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

QUADRO DE PRAÇAS ESPECIALISTAS PARA O ANO DE 2018 

 

EAP/2018 – 1º SGT QPE 
(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 – Segundo a Lei n. 14.310, de 19 de junho de 2002 (Código de Ética e 

Disciplina dos Militares do Estado – CEDM), acerca do conceito dos militares, analise 

as assertivas abaixo. 

 

I - Para o militar ingressar no conceito “A” deve possuir cinquenta pontos positivos. 

II -  O ingresso no conceito “C” requer, no mínimo, 51 pontos negativos. 

III - Será portador do conceito “B” o militar que possuir pontuação entre os 49 

pontos positivos e 50 pontos negativos. 

IV - Ao ingressar na instituição o militar será classificado no conceito “B” com 10 

pontos positivos. 

 

Estão CORRETAS as assertivas: 

 

A. (   )  Todas estão corretas. 

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

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

D. (   )  III e IV, apenas. 

 

 

02ª QUESTÃO – De acordo com o CEDM, marque a alternativa CORRETA. 

 

A. (   )  A repreensão consiste em uma admoestação verbal ao transgressor. 

B. (   )  A disponibilidade cautelar assegura ao militar a percepção de vencimento e 

vantagens integrais do cargo. 

C. (   )  A advertência consiste em uma censura formal ao transgressor. 

D. (   )      A prestação de serviço consiste na atribuição ao militar de tarefa, 

exclusivamente de natureza operacional, fora de sua jornada habitual, 

correspondente a um turno de serviço mensal, que não exceda a doze horas, 

sem remuneração extra. 

 

03ª QUESTÃO – Segundo as prescrições contidas no CEDM e na Resolução Conjunta 

nº 4.220, de 28/06/2012 (Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das 

Instituições Militares do Estado de Minas Gerais - MAPPA), acerca da concessão de 

dispensa do serviço, marque a alternativa CORRETA: 

 

A. (   )  O Comandante de Companhia poderá conceder dispensa ao militar por até 

03 (três) dias. 

B. (   )  O Comandante de UEOP poderá conceder dispensa ao militar por até 08 

(oito) dias. 

C. (   )  O Comandante-Geral poderá conceder dispensa ao militar por até 15 

(quinze) dias. 

D. (   )  O Comandante de Pelotão destacado poderá conceder dispensa ao militar 

por até 02 (dois) dias. 
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04ª QUESTÃO – Com base no CEDM e no MAPPA, marque a alternativa CORRETA: 

 

A. (   )  O Comandante da Unidade poderá substituir membros do CEDMU a 

qualquer tempo, sempre que julgar conveniente e oportuno. 

B. (   )  O CEDMU atuará com a maioria dos membros e deliberará por totalidade 

dos votos, devendo o mais antigo votar por último. 

C. (   )  O CEDMU será integrado por três militares, superiores hierárquicos ou mais 

antigos que o militar cujo procedimento estiver sob análise, possuindo caráter 

consultivo. 

D. (   )  O fator determinante para saber se a documentação disciplinar deve ou não 

ser encaminhada ao CEDMU é a existência ou não de razões escritas de 

defesa prévia. 

 

05ª QUESTÃO – Acerca das causas de justificação previstas no CEDM e no MAPPA, 

marque a alternativa INCORRETA: 

 

A. (   )  Ter sido cometida a transgressão por falta de experiência no serviço. 

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

C. (   )  Ter sido cometida a transgressão em legítima defesa própria ou de outrem. 

D. (   )  Ter sido cometida a transgressão sob coação irresistível. 

 

 

06ª QUESTÃO – A respeito da Comunicação Disciplinar, de acordo com o CEDM e o 

MAPPA, marque a alternativa CORRETA: 

 

A. (   )  A Comunicação Disciplinar é a formalização escrita, feita e assinada por 

militar possuidor de precedência hierárquica em relação ao comunicado, 

dirigida ao comandante, diretor ou chefe do comunicante, acerca de ato ou 

fato contrário à disciplina militar. 

B. (   )  É a comunicação interposta pelo militar diretamente atingido por ato pessoal 

que repute irregular ou injusto. 

C. (   )  A comunicação infundada acarretará responsabilidade administrativa, civil e 

penal ao comunicante. 

D. (   )  Pode ser confeccionada pelo militar que presenciar ou tomar conhecimento 

de ato ou fato contrário à moralidade ou à legalidade praticado por outro 

militar mais antigo ou de maior grau hierárquico. 
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07ª QUESTÃO – A respeito das implicações da dispensa e licença-saúde nos 

processos disciplinares, segundo as regras contidas no MAPPA, marque a alternativa 

CORRETA: 
 

A. (   )  O militar dispensado de suas atividades rotineiras ficará desobrigado a 

atender às citações e notificações em processos e procedimentos 

administrativos. 

B. (   )  O fato do acusado estar licenciado e/ou internado impede que seja 

submetido à perícia psicopatológica. 

C. (   )  As recusas injustificadas por parte do acusado, licenciado e/ou internado, em 

receber notificações e/ou nomear defensor não requerem registros no 

processo, haja vista que o encarregado nomeará um defensor ad hoc. 

