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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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1ª QUESTÃO – Considere que um candidato ao cargo de 2º Tenente QOS Enfermeiro, 
ao apresentar-se para tomar posse no cargo, alegou ser servidor público, ocupante do 
cargo de Enfermeiro, na Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. Nesse caso, com base 
nas previsões normativas da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 
(CRFB/1988), marque a alternativa CORRETA: 
 
A. (   )  O candidato não poderá tomar posse, considerando que a previsão para 

acúmulo de cargos públicos remunerados restringe-se às profissões de 
professor e de médico. 

B. (   )  O candidato poderá tomar posse no cargo militar, desde que firme 
compromisso de exonerar-se do outro cargo público, considerando a proibição 
constitucional para acumulação dos cargos. 

C. (   )  O candidato poderá tomar posse e acumular os cargos públicos, desde que 
haja compatibilidade de horários, considerando tratar-se de dois cargos 
privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas. 

D. (   )  O candidato não poderá tomar posse, considerando que a previsão para 
acúmulo de cargos públicos remunerados restringe-se ao mesmo ente 
federado (Município, Estado ou União). 

 
 
2ª QUESTÃO – A CRFB/1988 estabeleceu uma série de direitos individuais, sociais e 
políticos, os quais se aplicam aos cidadãos brasileiros. Os militares estaduais, categoria 
especial de agente público, tiveram restringidos alguns desses direitos e garantias 
constitucionais. Com base na CRFB/88, marque a alternativa CORRETA: 
 
A. (    ) Os militares estaduais podem candidatar-se a cargos políticos eletivos, 

atendendo às condições constitucionais. 
B. (    ) Aos militares estaduais é garantido o habeas corpus em relação a punições 

disciplinares militares. 
C. (    ) Aos militares estaduais é assegurado o direito à sindicalização. 
D. (    ) Os militares estaduais, enquanto em serviço ativo, podem estar filiados a 

partidos políticos. 
 
 
3ª QUESTÃO – Considerando os crimes de peculato previstos no Código Penal Militar 
(CPM), marque a alternativa CORRETA: 
 
A. (    ) O crime de peculato mediante aproveitamento do erro de outrem, praticado por 

Oficial, somente sujeita o militar condenado à declaração de indignidade para o 
oficialato, quando a pena aplicada tiver duração superior 2 (dois) anos. 

B. (    ) Comete o crime de peculato o militar que desvia, em proveito próprio, bem 
móvel particular, de que tem a posse em razão do cargo. 

C. (    ) O militar que, culposamente, contribui para que terceira pessoa subtraia ou 
desvie bem móvel, que estava na posse do militar em razão do seu cargo, não 
comete o crime de peculato culposo, podendo ser enquadrado apenas em 
transgressão de natureza disciplinar. 

D. (    ) No crime de peculato culposo, a reparação do dano, em nenhuma hipótese, 
extingue a punibilidade, podendo apenas reduzir a pena imposta. 
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4ª QUESTÃO – O Código Penal Militar (CPM), em determinados tipos penais, 

estabelece como agente passivo o superior hierárquico, com a finalidade de defender a 

autoridade e a disciplina militar. Tendo por base esses tipos penais, marque a 

alternativa CORRETA: 

 

A. (    ) O crime de violência contra superior somente se configura se o superior 

(vítima) for o Comandante da Unidade a que pertence o agente. 

B. (    ) O crime de violência contra superior somente se configura se a violência 

ocorrer diante de outro militar. 

C. (    ) Para configurar o crime de recusa de obediência, há necessidade de que a 

recusa seja em relação à ordem de superior sobre assunto ou matéria de 

serviço, ou relativamente a dever imposto em lei, regulamento ou instrução. 

D. (    ) Para configurar o crime de violência contra superior, exige-se como resultado a 

lesão corporal ou a morte do ofendido. 

 

 

5ª QUESTÃO – Com relação aos crimes militares previstos no Código Penal Militar 

(CPM), analise as assertivas abaixo: 

 

 

Estão CORRETAS as assertivas: 

 

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

B. (   )  I, II e III apenas. 

C. (   )  I e IV, apenas. 

D. (   )  Todas estão corretas. 

 
 

  

 I - O militar que, estando cumprindo pena de reclusão em recinto de prisão militar, 

foge da Unidade, aproveitando-se de descuido da equipe responsável pela 

vigilância, comete o crime de fuga de preso ou internado. 

II - Trata-se de um caso assimilado de deserção o militar que deixa de se apresentar 

a autoridade competente, dentro do prazo de oito dias, contados daquele em que 

termina a licença saúde. 

III - Trata-se de um caso assimilado de deserção o militar que consegue exclusão do 

serviço ativo ou situação de inatividade, criando ou simulando incapacidade.  

IV - O militar que, estando cumprindo pena de reclusão em recinto de prisão militar, 

foge da Unidade, permanecendo ausente por mais de oito dias, comete o crime 

deserção por evasão ou fuga. 
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6ª QUESTÃO – Considerando a competência para exercício da polícia judiciária militar, 
prevista no Código de Processo Penal Militar (CPPM), instituído pelo Decreto-Lei n. 
1.002/1969, marque a alternativa CORRETA: 
 
A. (    ) O crime militar ocorrido na área do 16º BPM, praticado por militar do 34º BPM, 

não poderá ser apurado pelo Comandante do 16º BPM, o qual não possui 
autoridade de polícia judiciária militar sobre militares de outras Unidades. 

