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(Edital n. 02/2019, de 08 de março de 2019). 

Legislação Institucional, Legislação Jurídica e Doutrina Operacional 

 

 

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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1ª QUESTÃO – De acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil de 

1988, CRFB de 1988, marque a alternativa INCORRETA. 

  

A. (   ) Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos da 

Constituição. 

B. (   ) É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. 

C. (   ) A casa é asilo inviolável do indivíduo, podendo alguém nela penetrar sem 

consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou 

para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. 

D. (   ) É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de 

comunicação, independentemente de censura ou licença. 

   

 

2ª QUESTÃO – A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios deve obedecer a princípios 

básicos previstos na Carta Magna. Com base na CRFB de 1988, marque alternativa 

CORRETA que contém os princípios da Administração pública: 

  

A. (   ) Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 

B. (   ) Legalidade, imprescritibilidade, moralidade, publicidade e eficiência. 

C. (   ) Legalidade, imprescritibilidade, moderação, publicidade e eficiência. 

D. (   ) Legalidade, impessoalidade, moderação, publicidade e eficácia. 

                         

 

3ª QUESTÃO – Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, 

instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Territórios. Com base na CRFB de 1988, marque a alternativa 

INCORRETA: 

  

A. (   ) Não caberá habeas corpus em relação a punições disciplinares militares. 

B. (   ) A praça condenada na justiça comum ou militar a pena privativa de liberdade 

superior a quatro anos, por sentença transitada em julgado, será submetida ao 

julgamento de indignidade/incompatibilidade com a carreira. 

C. (   ) O militar, enquanto em serviço ativo, não pode estar filiado a partidos políticos. 

D. (   ) O oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou 

com ele incompatível, por decisão de tribunal militar de caráter permanente, 

em tempo de paz, ou de tribunal especial, em tempo de guerra. 
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4ª QUESTÃO – A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar, forças públicas 

estaduais, são órgãos permanentes, organizados com base na hierarquia e na 

disciplina militares. Com base na Constituição do Estado de Minas Gerais, de 

21/09/1989, marque a alternativa INCORRETA: 

  

A. (   ) Cabe à Polícia Militar, a polícia ostensiva de florestas e de mananciais e as 

atividades relacionadas com a garantia do exercício do poder de polícia dos 

órgãos das áreas fazendária, sanitária, de proteção ambiental, de uso e 

ocupação do solo e de patrimônio cultural. 

B. (   ) Por decisão fundamentada do Governador do Estado, o comando da Polícia 

Militar ou do Corpo de Bombeiros Militar poderá ser exercido por oficial da 

reserva que tenha ocupado, durante o serviço ativo e em caráter efetivo, cargo 

privativo do último posto da corporação. 

C. (   ) O cargo de Oficial do Quadro de Oficiais da Polícia Militar – QOPM –, apesar 

da competência para o exercício da função de Juiz Militar e das atividades de 

polícia judiciária militar, não integra, para todos os fins, a carreira jurídica 

militar do Estado. 

D. (   ) Para o ingresso no Quadro de Oficiais da Polícia Militar – QO-PM – é exigido o 

título de bacharel em Direito e a aprovação em concurso público de provas ou 

de provas e títulos, realizado com a participação da Ordem dos Advogados do 

Brasil, Seção do Estado de Minas Gerais. 

 
 
5ª QUESTÃO – De acordo com o Decreto-Lei nº 1.001, de 21/10/1969, Código Penal 
Militar, acerca dos crimes militares em tempo de paz, analise as assertivas abaixo: 
 
I -  Enquadram-se como crimes militares aqueles de que trata o Código Penal 

Militar, quando definidos de modo diverso na lei penal comum, ou nela não 

previstos, qualquer que seja o agente, salvo disposição especial. 

II - Os crimes militares dolosos contra a vida cometidos por militares das Forças 

Armadas contra vítima civil durante operações de garantia da lei e da ordem 

realizadas em conformidade com o disposto no art. 142 da Constituição 

Federal, serão da competência da Justiça Militar da União. 

III - Consideram-se como crimes militares, em tempo de paz, os crimes contra a 

ordem administrativa militar e praticados por militar da reserva, ou reformado, 

IV - O crime previsto em legislação penal comum, mas praticado por militar da ativa 

e tendo como vítima militar da ativa será considerado crime militar. 

 
Estão CORRETAS as assertivas: 
 
A. (    )  Todas estão corretas. 
B. (    ) III, apenas. 
C. (    ) III e IV, apenas. 
D. (    ) II, III e IV, apenas. 
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6ª QUESTÃO – Quanto ao crime militar de “Desrespeito a superior” previsto no Código 

Penal Militar, marque a alternativa CORRETA: 

 

A. (    ) Tem necessariamente de envolver assunto ou matéria relativa ao serviço. 

B. (    ) Por envolver a disciplina e a hierarquia, o crime de desrespeito a superior não 

precisa ser praticado diante de outro militar, cabendo neste caso a prova por 

filmagens ou áudio. 

C. (    ) O crime de desrespeito a superior está tipificado como a ofensa à dignidade 

ou o decoro do superior, procurando deprimir-lhe a autoridade. 

D. (    ) Para que se configure o crime de desrespeito a superior o ato deve ser 

praticado diante de outro militar. 

 

 

7ª QUESTÃO – Em relação aos crimes previstos no Código Penal Militar, marque a 

alternativa CORRETA: 

 

A. (    ) Deixar o militar de desempenhar a missão que lhe foi confiada constitui 

abandono de posto previsto no art. 195 do Código Penal Militar. 

B. (    ) Deixar de responsabilizar subordinado que comete infração no exercício do 

cargo, ou, quando lhe falte competência, não levar o fato ao conhecimento da 

autoridade competente, consiste em crime de prevaricação, previsto no art. 

