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

QUADRO DE OFICIAIS ESPECIALISTAS PARA O ANO DE 2018 

 

EAP/2018 – 1º TEN QOE 
(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 – Considerando o que prevê a Lei n. 5.301/69, que contém o Estatuto 

dos Militares do Estado de Minas Gerais - EMEMG, marque a alternativa CORRETA: 

 

A. (    ) A função policial militar é exercida por oficiais e praças da Polícia Militar, com 

a finalidade precípua de restabelecer a ordem pública e segurança interna, 

através de ações de natureza exclusivamente policiais em todo o território do 

Estado. 

B. (    ) Os militares da reserva e os reformados só podem usar uniformes por 

ocasião de cerimônias sociais, militares e cívicas. Os da reserva, quando 

convocados para o serviço ativo, usam uniforme idêntico aos da ativa, nos 

termos da legislação vigente. 

C. (    ) Os militares da reserva e os reformados só podem usar uniformes por 

ocasião de cerimônias militares. Os da reserva, quando convocados para o 

serviço ativo, podem usar fardamento semelhante aos da ativa, nos termos 

da legislação vigente. 

D.(    ) A função policial militar é exercida por oficiais e praças da Polícia Militar, com 

a finalidade exclusiva de restabelecer a ordem pública e a segurança interna, 

através das várias ações policiais ou militares, em todo o território do Estado. 

 

 

2ª QUESTÃO – Em relação ao EMEMG, analise as assertivas e, a seguir, marque a 

alternativa CORRETA: 

 

I - O aspirante a oficial frequentará o círculo das praças especiais. 

II - A prevalência dos graus hierárquicos anteriores é um dos critérios considerados 

para regular a antiguidade de cada posto ou graduação no âmbito da Polícia Militar. 

III - Os “Quadros de Oficiais” da PMMG são os seguintes: Quadro de Oficiais de 

Carreira Jurídica; Quadro de Oficiais Complementares; Quadro de Oficiais 

Especialistas; Quadro de Oficiais Médicos; Quadro de Oficiais Odontólogos; Quadro 

de Oficiais Psicólogos; Quadro de Oficiais Músicos e Quadro de Oficiais Capelães. 

IV - A antiguidade no posto ou na graduação é um dos critérios aptos a definir a 

precedência hierárquica, porém, a precedência funcional estabelecida em lei ou 

decreto, tem o condão de sobrepor à precedência por antiguidade. 

 

A. (    ) As assertivas I e IV são falsas. 

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

C. (    ) As assertivas II e III são falsas. 

D. (    ) As assertivas I, II e IV são verdadeiras. 
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3ª QUESTÃO – Nos termos do EMEMG e considerando a carreira militar, marque a 
alternativa CORRETA: 
 
A. (    ) No decorrer de sua carreira pode o militar encontrar-se na ativa, na reserva, 

ou na situação de reformado. 
B. (    ) A carreira na Polícia Militar, para o cargo de oficiais, exceto especialistas, é 

privativa de brasileiros natos ou naturalizados. 
C. (    ) No decorrer de sua carreira pode o militar encontrar-se na ativa, na condição 

de reconduzido para o serviço ativo, na reserva, ou na situação de 
reformado. 

D. (    ) A carreira na PMMG, para o cargo de oficiais e praças, é privativa de 
brasileiros natos ou naturalizados, observadas as demais condições 
impostas por leis e regulamentos. 

 
 
4ª QUESTÃO – Tendo-se por referência o regramento jurídico previsto no EMEMG, 
marque a alternativa CORRETA: 
 
A. (    ) No que diz respeito às vantagens atribuídas aos militares do Estado de 

Minas Gerais, são vantagens transitórias: o auxílio moradia, o abono 
fardamento e as diárias de viagem. 

B. (    ) Uma das situações que dá ensejo à perda do posto ou da patente do oficial é 
a condenação à pena privativa de liberdade, desde que superior a 4 anos, 
com trânsito em julgado e cumprimento em regime fechado. 

C. (    ) Uma das situações que dá ensejo à perda do posto ou da patente do oficial é 
a declaração de “indigno do oficialato” ou “com ele incompatível”.  

D. (    ) No que diz respeito às vantagens atribuídas aos militares do Estado de 
Minas Gerais, são vantagens transitórias: o auxílio moradia, o abono familiar 
e a ajuda de custo. 

 
 
5ª QUESTÃO – A anulação da punição, prevista no Código de Ética e Disciplina dos 
Militares Estaduais - CEDM, consiste em tornar totalmente sem efeito o ato punitivo, 
desde sua publicação, ouvido o Conselho de Ética e Disciplina da Unidade. Em relação 
a anulação da punição, marque a alternativa CORRETA: 
 
A. (    ) Na hipótese de comprovação de ilegalidade ou injustiça, no prazo máximo de 

cinco anos da aplicação da sanção, o ato punitivo será anulado. 
B. (    ) As punições anuladas serão mantidas de forma discreta no registro de 

alterações do militar, proibida qualquer referência a elas. 
C. (    ) No caso de anulação, após dois anos de sua transferência para a inatividade, 

o militar classificado no conceito “C” será automaticamente reclassificado. 
D. (    ) Decorridos cinco anos de efetivo serviço, a contar da data da publicação da 

última transgressão, o militar sem nenhuma outra punição terá suas penas 
disciplinares anuladas automaticamente. 
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6ª QUESTÃO – Conforme o CEDM são causas de justificação: 
 
I - Evitar mal maior, dano ao serviço ou à ordem pública. 
II - Estar classificado no conceito “A”. 
III - Motivo de força maior ou caso fortuito, plenamente comprovado. 
IV - Falta de experiência no serviço. 
 
