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INSTRUÇÕES AOS CANDIDATOS: 

 

 

1. Prova sem consulta. 

2. Abra este caderno de prova somente quando autorizado.  

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

valor total de 100 (cem) pontos. 

4. Para cada questão existe somente uma resposta. 

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

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

de borracha durante a realização das provas. 

6. Não será admitido qualquer tipo de rasura na folha de respostas. As questões rasuradas 

ou em branco ou com dupla marcação serão consideradas nulas para o candidato.  

7. O tempo máximo permitido para a realização da prova será de 3 (três) horas, incluindo o 

preenchimento da folha de respostas. 

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

celulares, relógios de qualquer tipo ou outros similares. 

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

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

sob pena de ser responsabilizado administrativamente. 

10.  Iniciadas as provas, os candidatos somente poderão deixar a sala, e a esta retornar, 

exclusivamente para uso de sanitários ou bebedouros, depois de transcorrido o tempo 

mínimo de 1h, e devidamente acompanhados por fiscal do concurso. 

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

devidamente preenchidos, conferidos e assinados. 
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1ª QUESTÃO – Pela literalidade do artigo 5º, inciso XVI, da Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, pode-se afirmar, que: 

 

A. (   )  A Polícia Militar deve ser notificada pelos organizadores de manifestações 

públicas. 

B. (   )  Não é necessário realizar nenhuma espécie de notificação para que seja 

realizado um protesto em locais abertos ao público. 

C. (   )  Para fins da proibição de utilização de armas, mesmo arma branca tem sua 

utilização proibida no contexto do direito de reunião. 

D. (   )  Pela previsão do direito fundamental de reunião, manifestações em ruas dos 

centros urbanos, em horário de grande fluxo de pessoas, são ilegais. 

 

2ª QUESTÃO – Pelo expresso na Constituição do Estado de Minas Gerais de 

21/09/1988, é INCORRETO afirmar que: 

 

A. (   )  Para ingresso no quadro de Oficiais da Polícia Militar (QOPM) é exigido nível 

superior de escolaridade em qualquer área de formação. 

B. (   )      Decisão fundamentada do Governador do Estado pode designar Coronel do 

QOR para exercer o comando da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros 

Militar, desde que o oficial da reserva tenha ocupado durante o serviço ativo e 

em caráter efetivo, cargo privativo do último posto das respectivas 

Corporações. 

C. (   )       A Polícia Militar se subordina ao Governador do Estado. 

D. (   )  O militar da ativa que ficar agregado ao respectivo quadro por ter aceito 

função pública temporária, não eletiva, poderá ser promovido por antiguidade. 

 

3ª QUESTÃO – Pelo expresso no art. 9º do Código Penal Militar, são considerados 

crimes militares, em tempo de paz: 

 

A. (   )  Os crimes previstos na legislação penal, quando praticados por militar da 

reserva, contra civis. 

B. (   )  Os crimes previstos no Código Penal Militar, praticados por militar da reserva 

em lugar sujeito à administração militar contra militar em situação de atividade. 

C. (   )  Os crimes previstos no Código Penal Militar, praticados por militar reformado 

contra o patrimônio sob administração pública civil. 

D. (   )  Os crimes previstos no Código Penal Militar, praticados por militar da reserva 

contra o patrimônio sob administração pública civil. 
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4ª QUESTÃO – Durante turno operacional com várias viaturas, o superior na função de 

comandante do turno determina, pela rede de rádio, certos procedimentos para uma 

das guarnições que lhe são subordinadas. Pela própria rede de rádio, o Comandante da 

guarnição que recebeu a ordem de seu superior responde ao comandante do turno de 

forma a menosprezar a autoridade representada pelo seu superior, desdenhando-lhe, 

deprimindo-lhe a autoridade. Considerando o Código Penal Militar, marque a alternativa 

CORRETA. 

 

A. (   )  A conduta caracteriza o crime de Desrespeito a Superior. 

B. (   )  O que afasta a hipótese de a conduta caracterizar o crime de Desrespeito a 

Superior é o fato de não ter sido realizado na presença física de outro militar. 

C. (   )  A conduta caracteriza o crime de Desacato a Superior. 

D. (   )  A conduta caracteriza o crime de Recusa de Obediência. 

 

5ª QUESTÃO – Um jovem participava intensamente de redes sociais durante sua 

formação universitária. Após concluir seu curso superior, fez concurso e foi aprovado 

para ingresso na PMMG. Já como militar, tomou conhecimento de um ato oficial do 

Governo do Estado de Minas Gerais. Em seguida, entrou em uma rede social e criticou 

por meio de uma publicação de ampla divulgação a decisão adotada pelo Governo.  

Sobre o enunciado, é CORRETO afirmar que: 

 

A. (   )  O militar comete, em tese, o crime de publicação ou crítica indevida. 

B. (   )  A Constituição da República assegura a todos a liberdade de expressão. 

Portanto, o ato não se caracteriza crime, pois é inconstitucional criminalizar 

condutas que a Constituição tutela. 

C. (   )  Embora o Código Penal Militar tipifique criminalmente a conduta, o referido 

Código foi escrito para uma época que não havia internet. Assim, a conduta 

não pode ser considerada crime. 

D. (   )  O militar comete, em tese, o crime de desacato. 

 

6ª QUESTÃO – Em determinado momento histórico, extremamente marcado por crises 

econômicas e políticas que assolavam o país, alguns militares se reuniram para discutir 

os atos do Comandante. Na mencionada reunião, foram marcantes elementos que 

demonstravam críticas negativas e desprestígio ao Comandante-Geral. Ante o exposto, 

em relação ao crime de reunião ilícita, é CORRETO afirmar que: 

 

A. (   )  A Constituição garante a todos o direito de reunião. Assim, o ato dos militares 

não pode ser considerado crime militar. 

