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

QUADRO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR PARA O ANO DE 2018 

 

EAP/2018 – 3º SGT QPPM 
(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 – A Lei n. 5.301, de 16/10/1969 – EMEMG dispõe sobre férias, dispensa 
do serviço e trânsito. Marque a alternativa CORRETA. 
 
A. (    ) As dispensas do serviço não prejudicarão o direito às férias, sendo que, 

obrigatoriamente, estas serão concedidas em prorrogação àquelas. 
B. (    ) O militar só não gozará anualmente o período de férias quando ocorrer 

absoluta necessidade do serviço. 
C. (    ) O período de trânsito e instalação contará a partir da apresentação do militar 

ao destino. 
D. (    ) As férias-prêmio que não puderem ser gozadas acrescerão o tempo de 

serviço de componente da Polícia Militar, computado em dobro, de forma 
automática, para fins de inatividade e quinquênios.  

 

 
02ª QUESTÃO – O EMEMG regulamenta as promoções das praças. A esse respeito, 
considerando o que prescreve o referido Estatuto, assinale a alternativa CORRETA.  
 
A. (    ) O Soldado de 1ª Classe colocado à disposição de entidade associativa de 

militares não computará o tempo à disposição da entidade para promoção por 
tempo de serviço, contudo poderão ser promovidos por merecimento. 

B. (    ) A promoção por necessidade do serviço poderá ocorrer em qualquer data.  
C. (    ) Os efeitos da promoção à Cabo serão contados a partir da data que se der 

publicidade o ato de promoção. 
D. (    ) O Exame de Aptidão Profissional - EAP será aplicado a todos os Sargentos, 

independente de quadro.  
 
 
03ª QUESTÃO – O Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas 
Gerais (CEDM) estabelece as normas relativas às sanções disciplinares nas instituições 
militares. Assim, considere os itens abaixo e marque a alternativa CORRETA. 

 
I. Advertência; 
II. Comunicação disciplinar; 
III. Disponibilidade cautelar; 
IV. Transferência a bem da disciplina; 
V. Demissão; 
VI. Reforma disciplinar compulsória. 

 
 

A. (    ) Três são sanções disciplinares previstas no CEDM. 
B. (    ) Quatro são sanções disciplinares previstas no CEDM. 
C. (    ) Cinco são sanções disciplinares previstas no CEDM. 
D. (    ) Todos são sanções disciplinares previstas no CEDM. 
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04ª QUESTÃO – A Comissão de Processo Administrativo Disciplinar – CPAD é 
destinada a examinar e dar parecer, mediante processo especial, sobre a incapacidade 
de militar para permanecer na situação de atividade ou inatividade nas IMEs, tendo 
como princípios o contraditório e a ampla defesa. Conforme o CEDM, quanto à 
composição da referida comissão, é CORRETO afirmar que:  
 
A. (    ) A comissão poderá ser composta por oficiais e praças, desde que o seu 

presidente seja um oficial do QOPM ou QOC. Militar do QOE não poderá 
presidir a comissão. 

B. (    ) Fica impedido de atuar na Comissão o militar que seja amigo íntimo do 
acusado. 

C. (    ) Fica impedido de atuar na mesma Comissão o militar que tenha parentesco 
consanguíneo ou afim, em linha ascendente, descendente ou colateral, até o 
4º grau, com quem fez a comunicação ou realizou a apuração ou com o 
acusado. 

D. (    ) Oficial do QOE somente poderá compor a comissão, caso haja um Oficial 
mais antigo do QOPM, na mesma comissão, como presidente.  

 
 
05ª QUESTÃO – Conforme prescrito na Resolução Conjunta n. 4.220, de 28/06/2012 - 
Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares do 
Estado de Minas Gerais (MAPPA), é causa de absolvição: 
 
A. (    ) Não existir prova suficiente para o enquadramento disciplinar. 
B. (    ) Haver motivo de força maior ou caso fortuito, plenamente comprovado. 
C. (    ) Ter o transgressor procurado diminuir as consequências da transgressão, 

antes da sanção, reparando os danos. 
D. (    ) Ter sido cometida a transgressão por motivo de relevante valor moral. 
 
