
 
  
 
 
 
 

PROCESSO SELETIVO INTERNO PARA O CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM SEGURANÇA 
PÚBLICA DA POLÍCIA MILITAR PARA O ANO DE 2018 (CESP/2018). 

 

CESP/2018 
 (Edital n. 11/2017, de 01 de setembro de 2017). 

 

Legislação Jurídica, Legislação Institucional e Doutrina Operacional.  
 
NOME: ______________________________________________________________. 
 
CPF: __________________________________IDENTIDADE: __________________. 
 
CIDADE PROVA: _______________________________ SALA: ________________. 
 

LOCAL DA PROVA: ____________________________________ DATA: 08/11/2017 
 

ORIENTAÇÕES AOS CANDIDATOS: 
 

1. Abra este caderno de prova somente quando autorizado. 

2. Prova sem consulta. 

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 correta. 

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

azul ou preta). 

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 03 (três) horas, incluindo o 

preenchimento da folha de respostas. Com início às 14h e término às 17h.  

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

relógios de qualquer tipo ou outros similares. 

9. Iniciada a prova, os candidatos somente poderão deixar a sala, e a esta retornar, exclusivamente 

para uso de sanitários ou bebedouros, após transcorrido o tempo mínimo de 01h (uma) hora, e 

devidamente acompanhados por fiscal do concurso. 

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

preenchidos conferidos e assinados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                
  

 
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 

CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 
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LEGISLAÇÃO JURÍDICA 
 

1ª QUESTÃO – Considerando o que está previsto na Constituição da República 
Federativa do Brasil (CRFB) de 1988, analise as assertivas abaixo: 
 

I. A Justiça Militar da União e a Justiça Militar Estadual possuem órgão de 2ª 
instância que é o Superior Tribunal Militar, também denominado e conhecido 
como Tribunal de Justiça Militar..   

II. Aos pensionistas dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios 
aplica-se o que for fixado em lei específica do respectivo ente estatal. 

III. O militar estadual alistável é elegível, atendidas as seguintes condições: se 
contar menos de dez anos de serviço deverá afastar-se da atividade; ou se 
contar com mais de dez anos de serviço, será agregado pela autoridade superior 
e, se eleito, passará automaticamente, no ato da diplomação, para a inatividade. 

IV. Não caberá habeas corpus em relação às punições disciplinares militares 
aplicadas aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. 

 
Marque a alternativa CORRETA.  
 

A. (    ) Apenas alternativas II, III e IV estão corretas.  

B. (    ) Apenas as alternativas I e II estão corretas.  

C. (    ) Apenas as alternativas I, II e III estão corretas.  

D. (    ) Todas as alternativas estão corretas. 

 
2ª QUESTÃO – Em relação às peculiaridades das atividades exercidas pelos órgãos 
responsáveis pela segurança pública previstas no texto da Constituição da República 
Federativa do Brasil (CRFB) de 1988, marque a alternativa CORRETA:  
 

A. (    ) À polícia federal, instituída por lei como órgão permanente, estruturada em 
carreira dirigida por delegado de polícia e mantida pelo Estado, incumbem, 
ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a 
apuração de infrações penais, exceto as militares. 

B. (    ) As polícias militares e corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e 
reserva do Exército, subordinam-se, juntamente com as polícias civis, aos 
Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. 

C. (    ) A polícia militar, órgão permanente, organizado e mantido pela União e 
estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento 
ostensivo das rodoviárias federais e estaduais. 

D. (    ) A polícia rodoviária federal, órgão permanente, organizado e mantido pelos 
Estados e estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao 
patrulhamento ostensivo das rodovias federais e estaduais. 
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3ª QUESTÃO – Em relação aos elementos não constitutivos do crime, previstos no 
Decreto - Lei n. 1.001/1969 (Código Penal Militar - CPM), marque a alternativa 
INCORRETA. 
 

A. (    ) Deixam de ser elementos constitutivos do crime a qualidade de sentinela, 
vigia, ou plantão, quando a ação é praticada em repulsa a agressão. 

B. (    ) Deixam de ser elementos constitutivos do crime a qualidade de superior ou a 
de inferior, quando a ação é praticada em repulsa a agressão.  

C. (    ) Deixam de ser elementos constitutivos do crime a qualidade de oficial de dia, 
de serviço ou de quarto, quando a ação é praticada em repulsa a agressão. 

D. (    ) Deixam de ser elementos constitutivos do crime a qualidade de superior ou a 
de inferior, quando conhecida pelo agente. 

 
4ª QUESTÃO – Em relação ao processo de deserção previsto no Decreto-Lei n. 
1.002/1969 (Código de Processo Penal Militar – CPPM), marque a alternativa 
CORRETA:  
 

A. (    ) A contagem dos dias de ausência, para efeito da lavratura do termo de 
deserção, iniciar-se-á sempre vinte e quatro horas após verificada a segunda 
falta injustificada do militar.  

B. (    ) No caso de deserção especial, prevista no art. 190 (Deixar o militar de 
apresentar-se no momento da partida do navio ou aeronave, de que é 
tripulante, ou do deslocamento da unidade ou força em que serve) do 
Código Penal Militar, a lavratura do termo de deserção, se dará vinte e 
quatro horas após verificada a falta injustificada do militar. 

C. (    ) Consumado o crime de deserção, nos casos previstos na lei penal militar, o 
comandante da unidade fará lavrar o respectivo termo, imediatamente, que 
poderá ser impresso ou datilografado, sendo por ele assinado e por duas 
testemunhas idôneas, além do militar incumbido da lavratura. 

D. (    ) O desertor que não for julgado dentro de setenta dias, a contar do dia de sua 
falta injustificada, será posto em liberdade, salvo se tiver dado causa ao 
retardamento do processo.  

5ª QUESTÃO – Em relação aos indícios previstos no Decreto Lei n. 1.002/1969 
(Código de Processo Penal Militar – CPPM), marque a alternativa INCORRETA:  

A. (    ) Para que o indício constitua prova, é necessário que a circunstância ou fato 
indicante tenha relação de causalidade, próxima ou remota, com a 
circunstância ou o fato indicado. 

