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NOME: ______________________________________________________________________. 

CPF: __________________________________Nº DE POLÍCIA: _________________________. 

CIDADE:  ____________________________________________ SALA: ___________________. 

DATA: 06/07/2019. 

 

 
 

INSTRUÇÕES AOS CANDIDATOS: 

 

 

1. Prova sem consulta. 

2. Abra este caderno de prova somente quando autorizado.  

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

valor total de 100 (cem) pontos. 

4. Para cada questão existe somente uma resposta. 

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

caneta (tinta azul ou preta).É proibido o porte/posse de lápis, lapiseiras e similares, além 

de borracha durante a realização das provas. 

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 3 (três) horas, incluindo o 

preenchimento da folha de respostas. 

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

celulares, relógios de qualquer tipo ou outros similares. 

9. Caso o candidato esteja portando arma de fogo, esta não poderá estar municiada, 

alimentada e carregada, devendo estar aberta durante a realização da prova, no coldre, 

sob pena de ser responsabilizado administrativamente. 

10. Iniciadas as provas, 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 1h, e devidamente acompanhados por fiscal do concurso. 

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

devidamente preenchidos, conferidos e assinados. 
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  CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO – A BUSCA PELA EXCELÊNCIA EM CONCURSOS.2 

1ª QUESTÃO– O direito de reunião em locais públicos é garantido constitucionalmente, 

de acordo com o previsto no art. 5º, inciso XVI, da Constituição da República Federativa 

do Brasil de 1988 (CRFB/88). Entretanto, esse direito não é absoluto e é precedido de 

alguns requisitos estabelecidos pela própria CRFB/88. Nesse sentido, no que diz 

respeito aos parâmetros constitucionais do direito de reunião,marque a alternativa 

CORRETA: 

 

A. (    ) A reunião deve ser pacífica e depende de autorização das autoridades 

competentes. 

B. (    ) A comunicação às autoridades é dispensável, considerando o direito de “ir e 

vir” das pessoas. 

C. (    ) Os participantes não podem frustrar outra reunião prevista para o mesmo 

local, devendo avisar previamente à autoridade competente. 

D. (    ) Os participantes não podem estar armados, mas dependem de autorização 

dos órgãos competentes. 

 

 

2ª QUESTÃO –Em relação aos militares estaduais, de acordo com o texto da 

Constituição do Estado de Minas Gerais, é CORRETO afirmar que: 

 

A. (    ) Os militares da mesma patente perceberão os mesmos vencimentos e 

vantagens, excetuadas as provenientes de cursos ou tempo de serviço. 

B. (    ) Os Oficiais e Praças somente perderão o posto ou a graduação se forem 

julgados indignos, por decisão do Tribunal de Justiça Militar. 

C. (    ) As patentes dos Oficiais e as graduações das Praças serão conferidas pelo 

Governador do Estado. 

D. (    ) Ao militar são permitidas a sindicalização e a greve. 

 

 

3ª QUESTÃO –Com relação à finalidade do Inquérito Policial Militar, previsto no 

Decreto-Lei nº 1.002, de 21 de outubro de 1969, que instituiu o Código de Processo 

Penal Militar - CPPM, marque a alternativa CORRETA. 

 

A. (    ) O inquérito policial militar é a apuração sumária de fato que, nos termos legais, 

configure crime militar, e de sua autoria, obrigando ao encarregado o respeito 

ao devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório. 

B. (    ) O inquérito policial militar é a apuração sumária de fato, que, nos termos 

legais, configure crime militar, e de sua autoria. 

C. (    ) O inquérito policial militar tem o caráter de instrução provisória, cuja finalidade 

precípua é a de ministrar elementos necessários à instauração de processo 

administrativo disciplinar. 

D. (    ) Os exames, perícias e avaliações realizados regularmente no curso do 

inquérito, por peritos idôneos e com obediência às formalidades previstas no 

CPPM, não são considerados efetivamente atos instrutórios da ação penal. 



 
EXAME DE APTIDÃO PROFISSIONAL – EAP 2019 – 1º TEN QOE 

 

 
  CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO – A BUSCA PELA EXCELÊNCIA EM CONCURSOS.3 

4ª QUESTÃO –Com relação ao Inquérito Policial Militar, previsto no CPPM, marque a 

alternativa INCORRETA. 

 

A. (    ) O inquérito policial militar é iniciado mediante portaria, podendo ser de ofício 

pela autoridade militar em cujo âmbito de jurisdição ou comando haja ocorrido 

a infração penal, atendida a hierarquia do infrator. 

B. (    ) A designação de escrivão para o inquérito caberá ao respectivo encarregado, 

se não tiver sido feita pela autoridade que lhe deu delegação para aquele fim, 

recaindo em segundo ou primeiro-tenente, se o indiciado for oficial, e em 

sargento, subtenente ou suboficial, nos demais casos. 

C. (    ) Não há obrigatoriedade por parte do escrivão em prestar o compromisso de 

manter o sigilo do inquérito. 

D. (    ) O inquérito policial militar é iniciado mediante portaria, quando, de sindicância 

feita em âmbito de jurisdição militar, resulte indício da existência de infração 

penal militar. 

 

 

5ª QUESTÃO –De acordo com o previsto no CPPM, especificamente sobre os atos 

probatórios, analise as assertivas a seguir: 

 

 

Estão CORRETAS as assertivas: 

 

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

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

C. (   )  I e III, somente. 

D. (   )  II e IV, somente. 

 
 
 
 

I - É admissível, nos termos do Código de Processo Penal Militar, qualquer espécie 

de prova, desde que não atente contra a moral, a saúde ou a segurança 

individual ou coletiva, ou contra a hierarquia ou a disciplina militares. 

II - Será ouvido por meio de intérprete o acusado, a testemunha ou quem quer que 

tenha de prestar esclarecimento oral no processo, desde que não saiba falar a 

língua nacional ou nela não consiga, com exatidão, enunciar o que pretende ou 

compreender o que lhe é perguntado. 