319 do Código Penal Militar. 

C. (    ) O crime de ofensa aviltante a inferior, previsto no art. 176 do Código Penal 

Militar, consiste em ofender inferior, mediante palavras ou gestos que pela 

amplitude da difusão, se considere aviltante. 

D. (    ) No crime de “violência contra inferior” previsto no art. 175 do Código Penal 

Militar, se da violência resulta lesão corporal ou morte é também aplicada a 

pena do crime contra a pessoa. 

 

 

8ª QUESTÃO – Quanto ao crime de deserção em tempos de paz, previsto nos artigos 

187 a 189 do Código Penal Militar, marque a alternativa CORRETA: 

 

A. (    ) Se o agente se apresenta voluntariamente após mais de oito dias e até 

sessenta dias, a pena é diminuída de um sexto. 

B. (    ) Se o agente se apresenta voluntariamente dentro em oito dias após a 

consumação do crime, a pena é diminuída de metade. 

C. (    ) A consumação do crime de deserção é imediata quando o militar não se 

apresenta no lugar designado, findado o prazo de trânsito ou férias. 

D. (    ) Trata-se de caso assimilado à deserção, prevista no art. 187, quando o militar 

consegue exclusão do serviço ativo ou situação de inatividade, observado o 

prazo superior de oito dias para consumação. 
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9ª QUESTÃO – Sobre os crimes militares em tempos de paz previstos no Código Penal 

Militar analise as assertivas abaixo: 

 

I -  Admite-se exceção da verdade nos crimes de calúnia, difamação ou injúria. 

II - O crime de revolta se distingue do crime de motim em razão do emprego de 

arma de fogo. 

III - A reparação do dano no peculato culposo, se precede a sentença irrecorrível, 

extingue a punibilidade e se lhe é posterior, reduz de até um terço a pena 

imposta. 

IV - A distinção entre a conduta de desrespeito a superior e o desacato ao superior 

consiste em que, na primeira situação, o subordinado falta com o respeito e a 

consideração devida ao superior diante de outro militar, o que se resolve apenas 

no âmbito disciplinar, sem tipicidade penal, ao passo que na situação de 

desacato, prevista como crime militar, o agente ofende moralmente o superior, 

com o livre propósito de diminuir a sua autoridade. 

 

Estão CORRETAS as assertivas: 

 

A. (    ) II, apenas. 

B. (    ) I e II, apenas. 

C. (    ) II e III, apenas. 

D. (    ) Todas estão corretas. 

 

 

10ª QUESTÃO – A respeito do crime militar de lesão corporal, previsto no art. 209 do 

Código Penal Militar, marque a alternativa INCORRETA: 

 

A. (    ) O militar que comete o crime de lesão corporal impelido por motivo de 

relevante valor moral ou social ou sob o domínio de violenta emoção, logo em 

seguida a injusta provocação da vítima, pode ter a pena reduzida. 

B. (    ) Considera-se lesão corporal média aquela que produz, dolosamente, 

incapacidade para as ocupações habituais, por mais de trinta dias e como 

lesão corporal grave, aquela que produz, dolosamente, incapacidade 

permanente para o trabalho, ou deformidade duradoura. 

C. (    ) No caso de lesões corporais consideradas levíssimas, o juiz pode considerar a 

infração como disciplinar. 

D. (    ) No caso de lesões leves, se estas são recíprocas, não se sabendo qual dos 

contendores atacou primeiro, o juiz pode diminuir a pena do agente.     
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11ª QUESTÃO – Conforme previsão do Código de Processo Penal Militar, em relação 

aos Inquéritos Policiais Militares, marque a alternativa CORRETA: 

 

A. (    ) 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. 

B. (    ) O arquivamento do inquérito impede a instauração de outro, mesmo que 

novas provas apareçam em relação ao fato. 

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

legais, configure crime militar, e de sua autoria. Tem o caráter de instrução 

final e definitiva, cuja finalidade precípua é a de dar fundamento à condenação 

ou absolvição pelo Conselho de Justiça, garantido em seu andamento a ampla 

defesa e o contraditório. 

D. (    )  Os autos de inquérito policial militar somente poderão ser devolvidos à 

autoridade policial militar para diligências mediante requisição do Ministério 

Público ou por solicitação pessoal da vítima ou sua família em caso de morte. 

 

 

12ª QUESTÃO – Quanto à Prisão em Flagrante, prevista no Código de Processo Penal 

Militar, analise as assertivas: 

 

I -  Dentro em quarenta e oito horas após a prisão em flagrante, será dada ao preso 

nota de culpa assinada pela autoridade, com o motivo da prisão, o nome do 

condutor e os das testemunhas. 

II - Se resultarem fundadas suspeitas contra a pessoa conduzida, a autoridade de 

polícia judiciária militar solicitará ao Juiz autorização para recolher o conduzido à 

prisão. 

III - Se a autoridade de polícia judiciária militar verificar a manifesta inexistência de 

infração penal militar ou a não participação da pessoa conduzida, encaminhará o 

Auto de Prisão em Flagrante à justiça militar juntamente com o Termo de Ação 

Legítima. 

IV - A prisão em flagrante por crime militar próprio pode ter o auto lavrado por 

autoridade civil. 

 

 

Estão CORRETAS as assertivas: 

 

A. (    ) III, apenas. 

B. (    ) II e III, apenas. 

C. (    ) I e III, apenas. 

D. (    ) IV, apenas. 
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13ª QUESTÃO – Nos termos do art. 8° do Decreto-Lei nº 1.002, de 21/10/1969, Código 

de Processo Penal Militar, compete à Polícia Judiciária Militar, EXCETO: 

 

A. (    ) Apurar os crimes militares, bem como os que, por lei especial, estão sujeitos à 

jurisdição militar, e sua autoria. 

