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

QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE PARA O ANO DE 2018 

 

EAP/2018 – 1º TEN QOS 
(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 

 



 
EXAME DE APTIDÃO PROFISSIONAL – EAP 2018 – 1º TEN QOS 

 

 
  CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO – A BUSCA PELA EXCELÊNCIA EM CONCURSOS.                       2 

1ª QUESTÃO – Considerando as transgressões disciplinares previstas na Lei Estadual 
n. 14.310/2002, que dispõe sobre o Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado 
e Minas Gerais (CEDM), marque a alternativa CORRETA: 
 
A. (    ) Transgressão disciplinar é toda ofensa concreta aos bens juridicamente 

tutelados pelo Código Penal Militar.  
B. (    ) Estar classificado no conceito disciplinar “C”, no momento do cometimento da 

transgressão disciplinar, trata-se de circunstância agravante. 
C. (    ) O cometimento de transgressão disciplinar por falta de experiência no serviço 

trata-se de causa de justificação prevista no CEDM. 
D. (    ) O simples ato de comparecer fardado a manifestação ou reunião de caráter 

político partidário não é considerado como transgressão disciplinar, quando o 
militar estiver de folga. 

 
2ª QUESTÃO – Sobre as sanções disciplinares previstas no CEDM, marque a 
alternativa CORRETA: 
 
A. (    ) Do somatório de pontos decorrentes do julgamento de transgressão 

disciplinar que resultar na perda de 20 pontos do Conceito Disciplinar, poderá 
ser aplicada sanção de suspensão, de até três dias. 

B. (    ) Durante o cumprimento de sanção disciplinar de suspensão, o militar perderá 
todas as vantagens e direitos decorrentes do exercício do cargo, encargo ou 
função, inclusive a remuneração equivalente aos dias de suspensão. 

C. (    ) No caso de aplicação e ativação de sanção disciplinar de advertência, não 
ocorrerá perda de pontos no Conceito Disciplinar. 

D. (    ) Ao militar sancionado com uma sanção de prestação de serviço, poderá ser 
atribuída tarefa, preferencialmente de natureza operacional, fora de sua 
jornada habitual, correspondente a até três turnos de serviço semanais, que 
não excedam a oito horas, sem remuneração extra. 

 
3ª QUESTÃO – As promoções na carreira policial militar estão previstas na Lei Estadual 
5.301/1969, que contém o Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais. Sobre o 
tema referido, marque a alternativa CORRETA: 
 
A. (    ) O resultado do Exame de Aptidão Profissional (EAP) não alterará a ordem de 

classificação por antiguidade. 
B. (    ) O ano-base dos Oficiais do Quadro de Oficiais de Saúde (QOS-PM) será o 

ano de nomeação para o posto de 2º Tenente. 
C. (    ) Não preencherá requisito para promoção o Oficial classificado no conceito 

“B”, com qualquer pontuação negativa. 
D. (    ) O Oficial que se encontrar licenciado para tratamento da própria saúde, por 

períodos contínuos ou não, a cada ano completado, contado o tempo de 
arredondamento, será remanejado para turma posterior e terá seu ano-base 
alterado. 
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4ª QUESTÃO – O Adicional de Desempenho (ADE) constitui vantagem remuneratória, 
concedida mensalmente ao militar que tenha ingressado na Instituição após a 
publicação da Emenda à Constituição n. 57, de 15 de julho de 2003. Para sua 
concessão, há necessidade de cumprir os requisitos previstos na Lei Estadual 
5.301/1969, que contém o Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais, 
principalmente aqueles relacionados à Avaliação de Desempenho Individual (ADI). Com 
base no estatuto mencionado, marque a alternativa CORRETA: 
 
A. (    ) Os valores máximos do ADE correspondem a um percentual da remuneração 

básica do militar, estabelecido conforme o total de anos de efetivo serviço 
prestado à PMMG. 

B. (    ) O ADE, diferente do que ocorre com os quinquênios administrativos, não 
será incorporado aos proventos do militar quando de sua transferência para a 
inatividade. 

C. (    ) O militar que não for avaliado por estar totalmente afastado por mais de 
cento e vinte dias de suas atividades devido a problemas de saúde, que não 
sejam decorrentes de acidente de serviço ou moléstia profissional, terá o 
resultado de sua ADI fixado em 70% (setenta por cento), enquanto perdurar 
essa situação. 

D. (    ) São fatores de avaliação da ADI a Avaliação Anual de Desempenho e 
Produtividade (AADP), o Conceito Disciplinar e nota obtida no último curso 
de formação. 

 
5ª QUESTÃO – Conforme previsto no Manual de Processos e Procedimentos 
Administrativos das Instituições Militares de Minas Gerais (MAPPA), criado pela 
Resolução Conjunta n. 4.220, de 28 de junho de 2012, a perícia psicopatológica será 
realizada no curso dos Processos Demissionários, sempre que for considerada 
necessária.  Sobre o tema referido, marque a alternativa CORRETA: 
 
A. (    ) A perícia psicopatológica visa resguardar, primordialmente, o interesse do 

acusado, haja vista que, conforme seu resultado, poderá ensejar no imediato 
arquivamento do processo. 