III - Ninguém está obrigado a produzir prova que o incrimine, contudo tal regra não 

se aplica ao seu cônjuge, aos seus descendentes e ascendentes ou ao irmão, 

devendo este falar a verdade do que sabe, sob pena de cometimento de crime 

de falso testemunho. 

IV - O interrogatório será feito, obrigatoriamente, pelo juiz, não sendo nele permitida 

a intervenção de qualquer outra pessoa. 
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6ª QUESTÃO –Com relação às medidas preventivas e assecuratórias, notadamente 

das providências que recaem sobre coisas ou pessoas, previstas no CPPM, marque a 

alternativa INCORRETA. 

 

A. (    ) A revista independe de mandado, quando feita no ato da captura de pessoa 

que deve ser presa. 

B. (    ) A busca em mulher será feita por outra mulher, se não importar retardamento 

ou prejuízo da diligência. 

C. (    ) A busca domiciliar ou pessoal por mandado será, no curso do processo, 

executada por oficial de justiça; e, no curso do inquérito, por oficial, designado 

pelo encarregado do inquérito, atendida a hierarquia do posto ou graduação 

de quem a sofrer, se militar. 

D. (    ) A busca pessoal consistirá na procura material feita nas vestes, pastas, malas 

e outros objetos que estejam com a pessoa revistada e, quando necessário, 

no próprio corpo, sendo que a revista poderá ocorrer mesmo que não haja a 

fundada suspeita de ocultação de instrumento ou produto do crime ou 

qualquer elemento de prova. 

 

 

7ª QUESTÃO –Com relação ao Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969, que 

dispõe sobre o Código Penal Militar, marque a alternativa INCORRETA. 

 

A. (    ) O crime de deserção se caracteriza quando o militar se ausenta, sem licença, 

da unidade em que serve, ou do lugar em que deve permanecer, por mais de 

oito dias. 

B. (    ) Abandonar, sem ordem superior, o posto ou lugar de serviço que lhe tenha 

sido designado, ou o serviço que lhe cumpria, antes de terminá-lo, configura 

crime militar de abandono de posto. 

C. (    ) Dormir o militar, quando em serviço, como oficial de quarto ou de ronda, ou em 

situação equivalente, ou, não sendo oficial, em serviço de sentinela, vigia, 

plantão às máquinas, ao leme, de ronda ou em qualquer serviço de natureza 

semelhante, configura crime militar de dormir em serviço. 

D. (    ) Imputar a alguém, falsamente, fato definido como crime, configura crime militar 

de difamação, sendo que, na mesma pena, incorre quem, sabendo falsa a 

imputação, a propala ou divulga. 
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8ª QUESTÃO –Com relação aos crimes contra a dignidade sexual, previstos no 

Decreto-Lei nº 2.848, de 07 de dezembro de 1940, que instituiu o Código Penal, marque 

a alternativa INCORRETA. 

 

A. (    ) Praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de 

satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro, configura o crime de 

importunação sexual. 

B. (    ) Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com alguém, mediante 

fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade 

da vítima, configura o crime de estupro. 

C. (    ) Constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, 

prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou 

ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função, configura 

crime de assédio sexual. 

D. (    ) Induzir alguém menor de 14 (catorze) anos a satisfazer a lascívia de outrem, 

configura crime de corrupção de menores. 

 

 

9ª QUESTÃO –Com relação à Resolução nº 213, de 15 de dezembro de 2015, que 

dispõe sobre a apresentação de toda pessoa presa à autoridade judicial no prazo de 24 

horas, marque a alternativa CORRETA. 

 

A. (    ) Antes da apresentação da pessoa presa ao juiz, será assegurado seu 

atendimento prévio e reservado por advogado por ela constituído ou defensor 

público, sem a presença de agentes policiais. 

B. (    ) A apresentação da pessoa presa em flagrante delito à autoridade judicial 

competente poderá, a critério do ministério público, ser precedida de cadastro 

no Sistema de Audiência de Custódia (SISTAC). 

C. (    ) A audiência de custódia será realizada na presença do Ministério Público e da 

Defensoria Pública, caso a pessoa detida não possua defensor constituído no 

momento da lavratura do flagrante, sendo autorizada a presença dos agentes 

policiais responsáveis pela prisão ou pela investigação durante a audiência de 

custódia, no intuito de esclarecer os fatos que motivaram a prisão. 

D. (    ) Toda pessoa presa em flagrante delito, independentemente da motivação ou 

natureza do ato, será obrigatoriamente apresentada, em até 24 horas da 

comunicação do flagrante, à autoridade policial competente, e ouvida sobre as 

circunstâncias em que se realizou sua prisão ou apreensão. 
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10ª QUESTÃO –De acordo com a Lei nº 5.301, de 16 de outubro de 1969, que contém 

o Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais - EMEMG, marque a alternativa 

INCORRETA. 

 

A. (    ) Militar da ativa é o que, ingressando na carreira policial-militar, faz dela 

profissão, até ser transferido para a reserva, reformado ou excluído. 

B. (    ) A carreira na Polícia Militar é privativa de brasileiros natos para praças e natos 

ou naturalizados para oficiais, observadas as condições de cidadania, idade, 

capacidade física, moral e intelectual, previstas em leis e regulamentos. 

C. (    ) Militar da reserva é o que, tendo prestado serviço na ativa, passa à situação 

de inatividade. 

D. (    ) Reformado é o militar desobrigado definitivamente do serviço. 

 

 

11ª QUESTÃO –De acordo com o previsto no EMEMG, especificamente da hierarquia e 

da precedência militar, analise as assertivas a seguir: 

 

 

Estão INCORRETAS as assertivas: 

 

A. (   )   I e IV, somente. 

B. (   )  I e II, somente. 

C. (   )  II e III, somente. 

D. (   )  III e IV, somente. 

 
 
 

 
 
 

 

I - Os Cadetes do último ano do Curso de Formação de Oficiais e Alunos do Curso 

de Habilitação de Oficiais são praças especiais de polícia, sendo que os Alunos 

do Curso de Habilitação de Oficiais têm precedência funcional em relação aos 

Cadetes do último ano do Curso de Formação de Oficiais.  

