima, investigado/acusado, preso ou não, poderá 
comparecer com o uniforme da atividade ou em trajes civis, se solicitado 
anteriormente, mas deverá desarmar-se antes do início de sua oitiva. 

C. (     ) A coação constitui uma forma de constrangimento e de violência, praticada 
física (material) ou moralmente pelo superior estritamente em face do 
subordinado.  

D. (     ) A transgressão do art. 15, III, do CEDM (deixar de observar princípios de 
boa educação e correção de atitudes) é configurada tanto em situação de 
serviço, quanto nas situações da vida particular do militar, 
independentemente dos reflexos para a PMMG. 
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06ª QUESTÃO – Com base na Instrução Conjunta de Corregedorias n. 02, que 
padroniza as atividades de Polícia Judiciária Militar no âmbito da PMMG e CBMMG 
(ICCPM/BM n. 02/14), analise as assertivas: 
 
I. Quando o subordinado der voz de prisão em flagrante delito a um superior, aquele 

deverá reter o preso no local até que este possa ser conduzido por um militar 
mais antigo ou seu superior hierárquico; 

II. Os militares envolvidos diretamente em ocorrências com resultado letal deverão 
ser afastados temporariamente do serviço operacional e encaminhados, de 
imediato, ao serviço psicológico; 

III. Em virtude da limitação constitucional, somente é possível a detenção do 
indiciado no caso de crime propriamente militar, não podendo ser aplicada a 
militares que estejam na condição de investigados, de testemunhas, ou nos 
crimes impropriamente militares (aqueles também previstos na legislação penal 
comum); 

IV. Em caso de alegações (denúncias, reclamações, queixas, representações, 
requisições e outras de mesma natureza) oriundas do público interno e externo, 
de autoridades públicas e civis, noticiando desvio de conduta praticada por 
militares, que se enquadrem, em tese, em indícios de autoria e materialidade de 
crime militar, a instauração de IPM deverá, necessariamente, ser precedida de 
Levantamento Inicial (LI) ou de um Relatório de Investigação Preliminar (RIP), 
com a finalidade de investigar o fato. 
 
 

Estão CORRETAS as assertivas: 
 
A. (     ) I, II, e IV apenas.  
B. (     ) I, II e III apenas. 
C. (     ) Todas estão corretas. 
D. (     ) III e IV apenas. 
 
 
07ª QUESTÃO – Resolução Conjunta n. 4.338, de 04 de julho de 2014, dispõe sobre 
os parâmetros para declaração de ação legítima de militares estaduais em 
conformidade com o § 4º do art. 203 da Lei Estadual n. 5.301/69 (EMEMG).  A 
declaração da ação legítima decorrerá de uma análise técnico-jurídica de cada fato 
concreto e dar-se-á de acordo com o livre convencimento racional da Autoridade Militar 
competente, quando constatar que restou evidenciado que o militar acusado da prática 
dos crimes listados no art. 203, IX, do EMEMG, incidiu determinadas hipóteses.  
 
Marque a alternativa que contenha a hipótese CORRETA que ampara a decisão do 
Comandante sobre a declaração da ação legítima: 
 
A. (     ) Restar provada a inexistência do fato criminoso imputado ao militar 

(inexistência de crime). 
B. (     ) O militar praticou a conduta amparada por causa legal que exclua o crime 

(excludentes de tipicidade, ilicitude e culpabilidade), não sendo permitida a 
verificação de causa supralegal. 

C. (     ) Houver indícios de que o militar não concorreu para a infração penal 
(negativa de autoria). 

D. (     ) Nos crimes culposos de qualquer natureza. 



CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO ESTRATÉGICA DE SEGURANÇA PÚBLICA DA POLÍCIA MILITAR – CEGESP/2018 – TURMAS I e II 
 
 

 CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO – A BUSCA PELA EXCELÊNCIA EM CONCURSOS.                       6 

08ª QUESTÃO – Em relação à Resolução n. 4.605, de 28 de setembro de 2017, que 
dispõe sobre o Portfólio de Serviços da Polícia Militar de Minas Gerais, analise as 
assertivas abaixo: 
 
I. O Policiamento velado passa a compor a grade de serviços constantes no 

policiamento ostensivo geral, policiamento especializado, policiamento de meio 
ambiente e trânsito. Entretanto, em todas as hipóteses, possui caráter eletivo, não 
essencial; 

II. Grupo Especializado em Recobrimento (GER) - é composto por Guarnições 
formadas por 04 (quatro) policiais militares e tem como objetivo principal o 
recobrimento às atividades de policiamento nas áreas de Batalhões e Companhias 
Independentes das Regiões do interior do Estado;  

III. A Patrulha Rural passa, também, a compor a grade de ativação dos serviços 
destinados ao Policiamento de Meio Ambiente em caráter essencial; 

IV. Patrulha de Prevenção Ativa (PPA) – Equipes destinadas à prevenção policial por 
intermédio do policiamento preventivo, atuando com 02 (dois) policiais militares em 
viatura de quatro rodas, emprego precedido de análise criteriosa do mapeamento 
criminal, visando, acima de tudo, a segurança do cidadão de bem e prevenção 
delitiva.  

 
Estão CORRETAS as assertivas: 

 
A. (     ) I, II, e IV apenas. 
B. (     ) I, II e III apenas. 
C. (     ) Todas estão corretas. 
D. (     ) III e IV apenas. 

 
 

09ª QUESTÃO – A Resolução n. 4.085, de 11 de maio de 2010, 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. 
Observada esta resolução, marque a alternativa CORRETA: 
 
A. (     ) A aquisição de arma de fogo, munição e colete à prova de balas, para uso 

próprio é direito, apenas, do militar da ativa e da reserva remunerada. 
B. (     ) Não será deferida a autorização para a aquisição de arma de fogo, munição 

ou colete à prova de balas ao militar da reserva remunerada e ao reformado 
que se tiver sido dispensado ou licenciado, durante o serviço ativo, do uso e 
do manuseio de armamento, por mais de dois anos, contínua ou 
alternadamente, nos últimos dois anos anteriores à transferência para a 
reserva ou à reforma. 