Marque a alternativa CORRETA: 
 
A. (    ) Somente são verdadeiras as assertivas I e III. 
B. (    ) Somente são verdadeiras as assertivas II e IV. 
C. (    ) Somente são verdadeiras as assertivas II e III. 
D. (    ) Somente são verdadeiras as assertivas I e IV. 
 

7ª QUESTÃO – Sobre a competência para aplicar a sanção disciplinar no âmbito da 
respectiva IME, de acordo com CEDM, marque a alternativa CORRETA: 
 
A. (    ) No caso de ocorrência disciplinar na qual se envolvam militar das Forças 

Armadas e militares estaduais, a autoridade competente das IMEs deverá 
tomar as medidas disciplinares referentes a todos os envolvidos. 

B. (    ) Somente ao Corregedor ou correspondente, na Capital, compete a aplicação 
de sanções disciplinares a militares inativos. 

C. (    ) A competência para aplicar sanção disciplinar é deferida ao Corregedor da 
IME, em relação a todos os militares sujeitos ao CEDM. 

D. (    ) Quando duas autoridades de postos diferentes, ambas com ação disciplinar 
sobre o militar, conhecerem da falta, competirá à de posto mais elevado 
punir, salvo se esta entender que a punição cabe nos limites da competência 
da outra autoridade. 

 
 
8ª QUESTÃO – No que se refere aos cuidados a serem observados para a realização 
da acareação prevista no Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das 
Instituições Militares do Estado de Minas Gerais (MAPPA), aprovado pela Resolução 
Conjunta n. 4.220, de 28/06/2012, marque a alternativa CORRETA: 
 
A. (    ) Durante a realização da acareação, não há a necessidade de constar todas 

as manifestações procedidas pelos acareados, somente as mais importantes 
e suficientes para que possa formar elementos de convicção. 

B. (    ) Caso o espaço seja pequeno, não tem problema colocar, antes do 
procedimento, em um mesmo recinto, as pessoas a serem acareadas, pois 
assim elas já podem interagir e esclarecer os pontos divergentes. 

C. (    ) Devem-se explorar ao máximo os pontos divergentes que surgirem no 
procedimento, contraditando um a um dos acareados, sobre suas 
declarações, quando anteriormente inquiridos. 

D. (    ) Deve ser procedida na presença de apenas uma testemunha que, também, 
assinará o termo. 

 
 



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

 

 
  CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO – A BUSCA PELA EXCELÊNCIA EM CONCURSOS.                       5 

9ª QUESTÃO – Conforme o MAPPA, o prazo para a prescrição da pretensão punitiva 
da Administração Militar para as transgressões que não acarretam demissão ou reforma 
disciplinar é de: 
 
A. (    ) 03 anos. 
B. (    ) 02 anos. 
C. (    ) 05 anos. 
D. (    ) 04 anos. 
 
10ª QUESTÃO – Sobre as autoridades competentes para nomear e convocar Comissão 
de Processo Administrativo Disciplinar (CPAD) previstas no MAPPA, marque a 
alternativa CORRETA: 
 
A. (    ) Comandante-Geral da PMMG/CBMMG; Corregedor da PMMG/CBMMG; e 

Chefe do Estado-Maior (atual Subcomandante-Geral). 
B. (    ) Comandante Regional ou a autoridade com atribuição equivalente, assim 

entendidos os Diretores; Comandante Geral da PMMG/CBMMG; e Chefe do 
Estado-Maior (atual Subcomandante-Geral), ou por sua determinação. 

C. (    ) Comandante Regional ou a autoridade com atribuição equivalente, assim 
entendidos os Diretores; Corregedor da PMMG/CBMMG; e Chefe do 
Gabinete Militar. 

D. (    ) Comandante Regional ou a autoridade com atribuição equivalente, assim 
entendidos os Diretores; Corregedor da PMMG/CBMMG e Chefe do Estado-
Maior (atual Subcomandante-Geral), ou por sua determinação. 

 
 
11ª QUESTÃO - O Processo Administrativo Exoneratório (PAE), previsto no MAPPA, é 
destinado a examinar e dar parecer sobre a exoneração do serviço público de militar ou 
civil. Em relação ao discente, que era civil antes do início do curso de formação, com 
fulcro nos artigos 38 e 97 do CEDM, pode ser instaurado nas seguintes situações: 
 
I - Contraindicação de permanência na Instituição, por inadaptabilidade à função 

militar motivadamente indicada pelo Comandante da Escola. 
II - Omitir declaração que devia constar, ou inserir ou fazer inserir declaração falsa ou 

diversa da que devia ser escrita no Formulário para Ingresso na IME (FIC), com o 
fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato 
juridicamente relevante. 

III - Reprovação no curso de formação. 
IV - Impossibilidade da conclusão de curso de formação no prazo de sua duração, salvo 

nos casos de trancamento de matrícula. 
 
