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(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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01ª QUESTÃO - Nos termos da Lei n. 5.301/69, que contém o Estatuto dos Militares do 

Estado de Minas Gerais - EMEMG, marque a opção CORRETA: 

 

A. (    ) É assegurado ao servidor da Polícia Militar o direito de requerer, apresentar 

ou recorrer, na forma da legislação vigente.  O referido direito decai, na 

esfera administrativa, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, contado da 

publicação do ato ou do conhecimento do fato, sendo de efeito suspensivo.  

B. (    ) 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, 

imóveis e semoventes. 

C. (    ) O Comandante-Geral poderá conceder licença, pelo prazo máximo de 2 

(dois) meses, ao militar por motivo de doença na pessoa de seu pai, mãe, 

filhos ou cônjuge de que não esteja legalmente separado, desde que prove 

ser indispensável sua assistência pessoal e esta não possa ser prestada 

simultaneamente com o exercício de suas funções, contando este tempo 

como de efetivo serviço para fins de transferência para a inatividade. 

D. (    ) Para o preenchimento de cargos nos Quadros de Oficiais Complementares e 

de Oficiais Especialistas, os militares, para ingressarem no Curso de 

Habilitação de Oficiais, deverão possuir, no máximo, vinte e quatro anos de 

efetivo serviço, a ser comprovado até a data da inscrição no processo 

seletivo. 

 

02ª QUESTÃO - Nos termos da Lei n. 5.301/69 (EMEMG), marque a alternativa 

CORRETA. 

 

A. (    ) O militar da ativa enquanto perceber remuneração do cargo temporário, 

assim como de autarquia, empresa pública ou sociedade de economia mista, 

tem direito ao soldo e vantagens do seu posto ou graduação, de forma 

cumulativa.  

B. (    ) Considera-se consumada a deserção no nono dia de ausência do militar, 

sem licença, da unidade em que serve ou do lugar em que deve permanecer. 

C. (    ) O militar que estiver aguardando transferência para a reserva permanecerá 

no exercício de suas funções até a publicação do decreto de transferência. 

Caso, porém, seja detentor de cargo, poderá continuar nas funções por mais 

180 (cento e oitenta dias) dias, no máximo, sendo nulos os atos que praticar 

no exercício da função após esse prazo. 

D. (    ) A policial militar e a bombeiro militar poderão requerer sua transferência para 

a reserva remunerada aos vinte e cinco anos de efetivo serviço, com 

proventos integrais, sendo possível a contagem de qualquer tempo fictício.  
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03ª QUESTÃO – O valor do Adicional de Desempenho (ADE) é determinado a cada 

ano e, para o seu cálculo, leva-se em conta o número de avaliações de desempenho 

Individual (ADI), satisfatórias, obtidas pelo militar. Considerando previsão normativa 

constante do Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais (EMEMG), marque a 

alternativa CORRETA que contém todos os fatores de avaliação. 

 

A. (    ) AADP (Avaliação de Desempenho e Produtividade), Conceito Disciplinar e 

Treinamento Policial Básico - TPB. 

B. (    ) Conceito disciplinar, TPB e nota final do curso de formação. 

C. (    ) AADP, recompensas e medalhas. 

D. (    ) AADP e aprovação no TPB. 

 

 

04ª QUESTÃO - Acerca das disposições constantes na Lei 14.310/02, que contém o 

Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais - CEDM, analise 

as assertivas abaixo. 

I - Ao ingressar nas Instituições Militares Estaduais – IMEs, o militar será classificado 

no conceito “B”, com zero ponto e, a cada ano sem punição, o militar receberá dez 

pontos positivos, até atingir o conceito “A” 49 pontos positivos.    

II - Transgressão disciplinar é toda ofensa concreta aos princípios da ética e aos 

deveres inerentes às atividades das IMEs em sua manifestação elementar e 

simples, objetivamente especificada neste Código, confundindo-se com a infração 

penal, considerada esta como uma violação dos bens juridicamente tutelados 

somente pelo Código Penal Militar.  

III - A utilização de recursos humanos ou logísticos do Estado ou sob sua 

responsabilidade para satisfazer a interesses pessoais ou de terceiros é 

transgressão disciplinar capitulada como grave. 

IV - O Corregedor da IME, o Comandante da Unidade, o Conselho de Ética e 

Disciplina Militares da Unidade – CEDMU, o Presidente da Comissão de Processo 

Administrativo-Disciplinar e o Encarregado de Inquérito Policial Militar – IPM 

poderão solicitar ao Comandante-Geral a disponibilidade cautelar do militar. 

 

São INCORRETAS as assertivas: 

 

A. (    ) II e IV, apenas. 

B. (    ) I e III, apenas. 

C. (    ) I e II, apenas. 

D. (    ) Todas estão incorretas.  
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05ª QUESTÃO – Considerando previsão normativa contida no CEDM, marque a 
alternativa CORRETA: 
 
A. (    ) Sempre que possível, a autoridade competente para aplicar a sanção 

disciplinar, verificará a conveniência e a oportunidade de substituí-la por 
aconselhamento ou advertência verbal pessoal, ouvido o CEDMU. 

B. (    ) Sempre que possível, a autoridade competente para aplicar a transgressão 
disciplinar, verificará a oportunidade, tão somente, de substituí-la por 
aconselhamento ou advertência verbal pessoal. 

C. (    ) Não é possível à autoridade julgadora, substituir a sanção, por advertência 
verbal pessoal, quando a transgressão cometida, for de natureza grave. 

D. (    ) A aplicação do art. 10 do CEDM é atribuição exclusiva do CEDMU. 
 

 
06ª QUESTÃO – Considerando previsões normativas contidas no CEDM e no MAPPA, 
marque “F” para a alternativa falsa e “V” para a alternativa verdadeira.  
 