C. (     ) É situação impeditiva à autorização interna da PMMG para o militar adquirir 
arma de fogo, munição ou colete à prova de balas, o fato de 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, independente de verificação de indícios de excludente 
de ilicitude ou culpabilidade. 

D. (     ) Ao militar que se envolver em ação militar legítima, da qual resultar em 
apreensão da arma de fogo institucional, poderá ser concedido novo Porte 
Especial de Arma de Fogo, de imediato, a critério do Comandante e 
observados os demais requisitos. 
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10ª QUESTÃO – Segundo a Instrução n. 3.03.21/17- CG, que regula o emprego das 
Bases do Projeto “Segurança Comunitária”, vinculado ao programa “Mais 
Segurança”, do Governo de Minas Gerais, as Bases do projeto “Segurança 
Comunitária” são veículos do tipo van, equipados com câmeras de 
videomonitoramento, rádios digitais e equipamentos de segurança, suplementadas por 
motocicletas que farão o patrulhamento nos setores, em reforço ao policiamento 
ordinário já realizado naquele espaço. A partir da referida Instrução, marque a 
alternativa CORRETA: 
  
A. (     ) A setorização é uma metodologia de segurança com foco tanto preventivo, 

quanto repressivo, cujo procedimento consiste em organizar o local de 
policiamento com objetivo de atuar especificamente junto à comunidade, em 
atenção aos problemas que afetam a segurança pública e defesa social 
daquele território/espaço. 

B. (     ) Em caso de indisponibilidade da Base, o Comandante da Companhia, em 
último caso, deverá escalar o efetivo de, pelo menos, um (1) policial a pé 
(POG) no local destinado à Base, no mesmo turno de serviço, a fim de não 
se perder a referência com a comunidade local. 

C. (     ) A implantação das Bases de Segurança Comunitária dar-se-á por meio da 
setorização, estabelecendo como critérios, características socioeconômicas, 
demográficas, culturais, e, principalmente, a concentração de crimes 
violentos, em estrita observância aos problemas de segurança pública.  

D. (     ) À exceção de visitas tranquilizadoras, os motociclistas poderão atender às 
demandas de Segurança Pública determinadas pelo Comandante do Setor 
devido à sua mobilidade, uma vez que a Base Comunitária ficará durante 
todo o turno estacionada no local previamente estabelecido. 
 

11ª QUESTÃO – A Resolução n. 3.854, de 26 de maio de 2006, disciplina o emprego 
da informática e a utilização dos equipamentos e da infraestrutura de Tecnologia 
da Informação na PMMG. Tem como objetivo disciplinar e padronizar a utilização dos 
recursos de infra-estrutura de Tecnologia da Informação (TI) e o fluxo de informações 
provenientes desta estrutura na Polícia Militar de Minas Gerais, aqui incluídas todas as 
suas Unidades e Frações. Considerando o prescrito na Resolução 3.854/2006, marque 
a alternativa CORRETA: 
  
A. (     ) É proibido, sob quaisquer circunstâncias, usar computadores e redes da 

PMMG para difamar, caluniar, injuriar ou molestar outras pessoas. 
B. (     ) São considerados usuários autorizados dos sistemas e recursos 

computacionais e de redes de informática todos os integrantes da PMMG, 
civis e militares, excluídos os empregados de empresas contratadas para 
prestarem serviços e aqueles utilizem estes recursos indiretamente. 

C. (     ) Por não se tratar de atividade inerente as Unidades da PMMG, é vedado o 
desenvolvimento de Sistemas de Informação, sem avaliação técnica da 
Diretoria de Tecnologia e Sistemas, exceto para uso interno e exclusivo da 
respectiva Unidade. 

D. (     ) A utilização dos recursos e infra-estrutura de TI deve estar relacionada a 
atividade pública prestada pela Polícia Militar, ficando terminantemente 
proibido o seu emprego na execução de tarefas particulares, exceto a 
publicação ou transmissão de informações de assuntos não relacionados às 
atividades de serviço em virtude de casos excepcionais. 
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12ª QUESTÃO – Em relação à 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, analise as assertivas abaixo: 
 
I. Cabe ao Comandante, Diretor ou Chefe da Unidade competente para tratamento 

da informação solicitada conceder o acesso a ela; 
II. Não serão atendidos, dentre outras situações, pedidos de acesso à informação 

genéricos, desproporcionais ou desarrazoados ou que recebam classificação 
sigilosa; 

III. Não será autorizada, salvo expressa previsão legal ou ordem judicial, dentre outras 
hipóteses, a divulgação ou acesso às informações sobre intimidade, vida privada, 
honra e imagem das pessoas, proteção de sigilo fiscal ou bancário, propriedade 
intelectual, segurança de informática, prontuário médico e imagem de 
pertencimento privado, de pessoa protegida por lei; 

IV. Não será autorizada a divulgação ou acesso às informações consideradas 
imprescindíveis ao cumprimento da missão constitucional da Polícia Militar, 
especialmente aquelas que possam frustrar o planejamento ou a execução de 
ações e operações, comprometer a eficiência do emprego operacional ou colocar 
em risco a segurança do policial militar. 

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

 
 
13ª QUESTÃO – Sobre a Resolução n. 4.234, de 11 de dezembro de 2012, que 
estabelece procedimentos e competência para a proposição, formalização, 
celebração, execução e prestação de contas de convênios e outros instrumentos 
congêneres no âmbito da Polícia Militar de Minas Gerais, marque a alternativa 
CORRETA: 
 
A. (     ) Fica subdelegada aos Comandantes, Diretores e Chefes em nível de 

Comando Intermediário a competência para a celebração de convênios, 
acordos, ajustes e instrumentos congêneres, quando celebrado com o 
município sede da RPM, com órgãos da Administração Pública direta ou 
indireta, Estadual e Municipal, pessoa jurídica de direito privado e pessoa 
natural, vedada a celebração com órgãos e entidades da esfera Federal. 

B. (     ) Convênio é um acordo firmado, exclusivamente, por entidades públicas de 
qualquer espécie, para realização de objetivos de interesse comum dos 
partícipes. 

C. (     ) A Auditoria Setorial é responsável pela adoção de medidas necessárias à 
formalização e encaminhamento para a concedente da prestação de contas 
parcial e final relativas aos convênios de repasse financeiro. 