B. (    ) A Autoridade Militar ou o encarregado/presidente do processo não poderão 
apresentar à Junta Central de Saúde (JCS) quesitos complementares, além 
dos quesitos Oficiais definidos em norma própria. 

C. (    ) A ausência do militar a ser periciado, no dia e local designado para a 
realização da perícia psicopatológica, não poderá ser considerada como ato 
de desobediência, considerando o princípio da não autoincriminação. 

D. (    ) A licença e/ou internação de militares acusados, por si só, inviabiliza a 
realização da perícia psicopatológica. 
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6ª QUESTÃO – Considerando o disposto no MAPPA, sobre a Comunicação Disciplinar, 
marque a alternativa CORRETA: 
 
A. (    ) A Comunicação Disciplinar deverá ser apresentada no prazo de 05 (cinco) 

dias úteis, contados da observação ou do conhecimento do fato, sendo que a 
inobservância deste prazo não acarreta a inviabilidade do seu 
processamento perante a Administração Militar. 

B. (    ) Os Oficiais do Quadro de Oficiais de Saúde (QOS) estão desobrigados de 
levar ao conhecimento da autoridade competente a informação sobre prática 
de transgressão disciplinar, considerando o sigilo profissional. 

C. (    ) A falta de testemunhas é fator impeditivo para que o fato seja comunicado, 
considerando o consequente arquivamento do feito por insuficiência de 
provas. 

D. (    ) É cabível a Comunicação Disciplinar feita contra militar possuidor de 
precedência hierárquica em relação ao comunicante, acerca de ato ou fato 
contrário à disciplina militar. 

 
7ª QUESTÃO – Com base na Resolução Conjunta n. 4.278/2013, que dispõe sobre 
Perícias, Licenças e Dispensas Saúde na PMMG e no CBMMG, complete as lacunas 
com as opções a seguir:  
 
A reforma por incapacidade laborativa plena, definitiva e declarada será verificada após 
___________ de afastamento do serviço ou de licença continuada para tratamento de 
saúde, ainda que por moléstia curável, salvo quando a incapacidade for decorrente de 
serviço, caso em que esse prazo será de ___________.  
 
Marque a alternativa que contém a sequência CORRETA de preenchimento das 
lacunas: 
 
A. (    ) Um ano; três anos. 
B. (    ) Dois anos; um ano. 
C. (    ) Um ano; dois anos. 
D. (    ) Dois anos; três anos.  

 
 
 
8ª QUESTÃO – Conforme a Resolução Conjunta n. 4.278/2013, complete a lacuna com 
uma das opções a seguir:  
 
A internação em clínica, comunidade terapêutica, instituições de saúde e ONG, que não 
satisfizerem os critérios adotados para internação hospitalar, somente será autorizada 
para afastamento do serviço e atividade policial ou bombeiro militar, mediante 
concessão de licença saúde pelo _________________, dentro das suas atribuições.  
 
Marque a alternativa que contém o CORRETO preenchimento da lacuna: 
 
A. (    ) Diretor de Saúde. 

B. (    ) Diretor do IPSM.  

C. (    ) Oficial médico do NAIS ou pelas JMS.  

D. (    ) Oficial médico do NAIS ou pelo oficial psicólogo do NAIS. 
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9ª QUESTÃO – Segundo a Resolução Conjunta n. 4.278/2013, marque a alternativa 
CORRETA:  
 
 
A. (    ) Somente o oficial médico tem prerrogativa para concessão de licença e 

dispensa saúde, precedida ou não de avaliação pericial.  

B. (    ) Durante a gestação, a militar será acompanhada periodicamente pela 
comissão de ajustamento funcional da Unidade.  

C. (    ) Será homologado o atestado apresentado fora do prazo previsto (no mesmo 
dia ou até o primeiro dia útil subsequente ao de sua emissão) somente com 
autorização do Presidente da JCS. 

D. (    ) É atribuição do oficial psicólogo do NAIS determinar a capacidade laborativa 
do militar periciado, tanto após o término da licença saúde, quanto após a 
concessão ou homologação de dispensa saúde. 

 
10ª QUESTÃO – De acordo com a Resolução n. 3.524/2000, que dispõe sobre o 
Atestado de Origem na PMMG (AO), analise as assertivas abaixo:  
 

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

B. (    ) III e IV apenas. 

C. (    ) I, II e III apenas. 

D. (    ) Todas as assertivas estão corretas. 

 

 
 

I -  Caso não seja instaurado o AO, o motivo será circunstanciado na Comunicação de 

Acidente (CAc) ou em ato administrativo do Comandante, com publicação em 

Boletim Interno (BI) da Unidade e registro no Prontuário Médico de SAS (NAIS). A 

CAc, neste caso, será arquivada na Pasta Funcional do acidentado. 

II -  Verificada a necessidade de instauração de AO, o Oficial Médico preencherá o 

Laudo Descritivo da Lesão (LDL) e o remeterá ao Comandante, junto com a 

Comunicação de Acidente (CAc). 