(      ) O cumprimento da sanção disciplinar por militar afastado do serviço ocorrerá 

após sua apresentação, pronto, na unidade. 

(      ) A queixa disciplinar é o instrumento de que se vale o subordinado, para levar 
ao conhecimento da autoridade competente, infração disciplinar 
administrativa, praticada por seu superior hierárquico em desfavor de outro 
militar. 

(      ) A advertência consiste numa censura formal ao transgressor. 

(      ) O cancelamento de punições deve ser publicado, para a segurança jurídica e 
regularidade das medidas levadas a efeito pela Administração, considerando-
se o disposto no art. 50, § 1º, III, do CEDM. 

 
Marque a alternativa que contém a sequência CORRETA de respostas. 
 
A. (    ) V, F, F, V. 
B. (    ) F, F, F, V. 
C. (    ) V, V, V, V. 
D. (    ) F, F, F, F. 

 

 
07ª QUESTÃO - Com base nas previsões normativas do MAPPA, marque a alternativa 
CORRETA. 
 
A. (    ) Da decisão que aplicar sanção disciplinar, em segunda instância, cabe 

recurso com o duplo efeito: suspensivo e devolutivo. 
B. (    ) Pode-se notificar o militar, antes da publicação do ato de sanção, a fim de 

que ele obtenha mais tempo para interpor recurso, caso queira. 
C. (    ) Ainda que por motivo de força maior devidamente comprovado, a 

administração não conhecerá recurso interposto fora do prazo legal (5 dias 
úteis). 

D. (    ) É possível a interposição de recurso, mesmo quando o cômputo da 
pontuação for negativo, em decorrência de atenuantes, não atingindo os 
parâmetros estabelecidos no art. 18, do CEDM. 
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08ª QUESTÃO -. Um dos procedimentos administrativos previstos na Resolução 

Conjunta 4.220/12-MAPPA é a Sindicância Administrativa Disciplinar (SAD). Em relação 

à SAD, marque a alternativa CORRETA: 

 

A. (    ) O prazo regulamentar para elaboração da SAD é de 30 (trinta) dias úteis, 

podendo ser prorrogado por até 20 (vinte) dias úteis em casos de 

necessidade, pela autoridade militar delegante, quando tempestivo e 

devidamente motivado pelo sindicante. 

B. (    ) Relatório é o trabalho de apuração propriamente dito, durante o qual o 

sindicante buscará as provas existentes e pertinentes ao fato investigado, 

com a finalidade de descobrir e comprovar a sua autoria, materialidade e seu 

nexo de causalidade. 

C. (    ) A instauração de portaria de SAD ocorrerá quando houver indícios razoáveis 

de autoria e materialidade de fato que demande apuração administrativa. A 

autoridade militar competente poderá, de imediato, determinar o início do 

processo, quando houver documentos que o instruam e que tragam 

elementos de convicção de efetiva prática transgressional.  

D. (    ) Durante a fase de relatório final do processo, o sindicante deverá notificar 

formalmente o sindicado ou o seu defensor, para a audição de testemunhas 

e produção de provas em geral, observando, em regra, o prazo de 02 dias 

úteis antes da realização do ato ou da diligência. 

 

 

09ª QUESTÃO – Considerando previsão normativa contida na Instrução Conjunta de 

Corregedorias n. 01 (ICCPM/BM 01/2014), marque a alternativa CORRETA: 

 

A. (    ) São simultâneas as transgressões intimamente ligadas entre si. Cita-se como 

exemplo, o seguinte caso: militar que, após chegar atrasado para uma 

chamada, simula doença. 

B. (    ) 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. 

C. (    ) São conexas as transgressões praticadas pelo mesmo militar, ao mesmo 

tempo e lugar. Cita-se como exemplo o seguinte caso: militar que, durante o 

serviço, esteja portando duas armas de fogo em situação irregular, com o 

fardamento alterado e a barba por fazer.  

D. (    ) A transgressão disciplinar de natureza mais leve será considerada a 

principal, e se existirem duas ou mais transgressões de mesma natureza, 

considerar-se-á principal aquela que for predominante no caso concreto. 
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10ª QUESTÃO – Considerando previsão normativa contida na Instrução Conjunta de 

Corregedorias n. 01 (ICCPM/BM 01/2014), marque a alternativa CORRETA: 

 

A. (    ) O assédio (sexual ou moral) caracteriza-se pelo constrangimento, por meio 

exclusivo de ameaças, insinuações, propostas e até mesmo de insistentes 

questionamentos, praticados subordinados ou pares entre si, ou por militares 

em desfavor de servidores civis com quem mantenham relação funcional.  

B. (    ) A ausência do militar ao treinamento policial/profissional básico (TPB) 

constituirá em transgressão média, não se comparando com a falta ao 

serviço, prevista no art. 13, XX. 

C. (    ) O “ato de ofício” retrata um ato de dever funcional, obrigatório, que carece, 

para sua realização, de determinação de autoridade. 

D. (    ) O exercício do “bico” de segurança em estabelecimentos comerciais e 

industriais, boates, casas de espetáculos, restaurantes, farmácias, padarias, 

supermercados, agências prestadoras de serviço, condomínios abertos e 

fechados ou outros locais congêneres, ainda que o militar se encontre à 

paisana, de folga, férias, dispensado ou licenciado médico, caracteriza 

transgressão disciplinar de natureza grave. 