D. (     ) É vedado o aditamento de convênio, acordo, ajuste e instrumento congênere 
com o intuito de alterar o seu objeto, entendido como tal a modificação, 
ainda que parcial, da finalidade definida no correspondente plano de 
trabalho, configurando mudança de objeto, mesmo que não haja alteração 
da classificação econômica da despesa. 
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14ª QUESTÃO – Observada a Instrução de Corregedoria 06, de 26 de janeiro de 2015, 
que regulamenta a visita íntima no âmbito da PMMG, marque a alternativa 
CORRETA: 
   
A. (     ) A sala em que for realizada a visita íntima deverá passar por busca completa 

antes e após a sua realização. 
B. (     ) É vedado ao Comandante da Unidade Militar Prisional ou pessoa por ele 

indicado interferir na visita íntima ou mesmo informar ao preso, cônjuge ou 
companheira (o) assuntos diversos, ainda que referentes à prevenção do 
uso de drogas e de doenças sexualmente transmissíveis e, particularmente, 
a AIDS. 

C. (     ) A visita íntima é direito inderrogável, inerente à dignidade da pessoa humana 
e incidente sob a função ressocializante da pena, ainda que subsista, por 
parte do preso, falta disciplinar de qualquer natureza. 

D. (     ) A indicação de mais de uma pessoa para a visita íntima somente poderá 
ocorrer mediante apresentação de documento comprobatório da união 
afetiva dessa natureza.  
 

 

LEGISLAÇÃO JURÍDICA 

 

15ª QUESTÃO - Tendo como base a Constituição da República Federativa do 
Brasil (CRFB) de 1988, marque a alternativa CORRETA: 
 

A. (     ) Em tempo de paz, o oficial perderá o posto e a patente se for julgado indigno 
do oficialato ou com ele incompatível, por decisão de tribunal especial, não 
havendo outra possibilidade fática ou jurídica dele (oficial) se submeter a 
esse julgamento. 

B. (     ) Embora não esteja definida no rol dos órgãos de segurança pública, a 
guarda municipal já integra o espectro constitucional da segurança pública, 
cabendo aos municípios optaram por criá-las com a finalidade de proteção 
de seus bens, serviços e instalações, observada a disposição de lei. 

C. (     ) Considerando os inúmeros movimentos sociais enfrentados na atualidade, é 
importante que o policial militar saiba que para ocorrer uma reunião pacífica, 
sem armas, em local aberto ao público, há necessidade de prévia 
autorização do Comandante da área. 

D. (     ) Os membros das Polícias Militares – instituição organizada com base na 
hierarquia e disciplina, e que passou recentemente a se vincular ao 
Ministério da Justiça e Segurança Pública –, são considerados servidores 
públicos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. 
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16ª QUESTÃO - A Constituição do Estado de Minas Gerais de 1989, em seu art. 13, 
caput, abrange formalmente um princípio da administração pública que não foi 
expresso entre àqueles descritos no art. 37, caput, da Constituição da República 
Federativa do Brasil (CRFB) de 1988.  
 

Marque a alternativa CORRETA quanto a esse princípio: 
 

A. (     ) Impessoalidade. 
B. (     ) Razoabilidade. 
C. (     ) Moralidade. 
D. (     ) Eficiência. 
 

17ª QUESTÃO - Em relação à Lei n. 8.429, de 02/06/92 (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 alternativa CORRETA: 
 

A. (     ) No caso de enriquecimento ilícito, perderá o agente público ou terceiro 
beneficiário os bens ou valores acrescidos ao seu patrimônio. 

B. (     ) Embora a indisponibilidade de bens seja um instrumento jurídico bastante 
eficaz para o eventual ressarcimento do dano, não foi o tema 
(indisponibilidade de bens) tratado na Lei de Improbidade Administrativa. 

C. (     ) O legislador excluiu, como forma de ressarcimento do dano, o valor da 
herança do sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se 
enriquecer ilicitamente. 

D. (     ) As ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas na Lei de 
Improbidade Administrativa podem ser propostas a qualquer tempo, por 
serem consideradas imprescritíveis. 
 

18ª QUESTÃO – A respeito da Lei n. 13.505/2017, que acrescentou dispositivos à 
Lei n. 11.340/2016 (Lei Maria da Penha), marque a alternativa CORRETA: 
 

A. (     ) A autoridade policial poderá requisitar os serviços públicos necessários à 
defesa da mulher em situação de violência doméstica, sendo-lhe vedada, 
porém, a aplicação provisória de medidas protetivas de urgência, como 
queria o “art. 12-B” da Lei (que foi vetado pelo Presidente da República). 

B. (     ) É direito da mulher em situação de violência doméstica e familiar o 
atendimento policial e pericial especializado, intermitente e prestado por 
servidores – obrigatoriamente do sexo feminino – previamente capacitados. 

C. (     ) Considerando a importância do depoimento da mulher em situação de 
violência doméstica e familiar, não será autorizado o registro em meio 
eletrônico ou magnético. 

D. (     ) Poderá haver sucessivas inquirições sobre o mesmo fato nos âmbitos 
criminal, cível e administrativo, bem como questionamentos sobre a vida 
privada, mesmo que isso acarrete a revitimização da depoente, mas desde 
que as audições ocorram em recinto especialmente projetado para esse fim. 
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19ª QUESTÃO – Em relação ao Código Penal Militar (CPM) leia as assertivas abaixo 
e ao final marque a alternativa CORRETA em relação ao que se pede: 

I. O que diferencia o crime militar de motim do crime militar de revolta é o número de 
militares armados que se negam cumprir ordem recebida de superior; 

II. Estar diante de outro militar é condição elementar do tipo de desrespeito a superior, 
mas não em relação ao crime de desacato a superior; 

III. O militar que deixa de praticar ato de ofício, em decorrência da promessa de 
recebimento de vantagem indevida, comete o crime militar de corrupção passiva, e 
não o de prevaricação; 

IV. Os crimes militares de receptação, omissão de providências para salvar 
comandados e descumprimento de missão, admitem a modalidade culposa. 