B. (    ) A apuração de crime militar não pode ser delegada a Oficial pertencente ao 
Quadro de Oficiais da Saúde (QOS). 

C. (    ) Quando o indiciado for oficial da reserva ou reformado, o inquérito policial 
militar poderá ser delegado a oficial de menor posto que o indiciado. 

D. (    ) O Comandante de Unidade (Batalhão PM) tem competência para instaurar 
inquérito policial militar, com o fim de apurar crime militar ocorrido no âmbito de 
sua jurisdição, praticado por militar contra civil. 
 

 
7ª QUESTÃO – Sobre a prisão em flagrante, prevista no Código de Processo Penal 
Militar (CPPM), analise as assertivas abaixo: 
 

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

 
8ª QUESTÃO – Com relação às regras que disciplinam o inquérito policial militar, 
previsto no Código de Processo Penal Militar (CPPM), marque a alternativa CORRETA: 
 
A. (    ) O compromisso de manter o sigilo do inquérito e de cumprir fielmente as 

determinações do CPPM, no exercício da função, somente é exigido do 
encarregado do inquérito, não se exigindo o referido compromisso do escrivão. 

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. (    ) Por ser sigiloso o inquérito policial militar, o advogado do indiciado não poderá 
tomar conhecimento do seu conteúdo, enquanto estiver em apuração a cargo 
do seu encarregado. 

D. (    ) Solucionando o inquérito, a autoridade competente poderá arquivá-lo na 
respectiva Unidade, sem a devida remessa ao juízo militar competente, quando 
restar comprovada a inexistência de prática de crime militar. 

 I - Considera-se em flagrante delito aquele que é encontrado, logo depois do fato 
delituoso, com instrumentos, objetos, material ou papéis que façam presumir a sua 
participação no fato. 

II - Considera-se em flagrante delito aquele que é perseguido logo após o fato 
delituoso em situação que faça acreditar ser ele o seu autor. 

III - A falta de testemunhas impedirá o auto de prisão em flagrante.  

IV - Qualquer pessoa poderá e os militares deverão prender quem seja encontrado em 
flagrante delito. 
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9ª QUESTÃO – Considere a seguinte situação hipotética de 03 Oficiais do Quadro de 

Oficiais de Saúde (QOS), Tenente “A”, Tenente “B” e Tenente “C”:  

 

- Todos foram promovidos a 1º Tenente em 25 de dezembro 2017; 

- O 1º Ten “A” foi nomeado 2º Ten em 10 de abril de 2012, ficando classificado em 

décimo lugar, após ter concluído o EAdO; 

- O 1º Ten “B” foi nomeado 2º Ten em 10 de abril de 2012, ficando classificado em 

décimo quinto colocado, após ter concluído o EAdO; 

- O 1º Ten “C” foi nomeado 2º Ten em 10 de julho de 2012, ficando classificado em 

segundo colocado, após ter concluído o EAdO. 

 

Com base no Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais (EMEMG), previsto na 

Lei Estadual nº. 5.301/1969, marque a alternativa CORRETA: 

 

A. (    ) Para fins de promoção, o ano-base dos três Oficiais será 2014. 

B. (    ) Para fins de promoção, o ano-base dos três Oficiais será 2012. 

C. (    ) Considerando o tempo de permanência como 2º Ten, pode-se afirmar que os 

três Oficiais foram promovidos a 1º Ten pelo critério de Antiguidade. 

D. (    ) O 1º Ten “C” é mais antigo que o 1º Ten “A”. 

 

10ª QUESTÃO – O Adicional de Desempenho (ADE) constitui vantagem remuneratória, 

concedida mensalmente ao militar que tenha ingressado nas instituições militares 

estaduais após a publicação da Emenda à Constituição n. 57, de 15 de julho de 2003, 

ou que tenha feito a opção prevista no art. 115 do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias da Constituição do Estado, e que cumprir os requisitos legais. O ADE 

vincula-se ao resultado da Avaliação de Desempenho Individual (ADI). 

 

Considerando o disposto no Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais 

(EMEMG), instituído pela Lei Estadual n. 5.301/1.969, marque a alternativa CORRETA: 

 

A. (    ) O período de aferição da ADI inicia-se em 1° de julho e termina em 30 de junho 

do ano subsequente. 

B. (    ) Na ADI serão considerados como fatores de avaliação apenas a Avaliação 

Anual de Desempenho e Produtividade (AADP), o conceito disciplinar e o 

treinamento profissional básico (TPB). 

C. (    ) Após os primeiros cinco anos de efetivo exercício na PMMG, o percentual 

máximo de ADE aumenta em 10% a cada 05 anos, mesmo que as ADI não 

sejam satisfatórias.  

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

para a inatividade, até o percentual máximo de 60% de sua remuneração 

básica. 
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11ª QUESTÃO – Considerando a legislação vigente, prevista no EMEMG, relativa ao 
cômputo de tempo de serviço prestado na Instituição e à transferência para inatividade, 
marque a alternativa CORRETA: 
 
A. (    ) O limite de idade para a permanência do oficial do Quadro de Oficias de Saúde 

(QOS) no serviço ativo é de 65 (sessenta e cinco) anos. 
B. (    ) Será exonerada da PMMG a Praça que permanecer por mais de 2 (dois) anos 

em licença continuada para tratamento de saúde, salvo se a incapacidade for 
decorrente do serviço, ou se a Praça possuir mais de 15 anos de efetivo 
serviço na Instituição. 