III -  Em caso de acidente de natureza odontológica, o Laudo Descritivo da Lesão (LDL) 

deverá ser preenchido pelo Oficial Cirurgião Dentista da SAS (NAIS). Se do 

acidente resultar também lesão em outra parte do corpo do acidentado, o  LDL 

será preenchido pelo Oficial Cirurgião Dentista e pelo Oficial Médico. 

IV -  Não havendo Oficial Médico ou Oficial Cirurgião Dentista na SAS (NAIS) da 

Unidade, os procedimentos que lhes competem serão adotados por oficial da 

mesma categoria da SAS (NAIS) mais próxima ou do HPM/COdont.  
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11ª QUESTÃO - Conforme a Resolução n. 3.524, que dispõe sobre o Atestado de 
Origem, enumere a segunda coluna de acordo com a primeira, e ao final, responda o 
que se pede:  
     
1. Lesão Grave (    ) Aceleração do parto. 
2. Lesão Gravíssima (    ) Aborto. 
 (    ) Risco de vida. 
 (    ) Enfermidade incurável. 
 (    ) Licença-saúde acima de 30 dias. 
 (    ) Inutilização de membro. 
 
Marque a alternativa que contém a sequência CORRETA de respostas, na ordem de 
cima para baixo:  
 
A. (    ) 1, 1, 2, 2, 2, 1. 
B. (    ) 2, 1, 2, 1, 1, 2. 
C. (    ) 1, 2, 1, 2, 2, 1. 
D. (    ) 1, 2, 1, 2, 1, 2. 

 
 
12ª QUESTÃO – Conforme previsto na Resolução Conjunta n. 4.278/2013, a 

periodicidade da avaliação do militar afastado de serviço por motivo de licença-saúde 
ou do militar dispensado, pelo médico do NAIS, oficial ou civil, será: 
 

Estão CORRETAS as seguintes assertivas:  
 
A. (    ) Todas as assertivas estão corretas.  

B. (    ) I e III apenas. 

C. (    ) II, III e IV apenas. 

D. (    ) I, II e IV apenas. 

 
 
13ª QUESTÃO – Segundo a Resolução de Saúde n. 4.449/2016, que estabelece 
critérios para o Programa de Saúde Ocupacional do Policial Militar/PMMG, é 
CORRETO afirmar que a periodicidade de avaliação odontológica será de 01 (um) ano, 
para militares que apresentarem as seguintes doenças, lesões e condições de risco: 

 
A. (    ) Etilismo e queilite actínica grave. 
B. (    ) Má higiene oral e hiperceratose. 
C. (    ) Doença periodontal não ativa e tabagismo. 
D. (    ) Má higiene oral e idade igual ou superior a 40 (quarenta) anos. 

I -  Diariamente, nos casos de dispensas e licenças em que o médico entender 
conveniente. 

II -  Quinzenalmente, nos casos de licença saúde superior a trinta dias. 

III -  Mensalmente, nos casos de dispensa saúde temporária até noventa dias. 
IV -  Anualmente, devendo a primeira avaliação ocorrer seis meses após a data de 

emissão da Ata, nos casos de dispensa definitiva. 
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14ª QUESTÃO - De acordo com a Resolução de Saúde n. 4.449/2016 compete ao 
Núcleo de Atenção Integral à Saúde (NAIS):  

 
A. (    ) Encaminhar o planejamento anual do PSOPM, até o décimo dia útil do mês 

de janeiro, para a SEVIG-DS. 

B. (    ) Aperfeiçoar as estratégias criadas para a prevenção e a correção das 
condições adversas sobre a saúde da tropa.  

C. (    ) Elaborar uma lista de elementos e substâncias nocivas para a saúde 
ocupacional dos militares e divulgá-la anualmente para o conhecimento dos 
diversos setores da Unidade, com o objetivo de informar sobre as exposições 
ocupacionais e como preveni-las.      

D. (    ) Encaminhar, trimestralmente, para a AET ou equivalente a relação dos 
policiais militares agendados para o PSOPM e aqueles que já o realizaram 
no ano corrente. 

 

15ª QUESTÃO – Segundo a Resolução de Saúde n. 4.449/2016, a aplicação do 
questionário AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test), teste para identificação 
de problemas relacionados ao uso imoderado de álcool, será obrigatória nos policiais 
militares que responderam SIM no campo uso de bebida alcoólica. Marque “V” para a 
(s) assertiva (s) verdadeira (s) e “F” para a (s) falsa (s) e, ao final, responda o que se 
pede:  
  
 

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

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

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

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

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

 

 

(     )    Os policiais militares que preencheram o questionário AUDIT e se encontram 
nas zonas II ou III de risco, com periodicidade de 01 (um) ano,  submeter-se-ão 
ao exame de rastreamento de alcoolismo, através da dosagem sanguínea de 
Gama GT (gama-glutamiltransferase). 

(     ) Militares etilistas na zona II (8 a 15 pontos) necessitam de aconselhamento. 

(     ) O exame de rastreamento de alcoolismo e o questionário AUDIT serão 
procedimentos utilizados pelo oficial médico para detecção do uso nocivo de 
álcool, podendo ser solicitados outros exames complementares. 