D. (   )  A licença e/ou internação de militares acusados em processos disciplinares 

diversos, a princípio, por si só, não deve conduzir à paralisação dos 

trabalhos, podendo seguir com acompanhamento do defensor (a) que o 

represente por meio de procuração, caso haja ou por meio de defensor ad 

hoc. 

 

08ª QUESTÃO – Marque a alternativa que contém a CORRETA ordenação dos 

critérios estabelecidos pela Lei n. 5.301/1969 (Estatuto dos Militares do Estado de 

Minas Gerais - EMEMG) para a definição da antiguidade de cada posto ou graduação: 

 

A. (   )  I – pela data da promoção ou nomeação; II – pela data de praça; III – pela 

prevalência dos graus hierárquicos anteriores; IV – pela data de nascimento. 

B. (   )  I – pela data da promoção ou nomeação; II – pela prevalência dos graus 

hierárquicos anteriores; III – pela data de nascimento; IV – pela data de 

praça. 

C. (   )  I – pela data da promoção ou nomeação; II – pela prevalência dos graus 

hierárquicos anteriores; III – pela data de praça; IV – pela data de 

nascimento. 

D. (   )  I – pela data da promoção ou nomeação; II – pela data de praça; III – pela 

data de nascimento; VI – pela prevalência dos graus hierárquicos anteriores. 

 

09ª QUESTÃO – Com fundamento nas normas do EMEMG que regulam o uso de 

uniformes na instituição, marque a alternativa CORRETA:  
 

A. (   )  Empresas de segurança privada podem adotar uniformes semelhantes ao da 

PMMG, desde que possuam identificação da logomarca da empresa 

bastante visível e autorização emitida pela Polícia Federal. 

B. (   )  O uso do uniforme, fora do país, só é permitido aos militares que estiverem 

em missão oficial. 

C. (   )  É proibido o uso de uniforme em manifestações de caráter político-partidário, 

em qualquer local ou circunstância. 

D. (   )  Os militares da reserva só podem usar uniformes quando reconvocados para 

o serviço ativo. 
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10ª QUESTÃO – Quanto aos deveres, responsabilidades, direitos e prerrogativas dos 

militares impostos pelo EMEMG, analise as assertivas abaixo: 

 

I. Aos militares da ativa e reserva é vedado fazer parte de firmas comerciais, de 

empresas industriais de qualquer natureza ou nelas exercer função ou emprego, 

ainda que não remunerado. 

II. Os militares da reserva, quando convocados para o serviço ativo, ficam proibidos 

de tratar nas repartições públicas, civis ou militares, de interesse de indústria ou 

comércio a que estejam ou não associados ou não associados. 

III. Os militares da ativa podem exercer, diretamente, a gestão de seus bens desde 

que não infrinjam o disposto no EMEMG. 

IV. O policial militar não poderá ser preso por autoridade policial civil. 
 

Estão CORRETAS as assertivas: 
 
A. (   )  I, II e III, apenas. 
B. (   )  Todas estão corretas. 
C. (   )  I, II e IV, apenas. 
D. (   )  II e III, apenas. 
 
 
11ª QUESTÃO – Analise as assertivas abaixo atinentes às normas do EMEMG que 

regulam a transferência do militar para a inatividade. Marque (V) para as verdadeiras e 

(F) para as falsas. 

 

(    ) O limite de idade para permanência da praça na reserva é de 60 

(sessenta) anos. 

(    ) Militar da reserva é o que, tendo prestado serviço na ativa, passa à 

situação de inatividade 

(    ) Reformado é o militar desobrigado definitivamente do serviço 

(    ) A reserva e a reforma podem ser remuneradas ou não, de acordo com 

os dispositivos estabelecidos no EMEMG ou em lei e regulamentos 

especiais.  

 

Marque a alternativa que corresponde à sequência CORRETA de respostas, na ordem 

de cima para baixo: 

 

A. (   )  V, F, F, V. 
B. (   )  F, V, F, V. 
C. (   )  V, F, V, F. 
D. (   )  F, V, V, F. 
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12ª QUESTÃO – Com base no EMEMG, marque a alternativa CORRETA: 

 

A. (   )  A qualquer hora do dia ou da noite, na sede da Unidade ou onde o serviço o 

exigir, o policial militar deve estar pronto para cumprir a missão que lhe for 

confiada pelos seus superiores hierárquicos ou impostos pelas leis e 

regulamentos. 

B. (   )  Os militares pertencentes ao QPE-PM poderão ser aproveitados na 

atividade-fim das instituições militares estaduais em circunstâncias 

ordinárias. 

C. (   )  O militarem trajes civis não mantém as obrigações correspondentes ao seu 

posto ou graduação. 

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

são garantidas apenas aos militares da ativa. 

 

13ª QUESTÃO – Quanto à regulação das dispensas e licenças previstas no EMEMG, 

marque a alternativa CORRETA: 

 

A. (   )  Quando o militar contrair núpcias terá direito a dispensa de cinco dias. 

B. (   )  A licença por motivo de doença em pessoa da família só será concedida 

quando não for possível movimentar o servidor para a localidade onde se 

encontre o doente. 