C. (    ) Não serão considerados de efetivo serviço os dias em que o militar estiver 
afastado por motivo de férias-prêmio. 

D. (    ) Serão considerados de efetivo serviço os dias em que o militar estiver de 
cumprindo pena criminal, por condenação transitada em julgado. 

 

12ª QUESTÃO – Considere a seguinte situação hipotética: um 2º Ten QOS-PM 
ingressou na PMMG em março de 2017, após ser aprovado no concurso específico. No 
mês de outubro de 2017, o Oficial foi comunicado disciplinarmente e, após a 
interposição de recursos disciplinares possíveis, teve a sanção de prestação de serviço 
ativada, com a perda de 16 pontos do seu conceito disciplinar, em abril de 2018.  
 
Considerando ser esta a única sanção disciplinar sofrida na carreira do militar, bem 
como ser possível a existência de recompensas, agravantes e atenuantes, previstas no 
Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM), instituído 
pela Lei Estadual n. 14.310/2002, marque a alternativa CORRETA: 
 
A. (    ) Não é possível que a transgressão disciplinar cometida pelo 2º Ten QOS-PM 

seja de natureza grave (prevista no artigo 13, do CEDM). 
B. (    ) O 2º Ten QOS-PM, após ter sua sanção ativada, foi classificado no conceito B, 

com 16 pontos negativos. 
C. (    ) O 2º Ten QOS-PM, após ter sua sanção ativada, foi classificado no conceito B, 

com 34 pontos positivos. 
D. (    ) O 2º Ten QOS-PM, após ter sua sanção ativada, foi classificado no conceito B, 

com 6 pontos negativos. 
 

 

13ª QUESTÃO – Considerando as sanções disciplinares previstas no CEDM, marque a 
alternativa CORRETA: 
 
A. (    ) Durante o cumprimento da sanção disciplinar de suspensão, o militar suspenso 

manterá todas as vantagens e direitos decorrentes do exercício do cargo, 
encargo ou função. 

B. (    ) Na aplicação de uma sanção de prestação de serviço, pode o Comandante 
atribuir ao militar até três turnos de serviço semanais, que não excedam a oito 
horas, sem remuneração extra. 

C. (    ) A reforma disciplinar compulsória trata-se de um tipo de sanção disciplinar 
aplicada como medida excepcional, de conveniência da administração, cabível 
quando o militar contar pelo menos quinze anos de efetivo serviço. 

D. (    ) A sanção de repreensão consiste em uma admoestação verbal ao 
transgressor. 
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14ª QUESTÃO – O Conselho de Ética e Disciplina Militares da Unidade (CEDMU) é um 
órgão colegiado designado pelo Comandante da Unidade, com vistas ao 
assessoramento do Comando nos assuntos previstos no CEDM. Com base nas normas 
em vigor, marque a alternativa CORRETA: 
 
A. (    ) O CEDMU poderá atuar com a maioria de seus membros presentes na reunião, 

devendo o membro ausente justificar a sua ausência. 
B. (    ) O CEDMU poderá ser integrado, simultaneamente, por militares pertencentes 

aos diversos Postos e Quadros da PM, inclusive do Quadro de Oficiais da 
Saúde. 

C. (    ) A votação será iniciada pelo presidente do CEDMU, sendo que o militar de 
menor posto ou graduação ou mais moderno votará por último. 

D. (    ) O militar cujo processo disciplinar esteja sendo analisado pelo CEDMU, caso 
esteja de serviço no momento da reunião deliberativa do Conselho, não poderá 
comparecer para assisti-la. 

 

15ª QUESTÃO – O Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das 
Instituições Militares de Minas Gerais (MAPPA), criado pela Resolução Conjunta n. 
4.220/2002, estabelece regras processuais que regulam, dentre outros, o Processo de 
Comunicação Disciplinar, o Processo de Queixa Disciplinar e o Relatório Reservado. 
Com base nas normas em vigor, marque a alternativa CORRETA:  
 
A. (    ) A Comunicação Disciplinar deve ser feita por militar possuidor de precedência 

hierárquica em relação ao comunicado. 
B. (    ) A Comunicação Disciplinar deve ser dirigida e encaminhada ao comandante, 

diretor ou chefe do comunicado. 
C. (    ) Para o exercício do direito de queixar-se, não é necessário que o querelante 

seja atingido pelo ato pessoal que repute irregular ou injusto, de forma a 
causar-lhe prejuízo físico, material ou psicológico. 

D. (    ) Assim como ocorre com a Comunicação Disciplinar, a apresentação da Queixa 
Disciplinar fora do prazo de 05 (cinco) dias úteis não acarreta a inviabilidade do 
seu processamento perante a Administração Militar, mas tão somente a 
eventual responsabilização daquele que inobservou o prazo, sem motivo justo. 

 

16ª QUESTÃO – Considerando os atos probatórios previstos no MAPPA, marque a 
alternativa CORRETA:  
 
A. (    ) Se o processo possuir mais de um sindicado/acusado, estes serão 

interrogados separadamente, sendo permitido, todavia, um assistir 
pessoalmente ao interrogatório do outro. 