 

A. (     ) A assertiva “II” não é verdadeira. 
B. (     ) A assertiva “IV” não é verdadeira. 
C. (     ) A assertiva “I” não é verdadeira. 
D. (     ) A assertiva “III” não é verdadeira. 
 
20ª QUESTÃO – De acordo com o artigo 9º do Código Penal Militar (CPM), leia as 
assertivas abaixo e depois marque a alternativa CORRETA em relação ao que se 
pede: 
 

I. São considerados crimes militares àqueles previstos na legislação penal quando 
praticados, entre outros, por militar em situação de atividade contra militar nessa 
mesma situação;  

II. Os crimes militares, quando dolosos contra a vida e cometidos por militares – 
inclusive das Forças Armadas – contra civil, serão da competência do Tribunal do 
Júri, qualquer que seja o contexto praticado;  

III. Os militares da reserva ou reformados, taxativamente, não são sujeitos ativos da 
prática de crime militar;  

IV. Crimes militares são todos aqueles praticados por militares, sejam das Forças 
Armadas ou dos Estados, independentemente das circunstâncias fáticas 
experimentadas. 

O número de assertiva(s) verdadeira(s) é: 

A. (     ) Uma. 
B. (     ) Duas. 
C. (     ) Três. 
D. (     ) Quatro. 

 

21ª QUESTÃO - Alguns tipos penais previstos no Código Penal Militar (CPM) 
estabelecem que o juiz poderá deixar de sancionar penalmente o militar e considerar a 
infração como disciplinar. Marque a alternativa cujo crime não contempla a aplicação 
dessa medida: 

A. (     ) Lesão corporal levíssima.  
B. (     ) Furto atenuado.  
C. (     ) Dano atenuado. 
D. (     ) Injúria. 
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22ª QUESTÃO - De acordo com o Código de Processo Penal Militar (CPPM), e em 
consonância ao estabelecido na Constituição da República Federativa do Brasil 
(CRFB) de 1988, marque a alternativa CORRETA: 
 

A. (     ) A busca domiciliar, mesmo com o consentimento expresso do morador, 
deverá ser precedida de mandado de autoridade judiciária competente para 
ser executada.  

B. (     ) A parte final do art. 305 do CPPM (interrogatório do acusado), textualmente: 
“... o seu silêncio poderá ser interpretado em prejuízo da própria defesa”, 
não foi recepcionada pela Constituição da República. 

C. (     ) A acareação é admitida, tanto na instrução criminal como no inquérito, 
qualquer que seja a divergência em declarações havida sobre fatos ou 
circunstâncias. 

D. (     ) Embora seja aceita como espécie de prova pela doutrina, o reconhecimento 
de coisas não foi contemplado formalmente no CPPM. 

 
23ª QUESTÃO - Em relação ao Processo de Deserção (descrito nos artigos 451 a 
457 do Código de Processo Penal Militar), marque a alternativa INCORRETA: 

 

A. (     ) A contagem dos dias de ausência, para efeito da lavratura do termo de 
deserção, iniciar-se-á a zero hora do dia seguinte àquele em que for 
verificada a falta injustificada do militar. 

B. (     ) O termo de deserção tem o caráter de instrução provisória e destina-se a 
fornecer os elementos necessários à propositura da ação penal, sujeitando, 
desde logo, o desertor à prisão. 

C. (     ) A legislação obriga ao Comandante a realização de diligências para a 
localização e retorno do ausente à sua unidade como providência 
imprescindível ao processo de deserção de praça. 

D. (     ) Consumado o crime de deserção, nos casos previstos na lei penal militar, o 
comandante da unidade fará lavrar o respectivo termo, formal e 
imediatamente, sendo por ele assinado e por duas testemunhas idôneas, 
além do militar incumbido da lavratura. 

 
24ª QUESTÃO - Tendo como fundamento a Lei n. 13.497, de 26 de outubro de 2017, 
que altera a Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990 (crimes hediondos), marque a 
alternativa CORRETA: 
 

A. (     ) A nova Lei incluiu o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso 
restrito, tentado ou consumado, como crime hediondo. 

B. (     ) A nova Lei incluiu o crime de comércio ilegal de arma de fogo, apenas na 
modalidade consumada, como crime hediondo. 

C. (     ) A nova Lei incluiu o crime de tráfico internacional de arma de fogo, tentado 
ou consumado, como crime hediondo. 

D. (     ) A nova Lei incluiu o crime de posse ou porte o porte ilegal de arma de fogo 
de uso restrito, apenas na modalidade consumada, como crime hediondo. 
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DOUTRINA OPERACIONAL 
 

 
25ª QUESTÃO - O tema “Patrulha” passou a integrar o Caderno Doutrinário 2 da 

PMMG. Sobre o assunto, é CORRETO afirmar: 

A. (     ) São tipos de Patrulha PM: a) Patrulha de reconhecimento - tem por 

finalidade realizar deslocamentos cognitivos no interior de aglomerados 

urbanos ou áreas rurais. Utiliza das técnicas policiais com objetivo de 

realizar operações de reconhecimento, efetuar prisões, cumprir mandados, 

ocupar determinadas áreas e restaurar a ordem ou garantir a lei. b) Patrulha 

de incursão - tem por finalidade confirmar ou buscar informações e 

denúncias por meio de incursão ou infiltrações em áreas ou edificações. c) 

Patrulha de resgate - É a Patrulha que utiliza das técnicas policiais com o 

intuito de prestar apoio e socorro a outras patrulhas PM. 

B. (     ) A formação básica de uma Patrulha Policial Militar é de 7 policiais militares, 

sendo assim definida – Ponta de Vanguarda 01 ou Ponta 1; Ponta de 

Vanguarda 02 ou Ponta 2; Ala 1 (operador fuzil); Comandante; Ala 2 

(operador de equipamentos); Ponta de Retaguarda 02 ou retaguarda 02; 

Ponta de Retaguarda 01 ou retaguarda 1.  

C. (     ) No cumprimento de uma missão de patrulha deve-se levar em consideração 

a necessidade de um ponto de reunião próximo ao objetivo, local em que se 

fará a checagem final de equipamento, armamentos, e se fará o último 

briefing antes da execução da missão. 