C. (   )  Quando ocorrer falecimento de pessoa da família, assim considerados os 

pais, esposa, filhas, irmãos, avós e sogros, o militar fará jus a oito dias de 

dispensa. 

D. (   )  A militar estadual não terá direito à prorrogação por sessenta dias da licença-

maternidade prevista no inciso XVIII do caput do artigo 7º da Constituição da 

República. 

 

14ª QUESTÃO – Marque a alternativa CORRETA. Segundo a Instrução Conjunta de 

Corregedorias n. 01, de 03 de fevereiro de 2014 - ICCPM/BM n. 01/14 (Estabelece 

padronização sobre as atividades administrativas e disciplinares no âmbito da PMMG e 

do CBMMG), configura a prática de bis in idem: 

 

A. (   )  Aplicação de sanção disciplinar e a medida administrativa de cancelamento 

de matrícula e desligamento de curso, estágio ou exame. 

B. (   )  Aplicação de sanção disciplinar e a medida administrativa de destituição de 

cargo, função ou comissão. 

C. (   )  Aplicação de mais de uma sanção disciplinar pela prática simultânea de duas 

ou mais transgressões. 

D. (   )  Aplicação de sanção disciplinar e a medida administrativa de movimentação 

de unidade ou fração, por conveniência da disciplina ou interesse do serviço. 
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15ª QUESTÃO – Segundo a Instrução Conjunta de Corregedorias n. 02, de 03 de 

fevereiro de 2014- ICCPM/BM nº 02/14 (Estabelece padronização sobre as atividades 

de Polícia Judiciária Militar no âmbito da PMMG e CBMMG), acerca das situações de 

flagrante delito, marque a alternativa INCORRETA: 

 

A. (   )  A prisão em flagrante poderá ser efetuada em qualquer dia e a qualquer 

hora, respeitadas as garantias constitucionais do preso. 

B. (   )  O emprego de força só é permitido quando indispensável, no caso de 

desobediência, resistência ou tentativa de fuga. 

C. (   )  O subordinado, em razão dos princípios basilares da hierarquia e disciplina, 

não pode dar voz de prisão em flagrante delito a um superior, deverá reter o 

autor no local até o comparecimento de um militar mais antigo ou superior 

hierárquico que efetuará a prisão.  

D. (   )  O emprego de algemas constitui medida excepcional, justificando-se apenas 

em situações de resistência à prisão, fundado receio de fuga ou para 

preservar a integridade física do executor, do preso ou de terceiros. 

 

16ª QUESTÃO – Segundo a Instrução Conjunta de Corregedorias n. 03, de 17 de 

março de 2014 - ICCPM/BM n. 03/14 (Estabelece o alcance do disposto nos artigos 174 

e 175, caput, do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos – MAPPA), 

marque a alternativa CORRETA: 

 

A. (   )  Exige-se, tanto nos processos demissionários, quanto não demissionários, a 

presença do acusado durante a realização dos atos de instrução, para 

exercício da garantia do contraditório.  

B. (   )  Ao militar acusado notificado será garantido o exercício do direito à não 

autoincriminação – direito de não constituir prova contra si – como, por 

exemplo, permanecer em silêncio, de não postar para reconhecimento 

pessoal, de não fornecer material para fins de perícia, dentre outros. 

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

exercício de determinado serviço de natureza policial e, por conseguinte, não 

enseja a readaptação funcional do militar. 

D. (   )      A testemunha, ao prestar depoimento, poderá valer-se do direito de 

permanecer calada para não fazer afirmação falsa, negar ou omitir a 

verdade. 
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17ª QUESTÃO – Marque a alternativa CORRETA. Com base na Instrução Conjunta de 

Corregedorias n. 05, de 22 de dezembro de 2014 - ICCPM/BM n. 05/14 (Estabelece 

novo entendimento sobre o enquadramento da conduta do militar que falta ao serviço 

decorrente do cumprimento de sanção disciplinar de prestação de serviço ou de 

decisão judicial), a conduta do militar que faltar ao serviço, cuja escala advenha do 

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

CEDM, ou de decisão judicial, enquadra-se na transgressão disciplinar capitulada no: 

 

A. (   )  Art. 13, XX, CEDM (faltar ao serviço). 

B. (   )  Art. 14, II, CEDM (demonstrar desídia no desempenho das funções, 

caracterizada por fato que revele desempenho insuficiente, desconhecimento 

da missão, afastamento injustificado do local ou procedimento contrário às 

normas legais, regulamentares e a documentos normativos, administrativos 

ou operacionais). 

C. (   )  Art. 15, V, CEDM (retardar injustificadamente o cumprimento de ordem ou o 

exercício de atribuição). 

D. (   )      Art. 14, III, CEDM (deixar de cumprir ordem legal ou atribuir a outrem, fora 

dos casos previstos em lei, o desempenho de atividade que lhe competir). 

 

18ª QUESTÃO – Acerca da Instrução Conjunta de Corregedorias n. 06, de 30 de julho 

de 2015- ICCPM/BM n. 06/15 (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. (   )  Detectando-se, durante a vistoria, produto ilícito e/ou substâncias 

entorpecentes, deverá o responsável apreender os materiais e encaminhar 

para a Delegacia de Polícia Civil. 