B. (    ) Indício é a circunstância ou fato vinculado às provas diretas e indiretas 
colhidas no processo, resultantes de vestígios de outras circunstâncias ou 
fato indicante.   

C. (    ) Para que o indício constitua prova, é necessário que a circunstância ou fato 
coincida com a prova resultante de outro ou outros indícios, ou com as 
provas diretas colhidas no processo. 

D. (    ) Indício é a circunstância ou fato conhecido e provado, de que se induz a 
existência de outra circunstância ou fato, de que não se tem prova.  

 



 

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM SEGURANÇA PÚBLICA DA POLÍCIA MILITAR – CESP/2018 
 

           CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO – A BUSCA PELA EXCELÊNCIA EM CONCURSOS.            4 

6ª QUESTÃO – Em relação aos casos de liberdade provisória previstos exclusivamente 
no artigo 270 do Decreto Lei n. 1.002/1969 (Código de Processo Penal Militar – 
CPPM), marque a alternativa CORRETA:  
 

A. (    ) O indiciado ou acusado livrar-se-á solto todas as vezes que a infração não 
for punida com pena privativa de liberdade.  

B. (    ) O indiciado ou acusado livrar-se-á solto todas as vezes que a infração for 
culposa. 

C. (    ) O indiciado ou acusado livrar-se-á solto todas as vezes que a infração for 
punida com pena de detenção não superior a cinco anos. 

D. (    ) O indiciado ou acusado livrar-se-á solto todas as vezes que a infração for 
punida com pena de prisão não superior a dois anos. 

 

7ª QUESTÃO – A Lei de Improbidade Administrativa, como é comumente 
conhecida, “ao definir a tipificação dos atos de improbidade administrativa, instituiu 
termos genéricos e abrangentes para a definição e qualificação das condutas 
ímprobas, agrupando-os em [...] categorias, conforme o bem jurídico atingido”, sendo: 
 

I. Os atos que importam enriquecimento ilícito. 

II. Os atos que impedem a prestação de contas. 

III. Os atos que causam prejuízo ao erário. 

IV. Os atos que atentam contra os princípios da Administração Pública. 

 

Com base na Lei n. 8.429/1992 (que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos 
agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício do mandato, 
cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta ou 
fundacional e dá outras providências), quais assertivas acima são formalmente 
contempladas entre as tais “categorias” descritas no enunciado? Marque a alternativa 
CORRETA. 

 

A. (    ) Apenas as alternativas I e IV. 

B. (    ) Todas as alternativas. 

C. (    ) Apenas as alternativas I, III e IV. 

D. (    ) Nenhuma das alternativas. 
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8ª QUESTÃO – Sobre a Resolução n. 168/2016, do Tribunal de Justiça Militar de 
Minas Gerais, que regulamenta a realização da Audiência de Custódia no âmbito da 
Justiça Militar de primeira instância do Estado de Minas Gerais, marque a alternativa 
CORRETA: 

 

A. (    ) É obrigatório que o militar preso em flagrante constitua advogado de 
confiança até o término da lavratura do auto de prisão, ocasião em que ele 
(defensor) será notificado a comparecer à audiência de custódia. 

B. (    ) Considerando a peculiaridade da Justiça Militar, e a falta de amparo legal, 
não são aplicáveis, no âmbito dessa justiça especializada, as medidas 
cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP. 

C. (    ) A audiência de custódia somente será realizada durante o horário do 
expediente forense pelo juiz que, por distribuição, conhecer do auto de 
prisão em flagrante, já que fora desse horário não cabe ao juiz de plantão 
fazê-la. 

D. (    ) A prisão de militar, à longa distância em relação à sede da Justiça Militar 
(JM) pode, fundamentadamente, caracterizar a situação excepcional de o 
preso não ser apresentado ao juiz competente da JM, em até 24 horas da 
comunicação do flagrante.  

 

9ª QUESTÃO – De acordo com o estabelecido na Constituição do Estado de Minas 
Gerais de 1989, leia as assertivas abaixo e responda, ao final, o que se pede. 

 

I. O militar condenado na Justiça, comum ou militar, à pena privativa de liberdade 
superior a dois anos, por sentença transitada em julgado, será submetido ao 
julgamento, no Tribunal de Justiça Militar, sobre a perda do posto e da patente 
do oficial ou da graduação de praça. 

II. O Conselho de Defesa Social, órgão consultivo na definição da política de 
defesa social do Estado tem assegurada, em sua composição, a participação do 
Comandante-Geral da Polícia Militar, que o presidirá. 

III. São símbolos do Estado, a bandeira, o hino e o brasão, definidos em lei. 

IV. Compete ao Conselho de Justiça, sob a presidência de Juiz de Direito, 
processar e julgar os crimes militares cometidos contra civis. 

 

Marque a alternativa CORRETA: 

A. (    ) Apenas as assertivas I e III são verdadeiras. 

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

C. (    ) Apenas a assertiva I é verdadeira. 

D. (    ) Apenas as assertivas III e IV são verdadeiras. 
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10ª QUESTÃO – Tendo como fundamento a Constituição do Estado de Minas 
Gerais de 1989, marque a alternativa que contemple o preenchimento das lacunas, por 
ordem de aparição, de modo a tornar a frase CORRETA: 
 

“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, ____________, por Oficial da ativa do último posto, competindo: 

I – à Polícia Militar, a polícia ___________________, de segurança, de trânsito urbano 
e rodoviário...” (Art. 142, caput e inciso I, da CE/89). 
 

A. (    ) Privativamente / de repressão qualificada. 

B. (    ) Preferencialmente / ostensiva de prevenção criminal. 

C. (    ) Preferencialmente / de repressão qualificada. 

D. (    ) Privativamente / ostensiva de prevenção criminal. 

 

LEGISLAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

11ª QUESTÃO – Nas assertivas abaixo marque „V‟ se for verdadeira ou „F‟ se for falsa, 
nos termos da Lei n. 5.301/1969, que contém o Estatuto dos Militares do Estado de 
Minas Gerais (EMEMG).  
 