B. (   )  Somente cometem crime os militares que promoverem ou organizarem o ato. 

C. (   )  O crime só se caracteriza se os militares estiverem agindo contra ordem 

recebida ou recusando a obedecer ordem de superior. 

D. (   )  Comete o crime tipificado no Código Penal Militar tanto o militar que promove 

quanto aquele que tomar parte na reunião. 
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7ª QUESTÃO – Um militar da Polícia Militar de Minas Gerais realizou intercâmbio 

profissional durante quatro semanas em Portugal, na Escola da Guarda Nacional 

Republicana. Na oportunidade, o militar mineiro espantou-se pelo fato de os militares 

portugueses todos os dias almoçarem no rancho da unidade (Messe) bebendo vinho. 

Comportamento esse adotado até mesmo pelo comandante da escola. Nos diálogos 

com os portugueses, o militar mineiro, espantado com a diferença cultural entre as 

forças militares de distintos países, disse aos lusitanos que no Brasil a conduta se 

enquadraria no art. 202 do Código Penal Militar brasileiro. Sobre a fala do militar mineiro 

e o respectivo crime mencionado, marque a alternativa CORRETA: 

 

A. (   )  O militar mineiro se posicionou corretamente. Como são sistemas jurídicos 

distintos, percebe-se um tratamento diferenciado da conduta pelos respectivos 

códigos penais. 

B. (   )  Acerca do crime do art. 202 do Código Penal Militar, a objetividade jurídica 

tutelada indica que o ato de apresentar-se embriagado para prestar serviço 

caracteriza o crime apenas na hipótese de serviço de natureza operacional. 

C. (   )  O militar mineiro se posicionou corretamente, pois a mera ingestão de bebida 

alcoólica configura o crime de embriaguez em serviço. 

D. (   )  O militar mineiro se posicionou equivocadamente, pois, pelo direito penal 

militar no Brasil, poderia decorrer crime na hipótese de embriaguez, e não a 

mera ingestão de bebida alcoólica. 

 

 

 

8ª QUESTÃO – Acerca da delegação do exercício da polícia judiciária militar, nos 

termos do Código de Processo Penal Militar (CPPM), é CORRETO afirmar que: 

 

A. (   )  O exercício da polícia judiciária militar é indelegável. 

B. (   )  O oficial designado para ser encarregado do IPM pode ser do mesmo posto do 

indiciado, desde que o designado seja mais antigo do que o indiciado. 

C. (   )  O encargo de encarregado do IPM pode recair em oficial da reserva não 

remunerada. 

D. (   )  Um oficial reformado pode ser encarregado de IPM, desde que mais antigo do 

que o indiciado. 
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9ª QUESTÃO – Tendo por base o CPPM, é CORRETO afirmar que: 

 

A. (   )  A autoridade militar não poderá mandar arquivar os autos de inquérito, embora 

conclusivo da inexistência de crime. 

B. (   )  Se concluir pela inimputabilidade do indiciado, a autoridade militar poderá 

mandar arquivar os autos de inquérito. 

C. (   )  Se concluir pela inexistência de crime, a autoridade militar poderá mandar 

arquivar os autos de inquérito. 

D. (   )  O devido e fundamentado arquivamento do processo implica no trânsito em 

julgado da decisão de arquivamento, inviabilizando a instauração de novo 

inquérito, mesmo no caso de novas provas em relação ao fato. 

 

10ª QUESTÃO – Acerca da prisão em flagrante, conforme previsão do CPPM, é 

CORRETO afirmar que: 

 

A. (   )  O oficial de dia carece de delegação ou autorização do comandante para 

lavrar auto de prisão em flagrante. 

B. (   )  Nas infrações permanentes, considera-se o agente em flagrante delito 

enquanto não cessar a permanência. 

C. (   )  Pela ordem de oitiva no auto de prisão em flagrante, o condutor é o segundo a 

ser ouvido. 

D. (   )   A manifesta inexistência da infração penal é hipótese de ratificação da prisão 

em flagrante. 

 

 

11ª QUESTÃO - Com relação à dispensa de serviço prevista na Lei Estadual nº 

5.301/69 que contém o Estatuto dos Militares Estaduais de Minas Gerais (EMEMG), 

marque a alternativa CORRETA: 

 

A. (   )  As dispensas de serviço não prejudicarão o direito às férias, podendo estas 

ser concedidas em prorrogação àquelas, a juízo da autoridade competente. 

B. (   )  A dispensa de serviço será de 7 (sete) dias, quando o militar contrair núpcias. 

C. (   )  A dispensa de serviço será de 8 (oito) dias quando ocorrer falecimento de 

pessoa da família, assim considerados os avós, pais, esposa, filhos, irmãos e 

sogros. 

D. (   )  Em hipótese alguma poderão ser cassadas as dispensas de serviço 

concedidas ao militar por motivo de luto ou núpcias.  



 
EXAME DE APTIDÃO PROFISSIONAL – EAP 2019 – 3º SGT QPE 

 

 
  CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO – A BUSCA PELA EXCELÊNCIA EM CONCURSOS.6 

 

12ª QUESTÃO - De acordo com a Lei 5.301/69 - Estatuto dos Militares Estaduais de 

Minas Gerais – EMEMG, NÃO cessa o direito do militar aos vencimentos da ativa: 

 

A. (   )  Perda do posto ou patente. 

B. (   )  Deserção. 

C. (   )  Transferência para a inatividade. 

D. (   )  Prisão em flagrante por cometimento de crime com pena superior a 2 anos. 

 

13ª QUESTÃO - A ajuda de custo é a importância paga ao pessoal da Polícia Militar, a 

título de indenização pelos gastos de mudanças e instalação da nova residência, 

quando passar a ter exercício, compulsoriamente, em outra sede ou for deslocado por 

motivo de estudos ou cursos de especialização. Sobre a ajuda de custo prevista no 

Estatuto dos Militares Estaduais de Minas Gerais (EMEMG), marque a alternativa 

INCORRETA: 

 

A. (   )  Caso o servidor se desloque por motivo de interesse próprio ou no interesse 

da disciplina, não perceberá ajuda de custo. 