B. (    ) Requisitar da Polícia Civil e das repartições técnicas civis as pesquisas e 

exames necessários ao complemento e subsídio de Inquérito Policial Militar. 

C. (    ) Cumprir os mandados de prisão expedidos pela Justiça Comum em desfavor 

de militares da ativa. 

D. (    ) Cumprir as determinações da Justiça Militar relativas aos presos sob sua 

guarda e responsabilidade. 

 

14ª QUESTÃO – Conforme previsão do Código de Processo Penal Militar, em relação 

ao foro militar em tempo de paz, marque a alternativa CORRETA: 

 

A. (    ) Nos crimes dolosos contra a vida, praticados contra civil, as partes serão 

entregues à autoridade de polícia judiciária comum (Delegado de Polícia Civil) 

para que se confeccione auto de prisão em flagrante delito ou inquérito policial 

comum, resguardado o direito do militar autor do crime em ser ouvido em sua 

Unidade Militar e acompanhado de representante de sua Instituição. 

B. (    ) Nos crimes dolosos contra a vida, praticados contra civil, a Justiça Militar 

encaminhará os autos do inquérito policial militar à justiça comum. 

C. (    ) O foro militar não se estenderá aos militares da reserva ou reformados em 

nenhuma hipótese. 

D. (    ) Estão sujeitos ao foro militar nos crimes definidos em lei contra as instituições 

militares ou a segurança nacional apenas os militares em situação de 

atividade e os assemelhados na mesma situação.   

 
 
15ª QUESTÃO – Conforme previsão da Lei Estadual nº 5.301, de 16/10/1969, que 
contém o Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais e suas alterações - 
EMEMG, analise as assertivas abaixo: 
 
I -  A disciplina militar é a ordem e a subordinação dos diversos postos e graduações 

que constituem carreira militar, sendo os Postos o grau hierárquico dos oficiais, 
conferido por ato do Chefe do Governo do Estado e as Graduações o grau 
hierárquico das praças, conferido pelo Comandante-Geral da Polícia Militar. 

II - O militar será considerado estável após cinco anos de efetivo serviço no cargo, 
mediante avaliação de desempenho individual. 

III - A função policial-militar é exercida por oficiais e praças da Polícia Militar, com a 
finalidade de preservar, manter e restabelecer a ordem pública e segurança 
interna, através das várias ações policiais ou militares, em todo o território do 
Estado. 

IV - A qualquer hora do dia ou da noite, na sede da Unidade ou onde o serviço o 
exigir, o policial-militar deve estar pronto para cumprir a missão que lhe for 
confiada pelos seus superiores hierárquicos ou impostos pelas leis e 
regulamentos. 
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Estão CORRETAS as assertivas: 

 

A. (    ) As assertivas III e IV estão corretas. 

B. (    ) As assertivas I e III estão corretas. 

C. (    ) As assertivas II e IV estão corretas. 

D. (    ) Todas as assertivas estão corretas.   

 

 

16ª QUESTÃO – Conforme previsão do EMEMG marque a alternativa CORRETA: 

 

A. (    ) O militar da ativa agregado por ter aceitado cargo público civil temporário 

poderá ser promovido por merecimento ou antiguidade, contando-se lhe o 

tempo de serviço para promoção, transferência para a reserva ou reforma e 

todas as demais vantagens. 

B. (    ) O militar da ativa que aceitar cargo público civil temporário, não eletivo, assim 

como em autarquia, empresa pública ou sociedade de economia mista, ficará 

agregado ao respectivo Quadro. 

C. (    ) Depois de 1 (um) ano, contínuo ou não de afastamento para exercer cargo 

público civil temporário, será o militar transferido para a reserva ou reformado, 

na conformidade do EMEMG. 

D. (    ) O militar da ativa que aceitar cargo público permanente, estranho à sua 

carreira, ficará agregado ao respectivo Quadro nos dois primeiros anos de 

exercício da função, devendo após transcorrido este prazo optar em ser 

transferido para a reserva ou retornar ao serviço ativo.   

 

 

17ª QUESTÃO – O Soldado PM Romeu, recém-formado, viajou para os Estados 

Unidos da América a fim de encontrar uma garota que conheceu na internet. Estando 

naquele país, e com o intuito de impressionar a garota, o Soldado PM Romeu vestiu o 

fardamento da PMMG A2 completo e saiu pelas ruas de Nova Iorque. Neste caso e com 

base na Lei Estadual nº 5.301, de 16/10/1969, que contém o Estatuto dos Militares do 

Estado de Minas Gerais, marque a alternativa CORRETA: 

 

A. (    ) O uso do uniforme, fora do Brasil, só é permitido com autorização do Comando 

imediato, que poderá decidir discricionariamente. 

B. (    ) O uso do uniforme, fora do Brasil, só é permitido em missões de paz da ONU. 

C. (    ) Não é permitido o uso do uniforme fora do Brasil em nenhuma circunstância. 

D. (    ) O uso do uniforme, fora do Brasil, só é permitido aos militares que estivem em 

missão oficial. 
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18ª QUESTÃO – Conforme previsão da Lei Estadual nº 14.310/2002, que contém o 

Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais - CEDM, marque 

a alternativa CORRETA. Para fins do disposto no inciso II do Art. 64, consideram-se 

atos que afetam a honra pessoal ou o decoro da classe: 

 

A. (    ) Cometer nova falta disciplinar grave, se classificado no conceito “C”. 

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

obtenham vantagem pecuniária indevida. 

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

culposo, devidamente comprovado em procedimento apuratório, que, por sua 

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

imagem dos militares. 

D. (    ) Praticar ato atentatório à dignidade da pessoa ou que ofenda os princípios da 

cidadania e dos direitos humanos, independente de comprovação em 

procedimento apuratório.   