B. (    ) A ausência do militar no dia e local designado para a realização da perícia 
psicopatológica, salvo justo motivo devidamente comprovado, será considerada 
como ato de desobediência, embora a Administração Militar não possa obrigá-
lo a participar do procedimento. 

C. (    ) São proibidos de depor os menores de 14 (quatorze) anos, os doentes e 
deficientes mentais. 

D. (    ) A licença-saúde e/ou internação de militares acusados em processos 
disciplinares deve conduzir à paralisação dos trabalhos apuratórios, já que o 
militar está afastado de suas atividades rotineiras por problemas de saúde.  
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17ª QUESTÃO – Recompensas constituem benefícios materiais e morais, definidos em 
legislação e regulamentação especiais, concedidos aos militares. Com base nas 
normas processuais do MAPPA, marque a alternativa CORRETA:  
 
A. (    ) Para concessão de dispensa do serviço, menção elogiosa escrita e menção 

elogiosa verbal, não há necessidade de ouvir o CEDMU. 
B. (    ) O Procedimento de Recompensa (PR) tem caráter investigatório e deve ser 

instaurado para apuração de fato passível de elogio ou nota meritória. 
C. (    ) No caso de concessão de menção elogiosa escrita a vários militares 

simultaneamente, não há necessidade de individualizar a participação de cada 
um no fato gerador da recompensa. 

D. (    ) Constituem recompensas, por ordem decrescente de importância, o elogio, as 
comendas concedidas pela Instituição, a nota meritória, a dispensa do serviço, 
o cancelamento de punições, a menção elogiosa escrita e a menção elogiosa 
verbal. 
  

18ª QUESTÃO – Conforme previsto no Regulamento de Continências, Honras, Sinais 
de Respeito e Cerimonial Militar das Forças Armadas (RCont), aprovado pela Portaria 
Normativa n. 660/2009-MD, o militar manifesta respeito e apreço aos seus superiores, 
pares e subordinados pela continência, dirigindo-se a eles ou atendendo-os, de modo 
disciplinado, observando a precedência hierárquica e por outras demonstrações de 
deferência. Com base na norma indicada, marque a alternativa CORRETA:  
 
A. (    ) Os sinais de respeito e apreço são obrigatórios em todas as situações, exceto 

nos exercícios no terreno e em campanha. 
B. (    ) Em local público onde não estiver sendo realizada solenidade cívico-militar, 

bem como em reuniões sociais, deve o militar cumprimentar seus superiores 
hierárquicos tão logo lhe seja possível. 

C. (    ) Quando os militares se deslocam em grupo, o mais antigo fica à direita dos 
demais, salvo se o deslocamento se fizer em via que tenha lado interno e lado 
externo, situação em que o mais antigo ficará do lado interno. 

D. (    ) A espontaneidade e a correção dos sinais de respeito não indicam, com 
segurança, o grau de disciplina das corporações militares e da educação moral 
e profissional dos seus componentes. 

 
19ª QUESTÃO – Acerca das normas que regulamentam a continência, previstas no 
RCont, aprovado pela Portaria Normativa n. 660/2009-MD, marque a alternativa 
CORRETA:  
 
A. (    ) A continência é uma saudação pessoal, pois visa, além da autoridade 

representada, a pessoa para a qual é dirigida. 
B. (    ) Sempre que possível, o militar deve tomar a iniciativa de cumprimentar o seu 

superior hierárquico com um aperto de mão. 
C. (    ) Além dos militares, a Bandeira Nacional, o Hino Nacional, o Presidente e o 

Vice-Presidente da República, os Ministros de Estado, o Governador de 
Estado, os Ministros militares do Superior Tribunal Militar, a tropa quando 
formada, as Bandeiras e os Hinos das Nações Estrangeiras também têm direito 
à continência. 

D. (    ) A continência individual é devida a qualquer hora do dia ou da noite, não 
podendo ser dispensada, mesmo nas situações especiais. 
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20ª QUESTÃO – Com base na Resolução Conjunta de Saúde n. 101/2011-PMMG-
CBMMG-IPSM, marque a alternativa INCORRETA em relação às diretrizes a serem 
observadas pela Diretoria de Saúde do Instituto de Previdência dos Servidores 
Militares: 
 
A. (    ) Buscar definir metas e indicadores de avaliação que propiciem a aderência dos 

prestadores ao modelo de atenção à saúde adotado pelo SISAU e inseri-los 
nos respectivos instrumentos contratuais.  

B. (    ) Realizar auditoria das solicitações de procedimentos e das contas de 
assistência à saúde com a finalidade de regular o acesso aos benefícios, 
verificar a conformidade da execução dos serviços e racionalizar os custos. 

C. (    ) Redimensionar a rede complementar credenciada na RMBH e em cada GRS, 
no interior, em conjunto com o respectivo Gerente Regional de Saúde, de 
forma a garantir a regionalização e a hierarquização dos serviços de saúde. 

D. (    ) Gerir a rede complementar credenciada dos prestadores de serviços de saúde, 
auxiliando também na gestão da rede orgânica, garantindo a assistência 
integral e equânime aos beneficiários do Sistema de Saúde 
PMMG/CBMMG/IPSM (SISAU). 
 