B. (   )  A ajuda de custo compor-se-á de uma parte fixa e de outra variável, sendo a 

variável paga em caso de necessidade de complementação da parte fixa, 

mediante comprovação dos gastos necessários a juízo do Comandante-Geral. 

C. (   )  A parte variável da ajuda de custo não tem limite de valor, bastando o militar 

comprovar todos os gastos de mudança e instalação para a nova residência. 

D. (   )  A parte fixa da ajuda de custo será sempre igual a 1 (um) mês de vencimentos 

do servidor. 

 

14ª QUESTÃO - Sobre a disponibilidade cautelar prevista no Código de Ética e 

Disciplina dos Militares – CEDM, marque a opção CORRETA: 

 

A. (   )  A disponibilidade cautelar não poderá exceder o período de 15 dias, não 

cabendo prorrogação. 

B. (   )  A disponibilidade cautelar assegura ao militar a percepção de vencimento e 

vantagens integrais do cargo. 

C. (   )  A disponibilidade cautelar é competência do Comandante-Geral, podendo ser 

delegada em casos de conveniência da Administração Militar. 

D. (   )  O simples indício da existência da conduta irregular com a indicação do militar 

responsável é suficiente para que seja declarada a disponibilidade cautelar. 
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15ª QUESTÃO - A Comissão de Processo Administrativo Disciplinar - CPAD – é 

destinada a examinar e dar parecer, mediante processo especial, sobre a incapacidade 

de militar para permanecer na situação de atividade ou inatividade nas IMEs, tendo 

como princípios o contraditório e a ampla defesa. Diante de tal conceito e com base no 

CEDM, marque a alternativa CORRETA acerca do funcionamento da CPAD: 

 

A. (   )  A CPAD examinará e emitirá parecer, no prazo de quarenta dias, o qual, 

somente por motivos excepcionais, poderá ser prorrogado pela autoridade 

convocante, por até 20 dias. 

B. (   )  Havendo arguição de suspeição ou impedimento de algum membro da CPAD, 

a situação será resolvida pelo Comandante-Geral. 

C. (   )  A arguição de impedimento e suspeição de membro da CPAD poderá ser feita 

a qualquer tempo, independentemente de motivo superveniente. 

D. (   )  Em caso de indisponibilidade de um dos seus membros, poderá a CPAD 

exercer suas atribuições até com dois membros, contudo, o parecer deve ser 

obrigatoriamente, emitido pelos três integrantes da Comissão.  

 

 

16ª QUESTÃO - De acordo com o Código de Ética e Disciplina dos Militares Estaduais, 

(CEDM), a reforma disciplinar compulsória consiste em uma medida excepcional, de 

conveniência da administração, que culmina no afastamento do militar, de ofício, do 

serviço ativo da Corporação, pelo reiterado cometimento de faltas ou pela sua 

gravidade, quando contar pelo menos quinze anos de efetivo serviço. Marque a 

alternativa CORRETA que contém circunstância que permite a reforma compulsória do 

militar: 

 

A. (   )  Militar que cometer ato que afete a honra pessoal, a ética militar ou o decoro 

da classe, nos termos do inciso II do art. 64 do CEDM, assim reconhecido em 

decisão de Processo Administrativo Disciplinar. 

B. (   )  Militar submetido a processo por crime de lesão corporal. 

C. (   )  Militar que tiver sido condenado por pena privativa de liberdade superior a dois 

anos, transitada em julgado, na Justiça Comum ou Militar, ou estiver 

cumprindo pena. 

D. (   )  Militar que estiver indiciado em inquérito ou submetido a processo por crime 

contra o patrimônio público ou particular.  
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17ª QUESTÃO - Acerca da comunicação disciplinar prevista no Código de Ética e 

Disciplina dos Militares, marque a alternativa INCORRETA: 

 

A. (   )  A comunicação será apresentada no prazo de cinco dias uteis contados da 

observação ou conhecimento do fato. 

B. (   )  A comunicação disciplinar é a formalização escrita, assinada por militar e 

dirigida à autoridade competente, acerca de ato ou fato contrário à disciplina. 

C. (   )  A comunicação dever ser a expressão da verdade, cabendo à autoridade a 

quem for dirigida encaminhá-la ao acusado, para que, no prazo de cindo dias 

úteis, apresente as suas alegações de defesa por escrito. 

D. (   )  A inobservância do prazo de cinco dias úteis para apresentação das 

alegações de defesa do acusado após o recebimento da notificação formal, 

inviabiliza todos os trabalhos da autoridade, que deverá informar o acusado 

sobre o atraso e determinar a entrega imediata das alegações de defesa, sob 

pena de nova comunicação disciplinar. 

 

 

18ª QUESTÃO - Conforme previsto na Resolução Conjunta 4.220/12, Manual de 

processos e procedimentos administrativos - MAPPA, a finalidade do Relatório de 

Investigação Preliminar (RIP) é buscar informações ou provas preliminares, visando 

confirmar ou não a existência de indícios acerca da procedência das alegações do 

público externo, da representação ou de outro documento obtido por intermédio de 

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

a instauração do procedimento adequado para apurar os fatos. No que tange ao RIP, 

analise as assertivas abaixo: 

 

I. O RIP deverá ser concluído em até 15 dias corridos, podendo ser prorrogado por 

mais 15 dias corridos quando restar demonstrada a necessidade de dilação do 

prazo.  

II. Quando a autoridade competente para solucionar o RIP posicionar-se contrária à 

conclusão do encarregado da investigação, torna-se necessário manifestar-se, 

formalmente, sobre este aspecto, no ato administrativo do seu julgamento, 

contudo não se trata de motivo para promoções dos autos à autoridade superior.  