Marque a alternativa CORRETA: 
 
A. (    ) Todas as alternativas são verdadeiras. 
B. (    ) Somente são verdadeiras as alternativas III e IV. 
C. (    ) Somente são verdadeiras as alternativas I e II. 
D. (    ) Somente são verdadeiras as alternativas II, III e IV. 
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12ª QUESTÃO – De acordo com o previsto na Instrução Conjunta de Corregedoria n. 
01/2014, alguns fatos configuram o bis in idem. A respeito do assunto, marque a 
alternativa CORRETA: 
 
A. (    ) Aplicar mais de uma sanção em face a uma mesma conduta. 
B. (    ) A cumulação da sanção com o cancelamento de matrícula e desligamento de 

curso, estágio ou exame. 
C. (    ) A cumulação da sanção com a destituição de cargo, função ou comissão. 
D. (    ) A cumulação da sanção com a movimentação de unidade ou fração, por 

conveniência da disciplina ou interesse do serviço. 
 
13ª QUESTÃO – Sobre as requisições judiciais dos militares, com base na Instrução 
Conjunta de Corregedoria n. 01/2014, marque a alternativa CORRETA: 
 
A. (    ) Em caso de férias, dispensas e correlatos, a Administração não necessita 

envidar esforços para localizar o militar e notificá-lo da requisição. 
B. (    ) A mensagem eletrônica institucional ou equivalente poderá ser utilizada 

quando não for possível a notificação pessoal do militar requisitado, devendo 
a Administração certificar-se de que o militar tomou conhecimento da 
requisição em tempo oportuno. 

C. (    ) Não sendo possível a notificação, a Administração deverá agendar outra data 
de audiência e informar a autoridade competente. 

D. (    ) Caso seja possível, a Administração poderá providenciar a notificação do 
militar, antes do início do seu afastamento, para que este, se tiver interesse, 
se programe, adequadamente, para cumprimento da requisição legal. 
 

 
14ª QUESTÃO – Nos termos da Instrução Conjunta de Corregedorias n. 02/2014 
(ICCPM/BM), que estabelece padronização sobre as atividades de Polícia Judiciária 
Militar no âmbito da PMMG, marque a alternativa CORRETA: 
 
A. (    ) No caso de prisão em flagrante pela prática de crime militar, o condutor 

poderá ser qualquer militar que tenha tomado conhecimento dos fatos, não 
tendo aplicação a regra de que deva ser o militar que deu voz de prisão em 
flagrante e apresentou o autor do crime militar à autoridade competente.  

B. (    ) A notícia de fato previsto como crime doloso contra a vida, praticado por 
militar em serviço ou agindo em razão da função, contra civil, será 
investigada pela Polícia Judiciária comum haja vista cuidar-se de crime cuja 
competência para o processo e julgamento estar afeta à justiça comum e não 
à justiça militar. 

C. (    ) As alegações que apontem para a prática de crime militar, com indícios de 
autoria e materialidade, devem ser apuradas por intermédio do Inquérito 
Policial Militar (IPM), contudo, caso a alegação seja anônima ou carente de 
informações de convencimento, não delimitando adequadamente os indícios 
de autoria e materialidade da conduta infracional, poderá ser realizado um 
Levantamento Inicial (LI) ou instaurado um Relatório de Investigação 
Preliminar (RIP). 

D. (    ) O militar que praticar fato tipificado como infração penal, comum ou militar, 
estando em situação de flagrância, deverá ser preso e apresentado, 
imediatamente, ao Comandante da Unidade a que estiver subordinado.  
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15ª QUESTÃO – Considerando o que preconiza a Instrução Conjunta de Corregedorias 
n. 02/2014 (ICCPM/BM), acerca das providências a serem adotadas pelo encarregado 
de IPM, marque a alternativa CORRETA: 
 
A. (    ) Poderá fazer a audição simultânea de pessoas envolvidas na apuração, 

exceto no caso de vítimas/ofendidos, que deverão ser ouvidos em dias 
distintos.  

B. (    ) Poderá fazer a audição simultânea de pessoas envolvidas na apuração, 
exceto no caso de militares investigados ou conduzidos, que deverão ser 
ouvidas em dias distintos.  

C. (    ) Poderá fazer a audição simultânea de militares investigados ou conduzidos, 
vítimas e testemunhas.  

D. (    ) Não poderá proceder à audição simultânea de pessoas haja vista o 
impedimento normativo para a atuação de escrivães “ad hoc”. 

 
 
16ª QUESTÃO – Tendo por referência o conteúdo da Instrução Conjunta de 
Corregedorias n. 02/14 – ICCPM/BM/2014, analise as assertivas abaixo e assinale (V) 
para Verdadeiro ou (F) para Falso. Em seguida, marque a alternativa que apresenta a 
sequência CORRETA de respostas na ordem de cima para baixo: 
 
(    ) 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. 

(    ) No caso de Auto de Prisão em Flagrante (APF), caso o militar autuado não 
informe o nome de seu advogado, dentro de 24 horas após a prisão, cópia 
integral do APF deverá ser remetida para a Defensoria Pública. 

(    ) O comparecimento espontâneo do policial militar elidirá, em qualquer situação, 
a lavratura do APF. 

(    ) No curso de um IPM, os pedidos de interceptação telefônica serão 
encaminhados, pelo encarregado, à Corregedoria da Polícia Militar, em 
envelope lacrado, contendo o pedido e documentos necessários que 
comprovem as razões do pedido. 