 
06ª QUESTÃO – A Lei n. 14310/2002 e a Resolução Conjunta n. 4.220, de 28/06/2012, 
tratam de comunicação disciplinar. A respeito desse assunto é CORRETO afirmar que:  
 
A. (    ) Todo militar que presenciar ou tomar conhecimento da prática de 

transgressão disciplinar ou qualquer outro ato irregular deverá levar o fato ao 
conhecimento da autoridade competente, por meio de comunicação 
disciplinar ou relatório reservado, observando-se os requisitos legais acerca 
de cada documento. 

B. (    ) Para possibilitar a identificação das pessoas envolvidas na transgressão 
disciplinar, a citação de testemunhas é fator determinante para que a 
comunicação disciplinar não seja arquivada.  

C. (    ) O comunicante, para evitar impedimentos e suspeições, não poderá incluir na 
comunicação disciplinar provas do fato observado. 

D. (    ) O prazo para a Administração abrir vista de comunicação disciplinar ao militar 
comunicado disciplinarmente é de 5 dias úteis.  
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07ª QUESTÃO – Configura-se transgressão disciplinar grave: “apresentar-se com sinais 
de embriaguez alcoólica ou sob efeito de outra substância entorpecente, estando em 
serviço, fardado, ou em situação que cause escândalo ou que ponha em perigo a 
segurança própria ou alheia”. Levando-se em consideração o preconizado na Instrução 
Conjunta de Corregedorias n. 01, que estabelece padronização sobre as atividades 
administrativas e disciplinares no âmbito da PMMG e do CBMMG, é CORRETO afirmar 
que:  
 
A. (    ) Não se enquadra ao militar que estiver de serviço em trajes civis. 
B. (    ) Para cometimento da transgressão será necessário laudo pericial ou médico. 
C. (    ) A incidência de transgressão disciplinar exclui a prática de crime militar de 

embriaguez em serviço. 
D. (    ) O militar fardado, de folga, está sujeito a cometer essa transgressão. 

 
 
08ª QUESTÃO – Relativo ao controle, à fiscalização e à utilização de armários cedidos 
ao militar no interior do aquartelamento, é correto afirmar que:  
 
A. (    ) Durante a vistoria de armários, no interior de aquartelamento, detectando-se, 

produto ilícito, deverá o responsável fazer, imediatamente, a apreensão do 
produto e encaminhar à autoridade competente.  

B. (    ) O militar detentor de armário cedido pela Administração das Unidades das 
IME poderá acondicionar no interior dos respectivos armários exclusivamente 
objetos e bens relacionados ao serviço policial militar. 

C. (    ) Quando da recusa ou não comparecimento do militar detentor para fins de 
abertura do armário, para fins de realização de vistorias periódicas, poderá 
haver a abertura forçada do armário. 

D. (    ) Será obrigatório o uso de cadeado com acesso por combinação de segredo, 
de forma que não corra o risco de esquecer a chave em casa ou outro local.  

 
09ª QUESTÃO – O CEDM preceitua que a honra, o sentimento do dever militar e a 
correção de atitudes impõem conduta moral e profissional irrepreensíveis a todo 
integrante das IMEs. Neste contexto, conforme Instrução Conjunta de Corregedorias n. 
01, é CORRETO afirmar que: 
 

A. (    ) O cometimento de infração de trânsito, por militar, na condução de viatura 
policial, não configura transgressão disciplinar.  

B. (    ) A Administração Militar deve atentar para eventuais indícios de simulação de 
doença. 

C. (    ) O militar que se ausentar do serviço, possuindo atestado médico, emitido por 
profissional de saúde, não homologado por médico ou profissional habilitado 
da PMMG ou CBMMG, responderá pela transgressão disciplinar descrita no 
art. 14, II, do CEDM (desídia no desempenho das funções caracterizada por 
fato que revele procedimento contrário às normas legais).  