III. Excepcionalmente, dependendo da urgência e conveniência administrativa, a 

autoridade competente poderá estipular prazo inferior a 15 (quinze) dias corridos, 

desde que seja igual ou superior a 05 (cinco) dias corridos; 

IV. A contagem do prazo do RIP inicia-se no dia do recebimento do despacho e se 

encerra computando-se o dia do prazo final.  
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Marque a alternativa CORRETA: 

 

A. (   )  Todas as assertivas estão verdadeiras. 

B. (   )  As assertivas II e III são verdadeiras. 

C. (   )  Apenas a assertivas II é verdadeira. 

D. (   )  Nenhuma das assertivas é verdadeira. 

 

19ª QUESTÃO - Conforme previsto no Manual de Processos e Procedimentos 

Administrativos das Instituições Militares do Estado de Minas Gerais (MAPPA), 

Transgressão Disciplinar Residual (TDR) é toda conduta antiética aflorada no decorrer 

da apuração de infração penal, através de Autos de Prisão em Flagrante (APF), 

Inquérito Policial Militar (IPM), Inquérito Policial (IP), Processos Judiciais (PJ) ou outros 

documentos correlatos encaminhados à administração militar. Sobre a Transgressão 

Disciplinar Residual, analise as assertivas abaixo:  

 

I. Quando se tratar de transgressão disciplinar residual ao IPM ou APF, deverá ser 

elaborada portaria de processo disciplinar adequado (SAD/PAD/PADS), em 

conformidade com a natureza da transgressão disciplinar residual aflorada no 

IPM/APF.  

II. Os termos de audição contidos no processo ou procedimento criminal não 

poderão ser aproveitados na SAD/PAD/PADS/PAE, mesmo que o encarregado 

elabore novo termo no qual a pessoa confirme ou retifique os dizeres do termo 

anterior. 

III. As transgressões disciplinares residuais, de materialidade e autoria definidas nos 

autos do processo ou procedimento criminal, ofensivas à honra ou ao decoro da 

classe, independentemente da natureza e gravidade, não são suficientes para 

subsidiar a submissão do militar ao PAD/PADS/PAE. 

IV. Toda vez que a administração constatar que um militar foi indiciado, denunciado, 

sentenciado em sede de inquérito policial, processo judicial ou outros instrumentos 

correlatos, por fato ainda não conhecido, deverá diligenciar no sentido de obter 

cópia total ou parcial dos autos, para fins de adoção das medidas administrativas 

alusivas a eventual transgressão disciplinar residual.  

Marque a alternativa CORRETA: 

A. (   )  As assertivas I, III e IV são verdadeiras. 

B. (   )  As assertivas II e III são verdadeiras. 

C. (   )  As assertivas I e IV são verdadeiras. 

D. (   )  Todas as assertivas são verdadeiras. 
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20ª QUESTÃO – Non bis in idem é o instituto jurídico que veda a dupla punição na 

mesma esfera (penal, civil ou administrativo disciplinar) pelo mesmo ato ilícito. 

Conforme a Instrução Conjunta de Corregedorias nº 01/2014, configura bis in idem: 

 

A. (   )  Cumular a sanção disciplinar com o cancelamento de matricula e desligamento 

de curso, estágio ou exame. 

B. (   )  Aplicar a sanção disciplinar concomitantemente com a destituição do cargo, 

função ou comissão. 

C. (   )  Cumular a sanção disciplinar com a movimentação de Unidade ou Fração, por 

conveniência da disciplina ou necessidade do serviço. 

D. (   )  Aplicar mais de uma sanção disciplinar pela prática simultânea ou conexão de 

duas ou mais transgressões, apuradas em um mesmo processo ou não. 

 

 

21ª QUESTÃO - Acerca da transgressão disciplinar prevista no art.13, inc. III do CEDM 

– “Faltar, publicamente, com decoro pessoal, dando causa a grave escândalo que 

comprometa a honra pessoal e o decoro da classe” - e com base nos ensinamentos 

presentes na Instrução Conjunta de Corregedorias nº 01/14, analise as assertivas 

abaixo: 

 

I. Para configuração dessa transgressão, não há necessidade de que o fato ocorra 

em local público, uma vez que a publicidade exigida para que se configure a falta 

diz respeito ao comprometimento do decoro pessoal, aqui entendido como um 

sentimento de decência particular; 

II. O grave escândalo deve ser entendido como algo marcadamente negativo 

cometido pelo transgressor, sendo necessário que tal conduta saia da 

normalidade e que tenha repercussão tanto no público interno quanto no externo; 

III. Honra pessoal é o sentimento de dignidade própria, com o apreço e o respeito de 

que é objeto ou se torna merecedor o indivíduo, perante os concidadãos; 

IV. Todo militar que se enquadrar no art. 13, inc. III será submetido à PAD/PADS. 

 

Marque a alternativa CORRETA: 

A. (   )  As assertivas II e III são verdadeiras. 

B. (   )  As assertivas II e IV são verdadeiras. 

C. (   )  As assertivas I e III são verdadeiras. 

D. (   )  Todas as assertivas são verdadeiras. 
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22ª QUESTÃO - Conforme estabelecido pela Instrução Conjunta de Corregedorias nº 

02/14, no caso de Auto de Prisão em Flagrante de militar, se, ao final da audição do 

militar conduzido, a Autoridade de Polícia Judiciária Militar verificar a manifesta 

inexistência da infração penal, a não participação do conduzido em sua prática ou a 

inexistência das situações que autorizam a prisão em flagrante, não haverá o 

recolhimento do militar à prisão. Nesse caso, serão adotadas as seguintes providências, 

EXCETO: 

 

A. (   )  A Autoridade Militar competente deverá, imediatamente, comunicar ao Juiz da 

Justiça Militar Estadual para que este se manifeste sobre o não recolhimento do 

militar à prisão. 

B. (   )  Deixar de expedir nota de culpa e lavratura dos demais atos subsequentes 

previstos na Instrução Conjunta de Corregedorias nº 02/14. 