 

 

19ª QUESTÃO – Sobre o dever de comunicar e investigar, conforme o Manual de 

Processos e Procedimentos Administrativos das instituições militares do Estado de 

Minas Gerais – MAPPA, é CORRETO afirmar que: 

  

A. (    ) Somente o superior hierárquico que presenciar ou tomar conhecimento da 

prática de transgressão disciplinar ou qualquer outro ato irregular deverá levar 

o fato ao conhecimento da autoridade competente. 

B. (    ) As notícias que contiverem indícios de autoria e/ou materialidade de crime 

militar deverão ser objeto de portaria de PAD/PADS obrigatoriamente. 

C. (    ) A falta de testemunhas não é fator impeditivo para que um fato seja 

comunicado.  

D. (    ) A inobservância do prazo regulamentar para elaboração da comunicação do 

ato irregular inviabilizará o processamento do fato perante a administração.   
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20ª QUESTÃO – Conforme previsão do Manual de processos e procedimentos 

administrativos das instituições militares do Estado de Minas Gerais – MAPPA, criado 

pela Resolução Conjunta nº 4.220, de 28 de junho de 2012, marque a alternativa 

CORRETA: 

 

A. (    ) É possível impedir que algumas pessoas levem anonimamente a conduta 

ilegal ou imoral ao conhecimento das autoridades competentes, visto que a 

CF/88 prevê, em seu artigo art. 5º, inciso IV, a vedação do anonimato na 

manifestação do pensamento, buscando assim impedir a consumação de 

abusos no exercício da liberdade de manifestação de pensamento e na 

formulação de denúncias apócrifas ou anônimas. 

B. (    ) Em todas as Unidades da respectiva IME, até o nível de Companhia 

Independente, deverá existir um setor específico, de preferência na P/5 ou B/5 

da Unidade, para receber as denúncias anônimas, ficando a cargo do Oficial 

Chefe da P/5 ou B/5 o seu registro e controle, permitindo a elaboração de 

estatísticas e um efetivo acompanhamento dos casos.  

C. (    ) Nos casos de requisições judiciais ou oriundas do Ministério Público 

decorrentes de denúncias anônimas, em regra, deve a autoridade militar 

determinar a confecção de Levantamento Inicial (LI), podendo a autoridade 

militar, excepcional e motivadamente, instaurar de imediato a investigação 

criminal ou outro procedimento administrativo requisitado.  

D. (    ) A denúncia anônima, perante a Administração Pública, não pode ser 

desconsiderada por absoluto, pois ela legitima a autoridade a exercer o 

poder/dever de verificar a sua veracidade. 

 

 

21ª QUESTÃO – Conforme previsão da Instrução Conjunta de Corregedorias nº 01, de 

03/02/2014, que estabelece padronização sobre as atividades administrativas e 

disciplinares no âmbito da PMMG e do CBMMG, marque a alternativa INCORRETA.  

 

A. (    ) A conduta de embriaguez em serviço poderá, também, configurar o crime 

militar previsto no art. 202 do CPM (embriaguez em serviço) ou constituir 

transgressão disciplinar residual. 

B. (    ) O exercício do “bico” de segurança em estabelecimentos comerciais ainda que 

o militar se encontre à paisana, de folga, férias, dispensado ou licenciado 

médico, caracteriza a transgressão disciplinar. 

C. (    ) Considerando princípio da ampla defesa, para o cometimento de transgressão, 

não basta que o militar apresente sinal de embriaguez como, hálito etílico, 

devendo ser o mesmo submetido a exame toxicológico pericial. 

D. (    ) A transgressão disciplinar de referir-se de modo depreciativo a outro militar, a 

autoridade e a ato da administração pública pode ser exteriorizada por meio 

de carta anônima. 
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22ª QUESTÃO – Conforme previsão da Instrução Conjunta de Corregedorias nº 01, 
analise as assertivas a seguir: 
 
I -  Consideram-se como “atividade ou serviço cuja fiscalização caiba à Polícia Militar 

ou ao Corpo de Bombeiros Militar” para fins de configuração de transgressão 
disciplinar os típicos casos em que o militar, em caráter privado (remunerado ou 
não), atue em atividade ou serviço de responsabilidade ou fiscalização das IME, 
como, por exemplo: fiscal do meio ambiente, guarda de trânsito urbano ou 
rodoviário, ou em outra situação congênere. 

II - Considera-se como “Procedimento contrário às normas legais, regulamentares e 
a documentos normativos, administrativos ou operacionais” para fins de 
configuração de transgressão disciplinar o cumprimento de atribuições ou 
ordens, de forma a não satisfazer por completo aquilo que fora previamente 
determinado. Para a ocorrência desse elemento, deve preexistir uma atribuição 
determinada, que seja objetivamente mal desempenhada. 

III - Consideram-se como “Relações funcionais” para fins de configuração de 
transgressão disciplinar necessariamente trabalhar na mesma Seção ou 
Unidade. 

IV - Consideram-se como “ato de ofício” para fins de configuração de transgressão 
disciplinar um ato de dever funcional, obrigatório, que não carece, para sua 
realização, de determinação de autoridade, podendo-se citar como exemplo os 
artigos 243 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) e 302 do Código de 
Processo Penal (CPP), os quais estabelecem que as autoridades devam prender 
quem estiver em flagrante delito de infração penal.  

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

23ª QUESTÃO – Conforme previsão da Instrução Conjunta de Corregedorias nº 02, de 

03/02/2014, que estabelece padronização sobre as atividades de Polícia Judiciária 

Militar no âmbito da PMMG e CBMMG, marque a alternativa CORRETA: 

 

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

teria causado ou mesmo tentado praticar a infração penal militar, será 

procedido de imediato o Auto de Prisão em Flagrante Indefinido, pois não há 

definição de autoria. Permanecendo o desconhecimento da autoria após a 

investigação, será instaurado o Inquérito Policial Militar. 

