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PROVA DO EXAME DE APTIDÃO PROFISSIONAL (EAP) PARA OS PRIMEIROS TENENTES DO 

QUADRO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR E DO QUADRO DE OFICIAIS COMPLEMENTARES 

PARA O ANO DE 2018 

 

EAP/2018 – 1º TEN QOPM/QOC 
(Edital n. 02/2018, de 06 de fevereiro de 2018). 

Legislação Institucional, Legislação Jurídica e Doutrina Operacional 

 

 

NOME: ______________________________________________________________________. 

CPF: __________________________________Nº DE POLÍCIA: _________________________. 

CIDADE:  ____________________________________________ SALA: ___________________. 

DATA: 07/07/2018. 

 

 
 

INSTRUÇÕES AOS CANDIDATOS: 

 

1. Prova sem consulta. 

2. Abra este caderno de prova somente quando autorizado.  

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

valor total de 100 (cem) pontos. 

4. Para cada questão existe somente uma resposta. 

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

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

borracha durante a realização das provas. 

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

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

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

preenchimento da folha de respostas. 

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

celulares, relógios de qualquer tipo ou outros similares. 

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

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

sob pena de ser responsabilizado administrativamente. 

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

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

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

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

devidamente preenchidos, conferidos e assinados. 

                                                                                                                                       

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 
CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 
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1ª QUESTÃO- Com base na lei n. 5301 de 16/10/1969- Estatuto dos Militares do 

Estado de Minas Gerais, EMEMG e suas alterações, assinale a alternativa CORRETA: 

 

A. (    ) O ato de promoção por invalidez não retroage.  

B. (    ) A praça que tenha sofrido, no cumprimento de suas funções e no exercício 

da atividade policial militar ou bombeiro militar, lesões que a tornem inválida 

permanentemente, será promovida por invalidez, independentemente de 

vaga e data própria. 

C. (    ) Mesmo havendo necessidade de adequar o efetivo existente ao previsto em 

lei, o Alto-Comando, não poderá alterar os períodos e as frações previstos no 

EMEMG. 

D. (    ) Ao oficial promovido por ato de bravura será atribuída a nota máxima de 

aprovação em curso exigido para promoção ao posto. 

 

2ª QUESTÃO - Com base EMEMG, assinale a alternativa CORRETA: 

 

A. (    ) O Cabo que não obtiver aproveitamento satisfatório no curso de formação 

específico somente poderá ser convocado para novo curso dois anos após o 

término do primeiro, e o Cabo que desistir do curso após seu início, sem 

motivo justificado, somente poderá ser convocado para novo curso três anos 

após o término do primeiro.  

B. (    ) A praça que tenha cumprido as exigências para transferência voluntária para 

a reserva estabelecidas no caput e que opte por permanecer em atividade 

fará jus a abono de permanência equivalente ao valor de 1/3 (um terço) de 

seus vencimentos. 

C. (    ) A carreira na Polícia Militar é privativa de brasileiros natos, para oficiais ou 

praças, observadas as condições de cidadania, idade, capacidade física, 

moral e intelectual, previstas em leis e regulamentos.  

D. (    ) A existência de tatuagem visível incompatível com o exercício da atividade 

militar, prevista no inciso X, será comprovada por Oficial médico ou comissão 

de oficiais médicos dos quadros da instituição militar ou por médicos 

contratados, em laudo devidamente fundamentado. Comprovada a existência 

de tatuagem visível incompatível com a atividade militar, não caberá recurso.  
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3ª QUESTÃO - Com base no EMEMG, assinale a alternativa INCORRETA: 
 
A. (    ) Os militares da reserva só podem usar uniformes por ocasião de cerimônias 

sociais, militares e cívicas, mesmo quando convocados para o serviço ativo. 

B. (    ) As patentes, com as vantagens, prerrogativas e deveres a elas inerentes, 

são garantidas em toda a plenitude, assim aos oficiais da ativa e da reserva, 

como aos reformados, ressalvado quando o oficial perder o posto ou patente.  

C. (    ) Os militares da ativa e os inativos, estes quando convocados ou designados 

para o serviço ativo, podem, no interesse da dignidade profissional, ser 

chamados a prestar contas sobre a origem e natureza dos seus bens móveis 

e semoventes.  

D. (    ) No intuito de desenvolver a prática profissional e elevar o nível cultural dos 

elementos da Corporação, é permitido, no meio civil, aos militares titulados o 

exercício do magistério ou de atividades técnico-profissionais, atendidas as 

restrições previstas em lei própria.  

4ª QUESTÃO - De acordo com a Lei n. 14.310, de 19/06/2002, Código de Ética e 
Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais- CEDM e suas alterações e 
decisões administrativas em vigor, assinale a alternativa CORRETA. Constitui 
transgressão disciplinar de natureza grave:  
 
A. (    ) Usar indevidamente prerrogativa inerente a integrante das IMEs. 

B. (    ) Fumar em local onde esta pratica seja legalmente vedada. 

C. (    ) Negar publicidade a ato oficial. 

D. (    ) Executar atividades particulares durante o serviço. 

 
5ª QUESTÃO - Nos termos do CEDM, com relação às transgressões disciplinares, 
marque a alternativa INCORRETA sobre as causas de justificação: 
 
A. (    ) Evitar consequências mais danosas que a própria transgressão disciplinar. 

B. (    ) Evitar mal maior, dano ao serviço ou à ordem pública. 

C. (    ) Ter sido cometida a transgressão na prática de ação meritória. 

D. (    ) Ter sido cometida a transgressão sob coação irresistível. 
 
6ª QUESTÃO - De acordo com CEDM, são autoridades competentes para aplicar 
sanção disciplinar aos oficiais inativos do último posto da Polícia Militar de Minas 
Gerais: 
 
A. (    ) Governador do Estado, Comandante-Geral, Subcomandante-Geral e, na 

Capital, o Corregedor ou correspondente. 