C. (   )  Deverá o Presidente do APF elaborar o despacho não ratificador da prisão em 

flagrante. 

D. (   )  A Autoridade Militar competente deverá, imediatamente, Instaurar Inquérito 

Policial Militar.  

  

23ª QUESTÃO - Conforme procedimentos previstos na Instrução Conjunta de 

Corregedorias nº 06/15, analise as assertivas abaixo e marque a alternativa CORRETA: 

 

I. Não poderá ser determinada, inopinadamente, por amostragem, em situações de 

fundada suspeita, independente de ordem judicial, a abertura do armário, uma vez 

que, apesar de se tratar de bem público, o militar tem a perfeita posse e a abertura 

do armário sem autorização judicial seria violação da intimidade do militar;  

II. Detectando-se, durante a vistoria de armário identificado, produto ilícito e/ou 

substâncias entorpecentes, deverá o responsável pela vistoria recolher todos os 

materiais encontrados e encaminhar para autoridade de Polícia Judiciária Militar 

para que seja confeccionado o respectivo Auto de Prisão em Flagrante;  

III. A vistoria dos armários, gavetas, baús e similares não identificados e/ou 

desocupados será realizada mensalmente na PMMG, devendo os citados 

mobiliários serem filmados ou fotografados pelo responsável pela inspeção e 

preenchido o termo de vistoria; 

IV. Após vistoriados, os mobiliários não identificados deverão ser etiquetados com a 

inscrição “Desocupado”, e com a identificação do responsável pela vistoria, que 

deverá entregar a chave do referido armário para o subcomandante da Unidade, 

que será o responsável pela distribuição dos armários.  

 

A. (   )  As assertivas II e III são verdadeiras. 

B. (   )  Apenas a assertivas III é verdadeira. 

C. (   )  As assertivas I e III são verdadeiras. 

D. (   )  Todas as assertivas são falsas. 
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24ª QUESTÃO - Em relação à articulação operacional da PMMG, com a finalidade de 

configurar uma resposta especificamente adaptada ao conteúdo das demandas, 

contemplam-se dois modelos operacionais diferenciados: o Territorial, com foco na 

prevenção criminal, baseado na proximidade e interação comunitária, atendendo aos 

pressupostos e filosofia da Polícia Comunitária; e o Supraterritorial (recobrimento), 

sustentado na especialização, nas respostas a fenômenos criminais ou violentos ou 

potencialmente violentos que exijam respostas estratégicas e altamente qualificadas, 

quer seja por sua dimensão, repercussão ou complexidade. Com relação ao modelo 

Supraterritorial, previsto na Diretriz Nº 3.01.01/2016 – CG, Diretriz Geral para Emprego 

Operacional da PMMG – DGEOp, marque a alternativa INCORRETA:  

 

A. (    ) O 3º nível de recobrimento é representado por Unidades do Comando de 

Policiamento Especializado (CPE). 

B. (    ) Além do esforço ordinário, as Unidades de área possuirão, em sua estrutura 

básica, um primeiro esforço de recobrimento, representado, no caso dos 

Batalhões, por Companhias Tático Móvel. 

C. (    ) O modelo Supraterritorial sustenta-se nos princípios da qualificação especial 

como condição necessária para a realização das tarefas. 

D. (    ) O 2º nível de recobrimento será composto pelos Batalhões de Policiamento 

Especializado (BPE) e pelas Companhias PM Independentes de Policiamento 

Especializado (Cias PM Ind PE), que atuarão em todo Estado de Minas 

Gerais, quando extrapolada a capacidade de intervenção do 1º nível de 

recobrimento. 

 

 

25ª QUESTÃO – A competência reservada às policias militares pelo artigo 144 da 

Constituição Federal é o exercício da polícia ostensiva e a preservação da ordem 

pública. No que tange tal competência e os pressupostos e orientações procedimentais 

básicos para o emprego da Polícia Militar de Minas Gerais, previsto da Diretriz Geral 

Operações da Polícia Militar (DGEOp) marque a alternativa INCORRETA: 

 
A. (     ) Os fatos sociais, econômicos e culturais podem predispor alguns indivíduos ao 

crime. Tais fatores tornam-se apenas um dos elementos da definição do 

contexto da atividade criminosa. Os outros fatores têm a ver com a 

disponibilidade de alvos para ação criminosa, bem com a ausência de 

mecanismos de controle e vigilância.   

B. (     ) O uso diferenciado da força é o resultado escalonado das possibilidades da 

ação policial, diante de uma potencial ameaça a ser controlada. Variam desde 

a simples presença do policial militar até situações em que houver real 

necessidade de disparo de arma de fogo. Neste caso, não poderá o policial 

intervir, por exemplo, com o nível de força letal sem ter, obrigatoriamente, 

passado pelos níveis de força anteriores. 
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C. (     ) Não se admite a ação de uma Fração da Polícia Militar ou de um militar 

isolado que não obedeça a um planejamento oportuno e, via de regra, escrito. 

Nos casos simples ou de urgência, poderá ser verbal ou mental.  

D. (     ) O tempo decorrido entre o recebimento de uma solicitação e a transmissão da 

ocorrência a uma Unidade ou Fração deve ser o mínimo necessário. O 

procedimento de primeiro confirmar a solicitação para depois acionar uma 

guarnição deve ser eliminado. A confirmação dos pedidos é uma medida 

importante e adequada, mas deve ser tomada após o acionamento da 

guarnição, concomitantemente com seu deslocamento.  

 

 

26ª QUESTÃO - Com relação ao Portfólio de serviços da PMMG, nos termos da 

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

 

A. (   )  Constituem requisitos básicos quanto à atuação e intervenção do policial militar 

na execução dos serviços previstos no portfólio de serviços: conhecimento da 

missão, conhecimento do local de atuação, relacionamento, postura e 

compostura, comportamento na ocorrência. 