B. (   )  Os mobiliários não identificados deverão ser etiquetados com a inscrição 

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

também será o guardador da chave/lacre do mobiliário.  

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 Comandante. 

D. (   )      A vistoria será realizada semestralmente no âmbito da PMMG. 
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19ª QUESTÃO - Conforme a Constituição da República Federativa do Brasil, de 

05/10/1988 - CRFB/88, marque a alternativa CORRETA. 

 

A. (    ) Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem 

aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três 

quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas 

constitucionais. 

B. (    ) Dentre outros, a República Federativa do Brasil tem por objetivos 

fundamentais: construir uma sociedade livre, justa e solidária, erradicar as 

desigualdades sociais e regionais, a dignidade da pessoa humana, 

pluralismo político, bem como garantir o desenvolvimento nacional.   

C. (    ) São tidos como fundamentos da República Federativa do Brasil: cidadania, 

pluralismo político, soberania, prevalência dos Direitos Humanos, assim 

como os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa.  

D. (    ) Nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime 

comum, praticado antes ou depois da naturalização, ou de comprovado 

envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da 

lei. 

 

  

20ª QUESTÃO - Conforme a CRFB/88, marque a alternativa CORRETA.  

 

A. (    ) Cabe aos Municípios a instituição da representação de inconstitucionalidade 

de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição 

Estadual e da Constituição Federal, vedada a atribuição da legitimação para 

agir Poder Executivo.  

B. (    ) Compete aos Juízes de Direito do juízo militar processar e julgar, em turmas, 

os crimes militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra os atos 

disciplinares militares, cabendo ao Conselho de Justiça, sob a presidência de 

juiz de direito, processar e julgar os demais crimes hediondos.  

C. (    ) 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, 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.  

D. (    ) A lei estadual poderá criar, mediante proposta do Tribunal de Justiça, a 

Justiça Militar estadual, constituída, em primeiro grau, pelos juízes de direito 

e pelos Conselhos de Justiça e, em segundo grau, pelo próprio Tribunal de 

Justiça, ou por Tribunal de Justiça Militar nos Estados em que o efetivo 

militar seja até vinte mil integrantes. 
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21ª QUESTÃO - Conforme a CRFB/88, marque a alternativa CORRETA. 

  

A. (    ) A lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade, a 

estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade, 

os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações 

especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades, 

inclusive aquelas cumpridas por força de compromissos internacionais e de 

guerra. 

B. (    ) O militar da ativa que, de acordo com a lei, tomar posse em cargo, emprego 

ou função pública civil temporária, não eletiva, ainda que da administração 

indireta, ressalvada a hipótese no art. 37, inciso XVI, alínea c, ficará 

agregado ao respectivo quadro e somente poderá, enquanto permanecer 

nessa situação, ser promovido por antiguidade, contando-se-lhe o tempo de 

serviço apenas para aquela promoção e transferência para a reserva, sendo 

depois de dois anos de afastamento contínuos transferido para a reserva, 

nos termos da lei. 

C. (    ) O oficial condenado na justiça comum ou militar à pena privativa de liberdade 

de dois anos, por sentença transitada em julgado, será submetido ao 

julgamento da perda de posto e da patente se for julgado indigno do oficialato 

ou com ele incompatível.   

D. (    ) O militar não pode estar filiado a partidos políticos. 

 

 

22ª QUESTÃO - Conforme a CRFB/88, marque a alternativa CORRETA. 

 

A. (    ) A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou 

utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização 

em dinheiro, ressalvados os casos previstos na Constituição Federal. 

B. (    ) Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em 

geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e 

recursos a ela inerentes, ressalvadas as decisões administrativas dos órgãos 

superiores. 

C. (    ) 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 a reparação total do 

dano causado.  

D. (    ) A pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a pena 

aplicada ao delito, a idade e o sexo do apenado. 
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23ª QUESTÃO - Conforme o Decreto-Lei n. 1.001, de 21/10/1969, Código Penal Militar, 

marque a alternativa CORRETA. 

  

A. (    ) Quanto ao crime de peculato, que diz apropriar-se de dinheiro, valor ou 

qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse ou 

detenção, em razão do cargo ou comissão, ou desviá-lo em proveito próprio 

ou alheio, terá a pena aumentada de um terço, se o objeto da apropriação ou 

desvio é de valor superior a vinte vezes o salário mínimo.  

B. (    ) Ausentar-se o militar, sem licença, da Unidade em que serve, ou do lugar em 

que deve permanecer, por mais de nove dias, tipifica o crime de Deserção, 

cuja pena é de reclusão, de seis a dois anos e, se for oficial, a pena é 

agravada. 

C. (    ) Referente ao crime de Deserção, considera-se atenuante especial se o 

agente se apresentar espontaneamente dentro de dez dias após a 

consumação do crime, a pena é diminuída de metade; e de um terço, se de 

mais de dez dias e até sessenta. 

D. (    ) Considera-se lesão corporal grave a agressão que produza, dolosa ou 

culposamente, perigo de vida, debilidade permanente de membro, sentido ou 

função, ou incapacidade para as ocupações habituais, por mais de vinte dias.  

