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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 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 – Considerando as funções de cada órgão que compõe o sistema de 
segurança pública conforme prevê a Constituição da República Federativa do Brasil, de 
05/10/1988, (CRFB/88) marque a alternativa CORRETA: 
 
A. (    ) À polícia rodoviária federal compete prevenir e reprimir o tráfico ilícito de 

entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o descaminho, sem prejuízo da 

ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de 

competência. 

B. (    ) Às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, 

ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a 

apuração de infrações penais, inclusive as militares. 

C. (    ) À polícia federal cabe exercer, exclusivamente, as funções de polícia judiciária 

da União. 

D. (    ) As polícias militares e corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva 

do Exército, subordinam-se, juntamente com as polícias civis, aos secretários 

de segurança pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. 

2ª QUESTÃO – Juliet praticou ato de improbidade administrativa. Considerando o 

previsto no artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil que trata da 

administração pública, é CORRETO afirmar que:  

 
A. (    ) Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos 

políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o 

ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da 

ação penal cabível. 

B. (    ) Em se tratando de atos de improbidade administrativa entre o rol de sanções 

aplicadas, uma delas será a de cassação dos direitos políticos.  

C. (    ) Os atos de improbidade administrativa importarão em prisão em flagrante, 

restituição de bens e valores e a perda da função pública, na forma e gradação 

prevista em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.  

D. (    ) Em se tratando de atos de improbidade administrativa entre o rol de sanções 

aplicadas, uma delas é a imediata detenção do autor. 

3ª QUESTÃO – O Sr. Romeu concorre a cargo público apresentando-se como 

candidato a concurso público de provas e títulos. Após a inscrição regular, foi aprovado 

dentro do número de vagas delimitadas pelo edital. Apesar disso, teve seu 

requerimento de nomeação indeferido pela autoridade e foi surpreendido com a 

nomeação de candidato classificado em pior situação do que a sua no concurso. Nesse 

caso, considerando ser direito líquido e certo, com base na CRFB/88 e visando garantir 

seu direito, o Sr. Romeu deverá ajuizar:  

 
A. (    ) Ação Popular. 

B. (    ) Mandado de Segurança. 

C. (    ) Habeas Corpus. 

D. (    ) Habeas Data. 
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4ª QUESTÃO - Considerando o disposto na Constituição do Estado de Minas Gerais, 
(CEMG/89) de 21/09/1989, marque a alternativa CORRETA:  

 
A. (    ) As patentes dos oficiais são conferidas por despacho do Comandante-Geral 

da Policia Militar. 

B. (    ) O militar em atividade que aceitar cargo ou emprego público temporário será 

transferido automaticamente para a reserva remunerada, independente do 

tempo. 

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

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

D. (    ) O militar, enquanto em efetivo serviço, não pode estar filiado a partidos 

políticos, sendo permitida apenas a sindicalização. 

 
 
5ª QUESTÃO - Considerando o exposto na Constituição do Estado de Minas Gerais, 

CEMG/89, marque a alternativa CORRETA: 

 
A. (    ) Os direitos, deveres, garantias e vantagens do servidor militar e as normas 

sobre admissão, promoção, estabilidade, limites de idade e condições de 

transferência para a inatividade serão estabelecidos no estatuto.     

B. (    ) A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar, forças públicas estaduais, são 

órgãos permanentes, organizados com base na hierarquia e na disciplina 

militares e comandados, obrigatoriamente, por oficial da ativa do último posto.    

C. (    ) Lei ordinária federal organizará a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros 

Militar.                   

D. (    ) Resolução expedida pelo Comandante-Geral da PMMG estabelecerá as 

condições em que a praça perderá a graduação. 

 
6ª QUESTÃO – Com base nos crimes previstos no Decreto Lei nº 1001, de 21/10/1969 

- Código Penal Militar, (CPM), marque a alternativa CORRETA:  

A. (    ) No crime de receptação, previsto no Código Penal Militar, não se admite a 

modalidade culposa em nenhuma hipótese. 

B. (    ) O crime de motim (art. 149) ocorre quando militares armados reúnem-se 

recusando obediência ao superior, agindo contra ordem recebida ou negando-

se a cumpri-la.  

C. (    ) O crime de aliciação para motim ou revolta (art. 154), ocorre quando militar 

incita a desobediência, a indisciplina ou a prática de crime militar. 

D. (    ) O crime de desrespeito a símbolo nacional previsto no art. 161 do Código Penal 

Militar, somente restará caracterizado se o militar praticar o ato que resulte em 

ultraje a símbolo nacional diante da tropa ou em local sujeito a administração 

militar. 
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7ª QUESTÃO – Considerando o previsto no Código Penal Militar analise as assertivas 

abaixo e marque a alternativa CORRETA: 

 

I - Aplica-se a lei penal militar, sem prejuízo de convenções, tratados e regras de 

direito internacional, ao crime cometido, no todo ou em parte no território nacional, 

ou fora dele, ainda que, neste caso, o agente esteja sendo processado ou tenha 

sido julgado pela justiça estrangeira. 