B. (   )  Como variante operacional do serviço Tático Móvel poderá ser constituído o 

Grupo Especial para Prevenção Motorizada Ostensiva Rápida (GEPMOR), que 

consiste no lançamento de motopatrulhas (um policial militar por motocicleta), 

dispostos em duplas ou trios motorizados, previamente selecionados e 

capacitados com a missão precípua de dar recobrimento ao policiamento 

ordinário, notadamente nos aspectos de antecipação, presença e visibilidade 

dos pontos considerados, bem como a realização de operações policiais 

militares.  

C. (   )  Policiais militares componentes do serviço Tático Móvel e suas variações 

deverão possuir, além de treinamento próprio específico, conhecimento e 

adestramento em “Patrulha Policial Militar”. 

D. (   )  Os serviços operacionais são classificados em essenciais (aqueles indicados 

como atividades consideradas basilares, sustentáculos no desenvolvimento da 

polícia ostensiva e preservação da ordem pública de modo ordinário) e 

esporádicos (possuem características de discricionariedade, com escolha 

fundamentada, ainda, segundo diagnóstico da demanda local e a análise do 

fenômeno criminal de cada localidade e território). 
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27ª QUESTÃO - Com relação às Bases de Segurança Comunitária, Instrução Nº 

3.03.21/2017-CG, 2ª Edição Revisada, marque a alternativa CORRETA: 

 

A. (    ) Os militares escalados na Base de Segurança Comunitária deverão cumprir 

escala especial, diversa da prevista nas normas sobre a jornada de trabalho 

na Polícia Militar, uma vez que diz respeito a um serviço diferenciado e de 

prioridade para a atual realidade da Instituição. 

B. (    ) O período de emprego da Base será de 14h00min às 23h30min, não podendo 

ser estendido para mais de um turno de serviço. 

C. (    ) Qualquer alteração nos locais de instalação das Bases será precedida de 

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

Emprego Operacional, para aprovação. 

D. (    ) O efetivo empregado da Base será de quatro policiais militares por turno de 

serviço diariamente, podendo funcionar com três policiais militares em casos 

excepcionais.  

 

28ª QUESTÃO – As Bases de Segurança Comunitária (BSC) são veículos do tipo van, 

equipados com câmeras de vídeo monitoramento, rádios digitais, equipamentos de 

segurança e tecnologias, suplementadas por motocicletas responsáveis por 

patrulhamento nos setores, em reforço ao policiamento ordinário já realizado naquele 

espaço. Com relação ao emprego da BSC, marque a alternativa INCORRETA: 

 
A. (     ) Durante o turno de serviço, a BSC permanecerá no local previamente definido 

e em hipótese alguma poderá deslocar do local estabelecido. Os 

deslocamentos devem ser feitos exclusivamente pelos motociclistas que 

compõem o serviço da Base de Segurança Comunitária.  

B. (     ) Enquanto não houver atendimento ao público, um militar da BSC permanecerá 

no videomonitoramento das câmeras e o outro ficará postado no lado externo 

do veículo, de modo a prevenir e inibir a prática criminosa pela presença 

ostensiva, demonstrando disponibilidade e acessibilidade à comunidade. Caso 

o monitoramento por câmeras não esteja disponível, ambos militares deverão 

permanecer na parte externa do veículo.  

C. (     ) Os motociclistas poderão atender às demandas de Segurança Pública 

determinadas pelo Comandante de Setor, devido à sua mobilidade, uma vez 

que a BSC ficará durante todo o turno estacionada no local previamente 

estabelecido e também realizar visitas tranquilizadoras, determinadas pelo 

Comandante de Setor e/ou Comandante da Companhia.  

D. (     ) O patrulhamento motorizado executado pelos policiais das motocicletas da 

BSC deverá ser executado com o giroflex ligado e em observância ao binômio 

da baixa velocidade e atitude expectante. 
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29ª QUESTÃO – Com relação ao estacionamento de viaturas no interior de 
aquartelamentos, nos termos da Instrução nº 3.03.22/2017- CG, marque a alternativa 
CORRETA: 
 

A. (   )  Para fazer jus à expedição de credenciais de estacionamento, basta aos 

policiais militares pertencentes à Fração PM solicitarem ao Comandante.  

B. (   )  Do total de vagas de estacionamento existentes na Unidade, 5% do total das 

vagas devem ser destinadas para idosos e 2% para pessoas com deficiência 

física ou mobilidade reduzida, observando-se o mínimo de (01) uma vaga para 

cada grupo específico, as quais deverão ser posicionadas de forma a garantir 

a melhor comodidade e mobilidade a essas pessoas. 

C. (   )  O quantitativo de vagas existentes na Unidade/Fração deve ser equilibrado 

entre estacionamento de veículos oficiais e de veículos particulares. 

D. (   )  O estacionamento no interior dos quartéis da PMMG deverá ser regulado pelo 

Plano de Estacionamento de cada Unidade/Fração, independente do Plano de 

Segurança do Quartel. 

 

 

30ª QUESTÃO – Cada ocorrência policial possui um conjunto de variáveis que a torna 

única. Cada intervenção é singular, exigindo que o policial militar seja versátil e capaz 

de adaptar-se às peculiaridades de cada situação do cotidiano operacional. Nesse 

contexto, com base no Caderno Doutrinário nº 01, a segurança do policial militar, na 

execução das suas tarefas, está diretamente relacionada ao seu: 

 

A. (   )  Estado de prontidão. 

B. (   )  Preparo mental. 

C. (   )  Pensamento tático. 

D. (   )  Diagnóstico de intervenção. 

 

31ª QUESTÃO – Com relação ao pensamento tático, previsto no Caderno doutrinário nº 

01, analise as assertivas abaixo: 

 

I - Enquanto o preparo mental ocorre antes da intervenção e consiste numa análise 

de possibilidades, o pensamento tático consiste num diagnóstico que utiliza os 

dados e informações concretas obtidas por meio da avaliação de riscos de um 

“teatro de operações” específico. 