 

24ª QUESTÃO - Conforme o Decreto-Lei n. 1.001, de 21/10/1969, Código Penal Militar, 

marque a alternativa CORRETA. 

 

A. (    ) Configura o delito de concussão exigir, para si ou para outrem, direta ou 

indiretamente, desde que na função, vantagem indevida, para o qual é 

prevista a pena de reclusão de dois a oito anos. 

B. (    ) Referente ao delito de corrupção ativa, considera-se causa de aumento de 

pena se, em razão da vantagem, dádiva ou promessa, é retardado ou omitido 

o ato, ou praticado com infração de dever funcional, sendo que, nesse caso, 

a pena será aumentada de até a metade.  

C. (    ) Deixar de responsabilizar subordinado que comete infração no exercício do 

cargo, ou, quando lhe falte competência, não levar o fato ao conhecimento 

da autoridade competente tipifica o crime de condescendência criminosa.  

D. (    ) Configura o crime de prevaricação retardar ou deixar de praticar, 

indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra expressa disposição de lei, 

para satisfazer interesse ou sentimento pessoal ou alheio.  
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25ª QUESTÃO - Conforme o Decreto-Lei n. 1.001, de 21/10/1969, Código Penal Militar, 
marque a alternativa CORRETA. 
 
A. (    ) Deixar, no exercício de função ou fora dela, de observar lei, regulamento ou 

instrução, dando causa direta à prática de ato prejudicial à administração 
militar configura o delito de Inobservância de lei, regulamento ou instrução.  

B. (    ) O militar da reserva, ou reformado, conserva as responsabilidades e 
prerrogativas do posto ou graduação, para o efeito da aplicação da lei penal 
militar, quando pratica ou contra ele é praticado crime militar. 

C. (    ) São penas principais: morte, reclusão, detenção, prisão, impedimento, perda 
do exercício do posto, graduação, cargo ou função, reforma.  

D. (    ) A pena principal de perda de posto e patente resulta da condenação à pena 
restritiva de liberdade por tempo superior a dois anos, e importa a perda das 
condecorações.  

 

26ª QUESTÃO - Conforme o Decreto-Lei n. 1.002, de 21/10/1969, Código de Processo 
Penal Militar, marque a alternativa CORRETA. 
 
A. (    ) Independentemente de flagrante delito, o indiciado poderá ficar detido, 

durante as investigações policiais, improrrogavelmente até trinta dias, 
comunicando-se a detenção à autoridade judiciária competente. 

B. (    ) Se, no curso do inquérito, o seu encarregado verificar a existência de indícios 
contra oficial de posto superior ao seu, ou mais antigo, deverá dar 
andamento nos trabalhos de apuração haja vista a natureza inquisitorial e a 
dispensabilidade do Inquérito policial.  

C. (    ) No curso do inquérito, a testemunha não será inquirida por mais de seis 
horas consecutivas, sendo-lhe facultado o descanso de até meia hora, 
sempre que tiver de prestar declarações além daquele termo.  

D. (    ) A autoridade militar não poderá mandar arquivar autos de inquérito, embora 
conclusivo da inexistência de crime ou de inimputabilidade do indiciado.  

 
27ª QUESTÃO - Conforme o Decreto-Lei n. 1.002, de 21/10/1969, Código de Processo 
Penal Militar, marque a alternativa CORRETA.  
 
A. (    ) A falta de testemunhas não impedirá o auto de prisão em flagrante, que será 

assinado por até duas pessoas que hajam testemunhado a apresentação do 
preso. 

B. (    ) O arquivamento de inquérito não obsta a instauração de outro, se novas 
provas aparecerem em relação ao fato, ao indiciado ou a terceira pessoa, 
ressalvados o caso julgado e os casos de extinção da punibilidade. 

C. (    ) O encarregado do inquérito, desde que autorizado pelo Juízo Militar, poderá 
manter incomunicável o indiciado, que estiver legalmente preso, por três dias 
no máximo.  

D. (    ) A autoridade militar não poderá mandar arquivar autos de inquérito, salvo 
quando seja manifesta inexistência de crime ou de inimputabilidade do 
indiciado.  
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28ª QUESTÃO - Referente às posições de uso ou emprego de armas de fogo, previstas 

no Manual Técnico–Profissional n. 3.04.01/2013-CG, que dispõe sobre o Caderno 

Doutrinário 1 – Intervenção policial, processo de comunicação e uso da força, marque a 

alternativa CORRETA.  

  

A. (    ) Considera-se arma em guarda alta a situação na qual o militar, estando com 

a arma já empunhada, posicionada na altura do peito, com o cano dirigido 

para o alvo. 

B. (    ) Entende-se por arma em guarda baixa, conhecida como posição 2, a 

situação que a arma, já empunhada, esteja posicionada na altura do peito e 

com o cano dirigido para baixo. 

C. (    ) Considera-se o militar com arma em pronta resposta quando o cano da arma 

estiver dirigido para o alvo. 

D. (    ) Considera- se o militar com a arma em guarda alta quando arma já esteja 

empunhada e apontada para o abordado.  

 

29ª QUESTÃO - Conforme o Caderno Doutrinário 1, marque a alternativa CORRETA. 