B. (    ) Governador do Estado, Comandante-Geral Subcomandante-Geral, Chefe do 

Gabinete Militar e Comandantes de Comandos intermediários, na respectiva 

região, desde que mais antigos que o oficial transgressor. 

C. (    ) A competência para aplicação de sanção disciplinar aos oficiais inativos do 

último posto recai aos Comandantes de Comandos intermediários, na 

respectiva região, desde que mais antigos que o oficial transgressor. 

D. (    ) A competência para aplicação de sanção disciplinar aos oficiais inativos do 

último posto é exclusiva do Comandante-Geral. 
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7ª QUESTÃO - De acordo com o Manual de Processos e Procedimentos 

Administrativos das IMEs do Estado de Minas Gerais, Resolução n. 4220, de 

28/06/2012, MAPPA, marque a alternativa INCORRETA em relação aos princípios 

norteadores do Processo Disciplinar: 

 

A. (    ) Informalismo: dispensa forma rígida para o processo disciplinar, salvo se 

expressamente prevista em norma específica. A forma é necessária, mas 

flexível. 

B. (    ) Moralidade: determina que não bastará à autoridade o estrito cumprimento 

da legalidade, devendo ele, respeitar os princípios éticos de razoabilidade e 

justiça, conforme disposto no caput do art. 37 da CRFB. 

C. (    ) Publicidade: faz-se pela publicação do ato em Boletim ou Diário Oficial, para 

conhecimento do público em geral. 

D. (    ) Imparcialidade: impõe à Administração Militar e a seus agentes a persecução 

do bem comum, por meio do exercício de suas competências, de forma 

imparcial, neutra, transparente, participativa, eficaz, sem burocracia, e 

sempre em busca da qualidade. 

 

 

8ª QUESTÃO - De acordo com o MAPPA, referente à Comunicação Disciplinar, marque 

a alternativa CORRETA: 

 

A. (    ) A ausência de dados ou a existência de erros de escrita na CD (erros 

materiais) caracterizam nulidade do ato, e somente poderá ser sanada pelo 

comunicante, durante a tramitação da documentação. 

B. (    ) Inexistindo, ao final da apuração, causa de justificação e/ou absolvição, 

deverá o encarregado produzir relatório sucinto e motivado, tipificando a 

transgressão, não havendo necessidade de abertura de vistas, considerando 

que o comunicado já apresentou sua defesa previa. 

C. (    ) Se a autoridade competente vislumbrar, de imediato, alguma causa prévia de 

justificação e/ou absolvição, especificada nos artigos 6º e 7º do MAPPA, 

devidamente demonstrada por documentos juntados à CD, formalizará 

diretamente o ato motivado e fundamentado de arquivamento de toda a 

documentação, sem necessidade de instauração de processo regular e de 

manifestação do CEDMU. 

D. (    ) O prazo para elaboração do PCD será de 15 (quinze) dias corridos, contados 

da data do recebimento da documentação pelo encarregado, prorrogáveis 

por 10 (dez) dias corridos, a pedido ou por determinação da autoridade 

competente, não se computando os prazos destinados à defesa; não 

cabendo renovação ou sobrestamento. 
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9ª QUESTÃO - Sobre a Instrução Conjunta de Corregedorias n. 01/2014, marque a 

alternativa INCORRETA. 

 

A. (    ) Durante o processamento da transgressão disciplinar, a autoridade deverá 

considerar e aplicar os institutos da simultaneidade e da conexão na prática 

das transgressões, nos termos do Art. 21, II, do CEDM, que determina 

apenas a aplicação de circunstâncias agravantes em relação à transgressão 

mais grave. 

B. (    ) São simultâneas as transgressões praticadas pelo mesmo militar, no 

decorrer do cumprimento de sua jornada de trabalho interrompida esta 

simultaneidade pela folga prevista na escala. 

C. (    ) São conexas as transgressões que estão intimamente ligadas entre si. Em 

suma, uma não existe sem a outra ou não pode ser objeto de conhecimento 

perfeito, sem que também se tome conhecimento da outra.  

D. (    ) Não se enquadra, em regra, como transgressões conexas o fato do militar 

faltar a escalas de serviço subsequentes, devendo, neste caso, cada falta ser 

apurada individualmente em processos disciplinares distintos. 

 

10ª QUESTÃO - Com base na Instrução Conjunta de Corregedorias n. 01/2014, analise 

as assertivas e marque a alternativa CORRETA. 

 

I- O ato atentatório há de ser em desfavor da dignidade de pessoa determinada ou de 

forma que venha a ofender os princípios de direitos humanos ou da cidadania, 

previstos na Constituição da República de 1988, em especial nos artigos 1º e 5º, em 

Tratados e Convenções dos quais o Brasil é signatário, bem como em legislação 

infraconstitucional. 

II- A ofensa à dignidade deve atingir a honra, o respeito, a moral ou o decoro da 

pessoa. 

III- O processo disciplinar destinado à comprovação da falta será sempre precedido de 

procedimentos investigativos de natureza inquisitorial comum ou militar. 

IV- O grave escândalo deve ser compreendido como algo marcantemente negativo, um 

fato repreensível, uma situação vergonhosa, perniciosa, cometida pelo 

transgressor. É necessário que tal conduta saia da normalidade e que tenha 

repercussão, mesmo que restrita apenas ao público interno, carecendo 

necessariamente de divulgação pela mídia. 