(    ) As armas apreendidas no curso da investigação criminal (IPM ou APF) deverão 
ser encaminhadas pelo oficial encarregado à Justiça Militar, onde ficarão até o 
término do processo criminal. 

 
 
A. (    ) F, V, V, F, F. 
B. (    ) V, V, F, F, F.  
C. (    ) V, F, F, V, V. 
D. (    ) F, V, F, V, V. 
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17ª QUESTÃO – De acordo com a Instrução Conjunta de Corregedoria n. 04/2014, o 

militar detentor de armário cedido pela Administração das Unidades das IME está 

sujeito a diversas obrigações. Em relação a estas obrigações, marque a alternativa 

CORRETA: 

 

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

realização de vistorias somente previamente programadas e avisadas, a 

critério razoável da Administração Militar, buscas em casos de fundada 

suspeita, ou outras situações legalmente previstas. 

B. (    ) Comunicar a Administração a perda ou extravio de chaves ou segredos de 

seu armário, solicitando ao almoxarifado a imediata substituição do cadeado, 

fechaduras ou troca do segredo. 

C. (    ) Abster-se, em razão da sua vulnerabilidade, da guarda de munição ou 

armamento particular, exceto nos horários em que a intendência estiver 

fechada. 

D. (    ) Submeter-se à coordenação e controle do bom uso do bem público (armário), 

que se dará por intermédio da autoridade militar competente (Comandante, 

Diretor, Chefe), ou por quem suas vezes fizer. 

 

 

18ª QUESTÃO – Conforme a Instrução Conjunta de Corregedoria n. 05/2014 

(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), o militar que faltar ao serviço, cuja escala advenha do cumprimento 

de sanção disciplinar de prestação de serviço, prevista no art. 24, III do CEDM 

(prestação de serviços de natureza preferencialmente operacional, correspondente a 

um turno de serviço semanal, que não exceda a oito horas), ou de decisão judicial 

comete transgressão disciplinar.  

 

Marque a alternativa CORRETA da transgressão disciplinar em que o militar será 

enquadrado. 

 

A. (    ) Faltar ao serviço. 

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

em lei, o desempenho de atividade que lhe competir. 

C. (    ) Demonstrar desídia no desempenho das funções, caracterizada por fato que 

revele desempenho insuficiente. 

D. (    ) Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício. 
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19ª QUESTÃO – A Instrução Conjunta de Corregedoria n. 06/2015, regula o controle, a 
fiscalização, e vistoria em armários, gavetas, baús e similares, não identificados e/ou 
desocupados, em lugar sujeito à Administração Militar. Sobre a aludida norma, marque 
a alternativa CORRETA: 
 
A. (    ) Se após abertura dos mobiliários nada for constatado em seu interior, o 

responsável certificará no referido Termo de Vistoria que nenhum material foi 
localizado, devendo o mobiliário inspecionado ser fechado conforme suas 
características para futuros fins. 

B. (    ) A vistoria dos armários, gavetas, baús e similares não identificados e/ou 
desocupados, existentes nas Unidades Administrativas, Unidades 
Operacionais e Unidades de Execução até o nível de fração militar será 
procedida pela seção de inteligência das Unidades ou militar designado pelo 
comandante, em qualquer nível. 

C. (    ) Os mobiliários não identificados deverão ser etiquetados com a inscrição 
“Vazios” ou “Livres”, e sem a identificação do responsável pela vistoria. 

D. (    ) Detectando-se, durante a vistoria, produto ilícito e/ou substâncias 
entorpecentes, deverá o responsável apreender os materiais, relacionando-
os no respectivo Termo. 

 
 
20ª QUESTÃO – A respeito dos direitos e deveres individuais e coletivos previstos na 
Constituição da República de 1988 (CRFB/1988) e, tendo-se por referência as 
atribuições da Polícia Judiciária Militar reguladas pelo Código de Processo Penal Militar 
e pela Instrução Conjunta de Corregedorias n. 02/14, analise as assertivas e, a seguir, 
marque a alternativa CORRETA: 
 
I - A prisão/detenção de um policial militar só pode ocorrer nos casos de flagrante 

delito ou quando houver ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária. 
II - Mesmo não estando presentes os requisitos da prisão em flagrante e, sem que haja 

ordem judicial, o policial militar poderá ser preso/detido, desde que o crime 
praticado seja um crime capitulado no código penal militar. 

III - É possível a prisão/detenção de um policial militar, no curso do IPM, mesmo que 
não seja caso de flagrante delito e sem que haja mandado de prisão expedido por 
um juiz competente, porém, o crime praticado deve ser propriamente militar e o 
policial militar deve figurar no IPM como indiciado. 

IV - Embora a Constituição permita a prisão de um militar fora dos casos de flagrante 
delito e sem ordem judicial (mandado), em Minas Gerais não é possível tal 
procedimento em face da inexistência de previsão legal na legislação disciplinar. 

 
 
A. (    ) Apenas a assertiva IV é verdadeira. 
B. (    ) As assertivas II e IV são verdadeiras. 
C. (    ) Apenas a assertiva III é verdadeira. 
D. (    ) As assertivas I e III são verdadeiras. 
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21ª QUESTÃO – Considerando as garantias e os princípios constitucionais previstos na 
CRFB/1988, marque a alternativa CORRETA: 
 
A. (    ) A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios 
de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 

B. (    ) A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o 
consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou 
para prestar socorro, ou por determinação judicial, quer seja dia ou noite. 

