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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 virgula cinco) pontos cada e 

valor total de 100 (cem) pontos. 

4. Para cada questão existe somente uma resposta. 

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

(tinta azul ou preta). 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 – Com relação a direitos garantidos aos militares no texto da Constituição 

da República Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/88), analise as assertivas abaixo: 

 

I -  Ao militar são proibidas a sindicalização e a greve. 

II -  O militar, em hipótese alguma, poderá estar filiado a partidos políticos. 

III -  O militar tem direito a gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um 

terço a mais do que o salário normal. 

IV -  É aplicável, ao militar, o direito a salário-família pago em razão do dependente do 

trabalhador de baixa renda nos termos da lei. 

 

Estão CORRETAS as assertivas: 

 

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

B. (   )  I e III, apenas. 

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

D. (   )  Todas estão corretas. 

 

 

2ª QUESTÃO – A CRFB/88 prescreve que os Estados poderão criar a Justiça Militar 

Estadual. Nesse contexto, considerando, hipoteticamente, que nenhum dos Estados 

constituíram Justiça Militar e, com base no quadro fictício a seguir, marque a alternativa 

CORRETA:  

 

Efetivo das Polícias Militares e Bombeiros 
Militares  

 
Polícia Militar Bombeiro Militar Total 

MG 42115 7435 49550 

PA 15935 3950 19885 

CE 10926 3100 14026 

SP 89478 22108 111586 

RJ 46135 25320 71455 

PR 17465 5458 22923 

  
 
A. (   )  Todos os Estados acima poderão constituir a Justiça Militar. 

B. (   )  Apenas CE não poderá constituir a Justiça Militar. 

C. (   )  Apenas os Estados de MG, SP e RJ poderão constituir a Justiça Militar. 

D. (   )  Apenas os Estados de PA e CE não poderão constituir a Justiça Militar.  
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3ª QUESTÃO – Os militares estaduais contam com regramento próprio em relação aos 

servidores do Estado. Cita-se a possibilidade de perda do posto ou graduação em caso 

de cometimento de crimes. Nesse aspecto, conforme a Constituição do Estado de 

Minas Gerais de 1989, marque a alternativa CORRETA:  

 

A. (   )  O oficial que cometer crime com pena privativa de liberdade, superior a dois 

anos será automaticamente excluído da corporação. 

B. (   )  O oficial será submetido a julgamento, para verificar indignidade ou 

incompatibilidade ao oficialato, ao ser condenado, na justiça militar, à pena 

privativa de liberdade superior a dois anos, por sentença transitada em julgado. 

C. (   )  O oficial que cometer crime com pena privativa de liberdade, igual ou superior a 

dois anos será automaticamente excluído da corporação. 

D. (   )  O oficial que cometer crime com pena privativa de liberdade superior a dois 

anos será, necessariamente, submetido a Processo Administrativo Disciplinar.  

 

 

4ª QUESTÃO – Após uma apuração de determinada transgressão disciplinar, na 

Unidade X, chegou-se à conclusão de que o militar transgressor pertencia à Unidade Z. 

Então, o Comandante mandou arquivar o procedimento. De acordo com o Decreto Lei 

1001/1969, que contém o Código Penal Militar (CPM), marque a alternativa CORRETA: 

 

A. (   )  A conduta do Comandante se amolda ao crime de prevaricação. 

B. (   )  A conduta do Comandante é atípica. 

C. (   )  A conduta do Comandante se amolda ao crime de condescendência criminosa. 

D. (   )  A conduta do Comandante, nos aspectos criminais, se amolda apenas, ao 

crime de inobservância de lei, regulamento ou instrução. 

 

 

5ª QUESTÃO – Dois militares concertaram-se no pátio do aquartelamento, 

desarmados, com a finalidade de protestar contra a ordem recebida de um superior, 

que determinava que ninguém poderia estacionar no pátio do quartel. De acordo com o 

CPM, marque a alternativa CORRETA: 

 

A. (   )  A conduta dos militares se amolda ao crime de conspiração. 

B. (   )  A conduta dos militares se amolda ao crime de motim. 

C. (   )  A conduta dos militares se amolda ao crime de revolta. 

D. (   )  A conduta dos militares se amolda ao crime de desobediência.  
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6ª QUESTÃO – Um 1º Sgt PM, ao chegar para o trabalho, percebeu que havia 

esquecido a boina em casa. Como era o mais antigo do turno, e com a finalidade de 

não dar mau exemplo aos subordinados, usou uma boina que um 2º Ten PM, que foi 

para reserva, havia o presenteado, e que se encontrava em seu armário. Ressalta-se 

que a boina estava com o florão com insígnia de oficial. Abstraindo dos aspectos 

processuais, marque a alternativa CORRETA:  

 

A. (   )  A conduta do 1º Sgt PM se amolda a transgressão disciplinar, apenas. 

B. (   )  A conduta do 1º Sgt PM é atípica. 

C. (   )  A conduta do 1º Sgt PM será considerada crime militar, desde que tenha 

contato com público civil.   

D. (   )  A conduta do 1º Sgt PM se amolda a crime militar. 

 

  

7ª QUESTÃO – O militar X, com a finalidade de prejudicar um outro militar, seu 

desafeto, fez a seguinte denúncia, sabendo-se ser inverídica, ao seu superior, por meio 

de relatório reservado: “O Militar B está chegando atrasado todos os dias”. Abstraindo 

dos aspectos processuais, administrativos e civis, em conformidade com o CPM, 

marque a alternativa CORRETA:  

 

A. (   )  A conduta do militar X se amolda ao crime de calúnia, pois ensejará 

procedimento apuratório. 