 

A. (    ) Para compensar a desvantagem que o policial militar está em relação ao 

suspeito num possível ataque e na consequente resposta à tal ataque, o 

policial militar possui cinco fatores que poderão minimizar tal desvantagem, 

quais sejam: surpresa, autoavaliação, progressão, visualização e distância.  

B. (    ) O processo mental de agressão, pelo qual percorre o suspeito a fim de atingir 

um policial militar, necessariamente manterá a sequência identificar, decidir e 

agir. 

C. (    ) Para compensar a desvantagem que o policial militar está em relação ao 

suspeito num possível ataque e na consequente resposta à tal ataque, o 

policial militar possui cinco fatores que poderão minimizar tal desvantagem, 

quais sejam: surpresa, autocontrole, proteção, ocultação e distância. 

D. (    ) Tendo em vista que o policial militar está em desvantagem em relação ao 

suspeito, uma vez que este possui três passos para executar o ataque e o 

policial militar possui quatro fases para responder à ameaça, as fases de 

identificar e certificar poderão ser aglutinadas a fim de compensar a referida 

desvantagem. 
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30ª QUESTÃO - Conforme o Manual Técnico-Profissional n. 3.04.02/2013-CG, que 

trata do Caderno Doutrinário 2 e dispõe sobre Tática policial, abordagem a pessoas e 

tratamento às vítimas, marque a alternativa CORRETA. 

 

A. (    ) No tocante aos procedimentos policiais específicos, o Policial Militar, ao se 

deparar com uma ocorrência policial tendo como autor um membro do 

Ministério Público Estadual, em flagrante delito por crime afiançável, deverá 

lavrar o BO/REDS endereçado ao Procurador-Geral de Justiça e fazer a 

imediata comunicação a essa autoridade, a fim de saber para onde o 

membro do Ministério Público Estadual será conduzido. 

B. (    ) Caso o Policial Militar se depare com uma ocorrência tendo como autor um 

membro da Polícia Civil, em flagrante delito por crime inafiançável, deverá 

ser lavrado o BO/REDS e, após a chegada do superior hierárquico do 

conduzido, este será encaminhado ao juiz competente.  

C. (    ) Durante o turno de serviço, a guarnição PM, ao se deparar com uma 

ocorrência policial na qual figure um Deputado Federal como autor em 

flagrante delito de crime inafiançável, deverá prender o referido parlamentar, 

registrar o BO/REDS e encaminhá-lo à Polícia Federal para as demais 

providências cabíveis. 

D. (    ) Os vereadores, integrantes do Poder Legislativo Municipal, quando na 

condição de autores de quaisquer infrações penais, gozam de imunidade 

material e formal, de maneira que, no cometimento de delitos deverá ser 

lavrado o BO/REDS destinado à Polícia Judiciária competente e eles 

responderão perante a Câmara Municipal, nos crimes afetos ao mandato 

eletivo e em Inquérito Policial nos delitos alheios ao mandato.  

 

31ª QUESTÃO - Referente aos procedimentos e conceitos no local de crime, conforme 

o Caderno Doutrinário 2, marque a alternativa CORRETA.    

 

A. (    ) No local de crime, temos as provas objetivas, sendo aquelas caracterizadas 

pelas informações repassadas de maneira objetiva e o mais detalhadamente 

possível pelas testemunhas, vítimas, bem como por outras pessoas, 

enquanto que as provas subjetivas são aquelas repassadas sem riqueza de 

detalhes e sobre as quais pairam dúvidas das pessoas que as prestam.  

B. (    ) Os vestígios são todos aqueles elementos por meio dos quais se pode 

estabelecer uma relação com a vítima, com o suspeito, com a testemunha ou 

até mesmo com o fato cometido e tipificado como infração penal. 

C. (    ) As evidências, num local de crime, são todos os objetos e materiais, 

suspeitos ou não, que deverão ser recolhidos para posterior análise pela 

perícia técnica. 

D. (    ) Quanto à classificação de local de crime, temos divisões conforme os 

critérios de lugar do fato, à natureza do crime perpetrado, bem como à 

idoneidade ou não do local.  
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32ª QUESTÃO – Com a finalidade de garantia da integridade e identidade das provas 

e, consequentemente, a qualidade das provas coletadas, faz-se necessário manter e 

documentar a história cronológica da evidência, a fim de registrar as informações no 

local de coleta de provas, no laboratório de análises e também das pessoas que 

manusearam a amostra. Conforme o Caderno Doutrinário 2, marque a alternativa 

CORRETA quanto ao modelo a ser utilizado para tal finalidade. 

 

A. (    ) Cadeia de custódia de evidências. 

B. (    ) Cadeia de custódia de vestígios.    

C. (    ) Cadeia de custódia de indícios. 

D. (    ) Cadeia de custódia de amostras. 

 

 

33ª QUESTÃO - Conforme o Manual Técnico-Profissional n. 3.04.03/2013-CG, que se 

trata do Caderno Doutrinário 3 e dispõe sobre Blitz policial, marque a alternativa 

CORRETA.     

 

A. (    ) Em uma abordagem policial, o policial militar deverá sopesar diversas 

possíveis situações, dentre as quais a insatisfação que possa ser causada no 

abordado em uma blitz policial, além de resistência em colaborar 

espontaneamente, o que requer prudência e profissionalismo pelos militares. 