 

21ª QUESTÃO – Com base na Resolução Conjunta de Saúde n. 140/2018 – PMMG-
CBMMG-IPSM, que altera o programa de Medicamentos de Uso Continuado e dá 
outras providências, analise as assertivas abaixo e, em seguida, responda ao que se 
pede: 

 
I. São usuários do Programa de Medicamentos de Uso Continuado: militar da ativa, 

inativo ou dependente que comprove, mediante relatório circunstanciado do 
médico assistente, homologado por oficial médico do NAIS ou médico civil 
designado para esta função, sendo portador de moléstia ou estado mórbido que 
necessite do uso continuado de medicamentos, por tempo indeterminado, desde 
que conste na Relação Padronizada de Medicamentos de Uso Continuado, 
constante do anexo I da mencionada Resolução. 

II. Os medicamentos para militar amparado em atestado de origem (AO) serão 
considerados básicos e gratuitos com ônus integral para o Estado, mediante 
autorização prévia do médico do NAIS, devendo a receita médica ser carimbada 
com os dizeres “Amparado em AO”. 

III. Será considerado usuário do Programa de Medicamentos de Uso Continuado o 
paciente que faça uso prolongado ou temporário de medicamento. 

IV. Durante o processo de atestado de origem, em situação que não seja possível ao 
médico do NAIS avaliar a receita para atender necessidade imediata do militar, o 
Comandante poderá autorizar o fornecimento, mediante carimbo “Em processo de 
AO” e assinatura, com subsequente avaliação e homologação do médico do NAIS. 

 
Estão CORRETAS as assertivas: 
 
A. (   )  I, II e III, apenas. 
B. (   )  I, II e IV, apenas. 
C. (   )  II e IV, apenas. 
D. (   )  Todas estão corretas. 
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22ª QUESTÃO – De acordo com a Resolução Conjunta de Saúde n. 141/2018 – 

PMMG-CPMMG-IPSM, marque a alternativa CORRETA, no que diz respeito à 

assistência à saúde mental: 

 

A. (    ) A avaliação e solicitação de internação estará vinculada ao encaminhamento 

de relatório circunstanciado do médico assistente da clínica ou hospital 

credenciado, contendo hipótese diagnóstica com CID, descrição do quadro 

psiquiátrico, comorbidades e justificativa da hospitalização. 

B. (    ) No interior do Estado, os encaminhamentos para internação psiquiátrica serão 

feitos, exclusivamente, pelo Oficial médico do NAIS, sendo avaliados pelo 

Médico Auditor da Central de Teleatendimentos do IPSM. 

C. (    ) Na RMBH, os encaminhamentos para a internação psiquiátrica serão feitos por 

médico psiquiatra da Clínica de Psiquiatria do Hospital da Polícia Militar 

(CLIPS/HPM), ou médico plantonista do Pronto Atendimento do HPM, nesse 

caso dispensando a avaliação pelo médico da Central de Teleatendimentos do 

IPSM. 

D. (    ) O hospital-dia psiquiátrico destina-se a pacientes portadores de transtornos 

mentais não graves, mas persistentes que apresentem CIDs como: paciente 

portador de esquizofrenia (CID F20); paciente portador de transtorno obsessivo 

compulsivo (CID F42); paciente portador de transtorno depressivo recorrente 

(CID F33.2 e F33.3).  

 

23ª QUESTÃO – Considerando a Instrução Conjunta de Saúde n. 02/2018 – PMMG-
CBMMG, que estabelece a jornada de trabalho e os critérios para avaliação da 
produtividade dos integrantes do Quadro de Oficiais de Saúde alocados nas Unidades 
de Saúde da Rede Orgânica das Instituições Militares Estaduais, analise as assertivas a 
seguir: 
 
I. A avaliação da produtividade individual, bem como das categorias profissionais e 

especialidades que integram as Unidades de Saúde, será feita por intermédio de 

relatórios gerenciais, extraídos do Sistema Integrado de Gestão de Assistência à 

Saúde (SIGAS), que será alimentado semanalmente. 

II. Os psicólogos alocados na JCS serão, prioritariamente, empregados em 

atividades de suporte para avaliação pericial. 

III. Os médicos alocados nos NAIS realizarão, prioritariamente, atividades 

assistenciais, ocupacionais e programas de promoção à saúde e prevenção de 

doenças, relacionados à atenção primária e secundária. 

IV. Os médicos alocados no HPM realizarão atividades assistenciais e/ou periciais. 

 
Estão CORRETAS as assertivas: 
 
A. (   )  II e III, apenas. 
B. (   )   II e IV, apenas.  
C. (   )  I e III, apenas. 
D. (   )  Todas estão incorretas. 
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24ª QUESTÃO – Marque a alternativa CORRETA. De acordo com a Instrução Conjunta 
de Saúde n. 02/2018 – PMMG-CBMMG serão considerados bloqueios debitáveis no 
número de dias trabalhados, aqueles realizados pelos seguintes motivos: 
 
A. (    ) Treinamento com Arma de Fogo (TCAF). 
B. (    ) Chefia de Clínica/NAIS. 
C. (    ) Participação ou designação em eventos, reuniões e solenidades de interesse 

da Instituição. 
D. (    ) Comparecimento em audiência em processos e procedimentos administrativos 

e judiciais. 
 