 

A. (    ) Apenas as alternativas I e III estão corretas. 

B. (    ) Apenas as alternativas I e IV estão erradas.  

C. (    ) Todas as alternativas estão corretas. 

D. (    ) Apenas as alternativas III e IV estão erradas. 
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11ª QUESTÃO - Marque a alternativa INCORRETA. De acordo com a Instrução 

Conjunta de Corregedorias n. 02/2014, na ocorrência de crime militar, especialmente o 

que tenha sido cometido no exercício da função ou em decorrência desta: 

 

A. (    ) Havendo, simultaneamente, crime comum, praticado por militar ou civil, outra 

guarnição não envolvida na prática do crime militar deverá ser encarregada 

do registro da ocorrência na Delegacia de Polícia. 

B. (    ) Nas ocorrências em que a intervenção policial resulte morte (consumada ou 

tentada) de qualquer pessoa, a Central de Operações da IME, por meio do 

Coordenador do turno, a Corregedoria/Subcorregedoria ou equivalente 

deverá ser cientificada imediatamente. 

C. (    ) Na ausência de representantes da Corregedoria/Subcorregedoria, equipe da 

P2/B2 deverá acompanhar a ocorrência. 

D. (    ) Haverá o registro ao Delegado de Polícia (Civil ou Federal) de uma 

ocorrência relativa ao crime comum (que estava em andamento), nos termos 

do §1º, e uma cópia da ocorrência dirigida à Autoridade de Polícia Judiciária 

Militar. 

 

 

12ª QUESTÃO - De acordo com a Instrução Conjunta De Corregedorias n. 02/2014, na 

ocorrência de crime militar, especialmente o que tenha sido cometido no exercício da 

função ou em decorrência desta, referente às atribuições do presidente do APF, marque 

a alternativa INCORRETA. 

 

A. (    ) A nota de culpa deverá ser entregue ao preso, tão logo o APF seja concluído 

respeitado o prazo máximo de 48 horas após sua prisão, assinada pelo 

Presidente do APF, expondo o seu motivo, a tipificação legal do crime militar 

cometido, o nome do condutor e das testemunhas. 

B. (    ) Lavrado o APF e expedida a nota de culpa, o preso ficará, imediatamente, à 

disposição da autoridade judiciária competente. 

C. (    ) O conhecimento formal da prisão em flagrante delito ao Juiz de Direito do 

Juízo Militar não se resume à mera confecção de um ofício comunicando a 

prisão, mas inclui o envio de todo o auto lavrado, da nota de culpa e da 

certidão dos direitos constitucionais, de forma a possibilitar a deliberação 

pela autoridade judiciária acerca da necessidade de concessão de liberdade 

provisória ou relaxamento da prisão, dentre outras medidas. 

D. (    ) Caso o infrator, ao ser preso, tenha a posse de objeto produto de crime, além 

de ser obrigatória a lavratura do competente “auto de apreensão”, também, 

deve ser procedida a avaliação do objeto apreendido, juntando o respectivo 

“auto de avaliação” ao APF. 
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13ª QUESTÃO - Com relação à Instrução Conjunta de Corregedorias n. 03/2014 que 

trata do alcance do disposto nos artigos 174 e 175, Caput, do MAPPA, marque a 

alternativa INCORRETA.  

 

A. (    ) A dispensa saúde implicará no afastamento temporário ou definitivo do 

exercício de determinado serviço de natureza policial ou de bombeiro militar 

e, consequentemente, na readaptação funcional do militar em atividades 

laborais compatíveis. 

B. (    ) A concessão de licença saúde ao militar acusado conduz, necessariamente, 

à paralisação do respectivo processo disciplinar, tendo em vista que constitui 

causa legal de suspensão da prescrição da pretensão punitiva e os seus 

efeitos se ligam especificamente à vedação do cumprimento do serviço de 

natureza policial ou bombeiro militar. 

C. (    ) Em que pese a obrigatoriedade do pronto acatamento à notificação para 

comparecer no dia e local determinado pelo Encarregado do 

processo/procedimento administrativo, ao militar acusado notificado será 

garantido o exercício do direito à não autoincriminação – direito de não 

constituir prova contra si – como, por exemplo, permanecer em silêncio, de 

não postar para reconhecimento pessoal, de não fornecer material para fins 

de perícia, dentre outros. 

D. (    ) Nos processos demissionários e não demissionários, havendo justo motivo, 

devidamente comprovado pelo encarregado/presidente do processo, em 

caráter excepcional e desde que não contribua diretamente para a ocorrência 

da prescrição da pretensão punitiva, poderá ser procedida a paralisação dos 

atos processuais. 

 

14ª QUESTÃO - De acordo com a Instrução Conjunta de Corregedorias n. 04/2014, 

estabelece nova redação ao art. 54 da ICCPM/BM 01/2014, no que tange às obrigações 

do detentor de armários cedidos pela Administração Militar, marque a alternativa 

INCORRETA.  

 

A. (    ) Ser o responsável por manter, de forma segura e não acessível a terceiros, a 

guarda da chave ou segredo do cadeado utilizado para o trancamento da 

porta do armário. 

B. (    ) Proceder à imediata abertura do armário, quando determinado, para fins de 

realização de vistorias periódicas, a critério razoável da Administração Militar, 

buscas em casos de fundada suspeita, ou outras situações legalmente 

previstas. 

C. (    ) Comunicar à administração a perda ou extravio de chaves ou segredo de seu 

armário para que esta providencie a substituição do cadeado ou fechadura. 

D. (    ) Quando da recusa ou não comparecimento do militar detentor para proceder 

a imediata abertura do armário, poderá haver a abertura forçada do armário, 

utilizando-se dos meios menos danosos ao bem público, e com a adoção das 

formalidades de praxe. 
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15ª QUESTÃO - Marque a alternativa CORRETA. De acordo com a Instrução Conjunta 

de Corregedorias n. 05/2014 que estabelece novo entendimento sobre o 

enquadramento da conduta do militar que falta ao serviço decorrente do cumprimento 

de sanção disciplinar de prestação de serviço ou de decisão judicial, a conduta do 

militar que faltar ao serviço, cuja escala advenha do cumprimento de sanção disciplinar 

de prestação de serviço, prevista no art. 24, III do CEDM, ou de decisão judicial, 

enquadra-se na transgressão disciplinar:  

 

A. (    ) Faltar ao serviço.  

B. (    ) Abandono de posto ou expediente. 

C. (    ) Deixar de cumprir ordem legal ou atribuir a outrem, fora dos casos previstos 

em lei, o desempenho de atividade que lhe competir. 