(    ) A movimentação "por interesse próprio" só será efetuada mediante 
requerimento motivado do interessado, devidamente informado e instruído pelo 
Comandante ou Chefe com todos os dados que motivaram o pedido e quando 
não ocorrer prejuízo para o serviço e a disciplina. No caso de o motivo alegado 
ser o de sua saúde ou de pessoa de sua família, deverá o requerente instruir o 
pedido com parecer médico. 

(    ) O Oficial que foi submetido a processo administrativo disciplinar de natureza 
demissionária pela prática de ato que afete a honra pessoal ou o decoro da 
classe será considerado possuidor do requisito de idoneidade moral somente 
após dois anos após o arquivamento do processo. 

(    ) Aos militares dispensados definitivamente, pela Junta Central de Saúde, de 
atividade incluída no conjunto de serviços de natureza policial ou bombeiro-
militar e que mantenham capacidade laborativa residual serão asseguradas 
condições especiais para treinamentos ou cursos de formação/habilitação de 
provimento inicial, para fins de promoção dentro da carreira. 

(    ) O Oficial incluído no Quadro de Acesso não poderá dele ser retirado, senão em 
caso de morte, incapacidade física ou moral, condenação a 01 (um) ano, ou 
mais, à pena privativa da liberdade, ocasionada ou verificada anteriormente à 
sua inclusão no Quadro de Acesso, ou se houver atingido a idade-limite de 
permanência no serviço ativo. 

 
Marque a alternativa que contém a sequência CORRETA de respostas, na ordem de 
cima para baixo: 
 

A. (    ) F, V, V, V. 
B. (    ) V, F, V, F.  
C. (    ) V, F, F, V. 
D. (    ) V, V, F, V. 
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12ª QUESTÃO – Acerca das disposições constantes da Lei n. 5.301/1969 (EMEMG), 
analise as assertivas abaixo. 
 

I.  O Oficial da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais ocupante do cargo de 
Comandante-Geral ou de Chefe do Estado-Maior (Subcomandante-Geral) que 
completar 30 (trinta) anos de efetivo exercício poderá permanecer em serviço 
ativo até o final do mandato do Governador do Estado, independente do limite 
de idade previsto no EMEMG. 

II.  Para fins da comprovação da idoneidade moral em concurso público de 
ingresso na Polícia Militar, o candidato deverá apresentar certidões negativas 
de antecedentes criminais fornecidas pelas Justiças Federal, Estadual e Militar 
e não poderá estar indiciado em inquérito comum ou militar ou sendo 
processado criminalmente por crime doloso. 

III.  Ao militar dispensado em caráter temporário, em decorrência de acidente de 
serviço ou moléstia profissional, cuja falta de capacidade laborativa não seja 
definitiva e que não tenha participado de curso ou treinamento, em decorrência 
do mesmo acidente ou moléstia, será assegurada a convocação para o 
treinamento ou curso subsequente, de mesma natureza, tão logo cesse sua 
dispensa, sem direito a retroação. 

IV.  Como regra geral do EMEMG, a antiguidade de cada posto ou graduação será 
regulada sucessivamente: pela data da promoção ou nomeação; pela 
prevalência dos graus hierárquicos anteriores; pela data de praça; e, pela data 
de nascimento. 

 
São INCORRETAS as assertivas: 
 
A. (    ) Todas estão incorretas.  

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

C. (    ) II e III, apenas. 

D. (    ) I e III, apenas. 

13ª QUESTÃO – Com base na Resolução Conjunta n. 4.338/2014, que dispõe 
sobre os parâmetros para a declaração de ação legítima de militares estaduais 
em conformidade com o §4º do art. 203 da Lei n. 5.301/1969 (EMEMG), marque a 
alternativa CORRETA. 
 

A. (    ) O ato de declaração de legitimidade (ou ilegitimidade) de ação que contenha 
motivação e fundamentação inadequada, ilegal, ou caso surjam novas 
provas, poderá ser revogado ou anulado pela autoridade que proferiu o ato 
ou por autoridade militar superior. 

B. (    ) A competência para declarar a ação legítima é exclusivamente da 
Autoridade Militar que detém o poder disciplinar sobre qualquer um dos 
transgressores. 

C. (    ) Nos casos de práticas de infrações penais, cujas apurações criminais forem 
realizadas por órgãos distintos da IME, a declaração de ação legítima se 
dará somente de ofício pela autoridade competente.  

D. (    ) No concurso de agentes, a declaração da legitimidade da ação deverá ser 
feita observando-se o caso concreto e individualmente para cada agente, 
pois a ação dos militares poderá ter sido legítima para uns e ilegítima para 
outros. 
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14ª QUESTÃO – Nos termos da Lei n. 5.301/1969 (EMEMG), marque a alternativa 
INCORRETA. 
 

A. (    ) Considera-se consumada a deserção do militar, nos termos do art. 240-A, a 
partir do oitavo dia de ausência do militar, sem licença, da Unidade em que 
serve ou do lugar em que deve permanecer. 

B. (    ) O militar da ativa enquanto perceber remuneração do cargo temporário, 
assim como de autarquia, empresa pública ou sociedade de economia mista, 
não tem direito ao soldo e vantagens do seu posto ou graduação, 
assegurada a opção.  

C. (    ) O militar da reserva remunerada poderá ser designado para o serviço ativo, 
em caráter transitório e mediante aceitação voluntária, a juízo do 
Governador do Estado, para atender a necessidade especial relacionada 
com as atividades da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais - PMMG -, 
segundo dispuser regulamentação específica. 

D. (    ) A policial militar e a bombeiro militar poderão requerer sua transferência para 
a reserva remunerada aos vinte e cinco anos de efetivo serviço, com 
proventos integrais, vedada a contagem de qualquer tempo fictício não 
prevista nesta Lei. 