B. (    ) Nas situações de normalidade, nas quais se percebe que o abordado se 

porta de maneira cooperativa, a fim de não causar nenhum disparo acidental 

e vitimar quaisquer das pessoas presentes, todos os militares empregados 

na Blitz policial deverão estar com a arma em posição de guarda baixa. 

C. (    ) Naquelas situações denominadas de resistência passiva, classificadas como 

de nível I, o indivíduo abordado não acata imediatamente às ordens 

emanadas pelos policiais militares. No entanto, não agride e nem profere 

ameaças aos policiais.  

D. (    ) Nas situações denominadas como de resistência ativa, com agressão letal e 

com agressão não letal, considerando a possibilidade de risco de morte para 

os policiais militares, neste caso a resposta imediata será de qualquer PM 

presente no local.  
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34ª QUESTÃO - Conforme o Caderno Doutrinário 3, marque a alternativa CORRETA.  

  

A. (    ) A Blitz policial de categoria 2 é aquela que, quanto ao critério efetivo policial, 

será denominada como média, de maneira que tem previsão de utilização de, 

no mínimo, 2 viaturas e de armamento convencional. 

B. (    ) Referente à distribuição de funções numa Blitz policial, o PM Selecionador é 

o militar responsável pela seleção dos veículos que serão abordados de 

acordo com os objetivos da operação, bem como encarregado de sinalizar 

para que os veículos vistoriados retornem à via de trânsito. 

C. (    ) Nas operações de blitz policial de categoria 2 serão instalados 1 box de 

abordagem e 1 box de registro. Já nas operações de blitz policial de 

categoria 1 poderão ser instalados 2 ou mais boxes de abordagem e até 2 

boxes de registro.  

D. (    ) Durante as operações de Blitz policial, a decisão em proceder à busca 

pessoal ou veicular deverá ser criteriosa, sobretudo quanto aos aspectos 

legais da busca, consubstanciados principalmente pela existência de fundada 

suspeita. 

 

35ª QUESTÃO - Conforme a Instrução n. 3.03.21/2017-CG, que dispõe sobre a Base 

de Segurança Comunitária, marque a alternativa CORRETA. 

 

A. (    ) A Base de Segurança Comunitária tem, dentre outras, as premissas de 

proporcionar maior visibilidade, bem como atuar de maneira preventiva, 

devendo assim efetuar patrulhamentos no intuito de cobrir a maior 

abrangência territorial possível e assim coibir delitos naqueles locais de 

patrulhamento. 

B. (    ) A Base de Segurança Comunitária tem, dentre outras, as premissas de 

proporcionar maior visibilidade, bem como atuar de maneira preventiva em 

determinado território, de maneira que visando atingir a ostensividade 

necessária, ambos os policiais sempre permanecerão na área externa da 

Base a fim de inibir e coibir delitos naquela localidade. 

C. (    ) A Base de Segurança Comunitária tem, dentre outras, as premissas de 

proporcionar maior visibilidade, bem como atuar de maneira preventiva em 

determinado território, tendo sua alocação alicerçada em conceitos como 

atuação em rede, assim como a setorização, visando proporcionar um ponto 

de referência à população.  

D. (    ) A Base de Segurança Comunitária tem, dentre outras, que o efetivo 

empregado diariamente nos turnos de serviço será sempre de quatro 

militares. Porém, em casos excepcionais, como, por exemplo, a 

indisponibilidade de quaisquer dos militares escalados, poderá ocorrer o 

remanejamento de militares como permanecerem dois militares na Base e 

um militar como motociclista patrulhando a localidade.  
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36ª QUESTÃO - Conforme o Memorando n. 30.669.2/2015, que trata de filmagem de 

ocorrência policial e divulgação de imagens, bem como a Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, marque a alternativa CORRETA.  

 

A. (    ) Tendo em vista as diversas intervenções policiais militares e a propagação 

de infindáveis aplicativos de redes sociais e, consequentemente, de 

inúmeras notícias falsas, as ditas “Fake News”, mostra-se oportuno ao militar 

registrar tais intervenções e divulgá-las, uma vez que é garantido à 

população o direito à informação, independentemente de qualquer restrição. 

B. (    ) Tendo em vista as diversas intervenções policiais militares e a propagação 

de infindáveis aplicativos de redes sociais e, consequentemente, de 

inúmeras notícias falsas, as ditas “Fake News”, mostra-se oportuno ao militar 

registrar tais intervenções a fim de angariar legitimidade e respaldo jurídico, 

porém, sem se descuidar da segurança pessoal e do direito da imagem 

constitucionalmente previsto. 

C. (    ) Consubstanciado pela necessidade do direito à informação e à transparência 

das ações e operações policiais, é dever do policial militar registrá-las por 

quaisquer meios e o ideal é que seja feito estando o militar no estado de 

atenção, pois assim será capaz de, além do registro das imagens da 

intervenção, defender-se adequadamente. 