B. (   )  A conduta do militar X se amolda ao crime de calúnia, pois não exprime a 

verdade. 

C. (   )  A conduta do militar X não se amolda ao crime de calúnia, pois o relatório foi 

reservado. 

D. (   )  A conduta do militar X não se amolda ao crime de calúnia, pois o fato 

denunciado não é crime. 

 

 

8ª QUESTÃO – Em um determinado estabelecimento comercial, após ser vítima de 

vários furtos, o gerente instalou uma câmera de vídeo escondida, que não era 

monitorada, apenas gravava as imagens, no interior de um vestiário, onde um cliente 

experimentou roupas íntimas, ficando totalmente nu. De acordo com o Decreto Lei 

2848/1940, que contém o Código Penal marque a alternativa CORRETA: 

 

A. (   )  A conduta se amolda ao crime de assédio sexual. 

B. (   )  A conduta se amolda ao crime de registro não autorizado da intimidade sexual. 

C. (   )  A conduta é atípica, visto que não houve divulgação. 

D. (   )  A conduta se amolda ao crime de importunação sexual.  
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9ª QUESTÃO – Um policial militar, após uma confraternização da Unidade a que servia, 
em um clube privado, manteve relação sexual, de forma consentida, com sua 
namorada, uma adolescente de 13 anos. Conforme legislação em vigor, marque a 
alternativa CORRETA:  
 
A. (   )  O militar cometeu ato considerado crime comum. 
B. (   )  O militar não cometeu crime, visto haver consentimento. 
C. (   )  O militar cometeu ato considerado crime militar. 
D. (   )  O militar não cometeu crime, visto tratarem-se de namorados. 

  

10ª QUESTÃO – O Decreto-Lei 1002/1969, que contém o Código de Processo Penal 
Militar, traz um rol de medidas preliminares ao Inquérito, que o oficial responsável por 
comando, direção ou chefia, ou aquele que o substitua ou esteja de dia, de serviço ou 
de quarto, deverá tomar ou determinar, conforme o caso. Analise as assertivas abaixo:  

I - Dirigir-se ao local, providenciando para que se não alterem o estado e a 

situação das coisas, enquanto necessário. 

II - Apreender os instrumentos e todos os objetos que tenham relação com o fato. 

III - Efetuar a prisão do infrator. 

IV- Colher todas as provas que sirvam para o esclarecimento do fato e suas   

circunstâncias. 

 

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

 
 
11ª QUESTÃO – Um policial militar, durante atendimento de uma ocorrência, 

necessitou disparar a arma de fogo contra um indivíduo que ameaçava, com uma faca, 

cortar a garganta de uma vítima. Ao que se apurou, o risco era iminente e a ação do 

militar foi considerada amparada em excludente de ilicitude. Analise as alternativas e 

com base nos Decretos-Leis 1001/1969 e 1002/1969, marque a CORRETA:  

 

A. (   )  O militar está amparado por ter cometido o ato em legitima defesa e o inquérito 

policial militar não deverá ser arquivado pela autoridade militar. 

B. (   )  O militar está amparado por ter cometido o ato em estado de necessidade e o 

inquérito policial militar não deverá ser arquivado pela autoridade militar. 

C. (   )  O militar está amparado por ter cometido o ato em estado de necessidade e o 

inquérito policial militar deverá ser arquivado pela autoridade militar. 

D. (   )  O militar está amparado por ter cometido o ato em legitima defesa e o inquérito 

policial militar deverá ser arquivado pela autoridade militar. 
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12ª QUESTÃO – Conforme disposto na Resolução nº 213 de 15/12/2015 – Conselho 
Nacional de Justiça, que dispõe sobre a apresentação de pessoa presa à autoridade 
judicial no prazo de 24 horas, julgue as alternativas abaixo:  
 
I - Havendo circunstância comprovadamente excepcional que a impossibilite de se 

apresentar a pessoa presa em flagrante delito ao juiz em 24 horas, deverá ser 
assegurada a realização da audiência no local em que ela se encontrar. 

II - O militar preso por cometimento de crime militar próprio não será submetido à 
audiência de custódia, visto que não caberá habeas corpus em relação a 
punições disciplinares militares. 

III - Toda pessoa presa em flagrante delito ou por ordem judicial, independentemente 
da motivação ou natureza do ato, deverá ser, obrigatoriamente apresentada, em 
até 24 horas da comunicação do flagrante, ou da captura, à autoridade judicial 
competente, e ouvida sobre as circunstâncias em que se realizou sua prisão ou 
apreensão. 

IV - A comunicação da prisão em flagrante à autoridade judicial supre a 
apresentação pessoal de pessoa presa em flagrante delito.  
 

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

 
 

13ª QUESTÃO - Analise as proposições a seguir e, em seguida, responda ao que se 
pede.  
 
I - O militar afastado das funções, por incapacidade profissional ou respondendo 

inquérito, preso ou detido, com prejuízo para o serviço, não faz jus ao abono de 

fardamento.  