 

15ª QUESTÃO – Em relação à Resolução n. 4.320/2014, que regulamenta o acesso 
às informações no âmbito da Polícia Militar, marque a alternativa CORRETA: 
 

A. (    ) A restrição de acesso à informação relativa a vida privada, honra e imagem 
de pessoa poderá ser invocada sempre que o detentor da informação estiver 
envolvido em ações voltadas para a recuperação de fatos históricos de 
relevância reconhecida. 

B. (    ) O acesso à informação é absoluto e integral, compreendendo as 
informações referentes a projetos de pesquisa e desenvolvimento científicos 
ou tecnológicos. 

C. (    ) Caso a informação esteja disponível ao público em formato impresso, 
eletrônico ou em outro meio de acesso universal, a Unidade de protocolo da 
informação deverá reproduzir a informação solicitada, devendo se certificar, 
pelos meios admitidos em direito, de que o requerente recebeu a 
documentação solicitada.  

D. (    ) Quando se tratar de acesso à informação contida em documento cuja 
manipulação possa prejudicar sua integridade, deverá ser oferecida a 
consulta à cópia ou arquivo digitalizado, com certificação de que esta 
confere com o original, de forma a não danificar a documentação. 
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16ª QUESTÃO – No que se refere à Resolução n. 4.445/2015, que aprovou o Plano 
Estratégico da Polícia Militar de Minas Gerais – 2016/2019, relacione a segunda 
coluna de acordo com a primeira. 
 

(1) Segurança Pública. (    ) Constitui atribuição da Polícia Militar, com extensão 
ampla, abrangendo todas as fases do poder de 
polícia, em que o militar estadual no exercício de sua 
autoridade pública, identificada pela farda, pelo 
equipamento ou viatura, visa ilidir condutas ilícitas, 
protegendo a integridade de pessoas, bens e 
serviços. 

(2) Ambiente Seguro. 

(3) Polícia Ostensiva. 

(4) Direitos Humanos. (    ) Neste enfoque considera como indissociáveis os 
problemas sociais e ambientais. Remete à tomada de 
decisões globais na esfera da segurança pública, com 
ações que promovam mudanças sociais em suas 
diversas dimensões e que contribuam para os 
processos de melhoria da qualidade de vida no 
ambiente. 

(5) Participação Social. 

 

  (    ) É dever do Estado, direito e responsabilidade de 
todos, é exercida para a preservação da ordem 
pública e da incolumidade das pessoas e do 
patrimônio. 

  (    ) Entendido como o conjunto institucionalizado de 
direitos e garantias, que tem por finalidade básica o 
respeito à dignidade, por meio de proteção. A 
proposta abrange a proteção, promoção e zelo à 
dignidade do homem. 

  (    ) Diz respeito à criação de possibilidade na expressão 
de demandas da sociedade, à democratização da 
gestão e da execução das políticas públicas de 
segurança no âmbito da Polícia Militar. Ela promove 
transparência, permite visibilidade das demandas 
sociais e permeia ações estatais. 

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

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

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

D. (    ) 3, 4, 5, 1, 2. 
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17ª QUESTÃO – Conforme a Resolução n. 4.445/2015, os valores institucionais 
expressam as crenças e princípios nos quais a organização irá apoiar-se e pautar suas 
ações. Com base nos valores, marque a alternativa INCORRETA: 
 

A. (    ) A lealdade deve expressar, além do comportamento, uma resposta atitudinal 
constituída por componentes cognitivos e afetivos, considerado importante 
nos relacionamentos da organização policial e entre os seus integrantes. 

B. (    ) A representatividade relaciona-se à externalização e prática dos valores 
institucionais pelos servidores civis e militares, que os tornam em condições 
de demonstrar, positivamente, a imagem da PMMG, perante o público 
interno. 

C. (    ) A ética deve permear ações e relações internas e externas do policial militar. 
A ética é orientada por um conjunto de regras, princípios ou maneiras de 
pensar que guiam, ou chamam a si, a autoridade de guiar as ações em 
grupo. 

D. (    ) A justiça regula nossa convivência, possibilita o bem comum, defende a 
dignidade humana e respeita os direitos humanos. A justiça trata de nossos 
direitos e nossos deveres e diz respeito ao outro, à comunidade e à 
sociedade.  

 
18ª QUESTÃO – De acordo as disposições da Instrução Conjunta de Corregedorias 
n. 01/2014, que estabelece padronização sobre as atividades administrativas e 
disciplinares no âmbito da PMMG e do CBMMG, as requisições judiciais dos 
militares serão remetidas diretamente ao respectivo Comandante/Chefe, devendo a 
Unidade manter o seu efetivo controle. Com base na norma mencionada, marque a 
alternativa CORRETA: 
 

A. (    ) A mensagem eletrônica institucional ou equivalente não pode ser utilizada 
como meio exclusivo para notificação pessoal do militar requisitado para 
comparecer a uma audiência judicial, devendo a Administração expedir 
ofício de apresentação e colher recibo manual do militar requisitado. 

B. (    ) Em caso de gozo de férias, o militar requisitado ficará dispensado do 
comparecimento em audiências judicias, devendo a autoridade militar que 
receber a requisição judicial comunicar o fato à autoridade judiciária 
requisitante. 

C. (    ) Na apresentação à Justiça Comum Estadual ou Federal, o militar requisitado 
como testemunha ou vítima, em decorrência de ato de serviço, deverá 
comparecer fardado com o uniforme da atividade. 

D. (    ) A autoridade militar que receber a requisição judicial de militar que não 
esteja sob seu comando deverá devolver a documentação à autoridade 
requisitante, indicando a Unidade de lotação atual do militar requisitado. 
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19ª QUESTÃO – Sobre as causas de justificação, previstas na Lei Estadual n. 
14.310/2002, que dispõe sobre o Código de Ética e Disciplina dos Militares do 
Estado de Minas Gerais, marque a alternativa CORRETA: 
 

A. (    ) O cometimento de transgressão disciplinar na prática de ação meritória 
constitui causa de justificação. 

B. (    ) O cometimento da transgressão disciplinar estando classificado no conceito 
“A” constitui causa de justificação. 