(     ) O policial militar será encaminhado ao oficial psicólogo se, durante a avaliação 
médica, estiver enquadrado nas zonas de risco II, III ou IV do AUDIT. 
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16ª QUESTÃO – Marque a alternativa CORRETA. Conforme a Resolução de Saúde n. 
4.449/2016, que estabelece critérios para o Programa de Saúde Ocupacional do Policial 
Militar/PMMG (PSOPM), o policial militar será encaminhado ao oficial psicólogo se, 
durante a avaliação médica, apresentar:  
 
A. (    ) Satisfação no trabalho.  
B. (    ) Tabagismo.  
C. (    ) Etilismo, independente da Zona de risco do AUDIT.  
D. (    ) IMC (Índice de Massa Corporal) elevado.  
 

17ª QUESTÃO – De acordo com a Resolução Conjunta n. 41, de 05/10/2007, que 
regulamenta o Programa de Medicamentos de Uso Continuado e dá outras 
providências, complete as lacunas com as opções a seguir:  
 
Compete à Comissão de Padronização de Medicamentos revisar e propor, 
________________, nos meses de ______________, à Diretoria de Saúde, a inclusão, 
exclusão ou substituição de produtos farmacêuticos da relação. 
  
Marque a alternativa que contém a sequência CORRETA de preenchimento das 
lacunas: 
 
A. (    ) Trimestralmente; janeiro, abril, julho e outubro. 

B. (    ) Semestralmente; janeiro e julho. 

C. (    ) Trimestralmente; fevereiro, maio, agosto e novembro. 

D. (    ) Semestralmente; março e setembro.  

 

 
 
18ª QUESTÃO – Segundo o Manual de Biossegurança revisado, para utilização nos 
NAIS e demais Unidades, aprovado pela Instrução de Saúde n. 05, de 30/12/2014, o 
processo de destruição de todas as formas de vida microbiana, mediante aplicação de 
agentes físicos e/ou químicos, é denominado: 
 
A. (    ) Limpeza. 

B. (    ) Esterilização. 

C. (    ) Desinfecção de alto nível. 

D. (    ) Desinfecção de nível intermediário. 

 

 
19ª QUESTÃO – De acordo com o Manual de Biossegurança revisado, a doença que 
podemos prevenir com vacina e cuja sorologia positiva dispensa tratamento (uso de 
imunoglobulina) após acidente com sangue contaminado é: 
 
A. (    ) Hepatite B.  

B. (    ) Hepatite C.  

C. (    ) Tétano.  

D. (    ) Febre amarela.  
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20ª QUESTÃO – De acordo com a Resolução n. 4.266/2013, que dispõe sobre a 
aprovação do Regulamento da Diretoria de Saúde da PMMG (DS), enumere a segunda 
coluna de acordo com a primeira, relacionando as competências, e ao final, responda o 
que se pede: 
 
(1) GRS  (    ) Coordenar e controlar ações relativas ao Programa de 

Controle Médico de Saúde Ocupacional. 

(2)  NAIS                           (    ) Receber, expedir, controlar e arquivar documentos 

diversos. 

(3)  GRS e NAIS  (    ) Manter atualizada a legislação, dados estatísticos e 
documentos pertinentes. 

   (    ) Coordenar a distribuição, na sua área de abrangência, 
dos Equipamentos de Proteção Individual. 

   (    ) Coordenar e controlar os recursos humanos e logísticos. 

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

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

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

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

 
21ª QUESTÃO – Conforme a Resolução n. 4.266/2013 marque a alternativa CORRETA 
que contém as Unidades de Execução e Apoio Administrativo subordinadas à Diretoria 
de Saúde:  
 
A. (    ) JCS, HPM, COdont e CFARM. 

B. (    ) NAIS, GRS, JCS, HPM, COdont e CFARM. 

C. (    ) NAIS, GRS, HPM e COdont. 

D. (    ) JCS, HPM, COdont e GRS. 

 
 
22ª QUESTÃO – Com base na Instrução Conjunta de Saúde n. 01/12, que estabelece 
critérios para a aferição da produtividade individual das equipes multidisciplinares que 
atuam nos NAIS e dá outras providências, complete as lacunas com as opções a 
seguir:  
 
I - A equipe de saúde do NAIS deve estar prioritariamente empregada em sua 

atividade fim – atendimento _____________ e ocupacional de pacientes, bem como 
implementação de programas de prevenção e promoção à saúde. 

 
II - Convencionou-se que para cada __________ minutos de execução de 

procedimento de saúde será atribuído o peso 1 (um). Cada peso equivale a 
__________ ponto.  
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Marque a alternativa que contém a sequência CORRETA de preenchimento das 
lacunas: 
 
A. (    ) assistencial; 10 (dez); 1 (um).  

B. (    ) pericial dos militares; 10 (dez); 1 (um). 

C. (    ) assistencial; 15 (quinze); 0,5 (meio). 

D. (    ) pericial dos militares; 15 (quinze); 0,5 (meio). 

 
23ª QUESTÃO – De acordo com a Resolução n. 4.404/2015, que dispõe sobre controle 
da jornada de trabalho na PMMG, o período neutro é o espaço de tempo em que o 
militar está desobrigado do serviço, não sendo computado como jornada de trabalho e 
que não gera crédito ou débito de horas. Analise as assertivas abaixo e responda ao 
que se pede: 
  