 
25ª QUESTÃO – Considerando o disposto na Resolução de Saúde n. 4449/2016, que 
estabelece critérios para o Programa de Saúde Ocupacional do Policial Militar de Minas 
Gerais, faça a correspondência entre a coluna da esquerda com a da direita. Em 
seguida responda ao que se pede:  
 
1. Compete à Cia/Seções.                   (    ) Controlar a realização dos atendimentos e 

procedimentos necessários, observando o 
prazo de sessenta dias para conclusão do 
PSOPM, a partir da consulta médica 
inicial. 

2. Compete aos NAIS.                          (    ) Agendar, dentro do prazo de quinze dias, a 
consulta com o oficial psicólogo, quando 
indicado pelo oficial médico. 
 

3. Compete à GRS.                              (    ) Analisar a eficácia e o impacto do PSOPM 
na saúde dos militares, baseados nos 
resultados obtidos, observando os índices 
das doenças graves detectadas, diante 
dos principais diagnósticos de natureza 
ocupacional e não ocupacional. 
 

4. Compete à DS, por meio                 (    ) 
da SEVIG. 

Capacitar e treinar os integrantes dos 
NAIS, sob sua responsabilidade, para a 
execução do PSOPM. 
 

5. Compete ao policial militar              (    ) 
 convocado para o PSOPM,  
 como ato de serviço. 

Informar aos NAIS eventuais 
impedimentos de militares convocados 
para o PSOPM. 

 
Marque a alternativa que contém a sequência de respostas CORRETA, na ordem de 
cima para baixo. 
 
A. (   )  2, 1, 4, 3, 5. 
B. (   )  2, 5, 4, 3, 1. 
C. (   )  5, 2, 3, 4, 1. 
D. (   )  3, 2, 4, 5, 1. 
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26ª QUESTÃO – De acordo com a Resolução de Saúde n. 4449/2016, que estabelece 
critérios para o Programa de Saúde Ocupacional do Policial Militar, marque a alternativa 
INCORRETA: 
 
A. (    ) Os policiais militares submetidos ao PSOPM serão avaliados em intervalos 

bienais ou anuais, obedecendo a critérios específicos. 

B. (    ) Para militares com idade igual ou superior a 45 (quarenta e cinco) anos; para 

militares expostos a riscos ocupacionais ou já com doenças ocupacionais; e 

ainda para militares portadores de doenças crônicas, a periodicidade de 

avaliação médica será de 1 (um) ano. 

C. (    ) A avaliação do militar pelo PSOPM deve priorizar os convocados para o 

Treinamento Policial Básico (TPB) e os expostos aos riscos ocupacionais. 

D. (    ) Para militares com idade inferior a 45 (quarenta e cinco) anos, expostos a 

riscos ocupacionais, a periodicidade de avaliação será de 2 (dois) anos. 

 

 
27ª QUESTÃO – De acordo com a Resolução de Saúde n. 4449/2016, que estabelece 
critérios para o Programa de Saúde Ocupacional do Policial Militar, marque a alternativa 
CORRETA: 
 
A. (    ) A AET adequará o controle fisiológico do policial militar para o TPB na mesma 

data da consulta do PSOPM, de acordo com o prazo de validade estabelecido 

na legislação vigente.  

B. (    ) O policial militar que deixar de realizar qualquer exame ocupacional indicado 

pelo médico será considerado inapto para efeito do TAF no TPB, não estando 

sujeito à sanção disciplinar. 

C. (    ) Nas Unidades em que o módulo PSOPM do Sistema Integrado de Gestão à 

Saúde (SIGS) estiver implantado, as Adjuntorias de Ensino e Treinamento 

(AET) ou equivalentes, deverão alimentar o sistema incluindo a data do TPB. 

D. (    ) O PSOPM deverá ser realizado apenas por profissional do Quadro de Oficiais 

de Saúde no NAIS. 

 

28ª QUESTÃO – Considerando a Instrução n. 05/2014-DS, que estabelece o Manual de 
Biossegurança revisado, para utilização nos Núcleos de Atenção Integral à Saúde 
(NAIS) e demais Unidades, marque a alternativa CORRETA, quanto ao esquema 
vacinal para trabalhadores na área de saúde, contra o agente da Hepatite B: 
 
A. (    ) Para o profissional nunca vacinado, presumidamente suscetível, o esquema 

vacinal deverá ser 0, 1 e 6 meses: esquema habitual. 

B. (    ) Para o profissional nunca vacinado, presumidamente suscetível, o esquema 

vacinal deverá ser 0, 3 e 6 meses. Esquema habitual. 

C. (    ) Quando o esquema vacinal estiver completo, não se recomenda a realização 

da sorologia anti-HBs. 

D. (    ) Em caso de sorologia (anti-HBs) negativa, 1 a 2 meses após a terceira dose da 

1ª série, não repetir esquema vacinal. Considerar o indivíduo como suscetível 

não respondedor. 



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

 

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

 

29ª QUESTÃO – Considerando a Instrução n. 05/2014-DS, analise as assertivas abaixo 

e responda o que se pede: 

 

I. Resíduos de serviços de saúde: resultantes de atividades exercidas nos serviços 

de saúde, públicos ou privados, que por suas características, necessitam de 

processos diferenciados em seu manejo, exigindo ou não tratamento prévio à sua 

disposição final. 

II. Microbiota residente: grupo relativamente fixo que se multiplica e se mantém em 

equilíbrio com as defesas do hospedeiro. 

III. Infecção cruzada: é a transmissão de agentes infecciosos entre pacientes e 

equipe de saúde, dentro de um ambiente clínico. 