D. (    ) Descumprimento da jornada de trabalho ou serviço. 

 

16ª QUESTÃO - Analise as assertivas abaixo em relação à Instrução Conjunta de 

Corregedorias n. 06, de 30 de julho de 2015, que versa sobre o controle, a fiscalização 

e vistoria em armários em lugar sujeito à Administração Militar: 

  

I - Detectando-se, durante a vistoria, produto ilícito e/ou substâncias entorpecentes, 

deverá o responsável apreender todo o material e registrar de imediato na 

respectiva Delegacia de Polícia Civil.    

II - Durante a vistoria, os mobiliários não identificados deverão ser etiquetados com a 

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

também será o guardador da chave/lacre do mobiliário. 

III - A vistoria prevista em armários em lugar sujeito à Administração Militar, será 

realizada anualmente na PMMG, devendo os citados mobiliários serem filmados 

ou fotografados pelo responsável pela inspeção e preenchido o Termo de Vistoria. 

IV - Se após abertura dos mobiliários, nada for constatado em seu interior, o 

responsável certificará no referido Termo de Vistoria, constando que nenhum 

material foi localizado, devendo o mobiliário inspecionado ser fechado conforme 

suas características para futuros fins. 

 

Estão CORRETAS as assertivas: 

 

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

B. (    ) II e IV, apenas. 

C. (    ) II e III, apenas. 

D. (    ) I e III apenas. 
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17ª QUESTÃO - Marque a alternativa INCORRETA em relação à Resolução Conjunta 

n. 4338, de 04/09/14, que versa sobre os parâmetros para declaração de ação legítima 

de militares estaduais. 

  

A. (    ) Ação Legítima é a intervenção ou atuação do militar estadual, isolado ou em 

conjunto, em ocorrência de natureza comum ou militar, quer por 

determinação, solicitação ou iniciativa própria, desde que tal desempenho se 

faça comprovadamente necessário e se paute nos estritos parâmetros 

autorizados pelo direito.  

B. (    ) Nos fatos envolvendo militares lotados em Unidade distintas, caberá 

privativamente à autoridade que detiver o poder disciplinar sobre todos os 

militares manifestar-se acerca da legitimidade da ação.   

C. (    ) No IPM e APF instaurados para investigação de fatos envolvendo militares 

de Unidades distintas, competirá à autoridade de Polícia Judiciária delegante, 

ao final da investigação, manifestar-se acerca da legitimidade da ação de 

todos os militares investigados.  

D. (    ) A declaração da ação legítima (ou ilegítima) será realizada exclusivamente 

por meio de decisão judicial, após o envio do respectivo Inquérito Policial 

Militar pela autoridade militar competente. 

 

 

18ª QUESTÃO - Marque a alternativa INCORRETA em relação à Constituição da 

República Federativa do Brasil, CRFB, de 05/10/1988:  

 

A. (    ) As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela 

Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, 

organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade 

suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à 

garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da 

lei e da ordem.   

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

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

apuração de infrações penais, inclusive em relação aos crimes militares 

impróprios, nos casos previstos em lei. 

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

D. (    ) 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.  
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19ª QUESTÃO - Com base no Decreto Lei n. 1001, de 21/10/1969, Código Penal Militar 
- CPM, marque a alternativa CORRETA.  
 
Um Sargento PM, estando de folga e embriagado, que se recusa a identificar-se a um 
Ten PM fardado, durante o atendimento de uma ocorrência, dirigindo-lhe palavras de 
baixo calão, com frases e expressões que demonstram a intenção de desqualificar sua 
autoridade de oficial e menosprezá-lo, comete: 
 
A. (    ) Crime militar de desacato a superior. 

B. (    ) Crime de desrespeito ao superior hierárquico. 

C. (    ) Apenas transgressão disciplinar por estar embriagado. 

D. (    ) Crime de desacato a militar. 

 
20ª QUESTÃO - Teodoro é policial militar e deveria retornar de férias no dia 25 de 
janeiro, às 12h00min, para um turno de 6 horas. Contudo, o policial não compareceu ao 
serviço. Em relação à suposta deserção do policial, assinale a alternativa CORRETA 
conforme prevê o CPM - Código Penal Militar: (o mês de janeiro possui 31 dias). 

A. (    ) A deserção será consumada no dia 01 de fevereiro. 

B. (    ) A deserção será consumada no dia 02 de fevereiro. 

C. (    ) A deserção será consumada no dia 03 de fevereiro. 

D. (    ) A deserção será consumada no dia 04 de fevereiro. 

21ª QUESTÃO - Conforme o Decreto n. 1002 de 21/10/1969, Código de Processo 
Penal Militar – CPPM, NÃO é competência da Polícia Judiciaria Militar: 
 
A. (    ) Cumprir os mandados de prisão expedidos pela Justiça Comum, bem como 

requisições do Ministério Público Federal. 

B. (    ) Representar a autoridades judiciárias militares acerca da prisão preventiva e 

da insanidade mental do indiciado. 

C. (    ) Solicitar das autoridades civis as informações e medidas que julgar úteis à 

elucidação das infrações penais, que esteja a seu cargo. 

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

à jurisdição militar, e sua autoria. 