II - A precedência hierárquica é regulada pelo posto ou graduação; pela antiguidade 

no posto ou graduação, salvo quando ocorrer precedência funcional estabelecida 

em lei ou decreto.  

III - A antiguidade de cada posto ou graduação será regulada pela data da promoção 

ou nomeação; pela prevalência dos graus hierárquicos anteriores; pela data de 

praça; pela data de nascimento.  

IV - Os militares que ingressarem no Quadro de Oficiais Capelães da Polícia Militar 

ou do Corpo de Bombeiros Militar (QOCPL-PM/BM) poderão ser promovidos, na 

ativa, até o posto de Tenente-Coronel. 



 
EXAME DE APTIDÃO PROFISSIONAL – EAP 2019 – 1º TEN QOE 

 

 
  CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO – A BUSCA PELA EXCELÊNCIA EM CONCURSOS.7 

12ª QUESTÃO –De acordo com o EMEMG, notadamente referente às férias, dispensas 

do serviço e trânsito e instalação, marque a alternativa CORRETA. 

 

A. (    ) O militar só não gozará anualmente o período de férias quando ocorrer 

absoluta necessidade do serviço, não havendo a possibilidade de gozar 

cumulativamente as férias do ano corrente com as do ano imediatamente 

anterior. 

B. (    ) Serão concedidos 5 (cinco) dias de dispensa do serviço ao militar que contrair 

núpcias e 10 (dez) dias, quando ocorrer falecimento de pessoa da família 

assim considerados os pais, avós, esposa, filhos, irmãos e sogros. 

C. (    ) Aos subtenentes e sargentos serão concedidos 10 (dez) dias de trânsito e 

instalação quando tiverem que se afastar, em caráter definitivo, da guarnição 

em que servem, por motivo de transferência de Unidade, classificação, adição 

ou comissão de caráter permanente. 

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

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

interessado, para fins de inatividade, quinquênios e incorporação de 

gratificações. 

 

 
13ª QUESTÃO – De acordo com o previsto na Lei nº 14.310, de 19 de junho de 2002, 
que dispõe sobre o Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas 
Gerais - CEDM, analise as assertivas a seguir: 
 

 
Estão CORRETAS as assertivas: 
 
A. (   )  II e III, somente. 
B. (   )  I e II, somente. 
C. (   )  III e IV, somente. 
D. (   )  I e IV, somente. 

 
 

I - Apresentar-se com sinais de embriaguez alcoólica ou sob efeito de outra 

substância entorpecente, estando em serviço, fardado, ou em situação que 

cause escândalo ou que ponha em perigo a segurança própria ou alheia é uma 

transgressão disciplinar de natureza média. 

II - O CEDM aplica-se aos militares da ativa, aos militares da reserva remunerada e 

aos reformados, não estando sujeitos os Coronéis Juízes do Tribunal de Justiça 

Militar Estadual, regidos por legislação específica.  

III - Retardar injustificadamente o cumprimento de ordem ou o exercício de 

atribuição é uma transgressão disciplinar de natureza leve. 

IV - O Corregedor da IME, o Comandante da Unidade, o Conselho de Éticae 

Disciplina Militares da Unidade – CEDMU, o Presidente da Comissão de 

Processo Administrativo-Disciplinar e o Encarregado de Inquérito Policial Militar 

poderão solicitar ao Comandante-Geral a disponibilidade cautelar do militar. 
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14ª QUESTÃO –Com relação ao Processo Administrativo-Disciplinar, regulado pelo 

CEDM, marque a alternativa INCORRETA. 

 

A. (    ) Será submetido a Processo Administrativo-Disciplinar o militar, com no mínimo 

três anos de efetivo serviço, que exercer coação ou assediar pessoas com as 

quais mantenha relações funcionais. 

B. (    ) A Comissão de Processo Administrativo-Disciplinar – CPAD compõe-se de 

três militares de maior grau hierárquico ou mais antigos que o submetido ao 

processo, podendo ser composta por militares do Quadro de Oficiais Policiais 

Militares – QOPM, do Quadro de Oficiais de Saúde - QOS e do Quadro de 

Oficiais Especialistas – QOE. 

C. (    ) A Comissão de Processo Administrativo-Disciplinar – CPAD exercerá suas 

atribuições sempre com a totalidade de seus membros. 

D. (    ) Havendo dois ou mais acusados, o prazo para apresentação das razões 

escritas de defesa será comum de dez dias úteis. 

 

 

 

15ª QUESTÃO – De acordo com as regras sobre o Conselho de Ética e Disciplina 

Militares da Unidade – CEDMU, estabelecidas pelo CEDM, analise as assertivas a 

seguir: 

 

Estão CORRETAS as assertivas: 

 

A. (   ) I e III, somente. 

B. (   )  I e IV, somente. 

C. (   )  II eIII, somente. 

D. (   )  III e IV, somente. 

 

 
 
 
 
 
 

I - O CEDMU será integrado por três militares, superiores hierárquicos ou mais 

antigos que o militar cujo procedimento estiver sob análise, possuindo caráter 

consultivo.  

II - Tratando-se de punição a ser aplicada pela Corregedoria da Instituição Militar 

Estadual - IME, esta ouvirá o CEDMU da própria Corregedoria, tendo em vista o 

princípio da imparcialidade.  

III - O CEDMU atuará com a totalidade de seus membros e deliberará por maioria de 

votos, devendo o membro vencido justificar de forma objetiva o seu voto.  