C. (    ) Constitui crime inafiançável e imprescritível a prática da tortura, o tráfico 
ilícito de entorpecentes, o terrorismo e a ação de grupos armados, civis ou 
militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático. 

D. (    ) Não haverá juízo ou tribunal de exceção, somente no caso de crimes 
militares que atentem contra a hierarquia e disciplina. 

 
 
22ª QUESTÃO – Tendo-se por referência o regramento estabelecido na CRFB/1988, 
marque a alternativa CORRETA: 
 
A. (    ) Em se tratando de crime militar praticado por policial militar contra civis, a 

competência para o processo e julgamento será, singularmente, do juiz de 
direito do juízo militar. 

B. (    ) Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, 
instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são servidores 
públicos efetivos dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. 

C. (    ) Em se tratando de crime militar praticado por policial militar contra civis, a 
competência para o processo e julgamento será do Conselho de Justiça, sob 
a presidência do juiz de direito do juízo militar. 

D. (    ) Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, 
instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são servidores 
públicos dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. 

 
                  
 
23ª QUESTÃO – Considerando o que prevê a CRFB/1988 a respeito da segurança 
pública, marque a alternativa CORRETA: 
 
A. (    ) Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem 

pública. 
B. (    ) São órgãos responsáveis pela segurança pública: polícia federal, polícia 

rodoviária federal, força nacional, polícias civis, secretaria de segurança 
pública, polícias e corpos de bombeiros militares. 

C. (    ) Às polícias militares cabem a polícia ostensiva, a execução das atividades de 
defesa civil e as atividades de controle de distúrbio civil. 

D. (    ) São órgãos responsáveis pela segurança pública: polícia federal, polícia 
rodoviária federal, polícias civis, guardas municipais, sistema penitenciário, 
polícias e corpos de bombeiros militares. 

 
 



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

 

 
  CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO – A BUSCA PELA EXCELÊNCIA EM CONCURSOS.                       11 

24ª QUESTÃO – Considerando os dispositivos que estabelecem os tipos penais 
militares, assim definidos no Código Penal Militar (CPM), enumere a segunda coluna de 
acordo com a primeira e, a seguir, marque a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA de respostas na ordem de cima para baixo: 
 
(1) Equipe de serviço, composta por um 3º 

Sgt PM, um Cb PM e dois Sd PM, todos 
do QPE e lotados na DTS, negam a 
cumprir ordem recebida do 1º Ten PM 
QOE chefe da Seção. 
 

 (    ) Crime de desrespeito a 
superior 
 

(2) 2º Ten PM QOE que, ao ser abordado 
em uma operação policial, agride o 1º 
Ten PM Comandante da operação com 
um chute. 
 

 (    ) Crime de violência 
contra superior 

 

(3) Sub Tenente QPE que, estando de 
serviço no HPM, ao ser questionado 
pelo Oficial Médico de plantão a respeito 
de irregularidade no fardamento dirige-
se ao oficial, na presença de um Sd que 
estava de serviço na recepção, nos 
seguintes termos: que chatura! O Sr não 
tem paciente para atender? Vai procurar 
alguma coisa importante para fazer e 
para de encher! 
 

 (    ) Crime de motim 
 

(4) 3º Sgt PM QPE que atua na Banda de 
Música, durante o serviço e armado, 
minutos antes do desfile matinal na 
APM, ao receber ordem do 1º Ten QOE 
regente da banda para que saísse de 
forma e fosse para o Centro de 
Atividades Musicais (CAM), dirige-se ao 
oficial nos seguintes termos: não vou 
sair de forma. Preparei-me para o 
desfile de hoje e vou desfilar com a 
banda. 
 

 (    ) Crime de recusa de 
obediência 
 

Marque a alternativa CORRETA: 
 
A. (    ) 4, 2, 1, 3.   
B. (    ) 2, 3, 4, 1. 
C. (    ) 3, 2, 1, 4.   
D. (    ) 2, 4, 3, 1. 
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25ª QUESTÃO – Nos termos do Código Penal Militar (CPM), marque a alternativa 
CORRETA: 
 
A. (    ) Em uma Unidade, um 1º Ten PM que está de serviço é considerado superior 

hierárquico em relação aos oficiais que estão de folga, para fins de aplicação 
da lei penal militar. 

B. (    ) Na seção de manutenção de frota do CMI estão lotados dois 1º Ten, sendo 
um QOE e outro QOC. O 1º Ten QOC foi designado chefe da seção. 
Independente do critério de antiguidade, o 1º Ten QOC é considerado 
superior hierárquico em relação ao 1º Ten QOE, para fins de aplicação da lei 
penal militar. 

C. (    ) Na seção de manutenção de frota do CMI estão lotados dois 1º Ten, sendo 
um QOE e outro QOC. Partindo-se da premissa de que o 1º Ten QOE é mais 
antigo, este é considerado superior hierárquico em relação ao 1º Ten QOC, 
para fins de aplicação da lei penal militar. 

D. (    ) Em uma Unidade, o 1º Ten PM mais antigo é considerado superior 
hierárquico em relação aos demais Tenentes, para fins de aplicação da lei 
penal militar. 