 
22ª QUESTÃO - Marque a alternativa CORRETA em relação ao Código Penal 
Brasileiro: 

A. (    ) É punível a calúnia contra os mortos. 
B. (    ) A exceção da verdade somente se admite se o autor é funcionário público e 

a ofensa é relativa ao exercício de suas funções.  

C. (    ) O conceito desfavorável emitido por funcionário público, em apreciação ou 

informação que preste no cumprimento de dever do ofício constitui injúria ou 

difamação punível. 

D. (    ) Taverna, casa de jogo e outras do mesmo gênero se compreendem na 

expressão "casa", segundo o Código Penal Brasileiro. 
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23ª QUESTÃO - Analise as assertivas abaixo previstas no Decreto-Lei n. 2.848/40 - 

Código Penal Brasileiro: 

 

I - Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro 

seja o momento do resultado.  

II - Trata-se de crime doloso, quando o agente deu causa ao resultado por 

imprudência, negligência ou imperícia. 

III - O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite 

a punição por crime culposo, se previsto em lei.  

IV - Considera-se em legítima defesa, quem pratica o fato para salvar de perigo atual, 

que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio 

ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se. 

Estão CORRETAS as assertivas: 

 

A. (    ) I e III, apenas. 

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

C. (    ) II e IV, apenas. 

D. (    ) Todas estão corretas. 

 

24ª QUESTÃO - Marque a alternativa INCORRETA em relação ao Decreto-Lei n. 3.689, 

de 03/10/1941, Código de Processo Penal, sobre a prisão em flagrante: 

 

A. (    ) Durante a lavratura do auto de prisão em flagrante, na falta ou no 

impedimento do escrivão, qualquer pessoa designada pela autoridade lavrará 

o auto, depois de prestado o compromisso legal. 

B. (    ) Da lavratura do auto de prisão em flagrante deverá constar a informação 

sobre a existência de filhos, respectivas idades e se possuem alguma 

deficiência, bem como o nome e o contato de eventual responsável pelos 

cuidados dos filhos, indicado pela pessoa presa.  

C. (    ) Em até 24 (vinte e quatro) horas após a lavratura do auto de prisão em 

flagrante pela autoridade de polícia judiciária, será encaminhado ao juiz 

competente o auto de prisão em flagrante e, caso o autuado não informe o 

nome de seu advogado, cópia integral será enviado para a Defensoria 

Pública.  

D. (    ) Qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão 

prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito.  
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25ª QUESTÃO - Analise as assertivas abaixo acerca da Resolução n. 213, de 
15/12/2015 - Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que dispõe sobre a apresentação de 
toda pessoa presa à autoridade judicial no prazo de 24 horas: 
 
I - A oitiva da pessoa presa será registrada, preferencialmente, em mídia, 

dispensando-se a formalização de termo de manifestação da pessoa presa ou do 
conteúdo das postulações das partes, e ficará arquivada na unidade responsável 
pela audiência de custódia.  

II - Concluída a audiência de custódia, cópia da sua ata será entregue à pessoa presa 
em flagrante delito, ao Defensor e ao Ministério Público, tomando-se a ciência de 
todos, e apenas o auto de prisão em flagrante, com antecedentes e cópia da ata, 
seguirá para livre distribuição.  

III - O termo da audiência de custódia será apensado ao inquérito ou à ação penal.  
IV - Os registros das lesões poderão ser feitos em modo fotográfico ou audiovisual, 

respeitando a intimidade e consignando o consentimento da vítima. 

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

 
26ª QUESTÃO - Marque a alternativa CORRETA em relação aos diferentes estados de 
prontidão previstos no Caderno Doutrinário 1 - Intervenção Policial, Processo de 
Comunicação e Uso de Força (Manual Técnico-Profissional n. 3.04.01/2013-CG): 
 
A. (    ) No estado de alarme, o policial militar detecta um problema e está ciente de 

que um confronto é provável. Embora ainda não haja necessidade imediata 

de reação, o policial militar se mantém vigilante, identifica se há alguém que 

possa representar uma ameaça que exija uso de força e calcula o nível de 

resposta adequado. É representado pela cor laranja.   

B. (    ) No estado de pânico, o risco é real e uma resposta do Policial Militar é 

necessária. É importante focalizar a ameaça (atenção concentrada no 

problema) e ter em mente a ação adequada para controlá-la, com 

intervenção verbal, uso de técnicas de menor potencial ofensivo ou força 

potencialmente letal, conforme as circunstâncias exigirem. É representado 

pela cor vermelha.  

C. (    ) No estado de alerta, temos a distração do policial militar em relação ao que 

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

Pode ser ocasionado por crença na ausência de perigo ou mesmo por 

cansaço. É representado pela cor branca. 

D. (    ) No estado de atenção, o policial militar está atento, precavido, mas não está 

tenso. Apresenta calma, porém, mantém constante vigilância das pessoas, 

dos lugares, das coisas e ações ao seu redor por meio de uma observação 

multidirecional e da atenção difusa (em 360º). É representado pela cor 

amarela.  
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27º QUESTÃO – Leia o trecho do histórico do REDS abaixo: 
              

 
Avaliando somente a circunstância narrada pela guarnição e tendo em vista os 
procedimentos para o disparo de arma de fogo previstos no Manual Técnico-
Profissional n. 3.04.01 – Caderno Doutrinário 1, marque a alternativa CORRETA: 
 
A. (    ) A guarnição agiu de forma errada ao socorrer os infratores sem aguardar a 

perícia técnica chegar ao local considerando que, havendo feridos letais 
(exceto policiais militares) em consequência do disparo de arma de fogo, 
proceder-se-á ao socorro somente após perícia técnica.  

B. (    ) A guarnição agiu conforme a norma permite. O disparo de arma de fogo 
contra a pessoa é um procedimento excepcional. A regra geral é não atirar. 
Atirar constitui a última opção e ocorrerá quando os outros meios se mostrem 
ineficazes e não garantirem, de nenhuma maneira, que a vida em risco possa 
ser preservada.  