IV - É obrigatório ao militar comparecer à audiência do CEDMU.  
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16ª QUESTÃO – Com relação aos princípios do processo disciplinar, previstos na 

Resolução Conjunta nº 4.220, de 28 de junho de 2012, que cria o Manual de Processos 

e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares de Minas Gerais (MAPPA), 

enumere a segunda coluna de acordo com a primeira. 

 

(1) Impõe ao administrador que só pratique o ato 

para o seu fim legal. E o fim legal é unicamente 

aquele que a norma de direito indica expressa ou 

virtualmente como o objetivo do ato. 

 (    ) Legalidade objetiva 

(2)  Impõe à Administração Militar e a seus agentes a 

persecução do bem comum, por meio do 

exercício de suas competências, de forma 

imparcial, neutra, transparente, participativa, 

eficaz, sem burocracia, e sempre em busca da 

qualidade, primando pela adoção dos critérios 

legais e morais necessários para a melhor 

utilização possível dos recursos públicos, de 

maneira a evitar desperdícios e garantir uma 

maior rentabilidade social. 

 (    ) Moralidade 

(3)  A Administração pode valer-se de quaisquer 

provas, desde que obtidas licitamente, em busca 

da verdade dos fatos. 

 (    ) Eficiência 

(4)  O processo disciplinar há que se embasar em 

uma norma legal, específica, sob pena de 

invalidade. 

 (    ) Impessoalidade 

(5) Determina que não bastará à autoridade o estrito 

cumprimento da legalidade, devendo ele, 

respeitar os princípios éticos de razoabilidade e 

justiça. 

 (    ) Verdade material 

 

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

cima para baixo. 

 

A. (   )  5, 4, 3, 2, 1. 

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

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

D. (   )  1, 3, 5, 2, 4. 
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17ª QUESTÃO – Com relação ao Relatório de Investigação Preliminar (RIP), 

regulamentadopelo MAPPA, marque a alternativa INCORRETA. 

 

A. (   )  A finalidade do Relatório de Investigação Preliminar (RIP) é buscar 

informações ou provas preliminares, visando confirmar ou não a existência de 

indícios acerca da procedência das alegações do público externo, da 

representação ou de outro documento obtido por intermédio de qualquer 

pessoa, ou mesmo aflorado na mídia ou meio eletrônico, capaz de possibilitar 

a instauração do procedimento adequado para apurar os fatos. 

B. (   )  A autoridade militar que mandar instaurar o RIP não precisa, necessariamente, 

deter poder hierárquico sobre o(s) militar(es) envolvido(s), bastando que 

exerça comando, direção ou chefia no local onde o fato ocorrer, sendo, no 

mínimo, comandante de pelotão. 

C. (   )  Em razão do Relatório de Investigação Preliminar (RIP) possuir natureza 

eminentemente investigatória, fica vedada a elaboração de Termo de Abertura 

de Vista (TAV) ao militar investigado, durante sua elaboração e/ou ao final 

dela. 

D. (   )  O encarregado do RIP deverá ser necessariamente militar da ativa, não 

havendo necessidade de possuir precedência hierárquica em relação ao 

investigado, tendo em vista o seu caráter inquisitorial.  

 

 
18ª QUESTÃO – Levando-se em consideração as regras sobre a Comunicação 

Disciplinar (CD) e seu processo (PCD), contidas noMAPPA, marque a alternativa 

CORRETA. 

 

A. (   )  A Comunicação Disciplinar (CD) será encaminhada diretamente pelo 

comunicado ou pela Administração à autoridade militar competente. 

B. (   )  A ausência de dados ou a existência de erros de escrita na CD (erros 

materiais) não caracterizam nulidade do ato, mas mera irregularidade, a qual 

poderá ser sanada pelo próprio comunicante, pela Administração ou pelo 

encarregado da apuração, antes ou durante a tramitação da documentação.  

C. (   )  A instauração do Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) ocorrerá por 

intermédio de “Portaria” da autoridade militar, até o nível mínimo de 

Comandante de Unidade. 

D. (   )  O prazo para elaboração do PCD será de 20 (vinte) dias úteis, contados da 

data do recebimento da documentação pelo encarregado, prorrogáveis por 05 

(cinco) dias úteis, a pedido ou por determinação da autoridade competente, 

não se computando os prazos destinados à defesa. 
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19ª QUESTÃO – De acordo com o MAPPA, especificamente sobre os atos probatórios 
em processos administrativos, analise as assertivas a seguir: 

 

Estão CORRETAS as assertivas: 

 

A. (   )  II e III, somente. 
B. (   )  II e IV, somente. 
C. (   )  I e IV, somente. 
D. (   )  I e III, somente. 

 
 

20ª QUESTÃO – Com relação à Sindicância Administrativa Disciplinar (SAD), 

regulamentada pelo MAPPA, marque a alternativa CORRETA. 

 

A. (   )  A SAD é uma modalidade de processo disciplinar acusatório, com rito e 

procedimentos próprios, e tem por finalidade apurar a autoria, a materialidade e 

o nexo de causalidade de transgressões disciplinares praticadas por militares 

estaduais no exercício ou não de suas funções, de maneira rápida e 

padronizada, possibilitando, ainda, a aplicação de sanções administrativas, 

inclusive as que importem em reforma ou demissão do militar estadual.  

B. (   )  Os atos de prorrogação, renovação, sobrestamento e dessobrestamento, 

necessitam de publicação, em obediência ao princípio constitucional da 

publicidade. 

C. (   )  Mesmo que o sindicado apresente em sua defesa prévia, provas efetivas de 

justificação ou absolvição acerca da transgressão disciplinar que lhe está 

sendo imputada, deverá o sindicante continuar com a apuração, priorizando a 

coleta de provas, devendo, inclusive, proceder à abertura de vista para a 

defesa final. 

D. (   )  O encargo para elaboração da SAD, de auxiliar da apuração e de escrevente 

não possui restrição quanto ao quadro a que pertençam, devendo a autoridade 

militar estabelecer critérios de razoabilidade, respeitando as limitações e 

dificuldades determinadas pela formação e pelo treinamento que cada militar 

possui na Instituição.  