C. (    ) Constitui causa de justificação a prática da transgressão disciplinar para 
evitar consequências mais danosas que a própria transgressão cometida. 

D. (    ) A prática da transgressão disciplinar por falta de experiência no serviço 
constitui causa de justificação. 

 
20ª QUESTÃO – A Lei Estadual n. 14.310/2002, estabelece rito próprio ao Processo 
Administrativo-Disciplinar (PAD), que o difere dos demais processos disciplinares da 
Instituição. Sobre o PAD, marque a alternativa CORRETA: 
 

A. (    ) A notificação do acusado para a reunião de instalação e interrogatório, trata-
se de peça fundamental do PAD, sendo dispensada a notificação de seu 
defensor para estes atos iniciais. 

B. (    ) A ausência injustificada do acusado ou do defensor não impedirá a 
realização de qualquer ato da Comissão, desde que haja um defensor 
nomeado pelo presidente da CPAD. 

C. (    ) Havendo arguição de impedimento ou suspeição de membro da CPAD, a 
situação poderá ser resolvida pela própria Comissão, por maioria de votos. 

D. (    ) Uma CPAD pode ser integralmente composta por membros do Quadro de 
Oficiais Complementares (QOC) e Quadro de Praças Policiais Militares 
(QPPM), sendo que o Oficial de maior posto ou mais antigo será o 
presidente. 

 

21ª QUESTÃO – Conforme disposto na Resolução n. 4.085/2010-CG (que dispõe 
sobre a aquisição, o registro, o cadastro e o porte de arma de fogo de 
propriedade do militar, e o porte de arma de fogo pertencente à Polícia Militar de 
Minas Gerais), o porte de arma de fogo, com validade em âmbito nacional, é inerente 
à condição de militar, sendo deferido em razão do desempenho das suas funções 
institucionais. Com relação ao porte especial de arma de fogo (PEAF), previsto na 
norma mencionada, marque a alternativa CORRETA: 
 

A. (    ) O militar não poderá permanecer com o PEAF nos períodos de férias anuais 
ou prêmio, e licenças previstas em lei, devendo deixar a arma de fogo a qual 
detém o PEAF na Reserva de Armas, Munições e Equipamentos (RAME) da 
Unidade durante o decorrer do período. 

B. (    ) O militar detentor de autorização para PEAF poderá portar outra arma de 
fogo de porte da Instituição, durante o turno de serviço. 

C. (    ) Não poderá ser autorizado o PEAF ao militar que possuir arma de porte de 
propriedade particular. 

D. (    ) Não será concedido o PEAF para os militares que ingressaram na Instituição 
mediante decisão judicial de caráter provisório, em medida liminar, até o 
trânsito em julgado da sentença de mérito. 
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22ª QUESTÃO – Com base na Resolução n. 4.234/2012, que estabelece 
procedimentos e competência para a proposição, formalização, celebração, 
execução e prestação de contas de convênios e outros instrumentos congêneres 
no âmbito da Polícia Militar de Minas Gerais, marque a alternativa CORRETA: 
 

A. (    ) Para celebração de convênios, não há necessidade de comprovação, por 
parte dos partícipes, da situação de regularidade com a administração 
pública, considerando a sua natureza jurídica e a realização de objetivos de 
interesse comum aos partícipes. 

B. (    ) Os Comandantes de Unidades de Direção Intermediária são competentes 
para celebração de convênios com órgãos e entidades da Administração 
Pública, nas esferas Federal, Estadual ou Municipal, pessoa jurídica de 
direito privado e pessoa natural, quando ocorrer dispêndio financeiro pela 
PMMG para execução dos seus termos. 

C. (    ) Para cada convênio celebrado deverá estar designado pelo menos um 
preposto pela PMMG, que atuará como gerente do respectivo instrumento 
jurídico, o qual será responsável, dentre outras atribuições, por primar pelo 
cumprimento de todas as cláusulas acordadas. 

D. (    ) É permitido o estabelecimento de convênio com entidade particular que 
condicione a transferência de recursos financeiros ou materiais ao 
desempenho de atividade policial-militar, de forma a privilegiá-la em relação 
às demais, quando o objeto fato gerador estiver relacionado à Taxa de 
Segurança Pública. 

 
23ª QUESTÃO – Com base na Instrução Conjunta de Corregedorias n. 02/2014, 
que estabelece padronização sobre as atividades de Polícia Judiciária Militar no 
âmbito da PMMG e CBMMG, marque a alternativa CORRETA: 
 

A. (    ) A notícia de fato previsto como crime doloso contra a vida, praticado por 
militar em serviço ou agindo em razão da função, contra civil, devido à 
competência do Júri, será investigada pela Polícia Civil, por intermédio de 
Inquérito Policial Comum, ficando dispensada a instauração de Inquérito 
Policial Militar.  

B. (    ) Durante a lavratura do Auto de Prisão em Flagrante, após a audição do 
militar conduzido, a Autoridade de Polícia Judiciária Militar pode deixar de 
recolher o militar à prisão, quando, dentre outras, verificar a não participação 
do conduzido na prática da infração penal militar. 

C. (    ) Considerando a hierarquia e disciplina militares, pilares da Instituição, não é 
permitido ao subordinado dar voz de prisão em flagrante delito a um superior 
hierárquico. 

D. (    ) A detenção do indiciado no curso das investigações do IPM em que se apura 
crime propriamente militar, somente pode ser determinada pela Autoridade 
Judiciária, devendo ser requerida pelo Encarregado do IPM ou pela 
Autoridade Delegante. 
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24ª QUESTÃO – Com relação à aplicabilidade do Código de Ética e Disciplina dos 
Militares do Estado de Minas Gerais, previsto na Lei Estadual n. 14.310/2002, 
analise as assertivas abaixo: 
 

Estão CORRETAS as assertivas: 
 

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

B. (    ) I e IV, apenas. 

C. (    ) IV, apenas. 

D. (    ) Todas as assertivas estão corretas. 

 
DOUTRINA OPERACIONAL 

 

25ª QUESTÃO – Em relação ao Processo Decisório, estabelecido na Diretriz para 
Produção de Serviços de Segurança Pública n. 3.01.01/2016-CG, que regula o 
emprego operacional da Polícia Militar de Minas Gerais (DGEOp), marque "V" para as 
afirmativas verdadeiras e "F" para as falsas. 
  