C. (    ) A guarnição agiu de forma contrária a norma, pois o policial militar, antes de 
disparar sua arma de fogo, deve, sempre, abrigar-se, identificar como policial 
militar, mesmo estando fardado, e advertir sobre a possibilidade de disparar 
a arma de fogo.  

D. (    ) A guarnição, embora tenha seguido a norma, não deveria efetuar os disparos 
já que o mais recomendável é distanciar-se do veículo em fuga e, mesmo 
que o perca de vista, adotar medidas operacionais para efetuar o cerco e o 
bloqueio. 

 

28ª QUESTÃO - “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 à sua volta. Este deslocamento, devido ao pouco desgaste físico, 

permite percorrer grandes distâncias e empenho em jornadas prolongadas.” 

 

Marque a alternativa CORRETA em relação ao conceito acima, que versa sobre os 

tipos de deslocamentos a pé previstos no Caderno Doutrinário 2 - Tática Policial, 

Abordagem a Pessoas e Tratamento às Vítimas (Manual Técnico-Profissional n. 

3.04.02/2013-CG):  

A. (    ) Deslocamento normal.  

B. (    ) Deslocamento rápido.  

C. (    ) Deslocamento lento.  

D. (    ) Deslocamento por rastejo.  
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29º QUESTÃO – Observe a cena abaixo:  
 

 
 

Tendo em vista o contido no Manual Técnico-Profissional n. 3.04.02 – Caderno 

Doutrinário 2 e analisando a imagem, marque a alternativa CORRETA. 

 

A. (    ) Trata-se de um esquema tático de aproximação com 3 policiais militares, 

sendo o número 1 segurança, o número 2 o revistador e o número 3 o 

comandante. O abordado está na posição de contenção em pé, sem apoio. 

Sendo submetido a uma busca completa. 

B. (    ) Trata-se de Tática de Avanço Triangular (TAT) com 3 policiais militares, 

sendo o número 1 o verbalizador, o número 2 o revistador e o número 3 o 

segurança. O abordado está na posição de contenção em pé, sem apoio. 

Sendo submetido a uma busca completa. 

C. (    ) Trata-se de um esquema tático de aproximação com 3 policiais militares, 

sendo o número 1 o verbalizador, o número 2 o revistador e o número 3 o 

segurança. O abordado está na posição de contenção em pé, sem apoio. 

Sendo submetido a uma busca minuciosa.  

D. (    ) Trata-se de Tática de Avanço Triangular (TAT) com 3 policiais militares, 

sendo o número 1 segurança, o número 2 o revistador e o número 3 o 

comandante. O abordado está na posição de contenção em pé, sem apoio. 

Sendo submetido a uma busca minuciosa. 
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30ª QUESTÃO - Marque a alternativa INCORRETA em relação ao Caderno Doutrinário 
n. 3, que versa sobre a Blitz Policial (Manual Técnico-Profissional n. 3.04.03/13-CG): 
 
A. (    ) O tempo previsto para a execução da blitz policial será o suficiente para 

alcançar o objetivo sem comprometer a qualidade das operações policiais. 

Conforme avaliação feita pelo Comandante da operação, no local, o tempo 

poderá ser redefinido, desde que autorizado pelo Coordenador do 

Policiamento da Unidade ou pela Supervisão ou pelo Comandante da 

Fração.  

B. (    ) Caso o comandante da operação blitz decida pela alteração do local e do 

horário previamente estabelecido, solicitará autorização ao coordenador do 

policiamento, dará ciência à Sala de Operações da Unidade e fará constar no 

relatório quais os fatores que contribuíram para a tomada de tal decisão, 

remetendo-o à Seção de Emprego Operacional para planejamentos 

posteriores.  

C. (    ) Nos casos de condições climáticas adversas, a operação blitz não poderá ser 
adiada, suspensa ou cancelada, pois nessa situação, os resultados 
esperados em relação aos aspectos preventivos e repressivos serão 
comprometidos.  

D. (    ) O local e o horário de instalação da blitz policial são aspectos importantes a 

serem observados no planejamento da operação. O local não pode ser 

escolhido aleatoriamente e deve ser definido a partir de dados obtidos na 

análise criminal e em conformidade com as metas estabelecidas.  

 
31ª QUESTÃO - Marque a alternativa CORRETA acerca do Caderno Doutrinário n. 05, 

que versa sobre as escoltas na PMMG:  

 

A. (    ) Devido ao sigilo das escoltas realizadas pela PMMG, o responsável por ela 

não deverá anunciar ao Centro Integrado de Comunicações Operacionais 

(CICOp) os dados pessoais do conduzido e todos os deslocamentos a serem 

feitos, além de outras observações pertinentes.  

B. (    ) Durante a escolta, a busca pessoal deverá ser aplicada em qualquer 

circunstância, seja nas escoltas de dignitários, bens e valores e testemunhas 

ameaçadas.  

C. (    ) Busca completa é uma modalidade de busca pessoal, normalmente utilizada 

durante as abordagens diárias, em que o policial militar busca objetos, armas 

que possam vir a gerar danos ao próprio preso, bem como aos policiais 

militares. É indicada para as conduções de preso. 

D. (    ) Escoltas de Dignitários incluem as escoltas de autoridades dos poderes 

constituídos, eclesiásticos, personalidades de destaque da sociedade civil, 

artistas de repercussão nacional, equipes desportivas e seleções nacionais. 
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32ª QUESTÃO - Analise as assertivas abaixo acerca da Diretriz para a Produção de 

Serviços de Segurança Pública n. 3.01.06/2011-CG, de 18/03/2011, que versa sobre os 

componentes do conceito de Polícia Comunitária: 

 

I - A Filosofia de Polícia Comunitária pode ser definida como o estudo geral sobre a 

natureza das coisas e suas relações entre si, ou ainda, como uma forma de 

compreender e pensar sobre determinado assunto.  