II - O militar que publica, sem licença, ato ou documento oficial, ou critica publicamente 

ato de seu superior ou assunto atinente à disciplina militar comete o crime de 

publicação ou critica indevida previsto no art. 166 do CPM. 

III - O crime de „descumprimento de missão‟, previsto no art. 196 do CPM, admite a 

modalidade culposa. 

IV - O militar da reserva, empregado na administração militar, não se equipara ao militar 

em situação de atividade, para o efeito da aplicação da lei penal militar. 

A. (    ) Todas as assertivas são falsas. 

B. (    )  Apenas as assertivas I e III são falsas. 

C. (    )  Apenas as assertivas II, III e IV são falsas. 

D. (    ) Apenas a assertiva IV é falsa. 

 

8ª QUESTÃO – A Guarnição composta pelo 3º Sgt PM Bravo e pelo Cb PM Eco, 

devidamente fardados, de serviço, durante patrulhamento de rotina, visualizou um 

indivíduo em atitude suspeita. Ao procederem a abordagem policial, por imprudência e 

sem intenção, o 3º Sgt PM Bravo acabou por efetuar um disparo de arma de fogo que 

veio a atingir fatalmente o abordado. Diante da conduta praticada pelo 3º Sgt PM Bravo, 

e observando o previsto no Código Penal Militar é CORRETO afirmar que o militar 

cometeu:  

A. (    ) Crime comum de lesão corporal seguida de morte. 

B. (    ) Crime militar de homicídio culposo. 

C. (    ) Crime comum de homicídio culposo. 

D. (    ) Não há que se falar em cometimento de crime, pois o indivíduo era um meliante 

altamente perigoso, estando o militar amparado por excludente de ilicitude de 

legítima defesa. 
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9ª QUESTÃO - O inquérito policial militar é apuração sumária de fato, que nos termos 
legais, configure crime militar, e de sua autoria. No que tange ao inquérito, de acordo 
com o Código de Processo Penal Militar, (CPPM), marque a alternativa CORRETA: 
 
A. (    ) O inquérito poderá ter início mediante portaria por delegação da autoridade 

militar superior, que se tratando de urgência poderá ser feito por via telegráfica, 

sendo confirmada posteriormente mediante ofício.  

B. (    ) O inquérito policial militar que for conclusivo da inexistência de crime ou 

imputabilidade do indiciado poderá ser arquivado pela autoridade militar.           

C. (    ) No caso de arquivamento do inquérito policial militar não caberá a instauração 

de novo procedimento em nenhuma hipótese e caso seja necessário, o 

inquérito será reaberto por ordem da autoridade militar.                                                              

D. (    ) A designação de escrivão para o inquérito policial militar, em hipótese alguma, 

caberá ao encarregado, sendo determinado apenas pela autoridade delegante, 

sendo que, caso não o faça, o inquérito será realizado apenas pelo seu 

encarregado que ficará com o encargo de escrivão do procedimento.  

 
 
10ª QUESTÃO - No que diz respeito à prisão em flagrante conforme contido no Código 
de Processo Penal Militar (CPPM), marque a opção CORRETA: 
 
A. (   )  Na falta ou impedimento de escrivão a autoridade designará, obrigatoriamente, 

para lavrar o auto, militar da ativa de qualquer posto/graduação. 

B. (   )  A falta de testemunhas não impedirá o auto de prisão em flagrante. 

C. (   )  A nota de culpa não necessita ser entregue se o preso for militar.   

D. (   )  Em nenhuma hipótese o Auto de Prisão em Flagrante poderá ser lavrado por 

autoridade civil. 

 
11ª QUESTÃO - Durante uma consulta médica, uma mulher de 35 anos foi submetida a 

um exame no qual precisou ser sedada. Posteriormente, foi descoberto que durante o 

procedimento o médico teria tido relações sexuais com ela enquanto estava sob efeito 

do sedativo. Desse modo, com base no Decreto Lei nº 2.848, de 07/12/1940, Código 

Penal, no que tange aos crimes contra a liberdade sexual e dos crimes sexuais contra 

vulnerável, o médico cometeu o crime de: 

A. (    )  Estupro de vulnerável.  

B. (    )  Importunação sexual.  

C. (    )  Estupro.  

D. (    )  Sedução.  
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12ª QUESTÃO – Considerando o previsto na Resolução nº 213, de 15/12/2015, do 

Conselho Nacional de Justiça, é CORRETO afirmar que: 

 

A. (    ) A audiência de custódia será realizada na presença de um representante da 

OAB, obrigatoriamente.   

B. (    ) A audiência de custódia não poderá ser realizada na presença da Defensoria 

Pública, mesmo que a pessoa detida não possua defensor constituído no 

momento da lavratura do flagrante. 

C. (    ) A autoridade judicial deverá assegurar que a pessoa presa esteja algemada 

em todos os casos. 

D. (    ) A audiência de custódia será realizada na presença do Ministério Público.  

 

 

13ª QUESTÃO - No que tange à audiência de custódia prevista na Resolução nº 213, 

do Conselho Nacional de Justiça é CORRETO afirmar que: 

 

A. (    ) O Defensor Público não poderá conversar com o custodiado antes da 

apresentação deste ao juiz, não sendo assegurado seu atendimento prévio e 

reservado sem a presença de agentes policiais. 