(   ) Nas decisões de nível estratégico são formuladas as políticas e diretrizes gerais 
do emprego da Instituição, no que se refere aos recursos humanos, logísticos, 
atividade de inteligência, emprego operacional, comunicação organizacional, 
controle orçamentário, articulação e gestão. 

(   ) As decisões de nível operacional tem como função básica traduzir as decisões 
estratégicas em ações efetivas a serem implementadas pelos mais diversos 
setores da organização. 

(   ) A autoridade de linha é aquela que possui o poder de comandamento e  
disciplinar sobre os órgãos subordinados. 

(   ) Nas decisões de nível tático os esforços são direcionados para cada processo 
ou projeto da organização. São aplicadas em setores específicos e apresentam 
impactos limitados. 

(   ) O canal de comando é o conjunto de escalões, por intermédio dos quais as 
ações de comando são exercidas verticalmente, no sentido descendente. 

Marque a alternativa que contém a sequência de respostas CORRETA, na ordem de 
cima para baixo. 

 

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

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

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

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

I.  Aplica-se a militares da reserva remunerada designados para o serviço ativo. 
II.  Aplica-se a militares da reserva remunerada e reformados, nos casos 

expressamente mencionados no Código de Ética e Disciplina. 
III.  Aplica-se aos Coronéis Juízes do Tribunal de Justiça Militar Estadual, por serem 

Oficiais da ativa. 
IV.  Aplica-se ao militar da ativa, mesmo quando fora do serviço. 
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26ª QUESTÃO – Com base nos pressupostos e orientações procedimentais básicas da 
DGEOp, relacione a segunda coluna de acordo com a primeira: 
 
(1) Deve presidir todos os seus atos e inspirar 

suas ações, qualquer que seja a atividade a 
desempenhar. 
 

(    ) Mandato policial.  

(2) Visa promover a conscientização e o 
envolvimento da sociedade em prol de um 
objetivo comum.  
 

(    ) Patrulhamento dirigido. 

(3) A polícia pode atender a emergências, 
respaldar a lei, sustentar a ordem pública, 
preservar a paz social, ou desempenhar 
quaisquer outras funções sociais.  
 

(    ) Senso de legalidade e 
legitimidade. 

(4) Inibe a oportunidade de delinquir, 

interrompendo o ciclo da violência. 

 

(    ) Racionalização do 

emprego. 

(5) Desenvolve antes da eclosão do delito, 

consistindo na ação dinâmica de 

observação, vigilância e reconhecimento de 

pontos críticos. 

 

(    ) Mobilização social. 

(6) Alocar o maior número possível de militares 

nas operações e melhor aproveitar os 

recursos materiais disponíveis. 

(    ) Ênfase na ação 

preventiva. 

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

cima para baixo. 

 

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

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

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

D. (   )  5, 1, 6, 2, 4, 3. 
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27ª QUESTÃO – Analise as assertivas e marque a alternativa CORRETA, segundo a 
DGEOp.  

 

A. (    ) A PMMG deve ser vista como um sistema local, composto por níveis e 
estruturas independentes que devem se articular de forma harmônica, 
respeitando-se a estrutura e autoridades organizacionais. 

B. (    ) O Policiamento Ostensivo Geral é uma das atividades de maior expressão 
na PMMG, pois proporciona um contato direto com a sociedade organizada, 
sendo responsável pela repressão criminal e pela intervenção rápida. 

C. (    ) O Policiamento de Meio Ambiente e de Trânsito tem por atribuição o 
policiamento ostensivo, em áreas urbanas e rurais, com finalidade de 
prevenir delitos, detectar e reprimir infrações administrativas e crimes contra 
o meio ambiente, a fim de diminuir índices de degradação da natureza. 

D. (    ) O modelo de articulação territorial tem como princípios inspiradores uma 
maior proximidade aos cidadãos, a descentralização dos serviços policiais e 
a modernização dos serviços relacionados com a atenção ao público.  

 

28ª QUESTÃO – Analise as assertivas e marque a alternativa CORRETA, com base na 
Diretriz para a Produção de Serviços de Segurança Pública n. 3.01.05/2010-CG, 
que regula a atuação da PMMG segundo a filosofia dos Direitos Humanos. 

 

A. (    ) A educação em Direitos Humanos deve ser um dos eixos fundamentais da 
educação policial-militar, permeando o currículo dos cursos de formação, da 
educação continuada, da pesquisa e extensão. 

B. (    ) O Eixo Educação tem como viés a inserção dos Direitos Humanos na 
Educação de Polícia Militar nos níveis de formação e treinamento, visando à 
construção de uma cultura hegemônica que reconheça na igualdade a base 
para o respeito aos direitos individuais. 

C. (    ) Na educação em Direitos Humanos a dimensão procedimental é estruturada 
na internalização de valores e atitudes de respeito e valorização aos Direitos 
Humanos. 

D. (    ) O objetivo central da educação continuada em Direitos Humanos é 
ambientar o discente com a prática dos Direitos Humanos junto à 
comunidade por meio de projetos, seminários, workshops e intercâmbio com 
universidades e academias do Brasil e do exterior. 
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29ª QUESTÃO – De acordo com a sistematização teórico-metodológica da filosofia de 
Direitos Humanos, marque "V" para as afirmativas verdadeiras e "F" para as falsas e, 
a seguir, marque a alternativa que contém a sequência de respostas CORRETA, na 
ordem de cima para baixo. 