II - O pensamento tático é norteado pelo quarteto: área de segurança, área de risco, 

ponto de foco e ponto quente. 

III - Pensamento tático é o processo de análise do cenário da intervenção policial 

militar. Consiste em mapear as diferentes áreas do “teatro de operações” em 

função dos riscos avaliados, identificar perímetros de segurança para atuação, 

priorizar os pontos que exijam maior atenção e tentar interferir no processo mental 

do agressor. 

IV - Avaliação de riscos + diagnóstico da intervenção = pensamento tático. 
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Estão CORRETAS as assertivas: 

 

A. (   )  Todas estão corretas. 

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

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

D. (   )  III e IV, apenas. 

 

32ª QUESTÃO – Com relação às intervenções policiais, nos termos do Caderno 

Doutrinário nº 01, analise as assertivas abaixo: 

 

 I - Entende-se por intervenção policial, a ação ou a operação que empregam técnicas 

e táticas policiais, em eventos de defesa social, tendo como objetivo prioritário a 

promoção e a defesa dos direitos fundamentais da pessoa. 

II - Toda intervenção policial deve ser transformadora da realidade, objetivando, de 

modo geral, a prevenção e a resolução de conflitos, o combate ao crime e à 

violência, a preservação da ordem e a garantia do cumprimento da lei. 

III - Uma intervenção da Polícia Militar tem como único objetivo a repressão criminal. 

IV - Os níveis de intervenção são classificações em função da respectiva avaliação de 

risco. Estão estruturados em três níveis: intervenção nível 1 - adotada nas 

situações de caráter preventivo, educativo e assistencial; nível 2 - verificação 

preventiva; nível 3 – ações repressivas. 

 

Estão CORRETAS as assertivas: 

 

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

B. (   )  Todas estão corretas. 

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

D. (   )  III e IV, apenas. 

 

 

33ª QUESTÃO – Uma intervenção policial militar deve ser dividida em etapas para 

garantir o seu sucesso. Com relação às etapas das intervenções policiais, previstas no 

Caderno Doutrinário nº 01, analise as assertivas abaixo: 

 

I - Etapa 1 - diagnóstico: elaborado a partir das informações sobre o abordado, 

sendo, no entanto, irrelevante considerar informações sobre o motivo e ambiente 

para realização da intervenção. 

II - Etapa 2 - plano de ação: consiste na decisão, acerca das atribuições de cada 

policial militar, dos métodos e procedimentos para alcançar objetivos da 

intervenção. O plano de ação não deve ser elaborado de forma simples e verbal, 

devendo ser sistematizado. 
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III - Etapa 3 - execução: é a ação propriamente dita. Consiste na aplicação prática do 

plano de ação, bem como da adoção de medidas decorrentes da própria 

intervenção. 

IV - Etapa 4 - avaliação: as condutas individuais e do grupo, os resultados alcançados 

e as falhas notadas em cada intervenção devem ser, posteriormente, discutidas e 

analisadas, e possíveis correções devem ser apresentadas, visando aperfeiçoar 

as competências profissionais. 

 

Estão CORRETAS as assertivas: 

 

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

B. (   )  III e IV apenas. 

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

D. (   )  Todas estão corretas. 

 

 

34ª QUESTÃO - Na relação cotidiana entre a Polícia Militar e a comunidade, a 

abordagem policial é a forma de intervenção policial mais comum, sendo executada em 

todos os níveis. Sobre a abordagem policial, com base no Caderno Doutrinário nº 01, 

marque a alternativa CORRETA: 

 

A. (    ) Os fundamentos da abordagem policial à pessoa em atitude suspeita são: 

segurança, surpresa, ação vigorosa, unidade de comando e disciplina tática. 

B. (    ) Os requisitos básicos para atuação e intervenção policial militar são: 

conhecimento da missão, visão e valores, conhecimento do local de atuação, 

relacionamento interpessoal, postura e compostura na ocorrência. 

C. (    ) A educação e a polidez devem sempre ser observadas nas abordagens, uma 

vez que alguns desfechos são agravados pela postura inadequada adotada 

pelo policial militar. 

D. (    ) Apesar do treinamento, agir com rapidez sempre provoca prejuízo do princípio 

da segurança. 
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35ª QUESTÃO - Sobre os estados de prontidão empregados nas intervenções policiais, 

analise as assertivas abaixo com base no previsto no Caderno Doutrinário nº 01: 
 

I - Na atividade profissional, o policial militar lida com diversas situações 

caracterizadas por diferentes níveis de risco e complexidade. Cada momento 

exigirá dele uma habilidade de antecipar e reagir ao perigo e atuar em um estado 

de prontidão diferente. 

II - Os estados de prontidão dependem de fatores subjetivos, tais como experiências 

anteriores, domínio técnico e relacionamento com a equipe de trabalho, que 

influenciam no modo como cada policial militar percebe e responde a um mesmo 

estímulo. 

III - Os estados de prontidão são definidos por um conjunto de alterações fisiológicas 

(frequência cardíaca, ritmo respiratório, dentre outros) e das funções mentais 

(concentração, atenção, pensamento, percepção, emotividade) que influenciam na 

capacidade de reagir às situações de perigo. 

IV - O estado de atenção é o estado de prontidão no qual o policial militar deve operar 

durante uma situação de normalidade. No transcorrer da ação, quando uma 

mudança de estado de prontidão é exigida, aumentando o nível de atenção e 

concentração do policial militar, a partida do estado de atenção é muito mais fácil 

do que um salto do estado relaxado. 
 

Estão CORRETAS as assertivas: 
 

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

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

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

D. (   )  Todas estão corretas. 
 

 

 

36ª QUESTÃO - Sobre a Técnica de Aproximação Triangular (TAT), prevista no 

Caderno Doutrinário nº 02, marque a alternativa INCORRETA: 

 

A. (   )  Nesta técnica, dois policiais militares e o abordado são dispostos de maneira 

que formem um triângulo. É considerada a forma mais segura e eficiente de 

aproximação policial militar. 