II - O militar que tiver respondido a inquérito, preso ou detido, não terá direito à 

diferença de soldo e vantagens correspondentes ao período de prisão, mesmo nos 

casos em que for apurada pela autoridade competente a inexistência de crime, 

contravenção ou transgressão.  

III - O militar que, por sentença passada em julgado, for declarado livre de culpa em 

crime que lhe tenha sido imputado, ou tendo este prescrito, terá direito à diferença 

de soldo e vantagens correspondentes ao período de prisão.  

IV - Abonam-se as vantagens do posto ou graduação ao militar no período em que 

tenha de ficar preso além do tempo correspondente à pena imposta.  

 
Conforme a Lei nº 5301, de 16/10/1969, que contém o Estatuto dos Militares do Estado 
de Minas Gerais (EMEMG), é CORRETO afirmar que:  
 
A. (   )  Todas as afirmativas são verdadeiras.  
B. (   )  As afirmativas I e II são falsas.  
C. (   )  As afirmativas I, III, e IV são verdadeiras.  
D. (   )  Todas as afirmativas são falsas. 
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14ª QUESTÃO – De acordo com o EMEMG, o direito do militar aos vencimentos da 

ativa cessa na data da, EXCETO: 

 

A. (   ) Transferência para a reserva remunerada, do falecimento, da demissão.  

B. (   ) Transferência para a inatividade, da inclusão na Polícia Militar, do falecimento. 

C. (   ) Transferência para a inatividade, da exclusão, da deserção. 

D. (   ) Perda do posto ou patente, da transferência para a inatividade, da reforma. 

 

15ª QUESTÃO - Para o emprego dos alunos do Curso de Formação de Sargentos do 

ano de 2019 (CFS/2019) em apoio ao 1º Batalhão, foram escalados no mesmo posto de 

trabalho, os seguintes militares: 

 

 Data da última 

Promoção 

Data de 

Praça 

Classificação do 

concurso 

CFS/2019 

Classificação no 

CFSD ou 

Equivalente 

Militar A 01/05/2017 01/04/1999 73º 1º 

Militar B 01/05/2015 01/04/2002 7º 3º 

Militar C 01/05/2017 01/04/2004 38º 10º 

Militar D 01/05/2017 01/04/2004 1º 15º 

 

Ao fazer a chamada dos militares, o Sgt PM responsável pelo turno relacionou os 

militares acima, conforme a antiguidade, em ordem decrescente (do mais antigo para o 

mais moderno). A alternativa que representa a relação confeccionada pelo Sargento é: 

 

A. (   ) Militar B, Militar A, Militar C, Militar D. 

B. (   ) Militar B, Militar A, Militar D, Militar C. 

C. (   ) Militar D, Militar B, Militar C, Militar A. 

D. (   ) Militar A, Militar B, Militar C, Militar D. 

 

16ª QUESTÃO - Conforme previsão do art. 213 do EMEMG, a promoção por 

merecimento e por antiguidade é devida às praças da ativa a partir do acesso à 

graduação de 2º Sargento. Nesse sentido, levando-se em consideração a promoção da 

praça, por merecimento, à graduação imediatamente superior, nos termos do 

supracitado dispositivo legal, marque a alternativa CORRETA: 

 

A. (   ) Serão promovidos no décimo quarto ano após o ano-base, 1/3 (um terço) dos 

2º Sargentos existentes na turma. 

B. (   ) Serão promovidos no vigésimo primeiro ano após o ano-base, 1/4 (um quarto) 

dos 1º Sargentos existentes na turma. 

C. (   ) Serão promovidos no oitavo ano após o ano-base, os 3º Sargentos 

remanescentes da turma. 

D. (   ) Serão promovidos no décimo nono ano após o ano-base, 1/3 (um terço) 

Subtenentes existentes na turma. 
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17ª QUESTÃO - Relativo a férias anuais, em conformidade com o prescrito no EMEMG, 

marque a alternativa INCORRETA: 

 

A. (   ) Um militar poderá gozar cumulativamente as férias do ano de 2018 com as do 

ano de 2019. 

B. (   ) As férias não gozadas acrescerão o tempo de serviço do militar, sendo que, 

para contagem desse tempo, será acrescido um dia para cada cinco dias de 

férias cassadas e não gozadas. 

C. (   ) O tempo das férias não gozadas poderá ser computado em dobro, a pedido do 

interessado, para fins de inatividade. 

D. (   ) Em nenhuma hipótese, o militar em férias anuais perderá direito ao soldo e 

vantagens que esteja percebendo ao iniciá-las. 

 

18ª QUESTÃO - A fim de realizar um intercâmbio para os Estados Unidos, um Capitão 

decidiu solicitar uma licença por um ano para tratar de interesses particulares. Nesse 

sentido, nos termos do EMEMG, é INCORRETO afirmar que: 

 

A. (   ) O Governador do Estado é a autoridade competente para conceder a licença. 

B. (   ) O militar pode desistir da licença concedida ou do resto da licença em cujo 

gozo se acha, dependendo do parecer da Junta Militar de Saúde. 

C. (   ) A licença pode ser prorrogada “ex-offício” ou mediante solicitação do militar. 

D. (   ) O Capitão deverá participar por escrito à autoridade a que estiver subordinado, 

sobre onde gozará sua licença. 