IV. Biossegurança: conjunto de ações destinadas a prevenir, controlar, reduzir ou 

eliminar riscos inerentes às atividades que possam comprometer a saúde humana, 

animal e o meio ambiente. 

 

Estão CORRETAS as assertivas: 

 

A. (   )  II e IV, apenas.  

B. (   )  Todas estão corretas. 

C. (   )  II e III, apenas. 

D. (   )  III e IV, apenas. 

 

30ª QUESTÃO – Considerando a Resolução Conjunta n. 4.278/2013 - PMMG/CBMMG, 

que dispõe sobre perícias, licenças e dispensas saúde, além de atividades correlatas na 

Polícia Militar de Minas Gerais e no Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, 

marque a resposta CORRETA: 

 

A. (    ) A concessão de licença e dispensa saúde se dará por homologação do 

atestado médico ou odontológico, que será apresentado pelo militar no NAIS 

onde se encontra vinculado, no mesmo dia ou até o segundo dia útil 

subsequente ao de sua emissão. 

B. (    ) Na vigência de atestado de outro profissional, constatada capacidade 

laborativa, o oficial médico do NAIS, da JRS ou da JCS, poderá modificar o 

período de afastamento e/ou substituir licença saúde por dispensa saúde, após 

perícia de saúde. 

C. (    ) O militar submetido a Processo Administrativo Disciplinar será avaliado pelos 

médicos da JCS, logo após a reunião de instalação do processo, para fins de 

constatação sobre a necessidade de perícia psicopatológica. 

D. (    ) Incapacidade laborativa é a condição física e/ou mental do periciado que o 

impossibilite, plena e definitivamente de exercer qualquer serviço de natureza 

policial ou bombeiro militar e atividade inerente ao cargo ou função, constatada 

em avaliação pericial, tanto na vida militar quanto na civil, e o impeça de 

prover, por qualquer meio, sua própria subsistência. 
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31ª QUESTÃO – Com base na Resolução Conjunta n. 4.278/2013 - PMMG/CBMMG, 
compete aos NAIS emitir parecer técnico, após perícia de saúde, nos limites 
estabelecidos na referida Resolução Conjunta, no que concerne a: 
 
I. Licença saúde ou dispensa saúde. 
II. Aptidão para promoção na carreira dos licenciados e dispensados, inclusive os 

periciados pela JCS. 
III. Designação para o serviço ativo de militar da reserva remunerada, em 

conformidade com as normas vigentes. 
IV. Aptidão para porte de arma para militar da reserva ou reformado, vinculado à sua 

Unidade, observando-se o disposto em normatização própria. 
 

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

 
 
32ª QUESTÃO – Considerando a Resolução n. 3524/200, que dispõe sobre o Atestado 
de Origem (AO) na Polícia Militar, analise as assertivas abaixo e responda a que se 
pede: 
 
I. Será designado oficial como Encarregado do AO, quando se tratar de acidente 

com morte ou acidente coletivo. 
II. Em caso de acidente coletivo, será instaurado um AO para cada acidentado, 

podendo-se aproveitar, por cópia autenticada, os documentos produzidos em um 
desses AO, para os demais, quando pertinentes e o bastante para a elucidação 
da verdade do que se busca apurar, podendo ser designado um único 
Encarregado de AO. 

III. Compete ao Comandante, ou substituto legal, instaurar o AO, designando um 
Oficial, Subtenente, Sargento ou Cabo de posto ou graduação igual ou superior 
ao do acidentado, para a sua realização. 

IV. Quando o acidentado for Coronel ou Tenente-Coronel, o AO será realizado por 
Coronel PM do serviço ativo, a ser designado pelo Subcomandante-Geral, após o 
encaminhamento, pela Unidade do militar, da Comunicação de Acidente (C Ac) e 
do Laudo Descritivo da Lesão (LDL) preenchidos. 

 
 
Estão CORRETAS as assertivas: 
 
A. (    ) I, II e IV apenas. 
B. (    ) I, III e IV apenas. 
C. (    ) I, II e III apenas. 
D. (    ) Todas as alternativas estão corretas. 
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33ª QUESTÃO – Considerando a Resolução n. 3524/2000, que dispõe sobre o 
Atestado de Origem (AO) na Polícia Militar, marque a alternativa INCORRETA: 

 
A. (    ) Ao inspecionar o militar acidentado em serviço ou não, o Oficial Médico do 

NAIS, deverá esclarecer, objetivamente, sobre a necessidade ou não do AO, 

preenchendo, assinando e remetendo ao Comandante, o item referente ao 

exame médico/parecer da Comunicação de Acidente (C Ac), explicitando sobre 

o grau da lesão diagnosticada e fazendo constar tais informações no prontuário 

médico do NAIS do acidentado, de maneira clara, legível, com sua assinatura e 

carimbo de identificação pessoal. 

B. (    ) Não será objeto de instauração de AO, a manifestação clínica de doença 

profissional. 

C. (    ) Em caso de moléstia profissional, o acidentado deverá ser avaliado pela Junta 

Central de Saúde (JCS). 

D. (    ) Para os efeitos legais decorrentes, o amparo em AO retroage à data do 

acidente ou à data em que foi identificado o diagnóstico da moléstia 

profissional. 