I - Se o processo possuir mais de um sindicado/acusado, estes serão interrogados 

separadamente, de preferência, no mesmo dia, podendo estar presente o 

defensor de sindicado/acusado diverso.  

II - O reclamante/vítima presta o compromisso legal de dizer a verdade em razão de 

estar obrigado a responder perguntas.  

III - Sempre que possível, deve o responsável pelo ato priorizar a acareação entre 

uma pessoa que presta o compromisso legal de dizer a verdade com uma outra 

descompromissada, no intuito de manter o equilíbrio probatório.  

IV - A expressão “aos costumes disse nada”, quando constar na qualificação da 

testemunha, significa que ela é idônea e não tem parentesco, amizade íntima, 

inimizade, nem qualquer outra causa que possa comprometer seu depoimento.  
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21ª QUESTÃO – Com relação à Disponibilidade Cautelar, regulamentada pela 
Instrução Conjunta de Corregedorias nº 01, de 03 de fevereiro de 2014 - ICCPM/BM, 
que estabelece padronização sobre as atividades administrativas e disciplinares no 
âmbito da PMMG e do CBMMG, marque a alternativa CORRETA. 
 
A. (   )  A disponibilidade cautelar não assegura ao militar a percepção de vencimento e 

vantagens integrais do cargo, sendo descontado, inclusive, 30% em seus 
vencimentos.  

B. (   )  O militar em disponibilidade irá cumprir a escala de serviço na nova localidade 
que lhe for imposta, observando-se as regras estabelecidas nas normas que 
disponham sobre jornada de trabalho, sendo-lhe permitida a permuta de 
escalas de serviço, durante a vigência da medida, desde que fundamentado o 
pedido. 

C. (   )  A disponibilidade cautelar deve ser entendida como medida administrativa 
temporária, não sancionatória, e se presta, exclusivamente, a retirar o militar do 
exercício das funções do local onde ocorreu o fato.  

D. (   )  A autoridade que solicitar a disponibilidade cautelar deverá, em seu pedido, 
sugerir o local de seu cumprimento, bem como especificar a duração da 
medida, com observância do prazo máximo de 30 dias, permitindo prorrogação 
pelo mesmo período. 

 

22ª QUESTÃO – Com relação às Requisições para Apresentação de Militares, 

regulamentada pela Instrução Conjunta de Corregedorias nº 01, analise as assertivas a 

seguir: 

 

Estão INCORRETAS as assertivas: 

 

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

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

C. (   )  I, II e III, somente. 

D. (   )  II e III, somente. 

I - Na apresentação à Delegacia de Polícia, o militar notificado/requisitado como 

investigado/indiciado, preso ou em liberdade, deverá comparecer com o uniforme 

da atividade. Se notificado/requisitado como testemunha ou vítima, deverá 

comparecer em trajes civis.  

II - Na apresentação à Justiça Comum Estadual ou Federal, requisitado como réu 

preso ou em liberdade, bem como para demandas particulares, o militar deverá 

comparecer em trajes civis. Se requisitado como testemunha ou vítima, em 

decorrência de ato de serviço, deverá comparecer fardado com o uniforme da 

atividade.  

III - Na apresentação às Unidades Militares, o militar notificado/requisitado como 

testemunha ou vítima, investigado/acusado, preso ou não, deverá comparecer 

em trajes civis, devendo desarmar-se antes do início de sua oitiva.  

IV - Na apresentação à Justiça Militar Estadual ou da União, requisitado como réu, 

testemunha ou vítima, preso ou em liberdade, deverá o militar apresentar-se em 

trajes civis.  
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23ª QUESTÃO – Com relação à autoria indefinida, colateral ou desconhecida, bem 
como do comparecimento espontâneo, regulamentados pela Instrução Conjunta de 
Corregedorias nº 02, de 03 de fevereiro de 2014 - ICCPM/BM, marque a alternativa 
CORRETA. 
 
A. (   )  Ocorrendo autoria indefinida, que é aquela que não se faz ideia de quem teria 

causado ou mesmo tentado praticar a infração penal militar, instaurar-se-á RIP, 
pois não há definição de autoria.  

B. (   )  Na autoria indefinida ou indeterminada, quando não se consegue determinar 
qual dos militares que, agindo em concurso de agentes, cometeu o crime, 
lavrar-se-á o APF em face de todos os militares que agiram em concurso, se 
estiverem em flagrante delito.  

C. (   )  A confecção do Termo de Comparecimento Espontâneo (TCE) é possível 
quando, uma vez instaurado o Inquérito Policial Militar, alguém que seja 
investigado ou indiciado no procedimento apresentar-se como responsável pelo 
fato.  

D. (   )  O fato de o militar ter praticado o crime em serviço ou agindo em razão da 
função, com comunicação ou apresentação imediata à Central de Operações 
da IME, Coordenador do turno ou qualquer outra autoridade de polícia judiciária 
com atribuição equivalente, afastará, imediatamente, a lavratura do Auto de 
Prisão em Flagrante (APF). 

 
24ª QUESTÃO – Com relação à Instrução Conjunta de Corregedorias nº 06, de 30 de 
julho de 2015 – ICC PM/BM N. 06/15, que regulao controle, a fiscalização, e vistoria em 
armários, gavetas, baús e similares, não identificados e/ou desocupados, em lugar 
sujeito à Administração Militar, analise as assertivas abaixo: 

 
Estão CORRETAS as assertivas: 
 
A. (   )  II e IV, somente.  
B. (   )  I e III, somente. 
C. (   )  III e IV, somente. 
D. (   )  I e II, somente. 

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 procedida pelo 

almoxarife das Unidades ou militar designado pelo comandante, em qualquer 

nível. 