(   ) No momento atual, as pessoas identificam o policial como alguém em quem 
não se pode confiar, pois trazem a perspectiva de que ele não irá solucionar 
seus problemas. 

(   ) Direitos Humanos são para todos, integram o cotidiano de todos os cidadãos e, 
principalmente, do cidadão policial. 

(   ) O policial, como representante do Estado, tem papel fundamental na proteção 
dos Direitos Humanos, pois ele é a autoridade mais comumente encontrada 
nas ruas e emblematiza o Estado. 

(   ) Um aspecto fundamental a ser ressaltado é que o policial deve ser um 
demagogo da cidadania. Ele poderá, sempre que possível, por meio de 
orientações ou palestras, informar as pessoas corretamente onde buscar seus 
direitos. 

 

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

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

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

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

 
30ª QUESTÃO – Analise as assertivas e marque a resposta CORRETA, com base na 
Diretriz para a Produção de Serviços de Segurança Pública n. 3.01.05/2010-CG. 
 

A. (    ) Segundo a diretriz que regula a filosofia dos Direitos Humanos na PMMG, a 
Diretoria de Saúde (DS) e o IPSM não podem ser considerados órgãos de 
Promoção dos Direitos Humanos. 

B. (    ) Na Política Interna de Direitos Humanos a valorização do patrimônio material 
da Instituição é fundamental, uma vez que sem o mesmo o policial não terá 
sucesso na sua missão.  

C. (    ) A PMMG se esforça para dar aos seus servidores condições para que 
expressem o seu potencial de inteligência e as suas capacidades 
profissionais, garantindo aos policiais condições de progredir nas diversas 
carreiras do Estado. 

D. (    ) O Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais (EMEMG) traz em seu 
escopo além das prerrogativas, deveres e responsabilidades dos militares, 
os direitos dos militares estaduais. 
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31ª QUESTÃO – A ideia central de Polícia Comunitária reside na possibilidade de 
propiciar uma aproximação dos profissionais de segurança junto à comunidade. De 
acordo com a Diretriz para a Produção de Serviços de Segurança Pública n. 
3.01.06/2011- CG, que regula a aplicação da filosofia de Polícia Comunitária pela 
PMMG, são princípios da Polícia Comunitária: 

 

 
Marque a alternativa CORRETA. 
 

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

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

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

D. (    ) III, IV e, V, apenas. 

 
32ª QUESTÃO – Com base na Diretriz para a Produção de Serviços de Segurança 
Pública n. 3.01.06/2011- CG, relacione a segunda coluna de acordo com a primeira: 
 

1- POLÍCIA TRADICIONAL (   ) A função do comando é prover os regulamentos e 
as determinações que devam ser cumpridas pelos 
policiais. 

2- POLÍCIA COMUNITÁRIA (   ) O policial é o do turno de serviço. 

 (   ) O papel da polícia assume um enfoque mais 
amplo, buscando a resolução de problemas, 
principalmente por meio da prevenção. 

 (   ) A resolução dos problemas é construída por meio 
do apoio e da cooperação do público. 

 (   ) As prioridades são quaisquer problemas que 
aflijam a comunidade. 

 (   ) A força é empregada como técnica de resolução 
de problemas. 

 

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

cima para baixo. 

 

A. (    ) 2, 1, 2, 2, 1, 2. 

B. (    ) 2, 2, 1, 1, 2, 1. 

C. (    ) 1, 1, 2, 2, 2, 1. 

D. (    ) 1, 2, 1, 1, 2, 1. 

 

I.  Ética, legalidade, responsabilidade e confiança. 

II.  Policiamento concentrado e personalizado. 

III.  Construção do futuro. 

IV.  Contenção do mandato policial. 

V.  Mudança interna. 

VI.  Tradição. 
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33ª QUESTÃO – De acordo com a Diretriz para a Produção de Serviços de 
Segurança Pública n. 3.01.06/2011- CG, quanto às estratégias de policiamento, 
marque a alternativa CORRETA.  
 

A. (   )  No policiamento profissional as principais tecnologias operacionais dessa 
estratégia incluem a utilização de patrulhas a pé, suplementadas com rádio, 
atuando de modo a criar uma sensação de presença ostensiva e 
respondendo aos chamados, originados na rede de rádio via tele-
atendimentos das centrais de comunicações policiais. 

B. (   )  No policiamento profissional, aumenta-se o status e autonomia dos órgãos 
policiais. A instituição policial se organiza em unidades centralizadas, com 
profissionais que têm o aporte de orçamento público para pessoal, logística, 
tecnologia e treinamento. 

C. (   )  No policiamento profissional é evidenciado o caráter preventivo como tática 
policial, privilegiando a prevenção criminal, na medida em que consegue 
identificar os problemas nas suas causas. 

D. (   )  No policiamento profissional ocorre isolamento entre a polícia e a 
comunidade, tornando-a acessível somente para as demandas políticas 
inerentes ao contexto democrático. O isolamento é incentivado pelos baixos 
escalões, pois quem entende de polícia é a própria polícia. 

 
 
34ª QUESTÃO – Segundo o Manual Técnico-Profissional n. 3.04.01/2013-CG - 
Caderno Doutrinário 1 - Intervenção Policial, Processo de Comunicação e Uso de 
Força: “Algumas variáveis estão presentes na intervenção policial militar onde o 
confronto armado pode resultar em morte do agressor”. Analise as assertivas e marque 
a alternativa CORRETA. 

 
A. (   )  As características balísticas da arma utilizada, distância e quantidade dos 

disparos e o tipo de munição são variáveis controladas pelo policial militar. 

B. (   )  O direcionamento do disparo, a periculosidade do local, a frequência 
cardíaca do policial e resistência orgânica da pessoa atingida são variáveis 
parcialmente controladas pelo policial. 

C. (   )  A compleição física, o estado emocional e o local do corpo do agressor em 
que se dará o impacto são variáveis não controladas pelo policial militar.  