 

 

11ª QUESTÃO - A Instrução Conjunta de Corregedorias n. 02 (ICCPM/BM 02/2014) 

determina a padronização das atividades de Polícia Judiciária Militar. Conforme 

disposto na presente instrução, marque a alternativa INCORRETA: 

 

A. (    ) As transgressões disciplinares, porventura afloradas ao final do Inquérito 

Policial Militar (IPM)/Auto de Prisão em Flagrante (APF), serão resolvidas 

pela autoridade que detiver o poder disciplinar sobre o militar acusado, ou 

pela Corregedoria. 

B. (    ) As alegações oriundas do público interno e externo, de autoridades públicas 

e civis, noticiando desvio de conduta praticada por militares, que se 

enquadrem, em tese, em indícios de autoria e materialidade de crime militar, 

serão motivos para a instauração de IPM, com a finalidade de investigar o 

fato. 

C. (    ) O flagrante eficiente, previsto na lei processual comum, por meio do qual as 

pessoas são inquiridas separadamente em termos próprios e destacados 

entre si, compondo, ao final, um todo de natureza modular unido pelo auto de 

prisão em flagrante delito, deve ser empregado para a lavratura do flagrante 

de crime militar. 

D. (    ) As notícias relacionadas a infrações penais militares serão investigadas 

sempre pela Autoridade de Polícia Judiciária Militar, cujo militar possui 

subordinação hierárquica. 
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12ª QUESTÃO - Em relação à Instrução Conjunta de Corregedorias n. 02 (ICCPM/BM 
02/2014), marque a alternativa CORRETA: 
 
A. (    ) Na ocorrência de crime militar, especialmente o que tenha sido cometido no 

exercício da função ou em decorrência desta, o militar e/ou a guarnição 

deverá ser recolhida imediatamente ao quartel, para as providências relativas 

ao APF pela prática de crime militar. 

B. (    ) Na hipótese de crime militar praticado mediante disparo de arma de fogo, 

será somente o militar encaminhado obrigatoriamente para coleta de material 

destinado à realização de exame residuográfico. 

C. (    ) As testemunhas do fato delituoso deverão estar presentes no ato da 

apresentação do militar conduzido, não sendo permitido para a confecção do 

auto de prisão em flagrante de crime militar, a utilização de testemunhas de 

apresentação. 

D. (    ) Quando o subordinado der voz de prisão em flagrante delito a um superior, 
este deverá ser conduzido até o local onde esteja um militar mais antigo ou 
superior hierárquico, para que este possa ser conduzido até a autoridade de 
polícia judiciária militar. 

 
13ª QUESTÃO - Em relação à Instrução Conjunta de Corregedorias n. 02 (ICCPM/BM 

02/2014), analise as assertivas abaixo: 

 

I - 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. A referida avaliação se dará também em relação às coisas 

destruídas ou deterioradas. 

II - Caberá às autoridades com atribuição legal para conhecer do flagrante 
(Comandantes), deliberar sobre a lavratura do APF e, na sua impossibilidade, esta 
atribuição deverá recair à autoridade superior (Comandante Regional). 

III - Na PMMG, os Autos de Prisão em Flagrante, inclusive aqueles realizados em 
período noturno, finais de semana, feriados e dias facultativos, serão lançados e 
registrados somente nos livros de controle. 

IV - Se, ao final da audição do militar conduzido, a Autoridade de Polícia Judiciária 
Militar verificar a manifesta inexistência da infração penal militar, a não 
participação do conduzido em sua prática ou a inexistência das situações que 
autorizam a prisão em flagrante, não haverá o recolhimento do militar à prisão. 

 
São CORRETAS as assertivas: 
 
A. (    ) I, II e IV, apenas. 
B. (    ) I e IV, apenas. 
C. (    ) II e III, apenas. 
D. (    ) II e IV, apenas. 
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14ª QUESTÃO - Com base na Instrução Conjunta de Corregedorias n. 03 (ICCPM/BM 

03/2014), que estabelece o alcance do disposto nos artigos 174 e 175, caput, do 

Manual de Processos e Procedimentos Administrativos (MAPPA),marque ‘V’ se for 

verdadeira ou ‘F’ se for falsa.  

 

(     ) A obrigatoriedade de acatamento das citações e notificações, em processos e 

procedimentos administrativos, quando o militar estiver dispensado médico, se 

liga ao dever do pronto cumprimento das ordens emanadas por superior 

hierárquico e se refere àqueles atos probatórios cuja presença do militar é 

indispensável para a sua confecção ou quando for convocado para servir como 

testemunha. 

(     ) A concessão de licença saúde ao militar acusado não conduz, 

necessariamente, à paralisação do respectivo processo disciplinar, tendo em 

vista que, além de não constituir causa legal de suspensão da prescrição da 

pretensão punitiva os seus efeitos se ligam especificamente à vedação do 

cumprimento do serviço de natureza policial ou bombeiro militar. 

(     ) O CEDM ou MAPPA exigem, tanto nos processos demissionários, quanto não 

demissionários, a presença do acusado durante a realização de todos os atos 

de instrução, cujo contraditório poderá, se preferir, ser exercido pelo defensor 

constituído. 

(     ) Mesmo havendo justo motivo, devidamente comprovado pelo 

Encarregado/Presidente do processo disciplinar, não poderá ser procedida a 

paralisação dos atos processuais. 

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

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

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

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

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

 
 

15ª QUESTÃO - Em relação à Instrução Conjunta de Corregedorias n. 06 (ICCPM/BM 

06/2015), a qual regula o controle, a fiscalização, e vistoria em armários, gavetas, baús 

e similares, não identificados e/ou desocupados, em lugar sujeito à Administração 

Militar, marque a alternativa CORRETA. 

 

A. (    ) Caso se encontre algum material e ou produto após a abertura dos 

mobiliários, deverá o responsável descrevê-los minuciosamente no termo de 

vistoria, devendo-se ainda acondicioná-los em recipientes adequados e 

guardá-los no armário novamente. 