II - Os mobiliários não identificados deverão ser etiquetados com a inscrição 

“Desocupados”, e com a identificação do responsável pela vistoria, que também 

será o guardador da chave/lacre do mobiliário.  

III - A vistoria prevista na assertiva Iserá realizada trimestralmente na PMMG e 

semestralmente no CBMMG, devendo os citados mobiliários serem filmados ou 

fotografados pelo responsável pela inspeção e preenchido o Termo de Vistoria.   

IV - Detectando-se, durante a vistoria, produto ilícito e/ou substâncias entorpecentes, 

deverá o responsável isolar imediatamente o mobiliário, não havendo 

necessidade de acionar a perícia para os trabalhos técnicos e científicos.  
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25ª QUESTÃO – São requisitos básicos para a atuação e intervenção policial, previstos 
no Manual Técnico-Profissional nº 3.04.01/2013-CG (Caderno Doutrinário nº 1), 
EXCETO: 
 
A. (   )  Conhecimento da missão e do local de atuação. 
B. (   )  Ação vigorosa e unidade de comando.  
C. (   )  Relacionamento, que se traduz em contatos com os integrantes da comunidade 

proporcionando conhecer seus hábitos e costumes.  
D. (   )  Comportamento imparcial, postura e compostura. 
 

26ª QUESTÃO – De acordo com o Caderno Doutrinário nº 1, 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 umestado de prontidão diferente. Nesse sentido é CORRETO afirmar 

que: 

 

A. (   )  O policial militar, nem mesmo de folga almoçando com sua famíliapode se 

encontrar no estado relaxado (branco).  

B. (   )  Durante o policiamento ordinário o policial militar deve se manter no estado de 

alarme, para focalizar a ameaça e ter em mente a ação adequada para 

controlá-la.  

C. (   )  No deslocamento para casa, mesmo que fardado, mas fora do serviço 

operacional, o policial militar deve estar no estado relaxado para evitar um 

quadro de estresse crônico. 

D. (   )  No estado de alerta o policial militar detecta um problema e está ciente de que 

um confronto é provável, embora ainda não haja necessidade imediata de 

reação.  

 

27ª QUESTÃO – As armas de fogo constituem-se em um dos instrumentos disponíveis 

aos policiais militares em serviço para o uso diferenciado da força, devendo ser 

utilizadas quando estritamente necessário para o cumprimento do dever. Nesse sentido 

e, considerando o previsto no Caderno Doutrinário 1, é CORRETO afirmar que: 

 

A. (   )  Dependendo das circunstâncias e características do ambiente ou local de 

atuação – principalmente no interior do estado – é permitido ao policial militar 

alterar as características do armamento e/ou munição. 

B. (   )  O policial militar treinado para utilização de um tipo de arma de fogo pode 

utilizar qualquer arma de fogo disponível na intendência, independente de 

habilitação específica. 

C. (   )  Os policiais militares em serviço só utilizarão armas de fogo e munições 

autorizadas e pertencentes à carga da PMMG, disponíveis nas respectivas 

intendências de material bélico. 

D. (   )  O policial militar em serviço não poderá empunhar ou apontar a arma durante a 

intervenção policialpara demonstraçãode força ou para causar um efeito 

dissuasivo no abordado. 
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28ª QUESTÃO – De acordo com o Manual Técnico-Profissional nº 3.04.02/2013-CG 
(Caderno Doutrinário nº 2), durante a atuação policial, caso haja resistências e 
agressões em variadas formas e graus de intensidade, o policial militar terá que 
adequar sua reação a essas circunstâncias, estabelecendo formas de controlar e 
direcionar o abordado. Nesse sentido é CORRETO afirmar que: 
 
A. (   )  Durante uma abordagem policial, a posição de emprego da arma de fogo pode 

ser alterada, de acordo com a percepção do policial militar sobre o uso 
diferenciado de força, podendo variar de acordo com o comportamento do 
suspeito.  

B. (   )  No caso de abordagem à pessoa visivelmente portando arma de fogo, 
apontando a arma em direção aos policiais, porém sem atirar, o policial não 
poderá efetuar disparo de arma de fogo.  

C. (   )  Se o abordado estiver portando arma de fogo, mas for um resistente passivo, 
não há necessidade do policial na função de verbalizador iniciar a abordagem 
na posição de guarda alta.  

D. (   )  No caso de abordagem à pessoa visivelmente portando arma de fogo, 
apontando a arma em direção aos policiais, porém sem atirar, o policial na 
função de verbalizador deve iniciar a abordagem na posição de guarda alta. 

 
29ª QUESTÃO – De acordo com o Manual Técnico-Profissional nº 3.04.03/2013-CG 
(Caderno Doutrinário nº 3), a blitz policial deve ser precedida de planejamento 
elaborado pela Seção de Emprego Operacional, além dos Comandantes de Fração 
(nos diversos níveis), por meio de ordens de serviço ou outros instrumentos, nos quais 
estejam presentes todos os aspectos que, direta ou indiretamente, venham contribuir 
para o sucesso da operação. Dessa forma, analise as assertivas a seguir: 
 
I. Se o local e horário escolhidos para a execução da operação influenciarem no 

desenvolvimento normal do tráfego, tornando-o intenso, será avaliada a 
possibilidade de realizar a operação em local e horário diversos, sem contudo 
perder o foco e objetivo da operação. 

II. Em caso de condições climáticas adversas, a operação será adiada, suspensa ou 
cancelada, pois nessa situação, o quesito segurança poderá ser comprometido, 
pela dificuldade de visibilidade, pela frenagem e pela possibilidade da ocorrência de 
acidentes de trânsito. 

III. Durante a operação, nenhum policial militar poderá acumular mais de uma função, 
conforme a categoria da operação Blitz, os objetivos a se atingir, ou devido ao 
número de policiais integrantes da equipe. 

IV. Caso o comandante da operação decida pela alteração do local e do horário, 
solicitará autorização ao coordenador do policiamento, dará ciência à Sala de 
Operações da Unidade e fará constar no relatório quais os fatores que contribuíram 
para a tomada de tal decisão. 