B. (    ) A audiência de custódia será realizada até 72 horas da prisão em flagrante. 

Porém, quando a pessoa presa estiver acometida de grave enfermidade, ou 

havendo circunstância comprovadamente excepcional que a impossibilite de 

ser apresentada ao juiz no prazo legal, deverá ser assegurada a realização da 

audiência no local em que ela se encontre e, nos casos em que o 

deslocamento se mostre inviável, deverá ser providenciada a condução para a 

audiência de custódia, independentemente de seu estado ou condição de 

saúde. 

C. (    ) Além dos presos em flagrante, têm direito à audiência de custódia pessoas 

presas em decorrência de cumprimento de mandados de prisão cautelar ou 

definitiva. 

D. (    ) É permitida a presença dos agentes policiais responsáveis pela prisão ou pela 

investigação durante a audiência de custódia.  

 

14ª QUESTÃO – Um Subtenente estava elaborando uma escala de serviço de três 3º 

Sargentos que haviam apresentado na Unidade e estava na dúvida sobre quem era o 

mais antigo. Eram eles: o 3º Sgt Romeu, o 3º Sgt Quebec e o 3º Sgt Lima. Todos 

formados no mesmo Curso de Formação de Sargentos, tendo o 3º Sgt Lima sido o 1º 

colocado no curso. Contudo, o 3º Sgt Lima e o 3º Sgt Quebec eram soldados antes de 

se formarem sargento enquanto o 3º Sgt Romeu era Cabo. Dos três, o mais velho de 

idade era o 3º Sargento Quebec.    

 
Neste caso, com base na Lei Estadual nº 5.301, de 16/10/1969, que contém o Estatuto 

dos Militares do Estado de Minas Gerais, (EMEMG), marque a alternativa CORRETA: 
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A. (    ) O 3º Sgt Quebec é o mais antigo. 

B. (    ) O 3º Sgt Lima é o mais antigo. 

C. (    ) O 3º Sgt Romeu é o mais antigo.  

D. (    ) O Subtenente deverá verificar a data de praça de cada um deles para definir a 

antiguidade.  

 
 

15ª QUESTÃO – A Cabo PM Juliet desejando se candidatar a vereadora nas próximas 

eleições decidiu participar de uma manifestação político-partidária em seu dia de folga. 

Lá estando, encontrou a Cabo PM Lima que também estava de folga, mas, 

diferentemente da Cabo PM Juliet, a Cabo PM Lima estava fardada. Em distintos 

momentos, ambas fizeram uso do palanque para discursar. O Sgt PM Oscar, estando 

escalado no policiamento do evento, observou os fatos e, posteriormente, confeccionou 

a comunicação disciplinar das duas militares.      

 

Neste caso, com base no EMEMG e na Lei nº 14310/2002, que contém o Código de 

Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM), marque a 

alternativa CORRETA: 

 

A. (    ) Somente a Cabo PM Lima cometeu transgressão disciplinar, já que é proibido o 

uso de uniforme em manifestações de caráter político-partidário, exceto em 

serviço. 

B. (    ) Tanto a Cabo PM Lima quanto a Cabo PM Juliet cometeram transgressão 

disciplinar, já que é proibida a participação de policiais militares em 

manifestações de caráter político-partidário, exceto em serviço. 

C. (    ) Somente o Sgt PM Oscar estava errado, uma vez que abusou de seu poder ao 

confeccionar a comunicação disciplinar e, assim, intimidar as duas militares 

subordinadas.  

D. (    ) Nenhuma das duas policiais militares cometeu transgressão disciplinar, já que 

não é vedada a participação de policiais militares, fardados ou não, em 

manifestações de caráter político-partidário. 

  

  

16ª QUESTÃO – O Cabo PM Charlie, após longo período de namoro, resolveu casar 

com a Cabo PM Delta, ambos militares da PMMG. Neste caso e com base no EMEMG, 

marque a alternativa CORRETA no que se refere à dispensa de serviço, quando 

contraírem núpcias: 

 

A. (    ) Serão concedidos 05 (cinco) dias de dispensa para cada militar. 

B. (    ) Serão concedidos 08 (oito) dias de dispensa para cada militar. 

C. (    ) Serão concedidos 16 (dezesseis) dias de dispensa para cada militar. 

D. (    ) Serão concedidos 10 (dez) dias de dispensa para cada militar. 
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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 no EMEMG, 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. 