 

19ª QUESTÃO - Um Cb PM da reserva remunerada, saudoso de sua vida na caserna, 

orientava seu filho, Sd 2ª Cl PM, quanto à necessidade de se observar os princípios 

elencados no Código de Ética e Disciplina dos Militares (CEDM). Ao ouvir o filho que, 

na atual condição de militar da reserva, seu pai não poderia ser alcançado pelas 

transgressões previstas no CEDM, o Cb o orientou, dizendo que os militares da reserva 

remunerada se sujeitam sim a determinadas transgressões disciplinares. Nesse 

sentido, nos termos do CEDM, marque a alternativa cuja transgressão disciplinar NÃO 

se aplica ao militar da reserva: 

 

A. (   ) Concorrer para o desprestígio da respectiva IME, por meio da prática de crime 

doloso devidamente comprovado em procedimento apuratório, que, por sua 

natureza, amplitude e repercussão, afete gravemente a credibilidade e a 

imagem dos militares. 

B. (   ) Faltar, publicamente, com o decoro pessoal, dando causa a grave escândalo 

que comprometa a honra pessoal e o decoro da classe. 

C. (   ) Fazer uso do posto ou da graduação para obter ou permitir que terceiros 

obtenham vantagem pecuniária indevida. 

D. (   ) 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. 
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20ª QUESTÃO - A guarnição comandada pelo 1º Sgt PM X, após tomar conhecimento 

de que a guarnição composta pelo Cb PM Y e Sd PM Z se envolveu em uma troca de 

tiros com meliante conhecido como “XXXXXXX”, que veio a ser alvejado e socorrido ao 

Hospital com vida, recebeu a incumbência de confeccionar o boletim de ocorrência 

alusivo ao fato. Assim, sabedor de que a guarnição comandada pelo Cb PM Y será 

recolhida ao quartel para as providências relativas ao Auto de Prisão em Flagrante, pela 

prática de crime militar, o 1º Sgt X, nos termos da Instrução Conjunta de Corregedorias 

nº 02, de 03 de Fevereiro de 2014, ICCPM/BM N. 02/14, deverá adotar as seguintes 

providências, marque a alternativa INCORRETA: 

 

A. (   ) Relacionar e qualificar as testemunhas que presenciaram os fatos ou que 

detenham informações sobre os eventos e/ou presenciaram a atuação policial. 

B. (   ) Isolar, preservar, vigiar e controlar o acesso ao local de crime e seus vestígios. 

C. (   ) Acionar a perícia técnica e manter o local preservado até a conclusão dos 

trabalhos periciais, salvo se dispensada a cobertura policial pelos peritos. 

D. (   ) Submeter o policial preso a exame de corpo delito. 

 

21ª QUESTÃO - Sobre a disponibilidade cautelar, nos termos do CEDM e da Instrução 

Conjunta de Corregedorias n° 01, marque a alternativa CORRETA: 

 

A. (   ) A disponibilidade cautelar é medida administrativa disciplinar aplicada pelo 

Comandante-Geral, após ouvido o Conselho de Ética e Disciplina da Unidade.  

B. (   ) O Ato de disponibilidade cautelar será publicado em boletim interno, a fim de 

evitar possível constrangimento do militar que cumprirá a medida.  

C. (   ) É possível a coexistência de prisão provisória e disponibilidade cautelar, no 

entanto, a decretação da primeira, por se tratar de privação da liberdade, torna 

a segunda inócua.  

D. (   ) A autoridade que solicitar a disponibilidade cautelar deverá sugerir o local de 

cumprimento e a duração, não podendo esse tempo exceder ao período de 

quinze dias, improrrogáveis.  

 

 

22ª QUESTÃO - Nos termos do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos 

das Instituições Militares do Estado de Minas Gerais – MAPPA, marque a alternativa 

CORRETA: 

A. (   ) Estrito cumprimento do dever legal é a causa de exclusão da ilicitude que 

consiste na realização de um fato típico, por força do desempenho de uma 

obrigação imposta por lei, nos exatos limites dessa obrigação.  

B. (   ) Considera-se em estado de necessidade quem, legalmente obrigado a encarar 

o perigo, pratica o fato para preservar direito seu ou alheio, de perigo atual ou 

iminente, que não provocou, nem podia de outro modo evitar, desde que o mal 

causado, por sua natureza e importância, seja consideravelmente inferior ao 

mal evitado. 
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C. (   ) Motivo de Força maior é causa de justificação, pois decorre de um 

acontecimento da natureza, como enchentes, terremotos, doenças e outros, 

que estão fora do controle da pessoa. 

D. (   ) Caso Fortuito é causa de justificação, pois decorre de um fator humano, como 

greve sem aviso, assalto, sequestro e outros, que está fora do controle da 

pessoa. 

 

 

23ª QUESTÃO – Nos termos do MAPPA, sobre o Processo Administrativo Disciplinar 

(PAD), marque a alternativa CORRETA:  

 

A. (   ) Será submetido a PAD o militar que, classificado no conceito “C”, vier a ser 

punido em decorrência de nova falta disciplinar de natureza média, desde que 

previamente cientificado de sua classificação no conceito “C”.  

B. (   ) A submissão de militar a PAD será indicada pelo encarregado da Sindicância 

Administrativa Disciplinar (SAD) na confecção de seu relatório.  

C. (   ) A autoridade convocante da CPAD, ao receber os autos do processo, havendo 

aquiescência do CEDMU, decidirá pela demissão do militar acusado no PAD.  