D. (     ) São fatores que podem interferir na organização e atuação de patrulha: - 

segurança, - objetivo da ação, - disciplina de luz e som, - possibilidades de 

contato com o cidadão infrator, - velocidade de deslocamento, - manutenção 

da integridade tática, - condições do terreno, - natureza e preparo da força 

policial, - sigilo das operações, - controle da equipe, - controle das 

informações, - rigoroso cumprimento do planejamento. 
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26ª QUESTÃO - A comunicação por gestos é uma técnica utilizada nos deslocamentos. 
Trata-se de comunicação não verbal, executada por intermédio de sinais 
convencionados, que objetivam intermediar mensagens entre policiais militares de 
forma silenciosa. Propicia aproximação cautelosa e discreta. A este respeito, observe a 
figura abaixo constante no Caderno Doutrinário 2 e marque a sequência CORRETA:  
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A. (     ) 1 – Acelerado; 2 – Localizar; 3 – Barreira; 4 – Congela; 5 – Perigo;                 

6 – Observe; 7 – Venha aqui; 8 – Venha; 9 – Fique ou Espere;                    

10 – Cobertura; 11 – Suspeito Armado; 12 – Executar. 

B. (     ) 1 – Acelerado; 2 – Reunir; 3 – Ponto de Entrada; 4 – Congela;                 5 – 

Suspeito; 6 – Ali; 7 – Eu; 8 – Aproximar; 9 – Pare; 10 – Cobertura;  11 – 

Suspeito Armado; 12 – Cancelar / Abortar. 

C. (     ) 1 – Acelerado ou “UU”; 2 – Reunir; 3 – Ponto de Entrada; 4 – Congela;         

5 – Suspeito; 6 – Observe; 7 – Aproximar; 8 – Aproximar; 9 – Aguarde;       

10 – Cobertura; 11 – Suspeito Identificado; 12 – Abordar. 

D. (     ) 1 – Acelerado; 2 – Deslocar ao Ponto de Reunião Definido (PRD);                

3 – Bloqueio; 4 – Congela; 5 – Suspeito; 6 – Olhe para Aquela Direção;         

7 – Estou em vias de deslocar; 8 – Aproxime-se; 9 – Espere; 10 – Cobertura; 

11 – Arma de fogo localizada; 12 – Abortar a missão. 

 

 

27ª QUESTÃO - Posturas Táticas, conforme o Caderno Doutrinário 2, são posturas 
que reforçam o domínio sobre determinados pontos, de forma que os policiais militares 
se adaptem para cobrir todas as áreas. São elas: 
 
A. (     ) Pronto-emprego; incursão; reconhecimento; resgate. 
B. (     ) Postura aberta; postura de prontidão; postura defensiva; postura de pronta-

resposta. 
C. (     ) Arma localizada; guarda-baixa; guarda alta; pronta-resposta.  
D. (     ) Combate; Torre; Siamesa; Hi-Low. 
 
 

28ª QUESTÃO - O Caderno Doutrinário 1, 2ª edição 2013 (Manual Técnico Profissional 
nº 3.04.02/2013 – CG), voltou a instituir, em relação à edição que substituiu, os 
chamados “requisitos básicos para atuação e intervenção policial militar”, revivendo as 
mesmas conceituações constantes no Manual Básico de Policiamento Ostensivo1. 
Constituem esses requisitos: 
 
A. (     ) Segurança; surpresa; rapidez; ação vigorosa; unidade de comando. 
B. (     ) Legalidade; necessidade; proporcionalidade e conveniência. 
C. (     ) Conhecimento da missão; conhecimento do local de atuação; 

relacionamento; postura e compostura; comportamento na ocorrência. 
D. (     ) Preparo mental; avaliação de riscos; pensamento tático. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1BRASIL. Exército Brasileiro. Inspetoria Geral das Polícias Militares. Manual Básico de Policiamento 
Ostensivo (M-14-PM). Belo Horizonte: Gráfica do CSM/Int, 1987. 
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29ª QUESTÃO - Técnica de Aproximação Triangular, segundo o Caderno Doutrinário 
2, é uma técnica policial na qual, policiais militares (em número de dois) e o abordado, 
dispostos durante abordagem, formam um triângulo. Sobre o emprego da técnica de 
aproximação triangular, marque a INCORRETA: 
 
A. (     ) A postura ou posição de emprego da arma a ser utilizada pelos policiais 

militares na realização da TAT deverá ser definida pelo policial militar 
Comandante, e deverá levar em conta o nível de agressividade do suspeito, 
evolução da ocorrência, natureza do fenômeno criminal e moral de tropa. 

B. (     ) O setor de custódia corresponderá a um local dentro da área de contenção, 
com as mesmas características do setor de busca, definido pela guarnição, 
onde os demais suspeitos aguardam a busca pessoal e outros 
procedimentos necessários (consulta de dados, checagem de objetos, 
outros). Recomenda-se que estes locais não possuam pontos de escape, 
que permitam uma possível evasão dos abordados. 

C. (     ) O setor de busca corresponde ao local onde se realizará a busca pessoal e 
será definido pelos policiais militares após análise da área e da avaliação de 
risco. Se possível, possuirá características que privilegiem a segurança tanto 
dos policiais militares quanto dos abordados. Tais características são o 
relevo adequado e se situar fora da área de tráfego de veículos e de locais 
onde os policiais militares não tenham pleno controle no que se refere à 
segurança. 

D. (     ) A área de contenção corresponderá ao espaço de abrangência da 
ocorrência, em que os policiais militares manterão monitoramento mais 
constante, com objetivo de conter os abordados e isolar o local de 
interferência de terceiros. 
 

 
30ª QUESTÃO - Conforme o Caderno Doutrinário 2, para a realização da abordagem 
de três ou mais suspeitos a equipe de policiais militares deverá adotar as seguintes 
providências ou observar as recomendações seguintes, EXCETO: 
 
A. (     ) Estando os suspeitos abordados posicionados no setor de custódia, o PM 

Revistador determinará a um deles que se poste em local distinto dos 
demais (setor de busca), tomando a posição de contenção mais adequada, 
conforme sua avaliação, para que seja procedida a identificação. 