 

 

18ª QUESTÃO – Um Subtenente gosta muito de exercer seu trabalho de CPU em uma 

Unidade da PMMG, contudo, no próximo mês é seu aniversário, quando, então atingirá 

o limite de idade para permanência no serviço ativo. Neste caso e com base no 

EMEMG, é CORRETO afirmar que o Subtenente fará no próximo mês: 

 

A. (    ) 65 anos. 

B. (    ) 60 anos. 

C. (    ) 70 anos. 

D. (    ) 55 anos.  

  

 

19ª QUESTÃO – O Sargento PM Quebec tomou conhecimento de que iria presidir um 

dos Conselhos de Ética e Disciplina Militar da Unidade – CEDMU. Estando no 

alojamento, o Sargento PM Sierra, ao falar sobre o assunto, disse que seriam dois anos 

de muito trabalho no CEDMU, alegando que a designação para o CEDMU é de um ano 

podendo ser reconduzido por mais um ano. Neste momento, o Sargento PM Quebec 

rebateu, dizendo que o integrante do CEDMU será designado por seis meses, sendo 

permitida uma recondução. Participando da conversa, o Sargento PM Golf alegou que a 

designação é pelo período de um ano, podendo ser reconduzido por mais seis meses. 

Com base no CEDM, o único graduado que está CORRETO é: 

  

A. (    ) O Sargento PM Sierra. 

B. (    ) O Sargento PM Golf. 

C. (    ) O Sargento PM Quebec. 

D. (    ) Nenhum dos graduados está correto. 
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20ª QUESTÃO – Marque a alternativa CORRETA. Um Sargento PM, lotado na Seção 

de Inteligência do 99º BPM, divulgou em rede social assunto de caráter sigiloso, que 

tomou conhecimento em razão da função. Nesse caso, com base no CEDM, O 

Sargento cometeu transgressão disciplinar de natureza: 

  

A. (    ) Gravíssima. 

B. (    ) Média. 

C. (    ) Leve. 

D. (    ) Grave. 

  

 

21ª 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.   

  

 

22ª QUESTÃO – Sobre a Sindicância Administrativa Disciplinar (SAD), e tendo por 

base o Manual de processos e procedimentos administrativos das instituições militares 

do Estado de Minas Gerais – MAPPA, é CORRETO afirmar que: 

  

A. (    ) O Sindicante poderá designar escrevente para auxiliá-lo na digitação dos 

trabalhos.   

B. (    ) O prazo regulamentar para elaboração da SAD é de 20 (vinte) dias corridos 

podendo ser prorrogado por até 5 (cinco) dias corridos em caso de 

necessidade.  

C. (    ) O encargo para elaboração da SAD não pode recair sobre militar do quadro de 

saúde.  

D. (    ) Um Cabo PM designado para o serviço ativo pode ser encarregado de 

elaboração da SAD.  
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23ª QUESTÃO – O Cabo PM Alfa, comandante de guarnição do BPMRv, réu em um 

processo na Justiça Militar Estadual, compareceu para ser ouvido em trajes civis em 

determinada audiência. Com base na 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, é CORRETO afirmar que: 

  
A. (    ) O Cabo PM Alfa deveria apresentar-se na Justiça Militar Estadual em trajes 

civis já que estava na condição de réu. Devendo evitar o uso de bermuda e 
boné.   

B. (    ) O Cabo PM Alfa deveria apresentar-se na Justiça Militar Estadual com o 
uniforme da atividade. 

C. (    ) O Cabo PM Alfa poderia apresentar-se na Justiça Militar Estadual da forma 
como desejasse.  

D. (    ) O Cabo PM Alfa deveria apresentar-se na Justiça Militar Estadual utilizando, 
obrigatoriamente, túnica bege.  
  

 
24ª QUESTÃO – Tendo em vista o entendimento sobre disponibilidade cautelar, 

conforme 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, é CORRETO afirmar que: 

  
A. (    ) A disponibilidade cautelar tem o condão de cercear a liberdade do militar.     

B. (    ) A disponibilidade cautelar suspende a percepção de vencimento e vantagens 

integrais do militar.  

C. (    ) A disponibilidade cautelar possui prazo máximo de 120 dias.  

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

exclusivamente pelo Comandante-Geral. 

 

  
  

25ª QUESTÃO – Um Cabo BM, lotado no hipotético 99º Batalhão de Bombeiro Militar, 

praticou um crime militar tendo recebido voz de prisão de uma guarnição da PMMG. 

Considerando o fato narrado e tendo por base o contido na 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, é CORRETO afirmar que: 

  
A. (    ) O crime militar será apurado pela Polícia Militar de Minas Gerais.     

B. (    ) O crime militar será apurado pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. 

C. (    ) O crime militar será apurado em conjunto pela Corregedoria da Polícia Militar 

de Minas Gerais e do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais.  

D. (    ) O crime será apurado pela Polícia Civil de Minas Gerais.  
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26ª QUESTÃO – Um Sargento PM, escrivão de um Inquérito Policial Militar, ficou na 

dúvida acerca do prazo para encerramento do inquérito, já que o indiciado estava 

preso. Assim, tendo por base o contido na Instrução Conjunta de Corregedorias nº 02, 

de 03/02/2014, é CORRETO afirmar que o IPM deverá ser finalizado em: 

  
A. (    ) 40 (quarenta) dias, somente podendo ser prorrogado pela autoridade judiciária 

competente.     

B. (    ) 60 (sessenta) dias, somente podendo ser prorrogado pela autoridade judiciária 

competente.  