B. (    ) As Unidades Administrativas, Unidades Operacionais e Unidades de 
Execução deverão encaminhar mensalmente, cópia, digitalizada, do termo de 
vistoria preenchido para as respectivas Unidades subordinadas. 
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C. (    ) 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 pelo almoxarife das Unidades ou militar designado pelo 
comandante, em qualquer nível. 

D. (    ) A vistoria será realizada trimestralmente na PMMG e trimestralmente no 
CBMMG, devendo os citados mobiliários serem filmados ou fotografados 
pelo responsável pela inspeção e preenchido o termo de vistoria. 

 
 
16ª QUESTÃO - Em relação à Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 - 
CRFB/1988, marque a alternativa INCORRETA 
 
A. (    ) A dignidade da pessoa humana e o pluralismo político são fundamentos da 

República Federativa do Brasil. 
B. (    ) São poderes independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo, 

o Judiciário e o Ministério Público. 
C. (    ) A construção de uma sociedade livre, justa e solidária constitui um dos 

objetivos da República Brasileira. 
D. (    ) A solução pacífica dos conflitos é um dos princípios que regem as relações 

internacionais do Brasil. 
 
 
17ª QUESTÃO - Em relação ao art. 5º da CRFB/1988, analise as assertivas abaixo. 
 
I. É assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas 

entidades civis e militares de internação coletiva. 

II. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de 
dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, 
nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal 
ou instrução processual penal. 

III. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de 
reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, 
estendidas aos sucessores e contra eles executadas, até o limite da dívida do 
falecido. 

IV. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse 

particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, 

sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja 

imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. 

 
São CORRETAS as assertivas: 
 
A. (    )  III e IV, apenas. 

B. (    )  II e III, apenas. 

C. (    )  II e IV, apenas. 

D. (    )  I, II e IV, apenas. 
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18ª QUESTÃO - Com base na Constituição Federal, nas assertivas abaixo, marque ‘V’ 
se for verdadeira ou ‘F’ se for falsa.  
 
(     ) Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, 

nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos 
disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for 
civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da 
patente dos oficiais e da graduação das praças; 

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

(     ) O militar, enquanto no serviço ativo ou na reserva remunerada, não pode estar 
filiado a partidos políticos. 

(     ) O militar em atividade que tomar posse em cargo ou emprego público civil 
temporário será imediatamente transferido para a reserva, nos termos da lei. 

 

Marque a alternativa que contém a sequência CORRETA de respostas de cima para 

baixo. 

 

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

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

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

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

 

 
19ª QUESTÃO - Em relação ao Código Penal Militar, analise as assertivas abaixo. 

 

I.        Considera-se lugar do crime o local onde somente foi praticado o fato, no lugar 

em que se desenvolveu a atividade criminosa, em sua totalidade. Nos crimes 

omissivos, o fato considera-se praticado no lugar em que deveria realizar-se a 

ação omitida. 

II.        O militar da reserva remunerada ou não remunerada, empregado na 
administração militar, equipara-se ao militar do serviço ativo, para o efeito da 
aplicação da lei penal militar, não se aplicando ao militar reformado. 

III. Somente é considerado superior para fins de aplicação da lei penal militar, o 
militar que, de fato, possui posto ou graduação superior aos seus subordinados.  

IV. O mínimo da pena de reclusão é de um ano, e o máximo de trinta anos; o mínimo 
da pena de detenção é de trinta dias, e o máximo de dez anos. 

 
São INCORRETAS as assertivas: 
 
A. (    )  I, II e III, apenas. 
B. (    )  I, II e IV, apenas. 
C. (    )  I e III, apenas. 
D. (    )  II e IV, apenas. 
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20ª QUESTÃO - Com base no disposto no Código Penal Militar, marque a alternativa 

CORRETA: 

 

A. (    ) Se militares armados se reunirem agindo contra a ordem recebida de 

superior, ou negando-se a cumpri-la cometem o crime de motim. 

B. (    ) O crime de descumprimento de missão e o crime de desobediência somente 

podem ser cometidos por militar. 

C. (    ) Uma das formas qualificadas do crime de violência contra o superior ocorre 

se este é o Comandante da Unidade ao qual pertence o militar autor do 

crime. 

D. (    ) O crime de fuga de preso ou internado não admite a modalidade culposa. 

 

 

21ª QUESTÃO - Em relação ao Código Penal Militar, marque a alternativa 

INCORRETA. 

 

A. (    ) O crime de prevaricação consuma-se quando o superior deixa de 

responsabilizar subordinado que comete infração no exercício do cargo, ou, 

quando lhe falte competência, não levar o fato ao conhecimento da 

autoridade competente. 

B. (    ) O crime de peculato furto consuma-se quando, embora o sujeito ativo não 

tendo a posse ou detenção do dinheiro, valor ou bem, o subtrai, ou contribui 

para que seja subtraído, em proveito próprio ou alheio, valendo-se da 

facilidade que lhe proporciona a qualidade de militar ou de funcionário. 

C. (    ) Ocorre o crime de concussão quando o sujeito ativo exige, para si ou para 

outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de 

assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. 

D. (    ) O crime de corrupção passiva consuma-se quando o sujeito ativo recebe, 

para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função, ou 

antes de assumi-la, mas em razão dela vantagem indevida, ou aceitar 

promessa de tal vantagem. 

 
22ª QUESTÃO - Em relação ao Código de Processo Penal Militar, analise as assertivas 

abaixo. 

 

I.        O inquérito policial militar é a apuração sumária de fato, que, nos termos legais, 

configure crime militar, e de sua autoria. Tem o caráter de instrução provisória, 

cuja finalidade precípua é a de ministrar elementos necessários à propositura da 

ação penal. 