B. (    ) A confecção do Termo de Comparecimento Espontâneo (TCE), previsto no 

artigo 262 e seu parágrafo único do CPPM, será possível quando a autoridade 

tomar conhecimento, pelo próprio militar que se apresenta, da ocorrência do 

ilícito penal por ele praticado, e até então desconhecido, quando ausentes os 

requisitos para lavratura do APF. 
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C. (    ) A detenção do indiciado prevista no art. 18 do CPPM, que ocorre no curso das 

investigações do IPM em que se apura crime propriamente militar, foi 

tacitamente revogada pelo inciso LXI do art. 5º da CRFB, sendo inadmissível 

no Estado Democrático de Direito. 

D. (    ) As condutas que tragam indícios de crimes de tortura e de abuso de 

autoridade, que possuem competência exclusiva da Autoridade de Polícia 

Judiciária comum (delegado de polícia civil), não poderão ser investigadas 

pela Polícia Judiciária militar (IPM) devido à absoluta falta de competência, 

podendo, todavia, ser instaurada a Sindicância para apurar eventuais 

transgressões disciplinares residuais.   

 

24ª QUESTÃO – Conforme previsão da Instrução Conjunta de Corregedorias nº 06, de 

30/07/2015, que regula o controle, a fiscalização, e vistoria em armários, gavetas, baús 

e similares, não identificados e/ou desocupados, em lugar sujeito à Administração 

Militar, marque a alternativa CORRETA: 

 

A. (    ) A vistoria prevista na referida Instrução será realizada trimestralmente na 

PMMG e semestralmente no CBMMG. 

B. (    ) Se após abertura dos mobiliários nada for constatado em seu interior, fica 

dispensado o Termo de Vistoria, devendo o responsável constar que nenhum 

material foi localizado na ata da Inspeção de Armários da Unidade. 

C. (    ) As Unidades Administrativas, Unidades Operacionais e Unidades de Execução 

deverão arquivar, mensalmente, cópia, digitalizada ou física, do TERMO DE 

VISTORIA preenchido, dispensando-se o envio para as respectivas 

Subcorregedorias da PMMG em caso de controle digital. 

D. (    ) Detectando-se, durante a vistoria, produto ilícito e/ou substâncias 

entorpecentes, deverá o responsável isolar imediatamente o mobiliário e 

acionar a perícia para os devidos trabalhos técnicos e científicos. 

 

 
25ª QUESTÃO – De acordo com a Diretriz nº 3.01.01-2016 - DGEOp, com relação a 

“Cadeia de comando”, marque a alternativa CORRETA: 

  

A. (   ) Os escalões de comando são os caminhos por onde fluem as ordens e 

orientações do comando superior, no sentido descendente, e as respostas e 

informações no sentido ascendente. 

B. (   ) 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. 

C. (   ) Os canais de comando são os diferentes níveis de comando, em estrutura 

escalar (vertical ou hierárquica), que compõem a organização. 

D. (   ) A observação da cadeia de comando traz graves prejuízos ao processo 

decisório gerando, em última instância, a ineficiência e ineficácia da prestação 

do serviço de segurança pública. 
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26ª QUESTÃO – De acordo com a Diretriz nº 3.01.01-2016 - DGEOP, com relação a 

“autoridades organizacionais”, marque a alternativa CORRETA: 

  

A. (    ) A autoridade de estado-maior emite orientações normativas em seu campo de 

atividade específica. 

B. (    ) A autoridade técnica ou funcional propõe soluções às autoridades de linha e 

técnica, nas áreas de planejamento e gestão estratégica. 

C. (    ) Pode-se dizer que existem 04 (quatro) tipos de autoridades organizacionais na 

PMMG: Autoridade de linha, autoridade hierárquica, autoridade técnica e 

autoridade de estado-maior.  

D. (    ) A autoridade de linha é que possui o poder de comandamento e disciplinar 

sobre os órgãos subordinados. 

 

  

 

27ª QUESTÃO – Acerca dos serviços destinados ao policiamento ostensivo geral: 

previstos na Resolução 4.605, de 28/09/17 - Portfólio de Serviços da Polícia Militar de 

Minas Gerais marque a alternativa CORRETA: 

  

A. (   ) O Radiopatrulhamento - é integrado por policial militar que atua no processo 

motorizado, isoladamente ou não, utilizando motocicleta a fim de aumentar 

consideravelmente a mobilidade e potencializar o atendimento e registro de 

ocorrências policiais. 

B. (   ) A Patrulha Escolar - é uma equipe constituída, no mínimo, por 02 (dois) 

policiais militares (preferencialmente composta por uma policial militar 

feminina), que prestam serviço de proteção à vítima real ou potencial, e têm a 

missão de desestimular ações criminosas no ambiente domiciliar e 

intrafamiliar. 

C. (   ) Policiamento a Pé - consiste na movimentação de policial militar, atuando 

isoladamente ou não, em áreas residenciais, centros comerciais, entre outros, 

segundo um planejamento alicerçado na análise criminal, nos conhecimentos 

produzidos pela inteligência de segurança pública, resultando em um itinerário 

programado no respectivo cartão-programa.  

D. (   ) O Grupo Especial para Policiamento Turístico - é composto por equipes da 

Corregedoria e Subcorregedorias da Polícia Militar, que atuam motorizadas no 

ambiente operacional, composta por 03 (três) ou 04 (quatro) policiais militares 

em viatura de 04 (quatro) rodas caracterizada, devidamente equipada com 

material facilitador do trabalho. 
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28ª QUESTÃO – Acerca dos serviços destinados ao policiamento especializado: 

previstos na Resolução 4605, de 28/09/17 - Portfolio de Serviços da Polícia Militar de 

Minas Gerais, relacione a segunda coluna de acordo com a primeira: 

  

(1) É composto por Guarnições formadas por 04 
(quatro) policiais militares e tem como objetivo 
principal o recobrimento às atividades de 
policiamento nas áreas de Batalhões e 
Companhias Independentes das Regiões do 
interior do Estado. 