C. (    ) 40 (quarenta) dias, podendo ser prorrogado uma única vez pela autoridade 

delegante, por mais 20 (vinte) dias. 

D. (    ) 20 (vinte) dias, somente podendo ser prorrogado pela autoridade judiciária 

competente. 

 

  
27ª QUESTÃO – O Tenente PM Alfa, na função de almoxarife de uma Unidade da 

PMMG, ao realizar uma inspeção em um armário não identificado que estava no interior 

do alojamento de Cabos e Soldados, localizou um tablete de substância semelhante à 

maconha, além de uma arma de fogo tipo garrucha, com numeração raspada. Nesse 

caso e tendo por base o contido na 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, o Tenente PM Alfa deverá: 

  

A. (    ) Chamar uma testemunha e acionar 190.    

B. (    ) Recolher o material, fechar o armário, preencher o termo de vistoria e 

encaminha-lo à Polícia Civil.   

C. (    ) Isolar imediatamente o mobiliário e acionar a perícia para os devidos trabalhos 

técnicos e científicos. 

D. (    ) Acionar o CPU/CPCia, bem como o Subcomandante da Unidade, para fins de 

lavratura do Auto de Prisão em flagrante.  

 

28ª QUESTÃO – O Sargento PM Victor, almoxarife de uma Unidade da PMMG, após 

vistoria, estava providenciando etiquetas para os armários que não estavam ocupados 

e tampouco estavam identificados, localizados no alojamento de Sargentos. Assim, 

tendo por base o contido na Instrução Conjunta de Corregedorias nº 06, de 30/07/2015, 

o Sargento PM deverá constar na etiqueta a seguinte inscrição: 

  
A. (    ) “DESOCUPADO” e a identificação do responsável pela vistoria no armário. 

B. (    ) “DESOCUPADO/DISPONÍVEL” e o nome do Comandante-Geral da PMMG.    

C. (    ) “VAGO” e o nome do último ocupante do armário e carimbo da Unidade. 

D. (    ) “LIVRE” e seguida da descrição da missão, visão e valores da PMMG.  
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29ª QUESTÃO – Considerando o que prevê a Resolução n. 4605, de 28 de setembro 

de 2017, que dispõe sobre o Portfólio de Serviços da Polícia Militar de Minas Gerais, no 

que se refere aos requisitos básicos para a atuação e intervenção do policial militar na 

execução dos serviços, enumere a segunda coluna de acordo com a primeira e, ao 

final, responda o que se pede: 

 

( 1 ) Relacionamento. (    ) O caráter impessoal e imparcial da ação policial-

militar revela a natureza eminentemente profissional 

da atuação, em qualquer ocorrência, requer que 

seja revestida de urbanidade, energia serena, 

brevidade compatível e, sobretudo, isenção. 

( 2 ) Comportamento na 

ocorrência. 

(    ) O desempenho das funções de Policiamento 

Ostensivo impõe, como condição essencial para 

eficiência operacional, o completo conhecimento da 

missão, que tem origem no prévio preparo técnico-

profissional, decorre da qualificação geral e 

específica e se completa com o interesse do 

indivíduo. 

( 3 ) Postura e 

compostura. 

(    ) Compreende o conhecimento dos aspectos físicos 

do terreno, do interesse policial militar, assegurando 

a familiarização indispensável ao melhor 

desempenho operacional. 

( 4 ) Conhecimento da 

missão. 

(    ) Compreende o estabelecimento de contatos com os 

integrantes da comunidade, proporcionando a 

familiarização com seus hábitos, costumes e 

rotinas, de forma a assegurar o desejável nível de 

controle policial militar, para detectar e eliminar as 

situações de risco, que alterem ou possam alterar o 

ambiente de tranquilidade pública. 

( 5 ) Conhecimento do 

local de atuação. 

(    ) A atitude, compondo a apresentação pessoal, bem 

como a correção de maneiras no encaminhamento 

de qualquer ocorrência, influem decisivamente no 

grau de confiabilidade do público em relação à 

Corporação e mantém elevado o grau de 

autoridade do policial militar, facilitando-lhe o 

desempenho operacional. 

 

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

cima para baixo: 

 

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

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

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

D. (    ) 3, 4, 5, 1, 2.  
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30ª QUESTÃO – Conforme Diretriz n. 3.01.01/2016 – CG (DGEOp) que regula o 

emprego operacional da Polícia Militar de Minas Gerais, marque a alternativa 

CORRETA:  

 

A. (    ) Coordenação é o acompanhamento das atividades da Corporação, por todos 

os que exercem comando, chefia ou direção, de forma a assegurar o 

recebimento, a compreensão e o cumprimento das decisões do escalão 

superior, pelo órgão considerado, possibilitando, ainda, identificar e corrigir 

desvios.  

B. (    ) A qualidade do serviço não deve ser aferida imaginando o que a população 

deseja da Polícia Militar. É preciso avaliar a atuação junto à comunidade, 

verificando inclusive as suas expectativas em relação à segurança pública. 