II.        A testemunha não será inquirida por mais de seis horas consecutivas, sendo-lhe 

facultado o descanso de meia hora, sempre que tiver de prestar declarações 

além daquele termo. O depoimento que não ficar concluído às vinte e uma horas 

será encerrado, para prosseguir no dia seguinte, em hora determinada pelo 

encarregado do inquérito. 
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III. Independentemente de flagrante delito, o indiciado poderá ficar detido, durante 

as investigações policiais, até trinta dias, comunicando-se a detenção à 

autoridade judiciária competente. Esse prazo poderá ser prorrogado, por mais 

vinte dias, pelo comandante da Região, Distrito Naval ou Zona Aérea, mediante 

solicitação fundamentada do encarregado do inquérito e por via hierárquica. 

IV. Se, por si só, for suficiente para a elucidação do fato e sua autoria, o auto de 

flagrante delito constituirá o inquérito, dispensando todas as outras diligências 

referentes ao caso, mesmo aquelas que deixam vestígios. 

 
São CORRETAS as assertivas: 
 
A. (    )  I e III, apenas. 
B. (    )  I, II e IV, apenas. 
C. (    )  II e III, apenas. 
D. (    )  II e IV, apenas. 
 
 
23ª QUESTÃO - Em relação ao previsto no Código de Processo Penal Militar, marque a 

alternativa INCORRETA. 

 

A. (    ) Imediatamente após a prisão, no prazo máximo de 12 horas, será dada ao 

preso nota de culpa assinada pela autoridade, com o motivo da prisão, o 

nome do condutor e os das testemunhas. 

B. (    ) Qualquer pessoa poderá e os militares deverão prender quem for insubmisso 

ou desertor, ou seja encontrado em flagrante delito. 

C. (    ) Apresentado o preso ao comandante ou ao oficial de dia, de serviço ou de 

quarto, ou autoridade correspondente, ou à autoridade judiciária, será, por 

qualquer deles, ouvido o condutor e as testemunhas que o acompanharem, 

bem como inquirido o indiciado sobre a imputação que lhe é feita, e 

especialmente sobre o lugar e hora em que o fato aconteceu, lavrando-se de 

tudo auto, que será por todos assinado.  

D. (    ) Se das respostas durante a lavratura do auto resultarem fundadas suspeitas 

contra a pessoa conduzida, a autoridade mandará recolhê-la à prisão, 

procedendo-se, imediatamente, se for o caso, a exame de corpo de delito, à 

busca e apreensão dos instrumentos do crime e a qualquer outra diligência 

necessária ao seu esclarecimento. 
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24ª QUESTÃO - Em relação ao Código Penal Brasileiro, marque a alternativa 
INCORRETA. 
 
A. (    ) Considera-se em estado de necessidade 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. 

B. (    ) Se o fato é cometido sob coação irresistível ou em estrita obediência a 
ordem, não manifestamente ilegal, de superior hierárquico, só é punível o 
autor da coação ou da ordem. 

C. (    ) A pena cumprida no estrangeiro é totalmente computada na pena imposta no 
Brasil pelo mesmo crime, quando diversas, ou nela é atenuada, quando 
idênticas. 

D. (    ) Na desistência voluntária e arrependimento eficaz, o agente que, 
voluntariamente, desiste de prosseguir na execução ou impede que o 
resultado se produza, só responde pelos atos já praticados. 

 
25ª QUESTÃO - Em relação ao Código Penal Brasileiro, marque a alternativa 
CORRETA: 
 
A. (    ) O crime de injúria racial consiste em violência ou vias de fato, que, por sua 

natureza ou pelo meio empregado, se considerem aviltantes. 
B. (    ) O assédio sexual é o ato de constranger alguém com o intuito de obter 

vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua 
condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de 
emprego, cargo ou função. 

C. (    ) O crime de constrangimento ilegal é o ato de constranger alguém, mediante 
violência psicológica, reduzindo-lhe a capacidade de pensar, fazendo o que a 
lei permite, ou a fazer o que ela não manda. 

D. (    ) Constitui crime de estupro, o ato de constranger mulher, como único sujeito 
passivo, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a 
praticar ou permitir que com ela se pratique outro ato libidinoso, diverso da 
conjunção carnal. 

 
26ª QUESTÃO - Acerca do Código Penal Brasileiro, analise as assertivas abaixo:  
 
I. O crime de inserção de dados falsos em sistema de informações constitui a 

inserção ou a facilitação, por funcionário autorizado, de dados falsos, a alteração 
ou a exclusão indevida de dados corretos nos sistemas informatizados ou 
bancos de dados da Administração Pública com o fim de obter vantagem 
indevida para si ou para outrem. 

II. Constitui crime de contrabando o ato de iludir, no todo ou em parte, o pagamento 
de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de 
mercadoria. 

III. O crime de descaminho é o ato de importar ou exportar mercadoria proibida. 
IV. Constitui crime de prevaricação o ato do Diretor de Penitenciária e/ou agente 

público, de deixar de cumprir seu dever de vedar ao preso o acesso a aparelho 
telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou 
com o ambiente externo.  
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São CORRETAS as assertivas:  
 
A. (    )  II e III, apenas. 

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

C. (    )  I, III e IV apenas. 

D. (    )  I  e IV, apenas. 

 
27ª QUESTÃO - Nos termos do Código de Processo Penal Brasileiro, marque a 
alternativa CORRETA. 
 
A. (    ) Quando o fato for praticado em presença da autoridade policial, constarão do 

auto a narração deste fato, a voz de prisão, as declarações que fizer o preso 
e os depoimentos das testemunhas, sendo tudo lavrado pelo juiz de plantão. 