 
 
 
 
 

Marque a alternativa CORRETA em relação ao que deve ser considerado como período 
neutro para fins de jornada de trabalho:  
 
A. (    ) Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas.  

B. (    ) Todas as assertivas estão corretas.  

C. (    ) Apenas as assertivas I e III estão corretas.  

D. (    ) Apenas as assertivas II e IV estão corretas. 

 
 
24ª QUESTÃO – Conforme disposto na Resolução Conjunta n. 01/2002, que dispõe 
sobre o Plano Diretor para a reformulação do Sistema de Saúde, marque “V” para a (s) 
assertiva (s) verdadeira (s) e “F” para a (s) falsa (s) e, ao final, responda o que se pede: 
 
O Conselho Gestor do Sistema de Saúde (CONGES) será constituído por:  
 
(    ) Diretor de Saúde (DS) e Diretor Técnico de Saúde (DTS). 
(    ) Coordenador das Atividades de Saúde do CBMMG. 
(    ) Diretor de Recursos Humanos do CBMMG (DRH). 
(    ) Diretor de Assistência e Benefícios (DAB) do IPSM. 
 
 

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

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

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

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

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

 

I -  Licença-saúde. 
II -  Sobreaviso sem acionamento. 
III -  Dispensa por luto. 
IV -  Férias-prêmio. 
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25ª QUESTÃO – Conforme a Instrução de Saúde n. 07/2013, que estabelece os 
horários de funcionamento das Unidades subordinadas à Diretoria de Saúde da PMMG 
e define as atividades destinadas aos encargos móveis dos oficiais de saúde, são 
considerados encargos móveis: 
   

Estão CORRETAS as seguintes assertivas:  
 
A. (    ) Todas as assertivas estão corretas.  

B. (    ) Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas.  

C. (    ) Apenas as assertivas I e II estão corretas.  

D. (    ) Apenas as assertivas III e IV estão corretas. 

 
 

26ª QUESTÃO – Segundo a Lei n. 10.366/1990, que dispõe sobre o Instituto de 
Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais, marque “V” para a (s) 
assertiva (s) verdadeira (s) e “F” para a (s) falsa (s) e, ao final, responda o que se pede: 
 

 
Marque a alternativa que contém a sequência CORRETA de respostas, na ordem de 
cima para baixo:  
 
A. (    ) F, V, V, V. 

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

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

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

 

 

 

I - Leitura de mensagem do Painel Administrativo; controle de mapa carga. 

II - Treinamento com arma de fogo; capacitação técnica. 

III - Treinamento Policial Básico (TPB); visita técnica ou reuniões à rede credenciada. 

IV - Estudo de caso clínico; participação ou designação em comissão de estudo. 

(     )    O pecúlio, devido ao dependente, por morte do segurado, terá seu valor fixado 

entre 1 ½  (uma e meia) e 3 ½ (três e meia) vezes o estipêndio de 

contribuição, proporcionalmente ao número de contribuições recolhidas. 

(     ) Pela morte presumida do segurado, declarada por autoridade judiciária e 

decorridos 9 (nove) meses de ausência, será concedida pensão, em caráter 

provisório, aos dependentes. 

(     ) A assistência básica é o conjunto  de procedimentos preventivos ou curativos 

indispensáveis à manutenção da saúde. 

(     ) Os valores das pensões serão reajustados simultaneamente, e nas mesmas 

proporções, com os reajustes de vencimento concedidos pelo Estado aos 

segurados. 
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27ª QUESTÃO – Segundo a Resolução Conjunta n. 07/1995, que dispõe sobre o Plano 
de Assistência à Saúde para a PMMG e IPSM, analise as assertivas abaixo e, ao final 
responda ao que se pede:  
 

 
Estão CORRETAS as seguintes assertivas:  
 
A. (    ) Todas as assertivas estão corretas. 
B. (    ) Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas.  
C. (    ) Apenas as assertivas II e III estão corretas.  
D. (    ) Apenas as assertivas I e IV estão corretas. 
 
 
28ª QUESTÃO – Considerando as disposições constitucionais que tratam dos militares 
estaduais, previstas na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, marque 
a alternativa CORRETA: 
 
A. (    ) O oficial da PMMG só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do 

oficialato ou com ele incompatível, por decisão de tribunal militar de caráter 
permanente, o que não pode ocorrer por ato do Comandante-Geral. 

B. (    ) É garantido ao militar estadual o direito à livre associação sindical. 
C. (    ) É vedada a acumulação remunerada de cargo de Oficial do Quadro de 

Oficiais de Saúde da PMMG (QOS) com outro cargo público privativo de 
profissional de saúde. 

D. (    ) Trata-se de um direito social dos militares estaduais o fundo de garantia do 
tempo de serviço. 

 
 
 
 
 
  

I - Os transplantes de órgãos serão considerados como Assistência Básica à 
Saúde, e somente serão autorizados quando realizados na Rede Orgânica. 

II - Escleroterapia em veias de membros inferiores será considerada assistência 
complementar, sem autorização do Supervisor de Saúde, observado o limite de 
10 (dez) sessões/mês por usuário. 