Nesse contexto, as pesquisas de vitimização são instrumentos úteis à real 

aferição da situação da segurança pública junto às comunidades. Elas 

permitem verificar a face oculta das análises estatísticas de criminalidade. 

C. (    ) O militar, no exercício de suas funções constitucionais, isoladamente ou não, é 

autoridade policial militar. Essa autoridade decorre do poder/dever do exercício 

das atividades da polícia Judiciária Militar. Assim, a autoridade de um policial 

militar, em qualquer nível, implica direitos e responsabilidades. 

D. (    ) O patrulhamento dirigido desenvolve-se após a eclosão do delito, consistindo 

na ação dinâmica de observação, vigilância, reconhecimento de pontos críticos, 

proteção aos ambientes passíveis de atuação criminosa, combate a práticas 

contravencionais e incursão em locais de homizio de criminosos de alta 

periculosidade.  

 

31ª QUESTÃO – De acordo com a Instrução n. 3.03.21 de 2017, que trata da Base de 
Segurança Comunitária, acerca da execução do serviço apresentado, marque a 
alternativa CORRETA:  
 
A. (    ) As Bases de Segurança Comunitária serão empregadas diariamente com um 

efetivo total de apenas dois policiais militares em viatura tipo Van, para 
prestação de atendimento de segurança pública à comunidade, em atenção 
aos problemas daquele território/espaço.  

B. (    ) Durante o turno, a Base permanecerá no local previamente definido e os 
deslocamentos serão autorizados somente em circunstâncias excepcionais, 
com a devida autorização do P3 ou P2 da Unidade.  

C. (    ) Os policiais militares empregados em motocicletas executarão o patrulhamento 
preventivo no setor em cumprimento a cartão-programa que será 
confeccionado e atualizado pelo Comandante de Setor e Comandante da 
Companhia, sob coordenação da Seção de Emprego Operacional da Unidade. 

D. (    ) Os policiais militares da Base serão responsáveis, basicamente, pela operação 
do videomonitoramento e atendimento ao público, devendo a confecção de 
REDS ficar a cargo das viaturas que atuam no setor. 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. 
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32ª QUESTÃO – De acordo com a Instrução n. 3.03.21 de 2017, que trata da Base de 
Segurança Comunitária, marque “V” para a (s) assertiva (s) verdadeira (s) e “F” para a 
(s) falsa (s) e, ao final, responda o que se pede: 
 

(   )  Os procedimentos operacionais das Bases e seu efetivo possuem uma dimensão 
imediata, referente ao eficiente emprego do policiamento, e uma dimensão 
mediata que se concretiza em ações de atuação em rede.  

(   )  Os locais de instalação das Bases serão definidos pelo Comandante da Unidade 
em conjunto com as Companhias 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.  

(   )  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.  

(   )  Os militares empregados na Base deverão manter estreito contato com o 
Comandante Regional que, por sua vez, deverá acionar as Assessoria 
Estratégicas, 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.  

 

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

cima para baixo: 

 

A. (    ) V, F, V, F. 

B. (    ) V, V, F, V. 

C. (    ) F, F, V, F. 

D. (    ) V, F, F, V. 

 

33ª QUESTÃO – De acordo com a Instrução n. 3.03.22 de 2017 - Procedimentos 

Básicos de Estacionamento e Posicionamento de Viaturas e da Guarnição Policial 

Militar, que trata, dentre outros, do posicionamento de viaturas e dos policiais militares 

integrantes da guarnição nas ações policiais rotineiras e operações policiais 

preventivas, analise as assertivas abaixo e, ao final, responda o que se pede: 

 
I -  O posicionamento das viaturas se dará conforme a natureza, objetivo e local da 

operação, devendo, a Guarnição, primar pelos aspectos de ostensividade e de fácil 
acesso à população, de modo a proporcionar, também, maior sensação de 
segurança e melhor visibilidade possível.  

II -  Obrigatoriamente, visando potencializar a ostensividade, a viatura será posicionada 
entre 45º e 90º em relação à guia da calçada ou do acostamento, com a frente 
voltada para o sentido de circulação da via, dispositivos luminosos ligados, e de 
modo a possibilitar uma saída emergencial da equipe ou pronta-resposta. 
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III -  Nos casos em que houver necessidade de permanência no interior da viatura para 
comunicação via rede-rádio, preenchimento de documentos, consultas/pesquisas 
em aparelhos eletrônicos, bem como outras demandas relacionadas ao serviço, 
para que não haja comprometimento da segurança da equipe somente um dos 
integrantes da Guarnição adotará tal medida pelo tempo necessário a resolução da 
situação. Os demais policiais militares permanecerão embarcados e atentos ao que 
ocorre nas adjacências.  

IV - O policiamento deverá ser distribuído de forma a ocupar o espaço ou território 
específico de atuação e agir, de forma estratégica, a partir das demandas 
afloradas. 
 