( ) Rondas Táticas 
Metropolitanas  

(2) Sua atuação é direcionada para a repressão 
qualificada no atendimento e apoio às 
ocorrências ocasionais e de alta 
complexidade, que necessitem do emprego 
de cães, voltada para a busca de infratores 
homiziados em locais de difícil acesso, bem 
como na localização de drogas ilícitas. 

( ) Grupo Especializado em 
Recobrimento  

(3) Consiste no emprego de Guarnições 
formadas com 04 (quatro) policiais militares 
que atuam no enfrentamento da criminalidade 
violenta, de forma suplementar as atividades 
das UEOp com responsabilidade territorial. 

( ) Policiamento de Choque  

(4) Consiste na mobilização policial militar de 
prevenção criminal, controle e restauração da 
ordem pública, intervenção em 
estabelecimento prisional, conflitos agrários, 
manifestações diversas, violentas ou não, 
policiamento em eventos, praças desportivas, 
incursão em aglomerados urbanos, 
patrulhamento em zonas quentes de 
criminalidade e defesa territorial. 

( ) Policiamento Montado  

(5) Consiste no emprego do cavalo conduzido 
por um policial militar com a finalidade de 
executar o policiamento ostensivo preventivo 
ou controle de distúrbios, destacando-se no 
cenário da sociedade pela sua maior 
visibilidade e ostensividade. 

( ) Rondas Ostensivas com 
Cães  

  
Marque a alternativa que contém a sequência CORRETA de respostas, na ordem de 
cima para baixo. 
  
A. (    )  3, 1, 4, 5, 2. 

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

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

D. (    )  3, 1, 4, 2, 5. 
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29ª QUESTÃO – A modalidade de Operações Policiais Especiais (OPEsp), prevista no 

Portfólio de Serviços da PMMG (Resolução 4605, de 28/09/17), consiste de 

intervenções de repressão qualificada em incidentes críticos que exigem resposta 

especial da Polícia Militar para a garantia da aplicação da lei e preservação/restauração 

da ordem, realizadas sob coordenação e controle do Batalhão de Operações Especiais. 

Quanto à divisão das equipes, marque a alternativa CORRETA que contemple as 03 

(três) descrições das equipes de OPEsp previstas na Resolução 4605/97: 

  

A. (   ) Time de Negociadores; Time de Atiradores de Precisão e Time de Entradas 

Táticas. 

B. (   ) Unidade de Intervenção Tática (UIT), Esquadrão Antibombas (EAB) e 

Comando de Operações em Mananciais e Áreas de Florestas (COMAF). 

C. (   ) Time de Atiradores de Precisão e Time de Entradas Táticas e Time de 

Gerenciamento de Crises. 

D. (   ) Time de Gerenciamento de Crises, Esquadrão Antibombas (EAB) e Comando 

de Operações em Mananciais e Áreas de Florestas (COMAF). 

 

  

30ª QUESTÃO – Com relação à “Atuação em Rede” das Bases de Segurança 
Comunitária, prevista na Instrução nº 3.03.21/2017- CG (2ª Edição Revisada/2018), 
marque a alternativa INCORRETA: 
  

A. (   ) A atuação em rede, por sua vez, está vinculada ao conjunto articulado e 

escalonado de níveis de esforços da atividade operacional da PMMG. De 

acordo com a DGEOp, a Polícia Militar possui dois modelos operacionais 

diferenciados: territorial e supraterritorial (recobrimento). 

B. (   ) O Comandante de Companhia, no âmbito do Batalhão, poderá promover 

ações integradas no setor de policiamento entre as Bases e outros órgãos 

públicos, o que também poderá ser feito pelo Comandante de Pelotão, em 

relação aos respectivos setores. 

C. (   ) 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. 

D. (   ) Os militares empregados na Base deverão manter estreito contato com o 

Comandante do Setor que, por sua vez, deverá acionar os Comandantes de 

níveis superiores, de forma que apresente suas necessidades de 

recobrimento, reforço e implementação de serviços com foco na prevenção e, 

eventualmente, na retomada da tranquilidade pública no local de atuação. 
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31ª QUESTÃO – Com relação aos critérios para definição dos locais de instalação das 
Bases Comunitárias, de acordo com a Instrução nº 3.03.21/2017- CG (2ª Edição 
Revisada/2018), analise as assertivas a seguir: 
 

I - Os locais de instalação das Bases serão definidos pelo Comando-Geral em 

conjunto com as RPM 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); 

público alvo; demanda por serviços da PMMG; e a demanda por registros de 

ocorrências; 

II - Considerar-se-á também a segurança da equipe policial e da comunidade que 

acessará o serviço, além de aspectos como existência de iluminação adequada 

e possibilidade de alagamentos do local; 

III - Para a utilização do videomonitoramento e acesso à Internet, a Base deverá 

estar próxima a um ponto de energia pública e, sempre que possível, próxima a 

um ponto da rede lógica da PMMG, motivo pelo qual a Diretoria de Tecnologia e 

Sistemas (DTS) e Diretoria de Apoio Logístico (DAL) devem participar do 

processo de avaliação e validação dos locais propostos; 

IV - Qualquer alteração nos locais de instalação das Bases será precedida de 

estudo que deverá ser enviado ao Comando-Geral/Assessoria Estratégica de 

Emprego Operacional (AE.3), para aprovação. 