B. (    ) Apresentado o preso à autoridade competente, ouvirá esta o condutor e 
colherá, desde logo, sua assinatura, entregando a este cópia do termo e 
recibo de entrega do preso. Em seguida, procederá à oitiva das testemunhas 
que o acompanharem e ao interrogatório do acusado sobre a imputação que 
lhe é feita, colhendo, após cada oitiva suas respectivas assinaturas, 
lavrando, a autoridade, afinal, o auto. 

C. (    ) Na falta ou no impedimento do escrivão, somente a autoridade policial 
poderá lavrar o auto. 

D. (    ) Não havendo autoridade policial no lugar em que se tiver efetuado a prisão, o 
preso será colocado em liberdade provisória, sendo chamado posteriormente 
para apresentação à Delegacia de Polícia Civil. 

 

28ª QUESTÃO – De acordo com previsão normativa contida na Resolução 213, do 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que trata sobre audiência de custódia, marque a 

alternativa CORRETA: 

 

A. (    ) Estando a pessoa presa acometida de grave enfermidade, ou havendo 

circunstância comprovadamente excepcional, que a impossibilite de ser 

apresentada ao juiz no prazo de 24 horas, deverá ser assegurada a 

realização da audiência no local em que ela se encontre. 

B. (    ) A Resolução foi elaborada, porque a condução imediata da pessoa presa à 

autoridade de polícia judiciária é o meio mais eficaz para prevenir e reprimir a 

prática de tortura no momento da prisão, assegurando, portanto, o direito à 

integridade física e psicológica das pessoas submetidas à custódia estatal. 

C. (    ) Toda pessoa presa em flagrante delito, somente em razão de crime doloso, 

será obrigatoriamente apresentada, em até 24 horas da comunicação do 

flagrante, à autoridade judicial competente, e ouvida sobre as circunstâncias 

em que se realizou sua prisão ou apreensão. 

D. (    ) Antes da apresentação da pessoa presa ao juiz, será assegurado seu 

atendimento prévio e reservado por advogado por ela constituído, ou 

defensor público, na presença de agentes policiais, os quais esclarecerão os 

motivos, fundamentos e ritos que versam sobre a audiência de custódia. 
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29ª QUESTÃO - Considerando previsão normativa inserta na Instrução 3.03.21/17, que 

define a atuação da Base de Segurança Comunitária (BSC), na PMMG, é CORRETO 

afirmar que: 

 

A. (    ) A missão geral da BSC é promover maior eficiência e vigor operacional da 

Corporação, evidenciados na pronta-resposta da Polícia Militar no combate 

ao crime, violência e desordem. 

B. (    ) Enquanto não houver atendimento ao público, ambos os militares, que 

compõem a BSC, deverão permanecer no monitoramento das câmeras, de 

modo a prevenir e inibir a prática criminosa pela presença ostensiva, 

demonstrando disponibilidade e acessibilidade à comunidade. 

C. (    ) A setorização consiste na interação do policial militar com a comunidade 

local buscando a prevenção criminal, (o que inclui a repressão imediata após 

a eclosão do delito), além de informações úteis ao planejamento e execução 

da atividade policial militar. 

D. (    ) Os motociclistas não atenderão às demandas de Segurança Pública, uma 

vez que atuarão somente no patrulhamento preventivo cumprindo cartão-

programa confeccionado e atualizado pelo Comandante de Setor. 

 

 

30ª QUESTÃO – De acordo com previsão normativa contida na Instrução 3.03.21/17, 

que define a atuação da Base de Segurança Comunitária (BSC), na PMMG, é 

CORRETO afirmar que: 

 

A. (    ) É atribuição do Supervisor responsabilizar-se efetivamente pela Base 

Comunitária e seus componentes, bem como primar pelo uso adequado dos 

materiais. 

B. (    ) É atribuição do Comandante da BSC, encontra-se: realizar auditoria semanal 

do sistema de videomonitoramento (DVR), para avaliar e supervisionar a 

prestação de serviço, por parte dos policiais militares empregados na Base, 

remetendo ao Comandante de Companhia relatório mensal sobre a auditoria. 

C. (    ) Entre as atribuições do Comandante da Companhia, encontra-se a de definir 

a composição das equipes BSC nos diversos setores de patrulhamento. 

D. (    ) Entre as atribuições do Coordenador do Policiamento da Unidade, encontra-

se a de avaliar a qualidade de atendimento e mensurar a produtividade das 

equipes BSC. 
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31ª QUESTÃO – De acordo com previsão normativa contida na DGEOp, Diretriz n. 
3.01.01/16-CG, que regula o emprego operacional da PMMG, é CORRETO afirmar que: 
 
A. (    ) O uso de força não é um instrumento de trabalho da polícia, contudo, é 

indispensável conhecer as leis que balizam a sua atuação.   
B. (    ) As expectativas sociais relacionadas ao que a polícia faz ou é chamada a 

fazer não se relacionam com o uso da força. 
C. (    ) A autoridade do militar, que legitima a sua ação, decorre de sua investidura 

no cargo ou função para o qual foi designado. O poder público do qual o 
militar é investido deve ser usado como um privilégio de quem exerce o 
cargo. 

D. (    ) A Polícia Milita pretende ser uma organização pública, voltada para o 
cidadão como foco principal, desenvolvendo ações que gerem valor para o 
usuário dos serviços, como a funcionalidade, qualidade, tempo de resposta, 
satisfação e imagem positiva da Instituição. 
 

32ª QUESTÃO – Considerando previsão normativa contida na DGEOp, que regula o 

emprego operacional da PMMG, marque “V” para a alternativa verdadeira e “F” para a 

alternativa falsa.  