III - As despesas decorrentes da colocação de aparelho ortodôntico fixo serão 
custeadas diretamente pelo segurado, permanecendo apenas o financiamento, 
pelo Sistema, da manutenção e documentação. 

IV - Rede Contratada Especial compreende o conjunto de pessoas físicas e jurídicas 
autorizadas, através de contrato com a PMMG, à prestação de assistência à 
saúde, mediante aceitação de tabelas específicas. 
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29ª QUESTÃO – A Lei n. 13.491/2017 alterou o Código Penal Militar (CPM), instituído 

pelo Decreto-Lei n. 1.001, de 21 de outubro de 1969, dando nova redação ao seu artigo 

9º, que trata da definição de crime militar. Com base no CPM, marque a alternativa 

CORRETA: 

 

A. (    ) Os crimes militares, quando dolosos contra a vida e cometidos por militares 

contra civil, serão da competência da Justiça Militar. 

B. (    ) Os crimes previstos exclusivamente na lei penal comum, quando praticados 

por militar em situação de atividade, contra militar na mesma situação, 

estando ambos de folga, não são considerados crimes militares, desde que o 

autor não tenha atuado em razão da função.  

C. (    ) Um crime previsto exclusivamente em legislação penal comum é considerado 

como crime militar, quando praticado por policial militar em serviço ou 

atuando em razão da função contra civil. 

D. (    ) O crime definido de modo idêntico no CPM e na lei penal comum, praticado 

por militar de folga, não atuando em razão da função, em local sujeito à 

administração militar, não é considerado crime militar, quando a vítima for 

militar da reserva. 

 

 

30ª QUESTÃO – Analise as assertivas abaixo, relacionadas aos crimes militares 

tipificados no Código Penal Militar (CPM), instituído pelo Decreto-Lei n. 1.001, de 21 de 

outubro de 1969, e, com base na referida previsão legal, marque “V” para a(s) 

assertiva(s) verdadeira(s) e “F” para a(s) falsa(s) e, ao final, responda o que se pede: 

 

(    ) O crime de “oposição a ordem de sentinela” configura-se apenas quando a 

sentinela é superior hierárquico ou mais antigo que o militar que se opõe às 

suas ordens. 

(    ) O crime de “recusa de obediência” configura-se apenas quando a ordem do 

superior for sobre assunto ou matéria de serviço, ou relativamente a dever 

imposto em lei, regulamento ou instrução. 

(    ) O crime de “fuga de preso ou internado” configura-se quando o militar preso 

evade ou tenta evadir-se, usando de violência. 

(    ) Desacatar militar no exercício de função de natureza militar ou em razão dela 

configura-se como crime militar apenas quando a vítima for superior 

hierárquico do autor. 

 

Com base nas respostas anteriores, marque a alternativa que contém a sequência 

CORRETA de respostas de cima para baixo: 

 

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

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

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

D. (    ) V, V, F, V. 
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31ª QUESTÃO – Os crimes militares de peculato, corrupção e concussão, tipificados no 

Código Penal Militar (CPM), instituído pelo Decreto-Lei n. 1.001, de 21 de outubro de 

1969, são crimes contra a Administração Militar. Marque a alternativa CORRETA: 

 

A. (    ) A um 1º Tenente QOS, que tenha apropriado-se de dinheiro decorrente de 

pagamento indevido de diárias de viagem, recebido por erro de outrem 

durante a atividade de Supervisão Técnica, não pode ser atribuída a prática 

de crime militar, embora tenha violado o Código de Ética e Disciplina dos 

Militares. 

B. (    ) O Oficial QOS que recebe o pagamento de vantagem indevida, para realizar 

exame de saúde no Hospital da Polícia Militar, em pessoa não autorizada, 

comete o crime militar de “corrupção ativa”. 

C. (    ) O 1º Ten QOS que oferece dinheiro ou outra vantagem indevida, para que o 

Chefe da SRH não inclua o nome do Oficial QOS na escala de plantão do 

Hospital da Polícia Militar, pratica crime militar de “concussão”. 

D. (    ) O 1º Tenente QOS que exige diretamente para si vantagem indevida, em 

razão da função, comete o crime militar de “concussão”, ainda que esta 

vantagem não seja efetivamente recebida. 

 

 

 

32ª QUESTÃO – O Inquérito Policial Militar (IPM) é a apuração sumária de fato, que, 

nos termos legais, configure crime militar, e de sua autoria. Com base no Código de 

Processo Penal Militar (CPPM), instituído pelo Decreto-Lei n. 1.002, de 21 de outubro 

de 1969, marque a única alternativa CORRETA: 

 

A. (    ) Mesmo quando a infração penal não for, evidentemente, de natureza militar, 

a autoridade militar deverá instaurar o IPM quando a suspeita de autoria 

recair em militar. 

B. (    ) A designação de escrivão para o IPM caberá ao respectivo encarregado, se 

não tiver sido feita pela autoridade que lhe deu delegação para aquele fim, 

recaindo em 2º Tenente ou 1º Tenente, se o indiciado for Oficial, e em 

Sargento ou Sub-Tenente, nos demais casos. 