D. (    ) Devido à quantidade de dispositivos de filmagem ofertados no mercado, cabe 

ao policial militar escolher, de acordo com sua preferência, aquele que será 

utilizado durante o serviço policial-militar, tendo como parâmetro de utilização 

unicamente a tecnologia do dispositivo adquirido. 

 

37ª QUESTÃO - Conforme a Instrução n. 3.03.22/2017, que padroniza o 
estacionamento e posicionamento de viaturas e posicionamento dos policiais militares 
integrantes de Guarnição em via pública, marque a alternativa CORRETA. 
 
A. (    ) De acordo com as normas de estacionamento no interior dos 

aquartelamentos, deve-se destinar 5% das vagas para idosos e 2% das 
vagas para pessoas com deficiência física, observando-se o mínimo de uma 
vaga para cada grupo específico. 

B. (    ) De acordo com as normas de estacionamento no interior dos 
aquartelamentos, deve-se destinar 2% das vagas para idosos e 5% das 
vagas para pessoas com deficiência física, observando-se o mínimo de uma 
vaga para cada grupo específico.  

C. (    ) De acordo com as normas de estacionamento nos aquartelamentos, a Seção 
de Planejamentos controlará e expedirá as credenciais dos veículos 
particulares.  

D. (    ) No caso em que houver necessidade de permanecer no interior da viatura, a 
fim de resolver demandas relacionadas ao serviço, apenas dois integrantes 
adotarão tal medida, sendo um para comunicar na rede-rádio e o outro para 
realizar as anotações necessárias. 
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38ª QUESTÃO - Em consonância com a Resolução n. 4605/2017-CG, que dispõe 

acerca do Portfólio de Serviços da Polícia Militar de Minas Gerais, marque a alternativa 

CORRETA quanto aos requisitos básicos a serem observados para intervenção e 

atuação do policial militar na execução dos serviços do portfólio. 

  

A. (    ) Conhecimento da missão, ostensividade, conhecimento do local de atuação, 

cientificidade, relacionamento, postura e compostura, comportamento na 

ocorrência. 

B. (    ) Conhecimento da missão, conhecimento do local de atuação, 

relacionamento, postura e compostura, comportamento na ocorrência. 

C. (    ) Conhecimento da missão, ostensividade, conhecimento do local de atuação, 

sinergia, relacionamento, postura e compostura, comportamento na 

ocorrência. 

D. (    ) Conhecimento da missão, ostensividade, cientificidade, relacionamento, 

sinergia, postura e compostura, complementaridade, comportamento na 

ocorrência. 

 

39ª QUESTÃO - Em consonância com a Diretriz Geral para Emprego Operacional da 

PMMG (n. 3.01.01/2016), DGEOp, marque a alternativa CORRETA. 

 

A. (    ) O conceito de Coordenação de Estado-Maior, conhecido como subordinação 

vertical, é o conjunto de esforços harmônicos de policiais militares que 

integram Seções do Estado-Maior, Diretorias, Assessorias, Auditoria Setorial, 

Corregedoria e Ensino sem vinculação hierárquica - embora possam estar 

em níveis diferentes. 

B. (    ) Entende-se por Coordenação técnica das Diretorias o acompanhamento por 

parte do gestor quanto a fiel execução orçamentária, financeira e controle 

patrimonial em consonância com a legislação estadual, federal e normas 

técnicas vigentes na Corporação a ser realizado pelas Seções do Estado-

Maior da PMMG. 

C. (    ) Entende-se por Controle o acompanhamento das atividades da Corporação, 

por todos os que exercem comando, chefia ou direção, de forma a assegurar 

o recebimento, a compreensão e o cumprimento das decisões do escalão 

superior, pelo órgão considerado, possibilitando, ainda, identificar e corrigir 

desvios.  

D. (    ) Entende-se por Controle o ato ou efeito de harmonizar as atividades da 

Corporação, conjugando-se os esforços necessários na realização dos seus 

objetivos e da missão institucional. É realizada vertical e horizontalmente em 

todos os níveis da estrutura organizacional da PMMG.  
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40ª QUESTÃO - Referente ao processo decisório previsto na DGEOp, marque a 
alternativa CORRETA.   

 
A. (    ) Decisões de nível estratégico são as decisões capazes de repercutirem 

ampla e profundamente na PMMG, tendo por substrato uma prospecção, em 
regra, mediata e por escopo a formulação de políticas institucionais. 

B. (    ) Entende-se por decisões de nível estratégico, adotadas pelo nível de Direção 
geral da Instituição, aquelas geralmente executadas com uma visão mais 
imediata, haja vista a sua natureza e a capacidade de impactar mais ampla e 
profundamente na PMMG. Por meio delas são formuladas as políticas e 
diretrizes gerais do emprego da Instituição. 

C. (    ) Representadas por decisões capazes de repercutirem ampla e 
profundamente na PMMG, tendo por substrato uma prospecção, em regra, 
imediata e por escopo a formulação de políticas institucionais, dá-se a 
denominação de decisões de nível estratégico adotadas pelas autoridades 
que compõem o nível intermediário. 

D. (    ) Entende-se por decisão de nível operacional aquelas das quais deverão 
resultar ações efetivas a serem implementadas pelos mais diversos setores e 
que, em via de regra, surte efeitos a médio e curto prazo.  
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