B. (     ) O abordado terá seus dados anotados para que seja averiguado seu 
prontuário criminal e/ou para pesquisas de qualidade do serviço operacional 
pós-atendimento. Após, o policial militar informará ao suspeito o motivo do 
procedimento e agradecerá a colaboração. 

C. (     ) Caso o cidadão, após terminado o procedimento policial, deseje esperar por 
outro abordado, o PM Verbalizador determinará que ele aguarde fora da 
área de contenção. Entretanto, atenção ainda deverá ser dada a ele, através 
do monitoramento pelo PM Segurança.  

D. (     ) As funções policiais poderão variar no decorrer da abordagem, de acordo 
com o local, número de abordados, grau de risco, e de informações obtidas 
sobre os suspeitos. 
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31ª QUESTÃO - O Caderno Doutrinário 1 estabelece observação quanto ao princípio 
do uso da força “proporcionalidade”, envolvendo, assim, outro princípio doutrinário 
presente na Corporação, o que estabelece impacto no conjunto da concepção 
principiológica erigida. Neste sentido dispõe textualmente o Manual: 
 
A. (     ) O princípio da proporcionalidade deve se vincular de modo indissociável ao 

princípio da conveniência ética para o uso da força. Não resta apenas uma 
atuação policial proporcional e isenta (também legal e necessária), mas que 
seja capaz de levar em consideração sólidos fundamentos éticos e a real 
conveniência de se utilizar a força conforme o caso concreto. 

B. (     ) O princípio da proporcionalidade não exclui a atuação policial levada a efeito 
consoante critérios de moderação e conveniência operacional para a 
decisão sobre a intervenção policial, e, assim, a ação e o nível de força 
adequados para controlar a ameaça e vencer a resistência. 

C. (     ) O princípio da proporcionalidade não exclui o princípio da supremacia de 
força que deverá imperar sempre que possível, nas ações ou operações 
policiais militares. A força é parte da natureza institucional da Polícia Militar 
de Minas Gerais. 

D. (     ) O princípio da proporcionalidade diz respeito também à oportunidade e 
legitimidade de uma ação policial em um determinado contexto, ainda que 
estejam ausentes os demais princípios. A força não deverá ser empregada 
quando houver possibilidades de ocasionar danos de maior relevância em 
relação aos objetivos legais pretendidos, à garantia da lei e da ordem 
pública. 

 
 

32ª QUESTÃO - Conforme a Instrução Nº 3.03.10/2013-CG (Prevenção e Repressão 
ao Homicídio), são variáveis a serem consideradas para ativação e dimensionamento 
da Patrulha de Prevenção ao Homicídio, EXCETO: 
 
A. (     ) Estatística criminal apresentando crescimento de número de eventos, 

tornando-se difícil a reversão do quadro com o efetivo e rotinas ordinárias. 
B. (     ) Sensação de insegurança na sociedade. 
C. (     ) Descumprimento de metas acordadas no IGESP focal e/ou plano de acordo 

setorial. 
D. (     ) Figurar no ranking das cidades com maior índices/taxas de homicídios. 
 
 

33ª QUESTÃO - A Instrução Nº 3.03.10/2013 - CG, que regula o emprego da Polícia 
Militar com vistas à prevenção e repressão aos crimes de homicídio no Estado de 
Minas Gerais, aponta as principais causas de violência em todo mundo. É uma dessas 
causas segundo a Instrução: 
 
A. (     ) Disputas decorrentes do tráfico de drogas. 
B. (     ) Falta de humildade para reconhecer erros e pedir desculpa. 
C. (     ) Conflitos entre gangues por espaços para atuação criminosa. 
D. (     ) "Desacertos" entre marginais ou intenção criminosa obstaculizada pela 

vítima. 
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34ª QUESTÃO - A Diretriz para a Produção de Serviços de Segurança Pública 

3.01.05/10-CG, que regula a atuação da Polícia Militar de Minas Gerais segundo a 

Filosofia dos Direitos Humanos, tem como “fundamentação teórico-metodológica” o 

chamado “triângulo dos Direitos Humanos”. Constitui este triângulo de duas perguntas 

e uma “reflexão”. A resposta à segunda “pergunta” desse “Triângulo possui, entre 

outros, o seguinte argumento: 

 
A. (     ) Se Direitos Humanos são de todos e para todos, quem deve protegê-los? A 

pergunta refere-se a todos os Direitos Humanos, entretanto é preciso 
reportar à Constituição da República de 1988 (capítulo da Segurança 
Pública) e retirar dali, o argumento relacionado ao tema, para então se 
construir o raciocínio que se procura extrapolar e responder. Conclui-se 
assim, que todas as pessoas tem a responsabilidade de defender os direitos 
humanos (não apenas responsabilidade com a segurança pública) e que o 
Estado tem o dever de tal ação, de modo que o policial, como representante 
do estado (outro raciocínio importante ampliado), tem papel fundamental na 
proteção de todos estes direitos (vida, saúde, educação, propriedade, meio 
ambiente, liberdade, igualdade, etc).  

B. (     ) Se Direitos Humanos são de todos e para todos, quem deve protegê-los? 
Compete à Polícia Militar uma parte do conjunto de responsabilidades 
constitucionais afetas à Segurança Pública (não compete à PM, por 
exemplo, a função de polícia judiciária comum, polícia marítima, 
aeroportuária, de fronteiras, etc). Assim, compete à Corporação a defesa 
dos direitos humanos segundo o enfoque de sua responsabilidade 
constitucional, caso contrário tornar-se-ia impossível, ou, ao menos, ter-se-ia 
uma desorientação generalizada do foco de ação da PM, se desconsiderada 
a própria missão constitucional (polícia ostensiva de preservação da ordem 
pública).  

C. (     ) Se Direitos Humanos são de todos e para todos, quem deve protege-los? 
Compete à Polícia Militar a missão constitucional de preservação da ordem 
pública. A relevância da ordem mostra-se como um fundamento para a vida 
social, esteio elementar, sem o qual não é possível perseguir objetivos 
sociais mais avançados. Se não houver um padrão das atividades humanas 
que sustente os objetivos elementares, primários e universais da vida social, 
não será possível atingir ou preservar objetivos avançados e secundários ou 
as metas específicas de determinadas sociedades. Compete portanto, à 
Polícia Militar, o provimento da ordem e a defesa dos direitos humanos 
abarcados especialmente em três dimensões que a afetam – a vida, a 
garantia do cumprimento da lei (o maior de todos os contratos) e a 
propriedade.  