 
 
26ª QUESTÃO – Nos termos do art. 9º do Código Penal Militar (CPM), que trata dos 
crimes militares em tempo de paz, marque a alternativa CORRETA: 
 
A. (    ) Considera-se crime militar apenas o fato praticado por militar em situação de 

atividade contra militar na mesma situação ou praticado por militar em 
serviço ou atuando em razão da função contra civil. 

B. (    ) Policial Militar que durante o atendimento de uma ocorrência pratica fato 
capitulado como crime na legislação penal comum, só comete crime militar 
se o fato for também tipificado como crime do Código Penal Militar. 

C. (    ) Considera-se crime militar apenas o fato praticado por militar da ativa em 
desfavor de militar da ativa ou da reserva remunerada, quer seja em serviço 
ou atuando em razão do serviço. 

D. (    ) Policial Militar que durante o atendimento de uma ocorrência pratica fato 
capitulado como crime na legislação penal comum, comete crime militar. 

 
 
27ª QUESTÃO – Considerando os crimes previstos no Código Penal Militar (CPM), 
marque a alternativa CORRETA: 
 
A. (    ) 1º Ten QOE que, a pretexto de corrigir um 3º Sgt PM QPE, desfere-lhe um 

leve tapa nas costas, comete o crime militar de lesão corporal. 
B. (    ) 1º Ten QOE que usa insígnia de Capitão, comete o crime militar de “uso 

indevido por militar de uniforme, distintivo ou insígnia”. 
C. (    ) 1º Ten QOE que se ausenta, sem licença, da unidade em que serve, ou do 

lugar em que deve permanecer, por mais de cinco dias, comete o crime 
militar de deserção. 

D. (    ) 2º Ten QOE que não se apresenta no lugar designado, dentro de cinco dias, 
findo o prazo de trânsito regulamentar, comete o crime militar de deserção. 
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28ª QUESTÃO – Considerando o que prevê o Código de Processo Penal Militar (CPM) 
a respeito do Inquérito Policial Militar (IPM), marque a alternativa CORRETA: 
 
A. (    ) Em um IPM onde um 1º Ten PM QOE e um Cb PM QPE figuram como 

investigados, é possível a designação de um 2º Ten PM para atuar como 
escrivão. 

B. (    ) Nos crimes dolosos contra a vida de civil, o oficial encarregado pelo IPM 
remeterá os autos ao Tribunal do Júri, haja vista a competência 
constitucional para o processo e julgamento de tais crimes. 

C. (    ) Em um IPM onde um 1º Ten PM QOE e um Cb PM QPE figuram como 
investigados, o escrivão deve ser escolhido, necessariamente, dentre os 
demais 1º Tenentes da Unidade, independente da antiguidade entre o 
escrivão e o oficial investigado. 

D. (    ) Nos crimes dolosos contra a vida de civil, o oficial encarregado pelo IPM 
remeterá os autos ao Comandante ou autoridade militar delegante e esta fará 
a remessa ao Tribunal do Júri, haja vista a competência constitucional para o 
processo e julgamento de tais crimes. 

 
 
29ª QUESTÃO – No que se refere ao regramento estabelecido no Código de Processo 
Penal Militar (CPPM) a respeito da prisão em flagrante, marque a alternativa 
CORRETA: 
 
A. (    ) Para se considerar que um policial militar que cometeu um crime militar está 

em flagrante delito, sua prisão deve ocorrer dentro de 24 horas contadas do 
momento em que o crime foi praticado ou da comunicação do crime às 
autoridades policiais. 

B. (    ) Somente um policial militar poderá dar voz de prisão a outro policial militar 
que for encontrado em flagrante na prática de crime previsto no código penal 
militar. 

C. (    ) Qualquer pessoa poderá prender um policial militar que for encontrado em 
flagrante delito. 

D. (    ) Para se considerar que um policial militar que cometeu um crime militar está 
flagrante delito, a perseguição policial não pode ultrapassar 24 horas, tendo 
como marco para contagem de tempo o início da perseguição, mesmo que 
venha a ser interrompida. 

 
 
30ª QUESTÃO – Nos termos do Caderno Doutrinário 1 (Intervenção Policial, Processo 
de Comunicação e Uso de Força), marque a alternativa CORRETA: 
 
A. (    ) Uso diferenciado da força é sinônimo de uso progressivo de força. 
B. (    ) São princípios do uso da força: Legalidade, necessidade, razoabilidade, 

impessoalidade e proporcionalidade. 
C. (    ) São princípios do uso da força: Legalidade, necessidade e proporcionalidade. 
D. (    ) O uso diferenciado da força caracteriza-se pelo uso de força de maneira 

progressiva. 
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31ª QUESTÃO – Ao tratar dos procedimentos no local de crime, o Caderno Doutrinário 
2 (Tática Policial, Abordagem a Pessoas e Tratamento às Vítimas) indica uma série de 
procedimentos a serem observados pelo policial militar. Nesse sentido, ao chegar ao 
local de crime o policial deverá: 
 
A. (    ) Permitir que repórteres e fotógrafos acessem o local de crime, mesmo antes 

da realização dos trabalhos periciais, haja vista a garantia da liberdade de 
imprensa e o direito à informação. 

B. (    ) Posicionar-se o tempo todo dentro da área isolada, prosseguindo em 
vigilância até a chegada dos peritos criminais. 

C. (    ) Em caso de óbito, identificar a vítima tentando encontrar em seus bolsos e 
pertences documentos de identidade oficial. 