 

Estão CORRETAS as assertivas: 

  

A. (    ) Todas estão incorretas. 

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

C. (    ) Todas estão corretas. 

D. (    )  I, II e III, apenas. 
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32ª QUESTÃO – Com relação ao “Fluxo para mudança de local de emprego de Bases” 

previsto na instrução nº 3.03.21/2017- CG (2ª Edição Revisada/2018), marque a 

alternativa que contém a ordem CORRETA das etapas: 

  

A. (   ) 1 - Recebimento e/ou ciência da demanda; 

2-  Estudo e análise criminal; 

3 - Envio da proposta a RPM–UEOp; 

4 - Validação pela RPM e envio ao Comando-Geral/A.E.3; 

5 - Aprovação do Comando-Geral e realização da mudança. 

B. (   ) 1 - Aprovação do Comando Geral e realização da mudança; 

2 - Estudo e análise criminal; 

3 - Envio da proposta a RPM–UEOp; 

4 - Validação pela RPM e envio ao Comando-Geral/A.E.3; 

5 - Recebimento e/oU ciência da demanda UEOp. 

C. (   ) 1– Recebimento e/oU ciência da demanda; 

2- Estudo e Análise criminal; 

3 - Validação pela RPM e envio ao Comando-Geral/A.E.3; 

4 - Envio da proposta a RPM – UEOp; 

5 - Aprovação do Comando-Geral e realização da mudança. 

D. (   ) 1 – Estudo e Análise criminal – UEOp; 

2- Recebimento e/ou ciência da demanda UEOp; 

3 - Envio da proposta a RPM – UEOp; 

4 - Validação pela RPM e envio ao Comando-Geral/A.E.3; 

5 - Aprovação do Comando-Geral e realização da mudança. 

  

33ª QUESTÃO – Acerca do “Emprego em Policiamento Especial de Eventos”, previsto 

na Instrução nº 3.03.22/2017- CG (Procedimentos básicos de estacionamento e 

posicionamento de viaturas e da Guarnição Policial Militar), marque a alternativa 

INCORRETA: 

  

A. (   ) Deve-se atentar para os aspectos de segurança do evento, evitando o 

posicionamento de viaturas defronte as saídas de emergência, rotas de fugas, 

em locais onde se encontram instalados hidrantes, áreas de circulação de 

veículos de emergência, entre outras. 

B. (   ) A viatura será posicionada nas vias de acesso secundárias ao local de evento, 

objetivando ocultar-se para maior efeito surpresa contra os infratores, 

aumentando a sensação de segurança. 

C. (   ) Mediante avaliação do motorista, quando estiver realizando manobra para 

estacionamento, um dos integrantes deverá desembarcar e auxiliar na 

visualização de obstáculos que possam danificar a viatura. 

D. (   ) A viatura não deverá ser posicionada em locais que possa ser envolvida por 
grande número de pessoas, comprometendo a segurança dos policiais 
militares, impossibilitando a saída emergencial, a pronta-resposta ou 
ampliando o risco de depredações. 
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34ª QUESTÃO – Acerca do “Emprego em Policiamento Especial de Eventos”, previsto 
na Instrução nº 3.03.22/2017- CG (Procedimentos básicos de estacionamento e 
posicionamento de viaturas e da guarnição policial militar), analise as assertivas a 
seguir: 
  

I - Em eventos que envolvam o emprego de várias viaturas, sempre que possível, 
deverá ser adotado um padrão de posicionamento de viaturas que estejam 
localizadas próximas umas às outras ou no mesmo perímetro/setor. Para tanto, 
o Coordenador do Policiamento deverá observar os aspectos de disciplina tática, 
organizando-se de forma efetiva, os recursos operacionais disponíveis. 

II - Durante o planejamento do policiamento em eventos (programados), o 
Comando da Unidade/Fração responsável deverá envidar esforços junto aos 
organizadores no sentido de reservar áreas específicas para o estacionamento 
de viaturas, atentando para os quesitos de segurança e ostensividade. 

III - Os policiais militares integrantes da Guarnição deverão primar pela segurança e 
ostensividade, adotando postura respeitosa e que transmita confiança ao público 
presente, procurando inibir a prática de atos desordeiros ou criminosos. 

IV - Em caso de ações e operações policiais militares em eventos a Guarnição não 
poderá posicionar a viatura em locais como passeios, praças, rotatórias, 
canteiros centrais, etc.  

V - O posicionamento da viatura em eventos não deverá atrapalhar ou contribuir 
para congestionar a fluidez do trânsito. 

  

Estão CORRETAS as assertivas: 

  

A. (    ) Todas estão corretas. 

B. (    ) I, IV e V, apenas. 

C. (    ) I, II, III e V, apenas  

D. (    ) I, e V, apenas. 

 

35ª QUESTÃO – Acerca dos “Estados de prontidão”, previstos no Caderno Doutrinário 

1 - Intervenção Policial, Processo de Comunicação e Uso da Força marque a alternativa 

CORRETA: 

  

A. (   ) No “Estado Relaxado”, o policial militar detecta um problema e está ciente de 

que um confronto é provável. 

B. (   ) No “Estado de Pânico”, o policial é caracterizado pela distração em relação ao 

que está acontecendo ao redor, pelo pensamento disperso e pelo relaxamento 

do policial militar. 

C. (   ) No “Estado de Alerta”, o risco é real e uma resposta do Policial Militar é 

necessária. Ex: quando se depara com um veículo que acaba de ser tomado 

de assalto, iniciando-se um acompanhamento a veículo em fuga. 

D. (   ) No “Estado de Atenção”, o policial militar está atento, precavido, mas não está 

tenso. 
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36ª QUESTÃO – Acerca do “Quarteto do pensamento tático”, previsto no Caderno 
Doutrinário 1, marque a alternativa INCORRETA: 
  

A. (   ) Os pontos de foco são partes dentro da área de risco que requerem 

monitoramento específico e demandam imediata atenção do policial militar, 

uma vez que deles podem surgir ameaças que representem risco à segurança 

dos envolvidos. 