D. (     ) Se Direitos Humanos são de todos e para todos, quem deve protegê-los? 
Sem dúvida, está inserto na nossa Constituição Federal que a segurança 
pública é responsabilidade de todos e dever do Estado. Logo, todas as 
pessoas tem a responsabilidade de defendê-los e o Estado tem o dever de 
tal ação. O policial, como representante do Estado, tem papel fundamental 
na proteção dos Direitos Humanos, pois ele é a autoridade mais comumente 
encontrada nas ruas e emblematiza o Estado (BALESTRERI, 2003, p.23). 
As pessoas identificam o policial como alguém em quem confiam e trazem a 
perspectiva de que ele solucionará seus problemas. Por isso, o policial tem o 
dever de estar sempre preparado tecnicamente, para agir com 
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imparcialidade e humanismo, em todos os seus contatos com o público. As 
entidades de defesa dos Direitos Humanos, governamentais ou não, 
contribuem para que o papel do Estado se materialize, completando sua 
ação de proteção. 

 

35ª QUESTÃO - São os princípios da Polícia Comunitária segundo a Diretriz para 
Produção de Serviços de Segurança Pública Nº 3.01.06/2011-CG: 
 
A. (     ) 1) Filosofia organizacional; 2) comprometimento da organização com a 

concessão de autonomia e liberdade à comunidade; 3) policiamento 

descentralizado e personalizado; 4) resolução proativa de problemas no 

curto, médio e em longo prazo; 5) ética, legalidade, responsabilidade, 

hierarquia e disciplina; 6) extensão do mandato policial à comunidade; 7) 

ajuda às pessoas com necessidades especiais ou específicas; 8) criatividade 

e apoio básico por parte dos diversos níveis da cadeia de Comando; 9) 

construção do futuro de tranquilidade pública. 

B. (     ) 1) Filosofia institucional; 2) comprometimento da organização com a 

concessão de liberdade e autonomia à comunidade para apresentação de 

soluções para os problemas conjuntos; 3) policiamento planejado, 

personalizado e específico; 4) resolução de problemas no curto, médio e em 

longo prazo; 5) ética, transparência, responsabilidade, legalidade, hierarquia 

e disciplina; 6) extensão do mandato policial; 7) atenção a problemas 

comunitários específicos; 8) construção do futuro. 

C. (     ) 1) Estratégia organizacional; 2) comprometimento com a concessão de 

poder e liberdade à comunidade para soluções de problemas comuns; 3) 

policiamento descentralizado e orientado a resolução de problemas; 4) 

resolução de problemas no curto, médio e em longo prazo; 5) ética, 

legalidade, responsabilidade e transparência; 6) extensão do mandato 

policial à comunidade; 7) ajuda às pessoas com necessidades específicas; 

8) criatividade e apoio básico por parte dos diversos níveis de Comando; 9) 

mudança organizacional com vistas às ações de cidadania – “a polícia é a 

comunidade e a comunidade é a polícia”; 10) construção do futuro de paz 

social com base no planejamento de médio e longo prazo. 

D. (     ) 1) Filosofia e estratégia organizacional; 2) comprometimento da organização 

com a concessão de poder à comunidade; 3) policiamento descentralizado e 

personalizado; 4) resolução preventiva de problemas a curto e em longo 

prazo; 5) ética, legalidade, responsabilidade e confiança; 6) extensão do 

mandato policial; 7) ajuda às pessoas com necessidades específicas; 8) 

criatividade e apoio básico por parte dos diversos níveis de Comando; 9) 

mudança interna; 10) construção do futuro. 
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36ª QUESTÃO - Sobre as “variáveis de policiamento ostensivo” constantes na 

Diretriz Nº 3.01.01/2016, que regula o emprego operacional da Polícia Militar de Minas 

Gerais, marque a INCORRETA: 

 
A. (     ) Quanto ao tipo: policiamento ostensivo geral (POG); policiamento 

especializado; policiamento de meio ambiente e policiamento de trânsito. 
B. (     ) Quanto à modalidade: patrulhamento; permanência; escolta; diligência. 
C. (     ) Quanto à forma: desdobramento e escalonamento; jornada e turno.  
D. (     ) Quanto à circunstância de emprego: ordinária; extraordinária; especial. 

 
 

37ª QUESTÃO - O conceito de malha protetora, instituído pela PMMG na década de 
1980, ainda atual e aplicável, é baseado na ocupação de espaços vazios para 
prevenção ao delito. A Diretriz Nº 3.01.01/2016, que regula o emprego operacional da 
Polícia Militar de Minas Gerais, define, a respeito, cinco níveis de atuação - esforço 
ordinário, 1º esforço, 2º esforço, 3º esforço e Força-Tarefa Estratégica. Sobre a Força-
Tarefa Estratégica é CORRETO afirmar: 
 
A. (     ) Emprego de esforço específico para fazer frente a situações de grave 

perturbação da ordem ou eventos de grande repercussão (nacional ou 
internacional) em que há necessidade do envolvimento direto do Comando-
Geral. A Força-Tarefa terá uma estrutura de comando própria, subordinada 
diretamente ao Comandante-Geral. 

B. (     ) Emprego de esforço específico para fazer frente a situações de grave 
perturbação da ordem ou eventos de grande repercussão (nacional ou 
internacional) em que há necessidade do envolvimento direto do Comando-
Geral por intermédio do CPE e outros Comandos Operacionais previamente 
definidos. A Força-Tarefa terá uma estrutura de comando própria, 
subordinada diretamente ao Chefe do Estado-Maior (SubComandante-Geral 
- atualização de nomenclatura funcional). 