D. (    ) Avisar ao responsável pelo exame pericial sobre possíveis vestígios deixados 
por terceiros que adentraram ao local de crime (por necessidade ou 
equivocadamente), para que os peritos não percam tempo analisando 
vestígios ilusórios.  

 
 
32ª QUESTÃO – Conforme a Diretriz 3.01.01-2016, que regula o emprego operacional 
da Polícia Militar de Minas Gerais (DGEOP), relacione a segunda coluna de acordo com 
a primeira, considerando-se a diferenciação que deve ocorrer entre o uso de violência 
(atitude incorreta) e o uso de força.  
 
 
(1) Uso da Violência. (    ) Profissional  
(2) Uso da Força. (    ) Progressivo  

 (    ) Arbitrário  

 (    ) Legal 

 (    ) Ilegal  

 (    ) Ilegítimo  

 (    ) Legítimo  

 (    ) Amador (não profissional)  
 
Marque a alternativa que apresenta a sequência CORRETA de respostas na ordem de 
cima para baixo: 
 
 
A. (    ) 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2. 
B. (    ) 2, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1. 
C. (    ) 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1. 
D. (    ) 2, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1. 
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33ª QUESTÃO – De acordo com a DGEOP, uma das grandes preocupações do 

Comando da Polícia Militar é com o aprimoramento técnico-profissional dos servidores. 

Assim, a busca do aperfeiçoamento das técnicas de policiamento e da racionalização 

do emprego dos recursos deve traduzir-se na melhoria da qualidade do atendimento à 

sociedade. Sobre a qualidade dos serviços prestados, marque a alternativa CORRETA: 

 

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

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

verificando inclusive as suas expectativas em relação à segurança pública. 

B. (    ) Não há necessidade de avaliar junto ao público externo a qualidade do 

serviço prestado pela Polícia Militar, os dados estatísticos já são suficientes 

para avaliar a qualidade do serviço policial militar. 

C. (    ) As pesquisas de vitimização não contribuem para a real aferição da situação 

da segurança pública junto às comunidades. Elas permitem apenas verificar 

a face oculta das análises estatísticas de criminalidade. 

D. (    ) A polícia deve focar na prisão dos criminosos e redução criminal ao invés de 

zelar pela qualidade de vida da população. 

 
 
34ª QUESTÃO – Nos termos da DGEOP, marque a alternativa CORRETA sobre as 
características essenciais da prevenção ativa na PMMG. 
 

A. (    ) Mobilização social: todo o trabalho de prevenção ativa, dentro das 

possibilidades, pode contar com a participação comunitária, assim 

compreendido o envolvimento de CONSEP e Redes de Proteção Preventiva. 

B. (    ) Proteção integral: é o ideal de garantia de direitos e a satisfação de todas as 

necessidades das crianças e adolescentes, focado apenas no aspecto penal 

do ato praticado pelo menor ou contra o menor. 

C. (    ) Continuidade: a prevenção ativa é trabalho de construção imediata de um 

ambiente de tranquilidade pública, no universo de sua aplicação (aglomerado 

urbano, grupo de cidadãos selecionados de acordo com propensão à 

vitimização etc.) e coincide com as ações pontuais de repressão imediata, 

tradicionalmente, realizadas por meio de operações policiais militares. 

D. (    ) Transversalidade: todas as ações dos NPA voltadas para o público externo 

devem consistir em estratégias que objetivem a prevenção do delito pelo 

maior número possível de enfoques, como o educacional, o operacional e o 

sociológico.  
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35ª QUESTÃO – De acordo com o Manual Técnico-Profissional n. 3.04.03/2013-CG 

(Blitz Policial), na orientação do trânsito, os policiais militares podem utilizar sinais 

gestuais. Na figura abaixo, o policial militar segura uma lanterna em sua mãe direita. 

Marque a alternativa CORRETA correspondente ao significado do sinal gestual da 

figura abaixo. 

 

 
A. (    ) Ordem de diminuição da velocidade. 

B. (    ) Ordem de parada para todos os veículos que venham de direções que 

cortem a direção indicada pelo braço estendido, qualquer que seja o sentido 

do seu deslocamento. 

C. (    ) Ordem de parada para todos os veículos aos quais a luz é dirigida. 

D. (    ) Ordem de parada para todos os veículos que venham da direção que corte a 

direção indicada pelo braço estendido. 

 

 

36ª QUESTÃO – De acordo com a Instrução 3.03.21/2017, que regula o emprego das 

Bases do Projeto “Segurança Comunitária”, deve-se empregar um efetivo por turno de 

serviço, diariamente, devendo a Base funcionar sempre com a totalidade dos policiais 

militares. A respeito do efetivo que será empregado, marque a alternativa CORRETA: 

 

A. (    ) 02 policiais por turno de serviço. 

B. (    ) 04 policiais por turno de serviço. 

C. (    ) 03 policiais por turno de serviço. 

D. (    ) 06 policiais por turno de serviço. 

 
 
 
 
 
 
 
 

LANTERNA 
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37ª QUESTÃO – Em relação aos critérios de instalação das Bases de Segurança 
Comunitária previstos na Instrução 3.03.21/2017, marque a alternativa CORRETA: 
 
A. (    ) Considerando a necessidade de utilização do vídeomonitoramento e acesso 

à internet, o local de instalação da Base deverá estar próximo a um ponto de 

energia pública e, sempre que possível, próximo a um ponto da rede lógica 

da PMMG. 