II - Qualidade de vida é o conjunto de condições ou situações que delineiam o viver e o 

conviver do cidadão na comunidade.  

III - A parceria é a arte de usar os meios disponíveis ou as condições que se 

apresentam para atingir determinados objetivos, ou também, forma de fazer, de 

utilizar recursos para atingir certa finalidade.  

IV - A estratégia pode ser definida basicamente como uma questão levantada para 

consideração, discussão, decisão ou busca de solução.  

 

Estão CORRETAS as assertivas: 

 

A. (    ) I, e III, apenas. 

B. (    ) I e II, apenas. 

C. (    ) II e IV, apenas. 

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

 
33ª QUESTÃO - Marque a alternativa CORRETA em relação à Instrução n. 

3.03.21/2017-CG, de 20/09/17 - Base de Segurança Comunitária: 

 

A. (    ) O Comandante de Setor poderá realizar reuniões, inclusive com lideranças 

comunitárias, na própria Base, quando a quantidade de pessoas assim o 

permitir, visando conhecer as demandas de Segurança Pública da 

comunidade local e, especialmente, recolher informações sobre segurança 

pública e defesa social.  

B. (    ) A Base, que atuará diariamente, será constituída por 01 (uma) viatura tipo 

van, composta por 03 (três) policiais militares que serão responsáveis, 

basicamente, pela operação do videomonitoramento, atendimento ao público 

e confecção de REDS.  

C. (    ) Durante o turno, a Base permanecerá no local previamente definido, sendo 

os deslocamentos autorizados de acordo com o previsto no cartão-programa 

diário, conforme avaliação do Comandante da Base.  

D. (    ) Fazem parte da equipe, além da Base em veículo Van, outros 02 (dois) 

policiais militares em viatura 04 rodas, que complementarão o efetivo, 

executando o patrulhamento preventivo no setor, de acordo com cartão-

programa confeccionado e atualizado pelo Comandante de Setor.  
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34ª QUESTÃO - “Serviço cujas Guarnições são integradas por 03 (três) ou 04 (quatro) 

policiais militares em veículos de quatro rodas, com emprego em áreas de risco, 

aglomerados/vilas, mediante planejamento contido em cartão-programa e treinamento 

específico, cujo trabalho consista em ações de polícia preventiva e de reação 

qualificada. Tem como objetivo principal a prevenção do crime de homicídio nessas 

localidades, além de monitorar o contexto social, proporcionar segurança aos 

moradores, resgatar/consolidar a credibilidade da comunidade local da Polícia Militar e 

evitar que a população tenha sua rotina modificada por imposição de pessoas ou 

grupos envolvidos na criminalidade.” 

 

Marque a alternativa CORRETA em relação ao serviço anteriormente referenciado, 

conforme estabelecido na Resolução n. 4.605, de 28/09/2017, que dispõe sobre o 

Portfólio de Serviços da Polícia Militar de Minas Gerais:  

 

A. (    ) Radiopatrulhamento (Rp).  

B. (    ) Patrulha de Operações (Pop).  

C. (    ) Tático Móvel (TM).  

D. (    ) Grupo Especial de Policiamento em Área de Risco (GEPAR).  

 

 

35º QUESTÃO – O Tenente PM “T” foi designado para comandar o Pelotão PM com 

responsabilidade territorial de uma cidade do interior de Minas Gerais. O Comandante 

de Companhia informou ao referido oficial que a cidade estava enfrentando um 

problema relacionado ao aumento da oferta de drogas. O Tenente PM “T” consultou o 

contido na Instrução n. 3.01.03/2013 – CG, e ao verificar respostas ao problema de 

drogas em mercados abertos, especificamente na prevenção direta a oferta de drogas 

encontrou diversas respostas. Tendo em vista a referida norma, marque a alternativa 

CORRETA que contém resposta relacionada a prevenção direta a oferta de drogas. 

 

A. (    ) Resposta: Retirar telefones públicos. 

  Como funciona: Obstaculariza a comunicação entre os traficantes e os 

compradores. 

B. (    ) Resposta: Recuperação dos espaços públicos. 

  Como funciona: Promove o uso legítimo de espaços, inibindo a presença do 

tráfico de drogas. 

C. (    ) Resposta: Apreensão de drogas escondidas.  

  Como funciona: Eleva o custo do tráfico de drogas devido à perda do 

produto, o que pode desanimar o tráfico na área ou levantar o preço das 

drogas e, por sua vez, reduzir a demanda. 

D. (    ) Resposta: Criar um álbum de fotografias das pessoas já presas com drogas. 

  Como funciona: Subsidia informações de segurança pública para futuras 

operações policiais.  
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36ª QUESTÃO - Analise as assertivas abaixo acerca da Diretriz n 3.02.05/2014 – CG, 

que regula a mobilização social, estruturação e funcionamento dos Conselhos 

Comunitários de Segurança Pública no âmbito da PMMG: 

 

I -   Nos municípios que possuírem mais de uma sede de Cia PM em uma mesma 

região conturbada, deve existir um CONSEP relacionado a cada subárea de Cia 

PM. 

II -   A criação de CONSEP é iniciativa na qual deve concorrer a Liderança Comunitária 

com o apoio de cada Comandante de Companhia, podendo esse apoio ser, nas 

frações destacadas, atribuído até o nível de Comandante de Subdestacamento.  

III -   O processo de dissolução do CONSEP será o previsto no Estatuto, conforme 

interesse da comunidade envolvida. O Comandante local trabalhará sempre no 

sentido de mobilizar a comunidade e evitar a dissolução. 

IV -    Militares da ativa somente poderão exercer junto aos CONSEP a função de 

Conselheiro Técnico.  