D. (   ) Haverá perda do objeto, quando, após a decisão final, ocorrer a melhoria de 

conceito do militar submetido a PAD, devendo a autoridade convocante anular 

a portaria de convocação.  

 

 

24ª QUESTÃO - Em determinada Unidade operacional da PMMG, no vestiário de 

Cabos e Soldados, existem alguns armários individuais, que, por não serem utilizados 

pelos militares, estão identificados com a inscrição “DESOCUPADO”. Em obediência à 

Instrução Conjunta de Corregedorias nº 06, de 30 de julho de 2015. ICC PM/BM N. 

06/15, determinadas medidas devem ser tomadas para o controle, a fiscalização e 

vistoria nesses armários. Nesse sentido, marque a alternativa INCORRETA quanto ao 

procedimento de vistoria. 

 

A. (   ) O Termo de Vistoria deverá ser preenchido em qualquer situação, 

independente de ser ou não localizado objeto no interior do armário 

desocupado. 

B. (   ) O responsável pela vistoria deverá manusear os materiais e/ou produtos lícitos 

encontrados com luvas descartáveis, podendo descartá-los, conforme o caso. 

C. (   ) Após a vistoria, o mobiliário deverá ser fechado e conferida a identificação, 

caso este permaneça como desocupado. 

D. (   ) Deverá ser procedida pelo almoxarife ou militar designado pelo Comandante, 

de três em três meses. 
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25ª QUESTÃO – Acerca da metodologia de classificação dos riscos estabelecida no 

Manual Técnico-Profissional nº 3.04.01/2013-CG (Caderno Doutrinário 1 - Intervenção 

Policial, Processo de Comunicação e Uso da Força), relacione a segunda coluna de 

acordo com a primeira:  

 

(1) Permite ao policial militar agir dentro de 

padrões de segurança, auxilia na escolha do 

comportamento tático mais adequado, além de 

lhe propiciar melhores condições para 

assegurar os direitos e proteger todos os 

envolvidos. 

(   ) Etapa 1 - identificação de 

direitos e garantias sob 

ameaça. 

(2)  Consiste em avaliar as características dos 

fatores que ameaçam direitos e garantias. 

(   ) Etapa 2 - avaliação das 

ameaças. 

(3)  Consiste em analisar os recursos que existem 

para responder à ameaça, dentre elas, efetivo 

policial militar suficiente para atuar com 

supremacia de força; 

(   ) Etapa 3 – classificação 

de risco. 

(4)  Consiste em identificar quais são os indivíduos 

expostos ao risco, os bens móveis e imóveis 

sujeitos a algum tipo de dano, as 

circunstâncias e o histórico dos fatos, o 

comportamento das pessoas envolvidas, o tipo 

de delito e a possibilidade de evolução do 

problema. 

(  ) Etapa 4 – análise das 

vulnerabilidades. 

(5)  Análise da relação custo-benefício da 

intervenção policial militar diante de cada 

situação de risco. 

(   ) Etapa 5 – avaliação de 

possíveis resultados. 

 

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

cima para baixo. 

 

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

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

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

D. (   )  3, 1, 4, 5, 2. 
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26ª QUESTÃO – No processo mental de agressão, descrito no Caderno Doutrinário1, 

existem fatores que são úteis na tentativa de compensar as possíveis desvantagens 

entre os processos mentais do agressor e do policial militar. Marque a alternativa que 

cita CORRETAMENTE esses fatores. 

 

A. (   )  Segurança, surpresa, rapidez, controle e distância. 

B. (   )  Ocultação, segurança, distância, autocontrole e surpresa. 

C. (   )  Segurança, surpresa, rapidez, controle e proteção. 

D. (   )  Ocultação, surpresa, distância, autocontrole e proteção.  

 

 

27ª QUESTÃO – Sobre os procedimentos policiais específicos, para manutenção da 

disciplina de luz e som de acordo com o Manual Técnico-Profissional nº 3.04.02/2013-

CG (Tática Policial, Abordagem a Pessoas e Tratamento às Vítimas), Caderno 

Doutrinário nº 2, marque a alternativa CORRETA que corresponde a medida de som, 

que pode preservar a vantagem tática durante a abordagem: 

 

A. (   )  Realizar a auto inspeção (bater nos bolsos, efetuar pequenos saltos) durante o 

deslocamento, retirando materiais que façam barulho. 

B. (   )  Necessariamente desligar os telefones celulares, alarmes de relógio e 

similares. 

C. (   )  Ajustar o volume do rádio HT ou, quando possível, usar fones de ouvido para 

comunicação. 

D. (   )  Certificar-se de que os metais do cinturão ou de qualquer objeto conduzido 

estejam ocultados, como as algemas, apitos, tonfa, outros. 

 

 

28ª QUESTÃO – De acordo a comunicação por gestos, prevista no Caderno Doutrinário 

nº 2, é CORRETO afirmar que o gesto do policial da figura abaixo significa: 

                                                       
A. (   )  Aproximar. 

B. (   )  Cancelar/Abortar. 

C. (   )  Ponto de entrada. 

D. (   )  Reunir. 
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29ª QUESTÃO – O Manual Técnico-Profissional nº 3.04.03/2013-CG (Caderno 

Doutrinário 3 - Blitz Policial), estabelece alguns procedimentos operacionais a serem 

adotados pelo policial militar. Analise as assertivas abaixo: 

 

 

Estão CORRETAS as assertivas: 

 

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

B. (   )   Todas estão corretas. 

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

D. (   )  III e IV, apenas. 

  

 I - Nas operações de nível 1 e 2 (educativa e preventiva), antes da abordagem, o 

policial deverá manter-se no estado de atenção (amarelo). Deve estar precavido e 

considere que a sua segurança deve ser priorizada, tanto em relação ao fluxo do 

trânsito, quanto a uma possível reação por parte do abordado ou de outras 

pessoas no veículo. Deverá usar sempre os equipamentos de segurança. 