 

Estão CORRETAS as assertivas: 
 
A. (   )  I e IV, somente. 
B. (   )  I, II e IV, somente. 
C. (   )  I, III e IV, somente. 
D. (   )  III e IV, somente. 
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30ª QUESTÃO – Durante uma operação de blitz policial um condutor de veículo, ao 
avistar o aparato policial, evadiu em alta velocidade. Segundo as orientações contidas 
no Caderno Doutrinário nº 3, marque a alternativa que contém a conduta que NÃO 
poderia ser adotada pelos policiais militares empregados na operação. 
 
A. (   )  Transmitir rapidamente as características do veículo (local, direção de fuga, 

marca, modelo, cor, placa e características dos ocupantes) para o CICOp ou 

correspondente, no intuito de que sejam realizadas as ações de cerco, bloqueio 

e interceptação, nas principais rotas de fuga e vias de acesso do local.  

B. (   )  Disparar contra o veículo que desrespeitou o bloqueio, a não ser que ele 

represente um risco imediato à vida ou à integridade física dos policiais ou de 

terceiros.  

C. (   )  Mobilizar somente os policiais militares necessários para a realização de 

abordagem ao veículo.  

D. (   )  Evitar alarmismo via rede-rádio que possa colocar em risco as outras 

guarnições. 

 

31ª QUESTÃO – De acordo com o previsto na Diretriz nº 3.01.01/2016-CG,Diretriz 

Geral para Emprego Operacional da PMMG (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 a seguir, EXCETO:  

 

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

área da capital e do interior do Estado. 

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

policiamento.  

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

Comando-Geral.  

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

especificidade, oferecendo serviços adequados de acordo com as demandas 

locais. 

 

32ª QUESTÃO – A DGEOp, dentre os seus pressupostos e orientações procedimentais 

básicas para emprego da Polícia Militar de Minas Gerais, traz o conceito do 

Policiamento Orientado pela Inteligência de Segurança Pública. Nesse sentido é 

CORRETO afirmar que: 

 

A. (   )  A Inteligência de Segurança Pública, dada a sua abrangência, pode 

potencializar os serviços da polícia, otimizando a sua atuação operacional, com 

economia de meios e redução da prática da polícia reativa. 

B. (   )  A Inteligência de Segurança Pública consiste no desenvolvimento de ações e 

operações visando ao provimento de serviços públicos de segurança à 

população, destinadas à prevenção da criminalidade, planejadas com a 

participação dos representantes do município, do Estado ou da Federação. 
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C. (   )  A Inteligência de Segurança Públicaé responsável pela análise criminal e de 

sinistro de todo o ciclo de informações, desde o registro do fato até a execução 

da pena ou solução do sinistro. 

D. (   )  A Inteligência de Segurança Pública constitui-se de uma central única, cujas 

finalidades são a recepção, o processamento e a resposta às denúncias 

anônimas relativas à violência, à criminalidade e sinistros. 

 

33ª QUESTÃO – A DGEOp preceitua um modelo supraterritorial (de recobrimento) para 
atuação operacional em ocorrências complexas ou potencialmente violentas. Com base 
nesse modelo é CORRETO afirmar: 
 
A. (   )  O 3º esforço de recobrimento nas Unidades do interior do Estado é executado 

pelas Companhias Independentes de Policiamento Especializado (Cia PM Ind. 
PE). 

B. (   )  Apenas na 1ª RPM (Belo Horizonte), o 2º esforço de recobrimento é executado 
pelas Unidades do CPE. 

C. (   )  O 2º esforço de recobrimento das RPM em todo Estado é constituído pelas 
Companhias Tático Móvel (Cia TM). 

D. (   )  Apenas nas Unidades da 1ª RPM (Belo Horizonte), o 1º esforço de 
recobrimento é executado pelas Companhias e Pelotões Tático Móvel (Cia TM). 

 

 
34ª QUESTÃO – De acordo com a Resolução nº 4.605/2017 – CG, que dispõe sobre o 
Portfólio de Serviços da Polícia Militar de Minas Gerais, analise as assertivas a seguir: 
 
I. As Rondas Táticas Metropolitanas, o Policiamento de Choque, o Policiamento 

Montado e as Rondas Ostensivas com Cães constituem serviços destinados ao 
policiamento especializado. 

II. O Faro de Explosivos é uma variante operacional do serviço de Rondas Ostensivas 
com Cães (ROCCA). 

III. Os Comandos Regionais têm autonomia para inclusão, inovação, alteração ou 
exclusão dos serviços destinados ao Policiamento Ostensivo Geral (POG) em suas 
respectivas RPM. 

IV. O Videomonitoramento é uma variante operacional do Teleatendimento 190 e 
caracteriza-se pelo emprego de tecnologias de videovigilância em vias e locais 
públicos com o intuito de potencializar a presença da PMMG. 

 
Estão CORRETAS as assertivas: 
 
A. (   )  I, II e IV, somente. 
B. (   )  I e IV somente. 
C. (   )  I e II, somente. 
D. (   )  III e IV, somente. 
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35ª QUESTÃO – De acordo com a Resolução nº 4605/2017 – CG, que dispõe sobre o 
Portfolio de Serviços da Polícia Militar de Minas Gerais, marque a assertiva que 
apresentam as atividades consideradas como serviços essenciais destinados ao POG: 
 
A. (   )  O Policiamento a pé, o Radiopatrulhamento, a Ciclo Patrulha, o Tático Móvel, 

e o Teleatendimento 190. 

B. (   )  O Radiopatrulhamento, a Ciclo Patrulha, o Tático Móvel, e o Teleatendimento 
190. 

C. (   )  Apenas o Policiamento a pé, o Radiopatrulhamento. 
D. (   )  O Policiamento a pé, o Radiopatrulhamento, a Patrulha Rural, o Tático Móvel, 

o Teleatendimento 190 e o Policiamento de Guardas. 
 