D. (   )  Nos casos em que o policial militar dispara sua arma de fogo contra uma 
pessoa, é importante considerar as diversas circunstâncias que poderão 
interferir na precisão do tiro, conforme descrição contida nas variáveis 
controladas pelo policial militar.   
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35ª QUESTÃO – A gestão de informações cumpre papel decisivo para o êxito das 
ações adotadas visando à redução de homicídios em qualquer parte do Brasil e do 
mundo. De acordo com a Instrução n. 3.03.10/2013-CG - Prevenção e Repressão ao 
Homicídio - regula o emprego da Polícia Militar com vistas à prevenção e 
repressão aos crimes de homicídio no Estado de Minas Gerais, marque a 
alternativa CORRETA. 
 

A. (   )  A análise qualitativa determina a proporção de fatores e variáveis que 
influenciam no comportamento criminal. 

B. (   )  A análise qualitativa é uma abordagem numérica e de fácil interpretação, 
podendo, muitas vezes, tornar-se apenas uma composição da estrutura 
geral da análise criminal. 

C. (   )  A análise quantitativa é responsável pela identificação dos fatores e das 
variáveis que influenciam no comportamento criminal.  

D. (   )  A análise qualitativa identifica o problema a ser solucionado. 
 

36ª QUESTÃO – De acordo com a Instrução n. 3.03.10/2013-CG, quanto à patrulha 
de prevenção ao homicídio, marque a alternativa CORRETA. 
 

A. (   )  Os policiais selecionados para atuarem na Patrulha de Prevenção ao 
Homicídio deverão permanecer no Grupo, no mínimo, por três anos, salvo 
nos casos de transferência, realização de cursos, inadaptabilidade ao 
serviço e afastamentos solicitados pelo Estado-Maior da Unidade ou 
Comandante de Cia, justificadamente. 

B. (   )  A Patrulha de Prevenção ao Homicídio é uma guarnição composta por 03 
(três) militares, integrantes da Equipe GEPAR da UEOp, voltada para a 
redução da incidência do crime do homicídio. O foco da guarnição será a 
atuação nas causas primárias do delito. 

C. (   )  A Patrulha de Prevenção ao Homicídio é um serviço exclusivo das Unidades 
de Execução Operacional com responsabilidade territorial, sendo sua 
criação opcional e a sua dimensão condicionada à demanda de atuação. 

D. (   )  A Patrulha de Prevenção ao Homicídio será subordinada ao grupo GEPAR 
da UEOp, servindo como força de manobra do Comandante da UEOp, 
estando tecnicamente vinculada à P3. 

 
37ª QUESTÃO – Conforme o Manual Técnico-Profissional n. 3.04.02/2013-CG - 
Caderno Doutrinário 2 - Tática Policial, Abordagem a Pessoas e Tratamento às 
Vítimas, analise as assertivas sobre Técnica de Aproximação Triangular (TAT) e 
marque a alternativa CORRETA. 
 

A. (   )  O setor de busca corresponderá a um local dentro da área de contenção, 
definido pela guarnição, onde os demais suspeitos aguardam a busca 
pessoal e outros procedimentos necessários. 

B. (   )  A área de custódia corresponderá ao espaço de abrangência da ocorrência, 
em que os policiais militares manterão monitoramento mais constante, com 
objetivo de conter os abordados e isolar o local de interferência de terceiros. 

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 Técnica de Aproximação Triangular constitui a disposição de maneira que 
três policiais militares formem um triângulo em torno do abordado. 
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38ª QUESTÃO – Marque a alternativa CORRETA, de acordo com as etapas de 
Avaliação de Risco, descritas no Caderno Doutrinário 1.  

 
A. (   )  Etapa 1 – 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. 

B. (   )  Etapa 4 – Análise das vulnerabilidades: consiste em analisar os recursos 
que existem para responder à ameaça. 

C. (   )  Etapa 3 – Identificação de direitos e garantias2sob ameaça: consiste em 
avaliar as características dos fatores que ameaçam direitos e garantias.  

D. (   )  Etapa 2 – Classificação das ameaças: consiste em classificar o risco 
permitindo 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.  

 
39ª QUESTÃO – Conforme o Caderno Doutrinário 2, analise as assertivas sobre 
deslocamentos a pé e marque a alternativa CORRETA. 
 

A. (   )  O policial militar poderá empregar técnica de deslocamento com mudança 
brusca de direção “ziguezague” nos casos de progressão em áreas amplas, 
carentes de cobertas e abrigos.  

B. (   )  No deslocamento lento, o policial militar deverá estar no estado de atenção 
ou de alerta, com a arma localizada no coldre, observando o que acontece à 
sua volta. 

C. (   )  No deslocamento rápido, o policial militar deverá estar de silhueta reduzida, 
com a arma nas posições de guarda baixa ou guarda alta e exige disciplina 
de luz e som. 

D. (   )  No deslocamento normal, o passo é com velocidade moderada, permitindo 
ao policial militar observar todos os pontos de foco e pontos quentes antes 
de progredir.  
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40ª QUESTÃO – De acordo com o Caderno Doutrinário 2, relacione a segunda 

coluna com a primeira. 

 

1) Tomada de ângulo 
 

(    ) A varredura será realizada de baixo para cima ou vice-
versa, cautelosamente e devagar, observando todos os 
ângulos. 

2) Olhada rápida 
 

(    ) A varredura será feita de maneira lenta e gradual, frente 
a locais com ângulos desconhecidos. 

3) Uso do espelho 
 

(    ) Esta técnica tem por objetivo propiciar a visualização 
instantânea de um suspeito, sem ser visto por ele. 

 (    ) Permite checar o ambiente por segmentos. 
 (    ) Se a repetição do movimento for necessária, o policial 

militar deverá alternar o ponto de observação. 
 (    ) Será feita até que se tenha o controle visual total do 

ambiente ou visualize partes do corpo do abordado. 
 
Marque a alternativa que contém a sequência CORRETA de respostas, na ordem de 
cima para baixo. 
 

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Corte aqui 

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

RASCUNHO – GABARITO DO CANDIDATO 
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