II - No momento da abordagem, o policial deve estar no estado de alerta (laranja) e 

considerar as etapas da avaliação de riscos e o quarteto do pensamento tático. 

Identifique quais as ações de respostas para o caso de uma ameaça e qual nível 

de força será necessário. Identificar, preliminarmente, os possíveis locais de 

abrigo que sejam facilmente acessíveis e próximos ao local da intervenção. 

III - O policial deverá procurar atuar sempre privilegiando a segurança da equipe, 

evitando abordar veículos com quantidade de ocupantes adultos em número 

superior ao de policiais militares na operação. 

IV - Nos casos de fuga, a operação será mantida no local e um integrante da equipe 

deverá repassar as informações ao CICOp ou correspondente, preferencialmente 

via rede-rádio, sobre o ocorrido, transmitindo os dados (local, características do 

veículo/ocupantes e rota de deslocamento), para fins de rastreamento e 

abordagem, com maior segurança, por outras guarnições PM. 
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30ª QUESTÃO – De acordo com o Caderno Doutrinário nº 3, é CORRETO afirmar que 

o gesto do policial da figura abaixo significa: 

 

 
 

A. (   )  Ordem de parada para todos os veículos aos quais a luz é dirigida. 

B. (   )  Ordem de parada para todos os veículos que venham de direções que cortem 

a direção indicada pelos braços estendidos, qualquer que seja o sentido do 

seu deslocamento. 

C. (   )  Ordem de parada obrigatória para todos os veículos. Quando executada em 

interseções, os veículos que já se encontrem nela não são obrigados a parar. 

D. (   )  Ordem de diminuição da velocidade. 

 

 

31ª QUESTÃO – No que diz respeito aos procedimentos táticos para a realização da 

perseguição policial, Manual Técnico-Profissional nº 3.04.04/2013-CG (Caderno 

Doutrinário 4 - Abordagem a Veículos), ao iniciar a perseguição a um veículo suspeito, 

os policiais adotarão, no que couber, alguns procedimentos. Marque a alternativa 

CORRETA. 

 

A. (   ) Manter a distância mínima de segurança da viatura em relação ao veículo em 

fuga (recomenda-se 100 metros), atendendo aos limites de velocidade da via. 

B. (   ) Deixar de acionar os sinais luminosos e a sirene de modo a não alertar o 

infrator que está em fuga. 

C. (   ) Procurar manter as armas no coldre e sacá-las somente no momento da 

parada do veículo em fuga. O deslocamento desnecessário com a arma na 

posição 4 (pronta-resposta) assusta a população, além de acarretar riscos de 

disparos. 

D. (   ) Deslocar-se sem utilizar o cinto de segurança para agilizar o desembarque da 

viatura. 
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32ª QUESTÃO – Nos termos do Caderno Doutrinário 4 - Abordagem a Veículos, sobre 

o conceito de Perseguição Policial, marque a alternativa CORRETA. 

 

A. (   ) Perseguição policial é a ação policial que ocorre antes ou durante uma 

Operação de Cerco e Bloqueio, que consiste em acompanhar ou seguir um 

suspeito de prática de delito, em fuga, com objetivo de abordá-lo, identificá-lo 

e, se confirmada a infração, prendê-lo. 

B. (   ) Perseguição policial é uma atuação policial militar específica que consiste em 

interromper um veículo em fuga, utilizando-se a viatura policial como um 

instrumento para realizar a técnica de abalroamento lateral traseiro, fazendo 

com que o infrator em fuga perca o controle do veículo. 

C. (   ) Trata-se de conceito em desuso vez que não cabe à Polícia Militar perseguir 

infratores em fuga, mas sim realizar o acompanhamento visual aguardando 

uma oportunidade para efetuar a abordagem devida e com o menor risco 

possível à população (respeitando, assim, os direitos humanos). 

D. (   ) Perseguição policial é a ação policial que ocorre somente após uma Operação 

de Cerco, Bloqueio e Interceptação, que consiste em acompanhar ou seguir 

um suspeito de prática de delito, em fuga, com objetivo de abordá-lo, 

identificá-lo e, se confirmada a infração, prendê-lo. 

 

 

33ª QUESTÃO – Sobre o conceito de operação da Base de Segurança Comunitária 

(Instrução nº 3.03.21/2017-CG, 2ª Edição Revisada de 21/08/18), marque a alternativa 

CORRETA. 

 

A. (   )  As Bases de Segurança Comunitária serão empregadas diariamente com um 

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

motocicletas e dois na bike patrulha, para prestação de atendimento de 

segurança pública a comunidade, em atenção aos problemas daquele 

território/espaço. 