C. (     ) Emprego de esforço específico para fazer frente a situações de crise, 
neutralização de forças adversas, grave perturbação da ordem ou eventos 
de elevado antagonismo interno que exija a necessidade do envolvimento 
direto do Comando-Geral por intermédio de Unidades e Comandos 
previamente definidos. A Força-Tarefa terá uma estrutura de comando 
própria, dotada de Estado-Maior Tático e subordinada diretamente ao Chefe 
do Estado-Maior (SubComandante-Geral - atualização de nomenclatura 
funcional). 

D. (     ) Emprego de esforço específico para fazer frente a situações de grave 
perturbação da ordem, conflito armado interno ou eventos de grave 
repercussão (nacional ou internacional) em que há necessidade do 
envolvimento direto do Gabinete do Comando-Geral. A Força-Tarefa terá 
uma estrutura de comando própria, com apoio de Estado-Maior Tático, 
subordinada diretamente ao SubComandante-Geral (nomenclaturas 
funcionais atualizadas). 
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38ª QUESTÃO - Segundo a Diretriz Nº 3.01.01/2016, que regula o emprego 
operacional da Polícia Militar de Minas Gerais, compete ao Comandante de RPM, 
EXCETO: 
 
A. (     ) Estabelecer as diretrizes e coordenar a elaboração dos PLEMOP das 

Unidades subordinadas;  
B. (     ) Apoiar a iniciativa, transparência, legalidade e a criatividade na arte da 

atividade de polícia ostensiva dos comandos subordinados, zelando pelo 
preparo técnico profissional de sua tropa com vistas à paz social e à 
elevação de Minas Gerais ao patamar de melhor estado para se viver;  

C. (     ) Normatizar os procedimentos operacionais, de forma a obter ações 
padronizadas e otimizadas, por intermédio de planejamento constante, 
treinamento, reuniões periódicas e outros congêneres à disposição;  

D. (     ) Por intermédio de seus estados-maiores, deverão realizar, 
permanentemente, pesquisas sobre assuntos profissionais de interesse, por 
iniciativa ou por solicitação das Unidades subordinadas, visando a apoiar e 
aliviar os escalões subordinados, bem como dar-lhes maiores condições de 
operacionalidade. 
 

39ª QUESTÃO - Segundo a Diretriz Nº 3.01.01/2016, que regula o emprego 
operacional da Polícia Militar de Minas Gerais, são missões específicas de cada 
Unidade especializada, respectivamente: 
 
1 - controle de distúrbios; - ocupação, defesa e retomada de pontos sensíveis; - 
intervenção em conflitos relativos à posse e ao uso de terras e imóveis rurais e 
urbanos; - repressão à rebelião e motins em presídios; 
2 - retomada de estabelecimentos prisionais/internação em situações de rebelião; - 
proteção de autoridades e pessoas ameaçadas, conforme normas e legislação vigente; 
- operações de contraterrorismo; - prisão de infratores armados que se encontrem 
barricados; - localização e prisão de infratores que se encontrem em locais de difícil 
acesso, tais como matas e florestas; 
3 - captura de presos de alta periculosidade; - operações de choque e controle de 
distúrbio; - cobertura a oficiais de justiça em reintegração de posse; - combate ao crime 
organizado e criminalidade violenta; - atuar como primeiro interventor em incidentes 
críticos; - realização de escoltas especiais; 
4 - atividades de contenção (tropa de choque); - policiamento em eventos esportivos; - 
policiamento em grandes eventos, cuja estrutura e análise de risco ultrapassem a 
capacidade de resposta das Unidades com responsabilidade territorial; - buscas e 
operações policiais em estabelecimentos prisionais, em apoio a Unidades da PMMG ou 
atendimento a solicitações de outras instituições que atuam na área de segurança 
pública ou defesa civil; - localização de infratores homiziados ou que estejam 
escondidos. 

 
A. (     ) 1- ROTAM; 2- RCAT; 3- BOPE; 4- BPCHQ. 
B. (     ) 1- ROTAM; 2- BOPE; 3- BPCHQ; 4- RCAT. 
C. (     ) 1- RCAT; 2- BPCHQ; 3- CIA Ind Cães; 4- ROTAM. 
D. (     ) 1- BPCHQ; 2- BOPE; 3- ROTAM; 4- CIA PM Ind Cães. 
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40ª QUESTÃO - A atividade de inteligência e o Sistema de Inteligência da Polícia 
Militar (SIPOM) são objetos de atenção da Diretriz Nº 3.01.01/2016 que regula o 
emprego operacional da Polícia Militar de Minas Gerais. Sobre o SIPOM e/ou a 
atividade de inteligência, conforme contido na Diretriz, é INCORRETO afirmar: 
 
A. (     ) O SIPOM organiza-se da seguinte forma no nível tático: - Agência Central 

(AC): Diretoria de Inteligência (DInt); - Agência Regional (AR): Região de 
Polícia Militar (RPM) e Academia de Polícia Militar (APM); - Agência 
Regional Especializada (ARE): Comando de Policiamento Especializado 
(CPE) e Comando de Aviação do Estado (COMAVE).  

B. (     ) A finalidade das agências do SIPOM é manter o fluxo de informações e 
conhecimentos de segurança pública dentro da Corporação, com vistas a 
antecipar, em tese, a criminalidade e a violência, e qualificar as ações do 
policiamento ostensivo preventivo e repressivo. 

C. (     ) Os produtos do SIPOM precisam ser totalmente aproveitados nas ações e 
operações policiais. Sua difusão deve ser oportuna e o conteúdo amplo e 
preciso, oque possibilitará identificar e detectar situações e elencar fatores 
capazes de neutralizar ações criminosas. Logo, serão úteis para uma 
tomada de uma decisão efetiva, gerando, portanto, confiança aos seus 
usuários. 

D. (     ) Além de avaliar tendências e tentar descrever a realidade, os produtos de 
inteligência visam também antecipar eventos cruciais, tanto fornecendo 
alertas avançados quanto contribuindo para a formulação de políticas, 
planos operacionais e projetos de segurança pública. Ou seja, a estratégia 
de Inteligência na PMMG concentra-se principalmente na busca/coleta, 
produção e difusão de informações e conhecimentos de segurança pública 
amplos, precisos e oportunos – que possam gerar resultados eficientes e 
eficazes – e pela transparência dos procedimentos relativos à atividade. 
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