Marque a alternativa CORRETA: 

 

A. (    ) Apenas as assertivas I, II e IV são verdadeiras. 

B. (    ) Apenas as assertivas I e IV são verdadeiras.  

C. (    ) Apenas a assertiva II é falsa. 

D. (    ) Apenas a assertiva III é falsa. 

 

34ª QUESTÃO – De acordo com a Instrução n. 3.03.05 de 2010, que regula a atuação 

operacional dos policiais militares lotados nos destacamentos e subdestacamentos da 

PMMG, marque a alternativa CORRETA: 

 

A. (    ) Os Dst PM e Sdst PM não fazem parte de um conjunto de Unidades da PMMG, 

as quais, juntas, formam uma Malha Protetora, porque determinadas respostas 

operacionais exigem mais recursos de pessoas e materiais que os 

normalmente necessários em tais frações.  

B. (    ) A prioridade de atuação do efetivo dos Dst PM e Sdst PM é a repressiva.  

C. (    ) Os policiais podem interagir com policiais de outro Estado, devendo apenas 

tomar o devido cuidado para não ferir a autonomia de cada Unidade Federativa 

e as cadeias de comando de cada polícia. 

D. (    ) Prevenção a assaltos a estabelecimentos bancários e prevenção ao tráfico de 

drogas, armas e pessoas, não podem ser exemplos de conhecimentos básicos 

que ajudam a prevenir a criminalidade no município ou distrito. 
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35ª QUESTÃO – O Caderno Doutrinário 01 – Intervenção policial, processo de 

comunicação e uso da força, trata, dentre outros temas, dos estados de prontidão. 

Acerca desse tema, analise as assertivas abaixo e, ao final, responda o que se pede: 
 
I -  O estado Relaxado é caracterizado pela parcial distração ao que está 

acontecendo ao redor, pelo pensamento disperso e pela concentração do policial 
militar. Pode ser ocasionado por crença na ausência de perigo, independente do 
cansaço do policial. É representado pela cor branca.  

II -  No estado de Atenção, o policial está atento, precavido, mas não tenso. 
Apresenta calma, porém mantém constante vigilância das pessoas, dos lugares, 
das coisas e ações ao seu redor por meio de uma observação multidirecional e 
da atenção difusa (em 360°). É representado pela cor amarela. 

III -  No estado de Alerta (cor laranja), o policial militar detecta um problema e está 
ciente de que um confronto é provável. Manter-se nesse estado diminui os riscos 
de o policial militar ser surpreendido, propiciando a adoção de ações de resposta 
conforme a situação exigir. Nesse estado, ainda não é necessário pedir apoio de 
outros policiais ou identificar prováveis abrigos (proteções) que possam ser 
utilizados. 

IV - No estado de Alarme, o risco é real e uma resposta do policial militar é 
necessária. É importante focalizar a ameaça (atenção concentrada no problema) 
e ter em mente a ação adequada para controlá-la, com intervenção verbal, uso 
de técnicas de menor potencial ofensivo ou força potencialmente letal, conforme 
as circunstâncias exigirem. É representado pela cor vermelha. 

V -   No estado de Pânico, o policial militar se depara com uma ameaça para a qual 
está preparado. Podem ocorrer falhas na percepção da situação, o que deixará o 
policial tenso, mas ainda não comprometerá a sua capacidade de reagir 
adequadamente à ameaça enfrentada. É representado pela cor preta. 

Marque a alternativa CORRETA: 

 

A. (    ) Apenas as assertivas I, II e IV são verdadeiras. 

B. (    ) Apenas as assertivas I, II e III são verdadeiras. 

C. (    ) Apenas as assertivas I, IV e V são falsas. 

D. (    ) Apenas as assertivas II e IV são verdadeiras.  
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36ª QUESTÃO – Segundo o Caderno Doutrinário 01 – Intervenção policial, processo de 
comunicação e uso da força, toda ação policial militar deverá ser precedida de uma 
avaliação dos riscos envolvidos. Considerando que a metodologia de avaliação de 
riscos compreende cinco etapas, enumere a segunda coluna de acordo com a primeira 
e, ao final, responda o que se pede: 
 

( 1 ) Identificação de 
direitos e garantias 
sob ameaça. 

(    ) 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. 
 

( 2 ) Avaliação das 
ameaças. 

(    ) Consiste em analisar os recursos que existem para 
responder à ameaça. 
 

( 3 ) Classificação de 
risco. 

(    ) 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. 
 

( 4 ) Análise das 
vulnerabilidades. 

(    ) É a análise da relação custo-benefício da intervenção 
policial militar diante de cada situação de risco. 
 

( 5 ) Avaliação de 
possíveis resultados. 

(    ) Consiste em avaliar as características dos fatores que 
ameaçam direitos e garantias. 

 

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

cima para baixo: 

 

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

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

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

D. (    ) 5, 2, 3, 1, 4.  
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37ª QUESTÃO – Existem diversos grupos na sociedade que devido suas condições 

peculiares, merecem atenção especial por parte da Polícia Militar. Considerando o 

previsto no Caderno Doutrinário 02 – Tática policial, abordagem a pessoas e tratamento 

às vítimas - com relação aos procedimentos policiais específicos para as intervenções 

junto a esses grupos da sociedade, marque a alternativa CORRETA:  

 

A. (    ) Os Ministros de Estado possuem prerrogativas em relação à prisão em 

flagrante no cometimento de delitos. O policial militar deverá, nesse caso, 

registrar o Boletim de Ocorrência (BO/REDS), encaminhando-o à Polícia 

Judiciária Federal (Polícia Federal), para possíveis providências. 