B. (    ) A implantação das Bases de Segurança Comunitária dar-se-á por meio da 

setorização, estabelecendo como critério, exclusivamente a concentração de 

crimes violentos, em estrita observância aos problemas de segurança 

pública. 

C. (    ) Os comandos operacionais deverão envidar esforços para que ocorra um 

revezamento dos policiais militares em um mesmo local de atuação da Base 

de Segurança Comunitária, evitando-se uma intimidade que pode prejudicar 

o serviço. 

D. (    ) Devem ser observadas exclusivamente a concentração de estabelecimentos 

comerciais/bancários (potencialmente suscetíveis a crimes contra o 

patrimônio) e a concentração de demanda por registros de ocorrências. 

 
 
 
38ª QUESTÃO - O estacionamento no interior dos quartéis da PMMG deverá ser 
regulado pelo Plano de Estacionamento de cada Unidade/Fração, o qual estará 
subordinado e alinhado ao Plano de Segurança do Quartel, de acordo com a Instrução 
3.03.22/2017 (procedimentos básicos de estacionamento e posicionamento de viaturas 
e da guarnição policial militar). Sobre este tema, marque a alternativa CORRETA: 
 
A. (    ) Para a expedição de credenciais de estacionamento, os policiais militares 

deverão entregar ao Almoxarifado da Unidade a fotocópia da sua Carteira de 

Habilitação e do Certificado de Registro e Licenciamento do veículo a ser 

credenciado. 

B. (    ) Os veículos particulares só poderão acessar e permanecer no interior do 

quartel desde que estejam em situação regular de acordo com as normas do 

Código de Trânsito Brasileiro, cabendo à segurança do aquartelamento tal 

verificação. 

C. (    ) A Seção de recursos humanos da Unidade/Fração deverá expedir e controlar 

as credenciais de estacionamento. 

D. (    ) O estacionamento de veículos no interior dos aquartelamentos deverá ser 

feito com a parte traseira do veículo voltada para as vias internas de acesso, 

circulação e saída, sobretudo visando uma saída emergencial ou de pronta-

resposta. 
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39ª QUESTÃO - Para fins da Instrução 3.03.22/2017, o estacionamento de viaturas 
compreende as situações de normalidade, que não impliquem execuções de ações e 
operações policiais. Sobre o estacionamento de viaturas em via pública, assinale a 
alternativa CORRETA: 
 

A. (    ) Não há necessidade de o policial militar manter contato visual com a viatura 
quando estacionada, independente se houver armamento ou não exposto em 
seu interior. 

B. (    ) Nos casos em que toda Guarnição precise se afastar do veículo policial 
militar e tenha armamentos ou munições no interior da viatura, basta fechar 
os vidros e trancar a viatura, que assim o armamento e material estarão 
seguros.  

C. (    ) Em situações de normalidade, o estacionamento se dará junto à guia da 
calçada, preferencialmente, com a parte frontal direcionada no sentido da via, 
em condições de garantir uma saída emergencial segura, devendo respeitar 
as normas gerais de circulação no trânsito. 

D. (    ) O estacionamento da viatura não deve atrapalhar ou contribuir para 
congestionar a fluidez do trânsito, exceto se o policial não for demorar muito 
tempo no local em que ele irá deslocar após ter estacionado. 

 

 

40ª QUESTÃO - Sobre a Resolução n. 4605, de 28 de setembro de 2017, que dispõe 

sobre o Portfolio de Serviços da Polícia Militar de Minas Gerais, assinale a opção 

CORRETA: 

 

A. (    ) Policiamento a Pé (PA) - consiste na movimentação de policial militar, 

atuando isoladamente ou não, em áreas residenciais, centros comerciais, 

praças públicas, pontos turísticos ou locais de grande presença de pessoas 

nas atividades cotidianas, segundo um planejamento alicerçado na análise 

criminal, nos conhecimentos produzidos pela inteligência de segurança 

pública, resultando em um itinerário programado no respectivo cartão-

programa. Representa o serviço de maior proximidade com a comunidade 

com vistas a prevenir e inibir a prática criminosa pela presença ostensiva. 

B. (    ) O Policiamento Montado (PMont) - consiste no emprego do cavalo conduzido 

por um policial militar com a finalidade de executar atividades comunitárias 

de equoterapia destacando-se no cenário da sociedade pela sua maior 

visibilidade e ostensividade. 

C. (    ) Radiopatrulhamento Aéreo (RpAer) - consiste no emprego de aeronave de 

asas fixas (aviões), rotativas (helicópteros) e drones, exclusivamente 

comandada e pilotada por Oficial PM, apoiado por graduados nas funções de 

apoio terrestre, manutenção e/ou tripulantes operacionais. O rápido 

deslocamento aéreo e posição de visão privilegiada favorecem o apoio às 

Unidades terrestres. 

D. (    ) Rondas Ostensivas com Cães (ROCCA) - sua atuação é direcionada para a 

prevenção ou exclusivamente na localização de drogas ilícitas. Não 

recomenda-se a participação em operações conjuntas com as demais 

equipes especializadas e de área, para evitar lesões em civis. 
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--------------------------------------------------corte aqui-------------------------------------------------- 
 

RASCUNHO DO GABARITO 
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