C. (    ) Não é atribuição do encarregado do IPM a adoção de medidas destinadas à 

proteção de testemunhas, peritos ou do ofendido, quando coactos ou 

ameaçados de coação que lhes tolha a liberdade de depor, ou a 

independência para a realização de perícias ou exames. 

D. (    ) O IPM não poderá ser instaurado a partir de requerimento da parte ofendida 

ou de quem legalmente a represente, considerando o princípio da 

imparcialidade da autoridade competente. 
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33ª QUESTÃO – Acerca da prisão em flagrante, prevista no Código de Processo Penal 

Militar (CPPM), instituído pelo Decreto-Lei n. 1.002, de 21 de outubro de 1969, marque 

a alternativa CORRETA: 

 

A. (    ) Um 1º Tenente pode dar voz de prisão em flagrante a um Capitão que tenha 

acabado de cometer um crime. 

B. (    ) Um militar encontrado, logo depois da ocorrência de um crime, com 

instrumentos, objetos, material ou papéis que façam presumir a sua 

participação no fato delituoso, não pode ser considerado em flagrante delito. 

C. (    ) A falta de testemunhas impedirá o auto de prisão em flagrante, devendo a 

autoridade instaurar imediatamente o inquérito policial militar. 

D. (    ) O relaxamento de prisão em flagrante, decorrente de manifesta inexistência 

de infração penal militar ou não participação da pessoa conduzida, somente 

poderá ser feito pela autoridade judiciária competente, não sendo possível ao 

Comandante da Unidade, a quem tiver sido apresentado o preso, relaxar a 

prisão. 

 

 

34ª QUESTÃO – Conforme disposto na Diretriz Geral para Emprego Operacional da 

PMMG – DGEOp n. 3.01.01/16-CG, “a hierarquia e disciplina, pilares da organização 

policial militar, são exercidas pela observância aos postos e graduações, à cadeia de 

comando e às autoridades organizacionais”. Com base na Diretriz mencionada, marque 

a alternativa CORRETA: 

 

A. (    ) A autoridade técnica ou funcional é definida como autoridade que possui o 

poder de comandamento e disciplinar sobre os órgãos subordinados. 

B. (    ) No nível tático da PMMG 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. 

C. (    ) O sistema operacional da PMMG é compreendido exclusivamente pelas 

Unidades de execução Operacional e demais frações subordinadas, 

envolvendo todos militares que estão na ponta da linha, em plena atividade 

operacional. 

D. (    ) A cadeia de comando é o conjunto de escalões e canais de comando, por 

intermédio dos quais as ações de comando são exercidas verticalmente, no 

sentido ascendente e descendente. 
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35ª QUESTÃO – Considerando as variáveis de policiamento ostensivo, previstas na 

Diretriz Geral para Emprego Operacional da PMMG – DGEOp n. 3.01.01/16-CG, 

relacione a segunda coluna de acordo com a primeira:  

 

(1) Tipo de policiamento que visa satisfazer as 
necessidades basilares de segurança da sociedade, por 
intermédio da presença real e potencial do policial 
militar, em contínuo contato com a comunidade. 
Contempla o esforço ordinário e o 1º esforço de 
recobrimento. 
 

(    ) Policiamento 
Especializado  
 

(2)  Tipo de policiamento voltado para a atuação em 
eventos de vulto e recobrimento em ocorrências de 
maior complexidade. Contempla o 2º e 3º esforços de 
recobrimento. 
 

(    ) Patrulhamento 

(3)  Atividade móvel de observação, fiscalização, 
reconhecimento, proteção ou mesmo de emprego de 
força, desempenhada pelo PM no posto. 

(    ) Policiamento 
Ostensivo 
Geral 
 

(4)  Atuação eventual e temporária dos meios operacionais, 

em face de acontecimento imprevisto, que exige 

remanejamento de recursos. 

 

(    ) Emprego 

extraordinário 

(5)  Atuação temporária dos meios operacionais, em 

eventos previsíveis que exijam esforço específico. 

(    ) Emprego 

especial 

 

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

cima para baixo. 

 

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

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

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

D. (   )  3, 2, 1, 4, 5. 
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36ª QUESTÃO – Com base nos pressupostos e orientações procedimentais básicas 
para emprego da PMMG, de acordo com o previsto Diretriz Geral para Emprego 
Operacional da PMMG – DGEOp n. 3.01.01/16-CG, marque a alternativa CORRETA: 
 
A. (    ) Por se tratar de um serviço público, a avaliação da qualidade do serviço 

prestado pela Polícia Militar, junto ao público externo, não se trata de 
pressuposto para emprego da PMMG, já que a manutenção da Instituição, a 
longo prazo, não depende da qualidade do serviço prestado. 

B. (    ) Ainda hoje, o pressuposto da rapidez do atendimento está diretamente 
relacionado à eficiência e eficácia das ações e operações a cargo da Polícia 
Militar, uma vez que o tempo decorrido entre o recebimento de uma 
solicitação e a transmissão da ocorrência a uma Unidade ou fração deve ser 
o mínimo necessário. 