B. (   )       A distância recomendada entre os policiais militares será de 

aproximadamente 3 metros, o que dificulta o controle visual simultâneo de 

ação dos dois policiais militares por parte do abordado. A distância dos 

policiais militares em relação ao suspeito também será de aproximadamente 3 

metros, para proporcionar segurança à guarnição em caso de repentina 

agressão. 

C. (   )       A postura ou posição de emprego de arma a ser utilizada pelos policiais 

militares na realização da TAT deverá ser definida pelo policial militar de 

acordo com o nível de risco e a evolução dos fatos durante a intervenção.  

D. (   )  A TAT poderá ser empregada em esquemas táticos variados, em função da 

quantidade e comportamento dos abordados e do número de policiais 

militares. 
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37ª QUESTÃO – Com relação aos tipos de deslocamentos táticos de policiais no 
processo a pé, previstos no Caderno Doutrinário nº 02, marque a alternativa 
INCORRETA: 
 
A. (     ) Deslocamento lento é o passo com velocidade moderada, que permita ao 

policial militar observar todos os pontos de foco e pontos quentes antes de 

progredir. O policial deverá estar de silhueta reduzida, com a arma nas 

posições de guarda baixa ou guarda alta. Deverá ser empregado, 

preferencialmente, nas intervenções de risco nível II e III, em que há 

necessidade de aproximação mais segura do objetivo a pé, mantendo a 

ocultação dos policiais militares até o momento da abordagem. 

B. (     ) Deslocamento normal é o passo natural, com compostura, em que o policial 

militar deverá estar no estado de atenção ou de alerta, com a arma localizada 

no coldre, observando o que acontece a sua volta. Este deslocamento, devido 

ao pouco desgaste físico, permite percorrer grandes distancias e empenho em 

jornadas prolongadas. Deverá ser empregado em rastreamentos longos até a 

aproximação imediata do alvo principal da intervenção.  

C. (     ) Deslocamento rápido é o passo com velocidade acelerada que permite ao 

policial militar alcançar o objetivo com rapidez. Esse tipo de deslocamento 

deverá ser empregado mediante prévia avaliação dos riscos. 

D. (     ) Deslocamento acelerado é o passo com velocidade muito rápida, na qual o 

policial deve se preocupar, primeiramente, em alcançar o objetivo da forma 

mais rápida possível. Esse tipo de deslocamento deve ser empregado, 

principalmente, nos casos da existência de algum policial ferido que necessita 

ser socorrido.   

 
 
38ª QUESTÃO – Sobre o uso da lanterna, previsto no Caderno Doutrinário nº 02, 
marque a alternativa INCORRETA: 
 
A. (     ) Se, durante o deslocamento, o policial militar deparar com um suspeito, não é 

conveniente focalizar o feixe de luz nos olhos do abordado, uma vez que tal 

conduta pode gerar um comportamento adverso por parte do abordado e a 

consequente complicação da ocorrência. 

B. (     ) A lanterna deve ser utilizada com acionamentos intermitentes, para que a 

posição do policial militar e dos demais integrantes da equipe não seja 

denunciada. O acionamento da lanterna, atrás de outro policial militar deve ser 

evitado. 

C. (     ) O feixe de luz deverá permanecer sobre os olhos do abordado o tempo 

necessário para averiguar se ele está armado ou enquanto apresentar perigo. 

D. (     ) A lanterna será conduzida pela mão que não estiver empunhando a arma de 

fogo e sempre acompanhará a direção do cano. Desta forma, o fogo de visão 

do policial militar, o cano de sua arma e o feixe de luz deverão estar voltados 

para a mesma direção. 
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39ª QUESTÃO – O policial militar decide, por iniciativa, realizar uma abordagem a 

veículo, baseada na sua avaliação de riscos. Sobre essa intervenção policial, com base 

no Caderno Doutrinário nº 04, marque a alternativa CORRETA: 

 

A. (   )  Trata-se de uma abordagem a veículo de nível 2 e o estado de prontidão 

coerente é o alerta (laranja). 

B. (   )  Trata-se de uma abordagem a veículo de nível 1 e o estado de prontidão 

coerente é o atenção (amarelo). 

C. (   )  Trata-se de uma abordagem a veículo de nível 3 e o estado de prontidão 

coerente é o alarme (vermelho). 

D. (   )  Não há correlação entre o nível de abordagem e o estado de atenção. 

 

40ª QUESTÃO – Durante o patrulhamento, de iniciativa, o comandante da guarnição, 

com a viatura em movimento, decide pela realização da abordagem de um veículo 

suspeito. Sobre essa intervenção, conforme o Caderno Doutrinário nº 04, marque a 

alternativa INCORRETA: 

 

A. (   )  Considerando a dinâmica da abordagem, o policial poderá aplicar 

parcialmente a metodologia de avaliação de risco. Para tanto, o policial deve 

simplesmente avaliar as ameaças e os possíveis resultados. 

B. (   )  O policial deve evitar a abordagem em regiões com grande fluxo de pessoas 

(locais próximos a grandes eventos, estádios, escolas, hospitais, bares ou 

bancos).  

C. (   )  Considerando-se que o veículo encontra-se em movimento, os procedimentos 

iniciam-se com a ordem de parada, utilizando a verbalização e sinais sonoros 

e gestuais. 

D. (   )  Dentre os procedimentos a serem adotados pelo policial, ao iniciar a 

abordagem, o policial deve: repassar à central de operações a localização 

exata da guarnição; procurar fazer com que o veículo abordado pare em um 

local fora da pista de rolamento (ou onde haja menos tráfego); estar atento 

quanto às possíveis rotas de fuga; verificar a existência de outros veículos, 

que poderão dar cobertura ao veículo abordado; entre outros. 
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--------------------------------------------------corte aqui-------------------------------------------------- 
 

RASCUNHO DO GABARITO 
 

 

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

                    

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

                    

 