B. (   ) O interior de uma residência onde se encontram suspeitos da prática de um 

delito, considerando que os policiais militares já dominaram os arredores da 

edificação, é um exemplo de Área de Segurança. 

C. (   ) Os pontos quentes são partes do ponto de foco que possuem um maior 

potencial de se tornarem fontes reais de agressão e que, por isso, devem ser 

cautelosamente monitorados para garantir a segurança de todos os 

envolvidos. 

D. (   ) A Área de segurança é a área na qual a Polícia Militar têm o domínio da 
situação, não havendo, presumidamente, riscos à integridade física e à 
segurança dos envolvidos. É o espaço onde o policial militar deve, 
primeiramente, se colocar durante intervenção, evitando se expor a perigos 
desnecessários. 

  

 

37ª QUESTÃO – Acerca do “Uso de cobertas e abrigos”, previsto no Caderno 

Doutrinário 2 - tática policial, abordagem a pessoas e tratamento às vítimas, marque a 

alternativa INCORRETA: 

  

A. (   ) A proteção visa diminuir o risco de o policial militar ser agredido ou alvejado 

pelo suspeito. 

B. (   ) A ocultação visa possibilitar que os policiais militares desloquem até o local 

determinado, sem serem vistos pelos suspeitos até o momento da abordagem, 

ou seja, conseguindo, assim, o fundamento da surpresa. 

C. (   ) As cobertas são usadas como ocultação. Não têm a capacidade de deter 

projéteis disparados contra o militar. 

D. (   ) Os abrigos são usados como proteções, e são anteparos que, por suas 

características e dimensões, são capazes de proteger o policial militar contra 

disparos de arma de fogo e arremesso de objetos. São exemplos de abrigo: 

portas em madeira, arbustos, fumaça, neblina, um local escuro ou outro fator 

que dificulte a visualização e os movimentos do policial. 

 
  

  

 

 

 



 
EXAME DE APTIDÃO PROFISSIONAL – EAP 2019 – 1º SGT QPE 

 

 
  CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO – A BUSCA PELA EXCELÊNCIA EM CONCURSOS.                       20 

38ª QUESTÃO – A comunicação por gestos é uma técnica utilizada nos 

deslocamentos. Trata-se de comunicação não verbal, executada por intermédio de 

sinais convencionados, que objetivam intermediar mensagens entre os policiais 

militares de forma silenciosa. Observe a figura a seguir e marque a alternativa 

CORRETA que contenha o seu significado: 

 

                                                      
A. (   ) Acelerado. 

B. (   ) Reunir. 

C. (   ) Cobertura. 

D. (   ) Suspeito armado. 
   

 

39ª QUESTÃO – Acerca dos “Níveis de abordagem a veículos”, previstos no Caderno 

Doutrinário nº 4 – Abordagem a veículo, marque a alternativa INCORRETA: 

  

A. (   ) A “abordagem a veículo - nível 3” será empregada nas ações e operações de 

caráter repressivo, caracterizado por situações de fundada suspeita ou certeza 

do cometimento de delito (risco nível III). São exemplos de abordagem nível 3: 

ações e operações de fiscalização de documentos e equipamentos 

obrigatórios; abordagens de iniciativa decidida com base na avaliação de 

riscos. 

B. (   ) A “abordagem a veículo - nível 1” será empregada nas ações e operações 

policiais de caráter educativo e assistencial. 

C. (   ) A “abordagem a veículo - nível 2” será empregada nas ações e operações de 

caráter preventivo (risco nível II), em fatos que indiquem ameaça à segurança 

pública. 

D. (   ) Independentemente da situação, os componentes da guarnição devem 
considerar que toda abordagem possui um potencial que a torna arriscada, 
devendo observar todas as orientações técnicas e doutrinárias, mantendo um 
estado de prontidão coerente com cada situação. 
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40ª QUESTÃO – Acerca dos Conceitos aplicáveis à área de abordagem a veículos 
previstos no Caderno Doutrinário 4 – Abordagem a Veículos, relacione a segunda 
coluna de acordo com a primeira: 
  

(1) É o espaço situado dentro da área de risco em que o 
policial estará vulnerável à agressão física por parte de 
ocupantes do veículo (agressões com socos, com 
chaves de fenda, trancas de carro, dentre outros). Essa 
área compreende um raio de extensão de 
aproximadamente um metro, partindo das janelas do 
veículo. 

  (   ) área de 
contenção 

(2) Numa abordagem a veículos, compreende-se todo o 
espaço livre em torno (360º) do veículo abordado. 
Nessa área, existem ameaças, reais ou potenciais, que 
colocam em risco a segurança dos envolvidos, pelo 
fato de o policial não deter, ainda, o domínio da 
situação. 

  (   ) área de risco 

(3) É o espaço definido pelos policiais, dentro da área de 
contenção, para onde os abordados serão 
encaminhados enquanto aguardam consultas de 
dados, busca pessoal, vistorias, entre outros. 

  (   )  área de 
aproximação 

(4) É o espaço que corresponde a uma faixa de 
aproximadamente 75 cm de largura, que se inicia na 
altura do parachoques traseiro (esquerdo/direito) do 
veículo abordado e termina antes do raio de abertura 
da porta do motorista ou das portas traseiras quando 
houver passageiros nos bancos de trás. É o local que 
oferece menor risco ao policial durante a aproximação. 

  (   ) área de 
alcance 

(5) É a área de abrangência da ocorrência, em que os 
policiais deverão manter constante monitoramento com 
objetivo de conter os abordados e isolar o local contra 
a intervenção de terceiros. 

  (    ) Setor de 
custódia 

Marque a alternativa que contém a sequência CORRETA de respostas, na ordem de 
cima para baixo. 
  
A. (   ) 5, 2, 4, 1, 3. 

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

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

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