36ª QUESTÃO –De acordo com a Instrução nº 3.03.21/2017-CG, que regula o emprego 
das Bases do Projeto Segurança Comunitária (2ª Edição Revisada), o serviço foi 
estabelecidoem consonância com os preceitos do policiamento comunitário e 
setorização do policiamento. Nesse sentido é CORRETO afirmar que: 
 
A. (   )  Os locais de instalação das Bases serão definidos pelos BPM em observância a 

aspectos técnicos, dentre eles: características socioeconômicas, demográficas, 
culturais e geográficas da localidade; incidência criminal; concentração de 
estabelecimentos comerciais/bancários (potencialmente suscetíveis a crimes 
contra o patrimônio). 

B. (   )  A Base de Segurança Comunitária (BSC) servirá de referência para os 
moradores do setor e atenderá, dentre outras, as demandas da população local 
para registro de boletins de ocorrência, e as motos a elas agregadas serão 
lançadas no turno com restrição de empenho. 

C. (   )  Considerando as especificidades de cada localidade, os Comandos Regionais 
têm autonomia para alterar os locais de instalação das Bases de Segurança 
Comunitária. 

D. (   )  A Base deverá sempre funcionar com a totalidade dos policiais militares, exceto 
em caso de indisponibilidade de militar, quando poderá funcionar com efetivo 
reduzido. 

 
 
37ª QUESTÃO –De acordo com o conceito operacional de emprego das Bases de 
Segurança Comunitária previsto na Instrução nº 3.03.21/2017-CG (2ª Edição Revisada), 
marque a alternativa INCORRETA: 
 
A. (   )  As Bases, fixas em cada setor, atuarão no modelo territorial e também como um 

mobilizador junto ao Comandante de Setor e Comandante de Companhia para 
suplementação num eventual emprego de efetivo no modelo supraterritorial. 

B. (   )  Para instalação das BSC deverão ser observados aspectos como existência de 
iluminação adequada e possibilidade de alagamentos do local. 

C. (   )  Enquanto não houver atendimento ao público, um militar da Base permanecerá 
no monitoramento das câmeras e o outro ficará postado no lado externo do 
veículo, de modo a prevenir e inibir a prática criminosa pela presença ostensiva. 

D. (   )  As motocicletas vinculadas às Bases não poderão atender á demandas 
determinadas pelo Comandante de Setor, pois deverão ficar estacionadas em 
local previamente definido. 
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38ª QUESTÃO –A prática de filmagem de suas atuações por policiais militares em 

ocorrências tem sido bastante utilizada por meio das modernas tecnologias 

disponíveis,principalmente nos smartphones. Nesse sentido, de acordo com o 

Memorando n. 30.669/15 – CG éCORRETO afirmar que: 

 

A. (   )  Apesar de haver vários dispositivos de filmagem disponíveis no mercado, fica 

autorizado, o uso em serviço de dispositivo de filmagem de mãos livres, desde 

que seja nas cores transparente ou predominantemente preta. 

B. (   )  Como há vários dispositivos de filmagem disponíveis no mercado, o que 

dificulta a padronização, fica autorizado, em serviço, o uso de dispositivo de 

filmagem de mãos livres em qualquer cor, desde que não destoe da cor do 

fardamento utilizado. 

C. (   )  Como há vários dispositivos de filmagem disponíveis no mercado, não há como 

padronizar a utilização do equipamento pelo policial militar, motivo pelo qual, 

priorizando a transparência e a legitimidade das ações policiais, fica autorizado, 

em serviço, o uso de dispositivo de filmagem de mãos livres em qualquer cor. 

D. (   )  A utilização de smartphones deve ser priorizada em detrimento do uso de 

dispositivos de filmagem de mãos livres, até a regulamentação de tais 

equipamentos. 

 

39ª QUESTÃO –No caso específico do emprego de viaturas em policiamento especial 

de eventos, de acordo com a Instrução nº 3.03.22/2017 – CG (Procedimentos básicos 

de estacionamento e posicionamento de viaturas e da Guarnição Policial Militar), é 

CORRETO afirmar: 

 

A. (   )  A Guarnição policial poderá posicionar a viatura em locais como passeios, 

praças, rotatórias e canteiros centrais. 

B. (   )  Não há que se preocupar com o congestionamento ou fluidez do trânsito. 

C. (   )  Por se tratar de policiamento em eventos a viatura deve ficar o mais próximo 

possível do público para efeitos de ostensividade, mesmo que possa ficar 

envolvida por um grande número de pessoas. 

D. (   )  A fim de potencializar a ostensividade e o contato com o público, as viaturas 

devem se posicionar, preferencialmente, nas saídas de emergência e rotas de 

fuga. 
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40ª QUESTÃO –Numa situação hipotética, 02 (dois) policiais militares de uma GuPM, 

estacionados em ponto-base, foram acionados por populares para atendimento de uma 

ocorrência policial no interior de um imóvel a poucos metros do local. De acordo com a 

Instrução nº 3.03.22/2017 – CG, e a conduta dos policiais militares em relação à viatura, 

é CORRETO afirmar: 

 

A. (   )  Diante da especificidade da situação todos os policiais militares poderiam se 

afastar momentaneamente da viatura, desde que a mesma permaneça 

trancada e todo o armamento seja retirado e acautelado pelos militares. 

B. (   )  Os policiais não poderiam se afastar da viatura, devendo acionar outra 

guarnição para atendimento à ocorrência demandada. 

C. (   )  Diante da especificidade da situação, a prioridade seria o atendimento à 

ocorrência, não necessitando de qualquer tipo de cautela acerca da viatura. 

D. (   )  O simples ato de trancar a viatura seria suficiente para permitir o deslocamento 

momentâneo de todos os militares, mesmo perdendo o contato visual com a 

viatura. 
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