 
34ª QUESTÃO – Considerando a Lei Estadual n. 10.366/1990, que dispõe sobre o 
Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais – IPSM, 
marque a alternativa INCORRETA: 

 
A. (    ) A perda da qualidade de dependente ocorre, para o cônjuge pela constituição 

de novo vínculo familiar, quando da separação de fato. 

B. (    ) A perda da qualidade de dependente ocorre, para o cônjuge pela separação 

judicial ou divórcio. 

C. (    ) Fica o IPSM autorizado a manter como dependente, para fins exclusivos de 

assistência à saúde, o filho solteiro, maior de dezoito anos, enquanto estudante 

regularmente matriculado, somente até a idade de vinte e um anos, desde que 

comprovada a dependência econômica. 

D. (    ) A perda da qualidade de dependente ocorre, para os dependentes em geral, 

pela cessação da invalidez. 

 
35ª QUESTÃO – Considerando a Lei Estadual n. 10.366/1990, marque a alternativa 
CORRETA: 

 
A. (    ) A assistência à saúde será prestada sem a participação do beneficiário no seu 

custeio. 

B. (    ) Na ocorrência de parto múltiplo, é devido um auxílio-natalidade, 

independentemente, de quantos forem os filhos nascidos. 

C. (    ) O direito ao auxílio-natalidade prescreve em 6 (seis) meses após o nascimento. 

D. (    ) O benefício da assistência à saúde será prestado à vista de comprovação de 

recolhimento das contribuições previdenciárias ao IPSM. 
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36ª QUESTÃO – Considerando a Resolução Conjunta de Saúde n. 07/1995, que dispõe 
sobre o plano de assistência à saúde para a PMMG e IPSM, e suas alterações quanto 
aos critérios de fornecimento e custeio de óculos e lentes, marque a assertiva 
CORRETA: 
 
A. (    ) Os óculos (armação e lentes) e lentes de contato serão concedidos ao público 

logístico e previdenciário. 
B. (    ) O fornecimento de lentes de contato será autorizado mediante parecer médico 

da Clínica Oftalmológica do HPM. 
C. (    ) O custeio dos óculos (armação e lentes), lentes convencionais e lentes de 

contato constituirá ônus parcial para o Estado. 
D. (    ) Nova unidade de óculos (armação e lentes) somente poderá ser fornecida após 

02 (dois) anos da concessão anterior. 
 

37ª QUESTÃO – Considerando a estrutura organizacional e as nuances do poder 
decisório na PMMG, estabelecidos pela Diretriz Geral para Emprego Operacional da 
PMMG - DGEOp nº 3.01.01/16-CG, de 18/09/2016, que regula o emprego operacional 
da Polícia Militar de Minas Gerais, marque a alternativa CORRETA: 
 
A. (   )  Decisões de nível operacional são aquelas relacionadas ao processo de como 

executar as ordens emanadas pelo nível estratégico. Seus reflexos são 
geralmente observados em médio e curto prazo. 

B. (   )  Na articulação operacional, o princípio da responsabilidade territorial não está 
atrelado a uma correspondência com outros atores do Sistema de Defesa 
Social, possuindo, cada órgão, a sua divisão territorial própria e independente. 

C. (   )  No modelo supraterritorial, também chamado de recobrimento, o primeiro 
esforço é representado pelos Comandos de Policiamento Especializado, como 
o CPE e o COMAVE, abrigando ainda as atividades de policiamento complexo. 

D. (   )  A cadeia de comando é o conjunto de escalões e canais de comando, por 
intermédio dos quais as ações de comando são exercidas verticalmente, no 
sentido ascendente e descendente, sendo integrada por três tipos de 
autoridade: de linha ou hierárquica, técnica ou funcional, e de estado-maior ou 
assessoria. 
 

38ª 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. (   )  Ênfase na repressão qualificada, com a utilização das forças de reação do 

Comando-Geral.  

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

área da capital e do interior do Estado.  

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

policiamento.  

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

especificidade, oferecendo serviços adequados de acordo com as demandas 

locais. 



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

 

 
  CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO – A BUSCA PELA EXCELÊNCIA EM CONCURSOS.                       17 

39ª QUESTÃO – Considerando o conceito e as variáveis do uso da força policial, 
previstos no Caderno Doutrinário 1 - Intervenção Policial, Processo de Comunicação e 
Uso de Força - Manual Técnico-Profissional nº 3.04.01/2013-CG, marque a alternativa 
CORRETA: 
 
A. (    ) A letalidade (morte do agressor) nunca será entendida como o objetivo 

finalístico do policial militar ao disparar sua arma de fogo em uma ação 
operacional. 

B. (    ) O uso da força policial deve sempre se dar de forma progressiva, não podendo 
o policial militar iniciar a intervenção com o emprego de força potencialmente 
letal. 

C. (    ) A verbalização deve ser usada apenas como nível de força primário, para 
intervenção envolvendo abordados cooperativos. 

D. (    ) A responsabilidade direta pelo uso da força é individual e, portanto, recai sobre 
o policial militar que a empregou, não cabendo responsabilização dos seus 
superiores hierárquicos. 

 

40ª 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. (   )  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. 

B. (   )  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. 

C. (   )  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. 

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

intervenção policial para demonstração de força ou para causar um efeito 

dissuasivo no abordado. 

 
 
 
--------------------------------------------------corte aqui-------------------------------------------------- 
 

RASCUNHO DO GABARITO 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                    

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

                    

 