 

Estão CORRETAS as assertivas: 

 

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

B. (    ) Todas estão corretas. 

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

D. (    ) I e IV, apenas. 

 

37ª QUESTÃO - Marque a alternativa CORRETA em relação Memorando n. 

30.669.2/15-EMPM, que versa sobre filmagem de ocorrência policial e divulgação de 

imagem de terceiros. 

 

A. (    ) A prática de filmagem por policiais militares de suas atuações em ocorrências 

policiais é um ótimo artifício para resguardar a ação policial-militar quando de 

infundadas denúncias.  

B. (    ) O policial militar deve utilizar de todos os recursos e possibilidades possíveis 

para o registro de imagens das ocorrências atendidas, mesmo que isso 

possa eventualmente comprometer sua própria segurança e de terceiros, 

pois o registro de imagens das ocorrências é de suma importância para a 

ratificação do flagrante delito. 

C. (    ) O uso de dispositivo de filmagem de mãos livres pode ser usado no serviço 

operacional, sem qualquer restrição em relação ao modelo e cor, no entanto 

após prévia avaliação e autorização do Comandante da respectiva UEOp. 

D. (    ) Apesar do direito de imagem não estar protegido na Constituição Federal, é 

imprescindível que o policial militar tenha consciência da sua importância.  
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38ª QUESTÃO - Analise as assertivas abaixo acerca da Instrução n. 3.03.22/2017 - CG, 
de 28/09/17, que estabelece procedimentos básicos de estacionamento e 
posicionamento de viaturas e da guarnição policial militar: 
 
I - Sempre antes de estacionar, a Guarnição deverá verificar se há espaço adequado 

para a viatura e se o local oferece segurança aos policiais militares.  

II - Nos centros comerciais com grande aglomeração de pessoas, a guarnição deverá 

estacionar nos locais de acessibilidade para deficientes físicos e visuais, tais como 

rampas de acesso, piso tátil e vagas reservadas, por tratarem-se de locais 

estratégicos.  

III - O estacionamento da viatura não deve atrapalhar ou contribuir para congestionar a 

fluidez do trânsito.  

IV - No interior dos aquartelamentos, deverá ser priorizado o estacionamento de 

veículos particulares em detrimento aos veículos oficiais. 

 
Estão CORRETAS as assertivas: 
 
A. (    ) I, II e II, apenas. 

B. (    ) I e III, apenas. 

C. (    ) II e IV, apenas. 

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

 
39ª QUESTÃO: Dentre os módulos que integram o Sistema Integrado de Defesa Social 
(SIDS), previstos na Diretriz Geral para Emprego Operacional da PMMG -DGEOp n. 
3.01.01/16-CG, de 18/09/2016, que regula o emprego operacional da Polícia Militar de 
Minas Gerais, marque a alternativa INCORRETA:   
A. (    ) O Armazém de Informações do SIDS tem por finalidade permitir a extração 

de dados e geração de relatórios e análises estatísticas, tendo como fonte o 

módulo REDS. Esta aplicação é disponibilizada para todas as Unidades do 

Estado, mediante treinamento dos usuários. 

B. (    ) O Módulo de Escala de Serviço é uma ferramenta de aplicação, por meio dos 

recursos de navegador de internet, acessível a todas as Unidades da 

Corporação, sendo composto de ferramentas voltadas à confecção de 

escalas de serviços que visam a integração e a modernização da gestão de 

pessoas dos órgãos que compõem o Sistema Integrado de Defesa Social.  

C. (    ) O Módulo de Gestão do Atendimento de Ligações de Emergência (GALE), 
destina-se ao registro informatizado das ocorrências policiais e de sinistros, 
levadas ao conhecimento das Polícias Militar e Civil e do Corpo de 
Bombeiros Militar de Minas Gerais.  

D. (    ) O Módulo de Controle do Atendimento e Despacho de Chamada de 

Emergência e Atividades Operacionais (CAD) tem por objetivo fornecer uma 

interface gráfica para apoiar a todos os envolvidos no atendimento e 

despacho de recursos em chamadas de emergência ou atividades 

operacionais relacionadas aos órgãos de emergência policial e de bombeiros 

que compõem o SIDS. 
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40º QUESTÃO – Observe o trecho da reportagem abaixo:  
 

           
 
Extraído de: https://exame.abril.com.br/brasil/pm-e-mais-confiavel-em-mg-e-policia-civil-no-df-veja-lista/ Acesso em 18/06/2018. 

 
O comportamento operacional da PMMG é um fator importante para a construção da 

confiança entre as pessoas e a Instituição. Nestes termos a Diretriz n. 3.01.01/2016 - 

DGEOp traz pressupostos e orientações procedimentais básicas para emprego 

da PMMG. Marque a alternativa CORRETA que traz pressupostos e normas 

procedimentais para emprego, previstos na diretriz citada:  

 

A. (    ) Planejamento das intervenções policiais – Não se admite a ação de uma 

fração da Policia 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.   

B. (    ) Qualidade dos serviços prestados – A qualidade do serviço deve ser aferida 

imaginando o que a população deseja da Polícia Militar. A Instituição deve se 

preocupar com o “produto” oferecido.  

C. (    ) Patrulhamento dirigido – O patrulhamento dirigido se desenvolve antes, 

durante e após a eclosão do delito a partir da análise dos mapas criminais 

geoprocessados e informações de segurança pública.   

D. (    ) Autoridade policial militar – O militar, no exercício de suas funções 

constitucionais, isoladamente ou não, é agente da autoridade policial. Essa 

autoridade decorre do poder/dever do exercício das atividades de polícia 

ostensiva.   

  

https://exame.abril.com.br/brasil/pm-e-mais-confiavel-em-mg-e-policia-civil-no-df-veja-lista/
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