B. (   )  Os policiais militares da Base serão responsáveis, basicamente, pela 

operação do videomonitoramento, atendimento ao público e confecção de 

REDS. Esses policiais militares serão responsáveis por montar a estrutura 

física, inclusive a parte tecnológica, para que a Guarnição esteja em condições 

totais de monitorar as câmeras e atender ao público.  

C. (   )  Enquanto não houver atendimento ao público, em todas situações os militares 

devem permanecer postados no lado externo do veículo, de modo a prevenir e 

inibir a prática criminosa pela presença ostensiva, demonstrando 

disponibilidade e acessibilidade à comunidade. 

D. (   )  Durante o turno, a Base permanecerá no local previamente definido e os 

deslocamentos serão autorizados somente em circunstâncias excepcionais, 

com a devida autorização do Comandante do Batalhão. 
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34ª QUESTÃO – Sobre o efetivo e turno de serviço da Base de Segurança Comunitária 

(Instrução nº 3.03.21/2017-CG, 2ª Edição Revisada de 21/08/18), marque a alternativa 

CORRETA. 

 

A. (   )  Avaliada a necessidade local e havendo recursos humanos e logísticos 

suficientes, o período de emprego da Base poderá ser estendido para mais de 

um turno de serviço, mediante autorização do Comandante da RPM.  

B. (   )  O período de emprego da Base será de 14h00min a 00h00min, totalizando dez 

horas de efetivo serviço no posto, em turno único, não se computando o tempo 

destinado à chamada, instrução, montagem de equipamentos e 

deslocamentos. 

C. (   )  A jornada de trabalho dos policiais militares seguirá o previsto nas normas da 

Corporação que dispõem sobre a jornada de trabalho na Polícia Militar.  

D. (   )  O efetivo empregado será de quatro policiais militares por turno de serviço, 

diariamente. A Base deverá sempre funcionar com a totalidade dos policiais 

militares, sendo que, em caso de indisponibilidade, o Comandante da UEOp 

providenciará a substituição do militar. 

 

 

35ª QUESTÃO – De acordo com a Instrução nº 3.03.05/2010-CG, de 26/04/2010 - 

Regula a atuação operacional dos policiais militares lotados nos destacamentos e 

subdestacamentos da PMMG, para a realização do policiamento preventivo, cada 

Comandante de Dst PM e Sdst PM deverá planejar o emprego operacional e distribuir 

para a (s) Gu PM cartão-programa, cujo preparo deve observar 05 (cinco) fases. 

Marque a alternativa CORRETA que cita as respectivas fases. 

 

A. (   )  Identificar, analisar, responder, avaliar e certificar. 

B. (   )  Análise Criminal; policiamento preventivo; Identificação dos infratores; 

Obtenção de mandados de busca e apreensão; prisão dos infratores. 

C. (   )  Filtragem de crimes de maior incidência; Identificação dos parceiros 

comunitários; Plotagem dos horários de reincidência; obtenção mandados de 

busca e apreensão; Identificação dos logradouros para os pontos-base. 

D. (   )  Filtragem de crimes de maior incidência; Identificação da Jornada do Crime; 

Plotagem dos horários; Seleção dos pontos-base; Identificação dos 

logradouros para os pontos-base. 
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36ª QUESTÃO – Sobre as diretrizes básicas para estacionamento de viaturas no 

interior de aquartelamentos, disposto na Instrução nº 3.03.22/2017- CG, de 28/09/17 - 

Procedimentos básicos de estacionamento e posicionamento de viaturas e da 

guarnição policial militar, marque a alternativa CORRETA: 

 

A. (   )  Destinar 10% do total das vagas para idosos e 5% para pessoas com 

deficiência física ou mobilidade reduzida, observando-se o mínimo de (01) 

uma vaga para cada grupo específico, as quais deverão ser posicionadas de 

forma a garantir a melhor comodidade e mobilidade à essas pessoas. 

B. (   )  Estacionar os veículos no interior dos aquartelamentos com a frente voltada 

para as vias internas de acesso, circulação e saída, sobretudo visando uma 

saída emergencial ou de pronta-resposta. 

C. (   )  Destinar vagas específicas para visitantes e veículos de outros órgãos, de 

acordo com a conveniência e oportunidade, mediante croqui elaborado pela 

Seção Logística, que definirá, ainda, sobre o tempo de permanência desses 

veículos. 

D. (   )  Vistoriar, conforme discricionariedade, as viaturas policiais, ao adentrarem e 

saírem dos aquartelamentos, para fins de controle de movimentação de bens, 

materiais e pessoal. 

 

 

37ª QUESTÃO – No que diz respeito à gestão operacional orientada por resultados, 

prevista na Diretriz 3.01.01-2016, que regula o emprego operacional da Polícia Militar 

de Minas Gerais (DGEOP), marque a opção CORRETA. 

 

A. (   )  Busca-se redução drástica da administração operacional nas frações e 

unidades básicas de policiamento. 

B. (   )  Busca-se transparência e divulgação dos resultados negativos à comunidade, 

utilizando-se a rede de contatos via CONSEP, Redes de Proteção Preventiva, 

mídia local, periódicos, informativos diversos. 

C. (   )  Intensificação da atividade de Inteligência de Segurança Pública (ISP) como 

estratégia de investigar os casos de desvios de conduta interno dos policiais 

militares. 