C. (    ) A partir do ano de 2015, a setorização das atividades de polícia ostensiva e 
valorização das unidades básicas de policiamento, nas UEOp que possuem 
responsabilidade territorial, deixou de ser objetivo desejável para a atividade-
fim, considerando que a concentração de esforços em Unidades 
Especializadas demonstrou ser mais eficiente no combate ao crime 
organizado. 

D. (    ) A prevenção ativa consiste no desenvolvimento de atividades de atuação em 
ocorrências complexas ou potencialmente violentas, ou que por sua 
dimensão ou repercussão extrapolem a capacidade de atuação do 
policiamento ordinário. 

 
 
37ª QUESTÃO – Conforme disposto no Caderno Doutrinário 1 – Intervenção policial, 

verbalização e uso de força, aprovado pela Resolução n. 4.115, de 08/11/2010, a 

segurança do policial militar, na execução das suas tarefas, está diretamente 

relacionada ao seu preparo mental, que o coloca em um estado de prontidão, adequado 

para fazer uso da força. Com relação a estes estados de prontidão, marque a 

alternativa CORRETA: 

 

A. (    ) O estado de atenção é o estado de prontidão no qual o policial militar deve 
operar durante uma situação de normalidade (exemplo: patrulhamento 
ordinário), dando prioridade para a identificação de possíveis riscos. 

B. (    ) No estado de relaxamento o policial militar 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). 

C. (    ) No estado de atenção 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. 

D. (    ) O estado de alarme ocorre quando o policial militar se depara com uma 
ameaça para a qual não está preparado ou quando se mantém num estado 
de tensão por um período de tempo muito prolongado, ocasião em que seu 
organismo entra num processo de sobrecarga física e emocional. 
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38ª QUESTÃO – Conforme disposto no Caderno Doutrinário 1, a metodologia de 

avaliação de riscos compreende cinco etapas de análise da probabilidade da 

concretização do dano e de todos os aspectos de segurança que subsidiarão o 

processo de tomada de decisão em uma intervenção. Marque a alternativa CORRETA: 

 

A. (    ) A avaliação de possíveis resultados é dispensável, considerando que a 

análise prévia do custo-benefício da intervenção policial militar, diante da 

situação real de risco, pode prejudicar o princípio da oportunidade, além de 

violar o princípio da legalidade estrita. 

B. (    ) Não é possível afastar completamente o risco em uma intervenção policial 

militar, mas o preparo mental, o treinamento e a obediência às normas 

técnicas garantem uma probabilidade maior de sucesso. 

C. (    ) A análise das ameaças 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. 

D. (    ) Na análise das vulnerabilidades o policial militar deve obter informações 

sobre o agressor em potencial e dos envolvidos (idade, sexo, compleição 

física, estado emocional e psicológico, motivação para o ato, armas 

empregadas, trajetória criminal, registro anterior de agressão ou da ação 

contra policiais, entre outros). 

 

 

39ª QUESTÃO – O pensamento tático é norteado pelo quarteto área de segurança, 

área de risco, ponto de foco e ponto quente. Com base no Caderno Doutrinário 1  

marque a alternativa CORRETA: 

 

A. (    ) O Policial Militar nunca deve transpor a área de segurança e adentrar na 

área de risco, já que não é capaz de controlar totalmente as fontes de perigo 

que lá se encontram. 

B. (    ) Área de risco é área na qual a Polícia Militar tem o domínio da situação, não 

havendo, presumidamente, riscos à integridade física e à segurança dos 

envolvidos. É o espaço onde o policial militar deve, primeiramente, se colocar 

durante a intervenção, evitando se expor a perigos desnecessários. 

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

monitoramento específico e demandam imediata atenção do policial militar, 

uma vez que deles podem surgir ameaças que representem risco à 

segurança dos envolvidos. 

D. (    ) É perfeitamente possível monitorar mais de um ponto quente, ao mesmo 

tempo, pelo policial, desde que esteja no estado de alarme. 
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40ª QUESTÃO – Conforme disposto no Caderno Doutrinário 1, na relação cotidiana 

entre a Polícia Militar e a comunidade, a abordagem policial é a forma de intervenção 

policial mais comum, sendo executada em todos os níveis. Com relação aos 

fundamentos da abordagem policial à pessoa em atitude suspeita, previstos no referido 

manual técnico, marque a alternativa CORRETA: 

 

A. (    ) Segundo o fundamento da “surpresa” a abordagem deve caracterizar-se por 

medidas que dificultam a percepção do abordado em relação ao policial 

militar, sendo uma ação inesperada para o suspeito, surpreendendo-o e 

reduzindo seu tempo de reação. 

B. (    ) O fundamento da “ação vigorosa” dispõe que o policial militar, durante a 

abordagem policial, deve adotar postura imperativa, com ordens claras e 

precisas, sem necessidade de ser, ao mesmo tempo, cortês e educado com 

a pessoa em atitude suspeita. 

C. (    ) A coordenação e controle das atividades desenvolvidas devem ser 

descentralizadas durante a abordagem, de forma que cada policial militar 

seja responsável pela sua tarefa e função específica. 

D. (    ) A supremacia de força, vinculada ao fundamento da “segurança”, deve ser 

dispensada para salvaguardar o fundamento “surpresa”. 
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