 

(     ) Quando o militar age individualmente, em casos supervenientes ou 
emergentes, exige-se-lhe o planejamento mental, nunca prevalecendo o 
instinto. O planejamento mental deve ser exercitado constantemente, com 
criatividade, capacitando o militar a solucionar, com presteza e acerto, qualquer 
ocorrência, face às suas reiteradas atuações, em casos variados, ao longo de 
sua carreira. 

(     ) As Unidades são legalmente encarregadas de cuidar do preparo físico e 
psicológico, dos militares nelas lotados, principalmente nos treinamentos de 
atividades de defesa pessoal, tiro de preservação da vida, ocorrências de alta 

complexidade. 
(     ) A avaliação do público externo, quanto à satisfação do serviço prestado pela 

PMMG não pode ser considerada para a sobrevivência da Instituição a longo 
prazo, porque no Brasil, o público externo tende a criticar indiscriminadamente 
a atuação da PM. 

(     ) O treinamento deve estar integrado à vida diária do militar, como sustentação 
dos conhecimentos e das habilidades próprias da especialidade, adquiridos no 
período de formação, complementando conhecimentos, por intermédio da 
prática de novas técnicas, e mantendo o estado físico dos militares em nível 

adequado ao trabalho. 
 

Marque a alternativa que contém a sequência CORRETA das respostas de cima para 

baixo. 

 

A. (    )  F, F, F, V. 
B. (    )  V, F, F, V. 
C. (    )  V, V, V,V. 
D. (    )  F, F, F, F. 
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33ª QUESTÃO – Considerando previsão normativa contida no Manual Técnico-

Profissional n. 3.04.01/2013-CG, Caderno Doutrinário 01, marque a alternativa 

CORRETA. 

 

A. (    ) A capacidade de ensaiar mentalmente as possibilidades de respostas faz 

parte do preparo mental e favorece que o policial militar se coloque em 

estado de prontidão, que ampliará sua capacidade de resposta. 

B. (    ) O policial militar em patrulhamento, escutando música com fone de ouvido ou 

conversando, ao celular, assuntos diversos do policiamento executado, é 

considerado como estando em estado de atenção. 

C. (    ) O policial militar, realizando patrulhamento em sua área de responsabilidade 

e interagindo com comerciantes, orientando-os quanto a dicas de segurança 

e, ao mesmo tempo, estando atento a toda a movimentação de pessoas 

dentro e fora do estabelecimento comercial está em estado de alerta. 

D. (    ) No estado reativo, 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. Este estado é representado 

pela cor preta. 

 

34ª QUESTÃO – Considerando previsão normativa contida no Caderno Doutrinário 01, 

marque a alternativa CORRETA: 

A. (    )  “Atenção concentrada” ocorre quando o policial militar fixa seu olhar e sua 

atenção em apenas um ponto, perdendo a capacidade de percepção do que 

se encontra à sua volta.  

B. (    ) Um dos requisitos básicos para atuação e intervenção policial-militar, o 

conhecimento da missão, compreende o conhecimento dos aspectos físicos 

do terreno, do interesse policial-militar, assegurando a familiarização 

indispensável ao melhor desempenho operacional.  

C. (    ) À medida em que sociedade evolui, percebe-se que detalhes como: 

fardamento limpo e adequado e cuidados com a higiene pessoal, dentro dos 

padrões anteriormente estabelecidos pelas normas da PMMG, deixam de ter 

qualquer relevância, pois o que importa é o resultado final da ação policial. 

Outros comportamentos como o uso irregular de cobertura e de acessórios 

exóticos ou extravagantes transmitem a ideia de modernidade.  

D. (    ) O preparo mental ocorre antes da intervenção policial e consiste numa 

análise de possibilidades, o pensamento tático consiste num diagnóstico que 

utiliza os dados e informações concretas, obtidas por meio da avaliação de 

riscos de um “teatro de operações” específico. Num processo dinâmico, 

atualiza-se em função da evolução da ocorrência.  
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35ª QUESTÃO – Considerando previsão normativa contida no Manual Técnico 

Profissional n. 3.04.02/2013-CG, Caderno Doutrinário 02, marque a alternativa 

CORRETA. 

 

A. (    ) Deslocamento rápido é o passo com velocidade moderada, que pemita ao 

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

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

posições de guarda baixa ou guarda alta. 

B. (    ) Para realizar o fatiamento, o policial militar deve expor a cabeça lateralmente, 

observar a área de risco e retornar à posição abrigada o mais rápido 

possível. 

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

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

localizada no coldre, observando o que acontece à sua volta. Deve ser 

empregado em rastreamentos e deslocamentos longos, até a aproximação 

mediata do alvo principal da intervenção. 

D. (    ) A olhada rápida permite checar o ambiente por segmentos. Seu objetivo é 

propiciar a visualização total ou parcial de uma pessoa ou de um objeto (pés, 

mãos, roupas, armamento, dentre outros), antes que o policial militar seja 

visto pelo abordado. 

 

36ª QUESTÃO – A guarnição composta pelo Sargento “S” e pelo Soldado “D” estava 

abordando uma motocicleta com dois indivíduos. Após a motocicleta parar, o Sargento 

determinou ao piloto que desligasse a motocicleta, retirasse a chave da ignição e tanto 

o piloto quanto o passageiro colocassem as mãos apoiadas sobre o capacete. Todos os 

comandos foram obedecidos pelos abordados. Em seguida o Sargento, avaliando ser 

necessário, decidiu realizar a busca pessoal nos abordados.  

 

De acordo com o Manual Técnico Profissional n. 3.04.03 – Caderno Doutrinário 03 

marque a maneira CORRETA a ser empregada pela guarnição para fins de 

desembarque dos abordados e busca pessoal. 