D. (   )  A GDO surgiu da necessidade em estabelecer na PMMG uma metodologia 

científica de análise do fenômeno criminal, indicação de respostas/ações para 

contenção e minoração da problemática de aumento criminal e do grau de 

insegurança da população. 
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38ª QUESTÃO - Em relação à articulação operacional da PMMG, com a finalidade de 
configurar uma resposta especificamente adaptada ao conteúdo das demandas, 
contemplam-se dois modelos operacionais diferenciados: o Territorial, com foco na 
prevenção criminal, baseado na proximidade e interação comunitária, atendendo aos 
pressupostos e filosofia da Polícia Comunitária; e o Supraterritorial (recobrimento), 
sustentado na especialização, nas respostas a fenômenos criminais ou violentos ou 
potencialmente violentos que exijam respostas estratégicas e altamente qualificadas, 
quer seja por sua dimensão, repercussão ou complexidade. Com relação ao modelo 
Supraterritorial, previsto na Diretriz Nº 3.01.01/2016 – CG, Diretriz Geral para Emprego 
Operacional da PMMG – DGEOp, marque a alternativa INCORRETA:  
 
 

A. (    ) O 2º nível de recobrimento será composto pelos Batalhões de Policiamento 
Especializado (BPE) e pelas Companhias PM Independentes de Policiamento 
Especializado (Cias PM Ind PE), que atuarão em todo Estado de Minas 
Gerais, quando extrapolada a capacidade de intervenção do 1º nível de 
recobrimento. 

B. (    ) O 3º nível de recobrimento é representado por Unidades do Comando de 
Policiamento Especializado (CPE). 

C. (    ) Além do esforço ordinário, as Unidades de área possuirão, em sua estrutura 
básica, um primeiro esforço de recobrimento, representado, no caso dos 
Batalhões, por Companhias Tático Móvel. 

D. (    ) O modelo Supraterritorial sustenta-se nos princípios da qualificação especial 
como condição necessária para a realização das tarefas. 
 

 

39ª QUESTÃO - Com relação ao Portfólio de serviços da PMMG, nos termos da 

Resolução Nº 4605/2017-CG, marque a alternativa INCORRETA: 

 
 

A. (   )  Os serviços operacionais são classificados em essenciais (aqueles indicados 
como atividades consideradas basilares, sustentáculos no desenvolvimento da 
polícia ostensiva e preservação da ordem pública de modo ordinário) e 
esporádicos (possuem características de discricionariedade, com escolha 
fundamentada, ainda, segundo diagnóstico da demanda local e a análise do 
fenômeno criminal de cada localidade e território). 

B. (   )  Constituem requisitos básicos quanto à atuação e intervenção do policial militar 
na execução dos serviços previstos no portfólio de serviços: conhecimento da 
missão, conhecimento do local de atuação, relacionamento, postura e 
compostura, comportamento na ocorrência. 

C. (   )  Como variante operacional do serviço Tático Móvel poderá ser constituído o 
Grupo Especial para Prevenção Motorizada Ostensiva Rápida (GEPMOR), que 
consiste no lançamento de motopatrulhas (um policial militar por motocicleta), 
dispostos em duplas ou trios motorizados, previamente selecionados e 
capacitados com a missão precípua de dar recobrimento ao policiamento 
ordinário, notadamente nos aspectos de antecipação, presença e visibilidade 
dos pontos considerados, bem como a realização de operações policiais 
militares.  

D. (   )  Policiais militares componentes do serviço Tático Móvel e suas variações 
deverão possuir, além de treinamento próprio específico, conhecimento e 
adestramento em “Patrulha Policial Militar”. 
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40ª QUESTÃO – Sobre a Resolução nº 4.605/2017 – Comando Geral, de 28/09/2017 - 

Dispõe sobre o Portfólio de Serviços da Polícia Militar de Minas Gerais, marque a opção 

CORRETA: 

 

A. (   )  Policiamento Velado - consiste em ações ou operações de caráter 

preventivo/repressivo, mediante planejamento prévio, em determinado espaço 

ou território, coletando dados que se transformarão em subsídios básicos. 

B. (   )  Tático Móvel – serviço cujas Guarnições são integradas por 03 (três) ou 04 

(quatro) policiais militares em veículos de quatro rodas, com emprego em 

áreas de risco, aglomerados/vilas, mediante planejamento contido em cartão-

programa e treinamento específico, cujo trabalho consista em ações de polícia 

preventiva e de reação qualificada. 

C. (   )  Grupo Especial de Policiamento em Área de Risco - voltada para a redução da 

incidência do crime do homicídio. O foco da Guarnição será a atuação nas 

causas primárias do delito, por meio da análise qualitativa de cada ocorrência 

(diagnóstico criminal) e levantamento da inteligência de segurança pública, 

proporcionando atuação reativa qualificada no enfrentamento dos conflitos 

interpessoais e envolvimento da comunidade na busca da solução dos 

problemas aflorados e consequente redução da incidência dos delitos de 

homicídio. 

D. (   )  Patrulha Escolar - consiste no esforço cooperativo entre a Polícia Militar, a 

escola e a família, aplicado nas instituições de ensino público e privado, por 

policiais militares devidamente treinados para esta atividade. Destina-se a 

evitar que crianças e adolescentes iniciem o uso das diversas drogas, 

despertando-lhes a consciência para esse problema por meio de curso 

específico ministrado na escola ou comunidade, além de civismo, patriotismo e 

deveres da cidadania. 
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