B. (    ) As minorias são grupos de cidadãos que, embora possuam posição dominante, 

são dotados de características étnicas, religiosas ou linguísticas, que os 

diferem da maioria da população.  

C. (    ) Por minorias entende-se o conjunto de pessoas com características 

específicas, relacionadas ao gênero, à idade, à condição social, às 

necessidades especiais e diversidade sexual. E, por essa razão, podem se 

tornar mais suscetíveis à violação de seus direitos. 

D. (    ) Os prefeitos não possuem prerrogativas em relação à prisão em flagrante no 

cometimento de delitos, tendo o mesmo tratamento dos demais cidadãos. O 

policial militar deverá, nesse caso, prender o prefeito e registrar o Boletim de 

ocorrência (BO/REDS), encaminhando-os à Polícia Judiciária Estadual (Polícia 

Civil), para possíveis providências. 

 

 

38ª QUESTÃO – De acordo com o Caderno Doutrinário 02 – Tática policial, abordagem 
a pessoas e tratamento às vítimas, marque a alternativa INCORRETA:  
 

A. (    ) A busca completa é um tipo de busca pessoal e será realizada sempre que o 

policial militar suspeitar que o abordado porte objetos ilícitos, dificilmente 

detectados na inspeção visual ou na busca ligeira. Preferencialmente será feita 

pelas costas da pessoa abordada. 

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

projéteis disparados contra o militar. 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. 

C. (    ) A postura de prontidão é uma postura de abordagem com as mãos livres que 

deverá ser utilizada nas intervenções em que o abordado não estiver 

aparentemente portando armas e apresentar comportamento de resistência 

passiva.  

D. (    ) Na postura tática de combate, o policial militar de pé, com os pés paralelos, 

empunhando sua arma na posição de guarda alta ou pronta resposta, corpo 

ligeiramente flexionado para frente, a fim de absorver melhor o recuo da arma. 
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39ª QUESTÃO – Segundo o Caderno Doutrinário 04 – Abordagem a veículos, para 

proceder à abordagem a veículos, o policial deve observar os princípios do pensamento 

tático, mapeando o local da intervenção em função da avaliação de risco. Assim, 

enumere a segunda coluna de acordo com a primeira, relacionando corretamente os 

conceitos de cada área e setor descritos e, ao final, responda o que se pede: 

 

( 1 ) Área de contenção. (    ) É o espaço situado dentro da área de risco em 

que o policial estará vulnerável à agressão física 

por parte de ocupantes do veículo. 

 

( 2 ) Área de risco. (    ) É o espaço destinado à realização da busca 
pessoal e será definido após análise do local e 
avaliação de riscos, de forma a garantir segurança 
tanto para os policiais quanto para os abordados. 
 

( 3 ) Área de aproximação. (    ) É o espaço que corresponde a uma faixa de 

aproximadamente 75 cm de largura, que se inicia 

na altura do para-choques 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 o menor 

risco ao policial, durante a aproximação. 

 

( 4 ) Área de alcance. (    ) É a área de abrangência da ocorrência, em que os 

policiais deverão manter constante monitoramento 

com o objetivo de conter os abordados e isolar o 

local contra intervenção de terceiros. 

 

( 5 ) Setor de busca. (    ) 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. 

 

( 6 ) Setor de Custódia. (    ) Numa abordagem a veículos, compreende-se todo 

o espaço livre em torno (360º) do veículo 

abordado. 

 

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

cima para baixo: 

 

A. (    ) 4, 5, 3, 1, 6, 2. 

B. (    ) 2, 5, 3, 6, 1, 4. 

C. (    ) 4, 1, 6, 5, 3, 2.  

D. (    ) 2, 1, 6, 3, 5, 4.  
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40ª QUESTÃO – De acordo com o Caderno Doutrinário 03 – Blitz policial, marque a 

alternativa CORRETA:  

 

A. (    ) A realização de busca pessoal ou veicular na operação é uma decisão do 

policial militar quando vislumbrar uma fundada suspeita, observando-se a 

discricionariedade e o pleno exercício de sua autoridade legal. 

B. (    ) De acordo com os objetivos, a Blitz policial pode ser de nível 1 - preventivo, 

que visa realizar verificações em locais onde há incidência significativa ou a 

ocorrência em andamento de infrações e delitos. 

C. (    ) A Blitz policial de categoria 2 (média) deverá ser realizada por, no mínimo, 7 ou 

mais policiais militares e apoiada por 2 ou 3 viaturas policiais.  

D. (    ) Com relação à distribuição das funções dos policiais durante uma Blitz, o 

policial selecionador é o militar que procede à abordagem e mantém contato 

visual e verbal com o condutor do veículo e seus passageiros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
--------------------------------------------------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 
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