 

A. (    ) Determinar que o piloto desembarque primeiro da motocicleta e coloque as 

mãos apoiadas no capacete. 

B. (    ) Determinar ao passageiro que desembarque primeiro da motocicleta e 

coloque as mãos apoiadas no capacete, permanecendo ao lado do veículo.   

C. (    ) Determinar primeiro que o piloto retire o capacete, desembarque da 

motocicleta e coloque as mãos sobre a cabeça, seguido do passageiro que 

fará o mesmo procedimento. 

D. (    ) Determinar primeiro que o passageiro retire o capacete, desembarque da 

motocicleta e coloque as mãos sobre a cabeça, seguido do piloto que fará o 

mesmo procedimento. 
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37ª QUESTÃO – Conforme a Instrução n. 3.03.10-CG que Regula o emprego da Polícia 

Militar vistas à prevenção e repressão aos crimes de homicídio no Estado de Minas 

Gerais, o Policiamento Orientado para o Problema (POP) torna possível analisar crimes 

sem perder de vista que eles podem estar sendo causados por problemas específicos e 

talvez contínuos. A mesma norma traz as fases do POP, sendo elas: 

 

A. (    ) 1 – Identificação do problema; 2 – Análise; 3 – Resposta; 4 - Avaliação.  

B. (    ) 1 – Levantamento de dados; 2 – Identificação de Autores; 3 – Prisão; 4 – 

Monitoramento. 

C. (    ) 1 – Levantamento de dados; 2 – Análise de fatores; 3 – Ação; 4 – 

Monitoramento. 

D. (    ) 1 – Identificação do problema; 2 – Análise de fatores; 3 – Prisão; 4 – 

Avaliação. 

 

 

38ª QUESTÃO – O Sargento “S”, o Sargento “R” e o Sargento “P” estavam estudando 

juntos para o EAP quando começaram a discutir sobre as atividades da Guarnição 

Tático Móvel e da Guarnição da Patrulha de Operações (POP).  

 

O Sargento “S” opinou dizendo que as duas guarnições fazem exatamente o mesmo 

serviço qual seja de repressão e combate ao crime violento. Que ambas tem como 

objetivo principal o recobrimento às atividades de policiamento na área do Batalhão ou 

Companhia Independente.  

 

Já o Sargento “R” afirmou que são diferentes, disse que a POP atua preventivamente 

em locais estratégicos ou desenvolvendo operações repressivas e que as Guarnições 

Tático Móvel são empregadas, dentre outras, em ocorrências de maior complexidade e 

na reação ao crime violento. 

 

Por sua vez o Sargento “P” disse que concorda com o Sargento “S” e acrescentou que 

pode haver guarnição POP utilizando motocicleta.  

 

Conforme a Resolução n. 4605 – CG que traz o Portfólio de Serviços da PMMG é 

CORRETO afirmar que: 

 

A. (    ) Apenas o Sargento “S” está correto. 

B. (    ) Apenas o Sargento “R” está correto.  

C. (    ) O Sargento “S” e o Sargento “P” estão corretos. 

D. (    ) Os três graduados estão errados e precisam estudar um pouco mais.  
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39ª QUESTÃO – A guarnição composta pelo Sargento “S” e pelo Soldado “D” em um 

turno tranquilo de serviço, ao cumprir o cartão-programa da viatura, estacionou o 

veículo policial em ponto base, contudo o pararam obstruindo o acesso de deficientes 

físicos à calçada. 

 

Ao perceber tal situação, o Soldado “D” disse ao graduado que, como o giroflex da 

viatura estava ligado, não haveria problemas.  

 

O Sargento por sua vez, disse que conforme a Instrução n. 3.03.22/2017 – CG que trata 

dos procedimentos básicos de estacionamento e posicionamento de viaturas e da 

guarnição policial militar, não deveriam estacionar obstruindo o acesso de deficientes 

físicos à calçada. Tendo a Guarnição embarcado e estacionado em local diverso.  

 

Observando o narrado, e tendo em vista a norma citada pelo graduado, é CORRETO 

afirmar que: 

 

A. (    ) O Sargento “S” está correto, contudo como o giroflex da viatura estava ligado 

o Soldado “D” também tinha razão e estava correto.  

B. (    ) O Sargento “S” deveria ter assumido a responsabilidade e feito conforme 

assessorado pelo Soldado “D”, já que a viatura pode parar em qualquer lugar 

por ser veículo de emergência. 

C. (    ) Apenas o Sargento “S” está correto.  

D. (    ) A assessoria do Soldado “D” está de acordo com a norma. Haja vista que 

não há restrições para estacionar viatura no local descrito.  

 

40ª QUESTÃO – Conforme a Instrução n. 3.03.07/2017 – CG que trata da atuação da 

Base Comunitária (BC) e da Base Comunitária Móvel (BCM) na Polícia Militar de Minas 

Gerais, o Comandante da Base Comunitária será um Subtenente ou Sargento. Marque 

a alternativa CORRETA que contém uma das atribuições do Comandante da Base:  

 

A. (    ) Relatar quantitativa e qualitativamente todas as ações desenvolvidas na BC, 

mantendo arquivo dos dados.   

B. (    ) Estabelecer convênio ou termo de cooperação que contemplem as atividades 

a serem desenvolvidas, conforme normas em vigor na Instituição. 

C. (    ) Diagnosticar e propor, à DAOp, a necessidade de treinamentos, reposição de 

efetivo habilitado e expansão da qualidade de policiais militares a serem 

capacitados para a BC.   

D. (    ) Planejar, programar, controlar e avaliar o desenvolvimento da BC em Minas 

Gerais.  
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--------------------------------------------------corte aqui-------------------------------------------------- 
 

RASCUNHO DO GABARITO 
 

 

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