D. (    ) O CEDM elenca como transgressão disciplinar: “permutar serviço sem 
permissão da autoridade competente”. Assim a permuta de qualquer ato de 
serviço necessita de prévia autorização da autoridade competente de forma 
escrita e registrada.  
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10ª QUESTÃO – Durante uma intervenção policial, uma Guarnição, composta por um 
Sargento PM e um Soldado PM necessitou empregar arma de fogo. Somente o 
Sargento PM efetuou disparo de arma de fogo, de forma consciente e voluntária, vindo 
atingir um civil que, não resistindo aos ferimentos, faleceu. Outra Guarnição, 
comandada por um Cabo PM chegou ao local. Conforme preconiza a Instrução 
Conjunta de Corregedorias n. 02, que estabelece padronização sobre as atividades de 
Polícia Judiciária Militar no âmbito da PMMG e CBMMG, é CORRETO afirmar que: 
 

A. (    ) Ocorreu homicídio doloso contra civil, dentre as práticas rotineiras, deverá ser 
registrado boletim de ocorrência, destinada à Delegacia de Polícia Judiciária. 

B. (    ) O Cabo deverá dar voz de prisão ao autor e o conduzir ao quartel. 
C. (    ) No caso de prisão de militar, não existirá possibilidade do uso de algemas. 
D. (    ) O Cabo deverá dar voz de prisão ao Sargento. 

 
 

11ª QUESTÃO – Ao analisar o prescrito no CEDM e Instrução Conjunta de 
Corregedorias n. 05 que estabelece novo entendimento sobre o enquadramento da 
conduta do militar que falta ao serviço decorrente do cumprimento de sanção disciplinar 
de prestação de serviço ou de decisão judicial. Sobre ausência injustificada ao serviço, 
é CORRETO afirmar que: 
 
A. (    ) O militar que cometer a transgressão disciplinar “faltar ao serviço” e for punido 

disciplinarmente com suspensão, terão descontados dos seus vencimentos 
apenas os dias suspensos. 

B. (    ) O militar que faltar a empenho decorrente de sanção disciplinar de prestação 
de serviço, sem causa de justificação ou absolvição, comete a transgressão 
disciplinar “faltar ao serviço”. 

C. (    ) O máximo de desconto que o militar poderá ter, decorrente da falta de 01 dia 
serviço, será de 10 dias.  

D. (    ) O militar que faltar a empenho decorrente de sanção disciplinar de prestação 
de serviço, não terá descontado o vencimento correspondente ao dia da 
ausência. 

 
12ª QUESTÃO – Quanto à competência da Justiça Militar Estadual, prevista na 
Constituição da República Federativa do Brasil, é CORRETO afirmar que: 
 
A. (    ) As ações judiciais contra atos disciplinares serão julgadas pelos juízes de 

direito do juízo militar. 
B. (    ) Os crimes militares dolosos, com vítima civil, serão julgados pelo tribunal do 

júri. 
C. (    ) Caberá ao Conselho de Justiça processar e julgar os crimes contra civis. 
D. (    ) Compete aos juízes de direito do juízo militar processar e julgar, 

singularmente, sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da 
graduação das praças.  
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13ª QUESTÃO – Analise os dois casos hipotéticos narrados abaixo, e marque a 
alternativa CORRETA. 
 
I – Um Policial Militar, durante condução de outro policial militar, que estava custodiado 
na carceragem da Unidade, a fim de ser assistido por médico fora da Unidade, se 
compadece da situação do “colega” e permite que o militar preso fuja da guarnição.  
 
II – Durante escolta policial, em um hospital, onde havia um civil preso pela prática de 
crime comum, um policial militar integrante da escolta, ao observar que o escoltado 
estava dormindo, sai para atender uma ligação. Ao voltar percebe que o escoltado 
havia sumido. Sabe-se que ninguém entrou no quarto.  
 
A. (    ) Há crime militar capitulado como fuga de preso ou internado na hipótese I, 

porém não há na hipótese II, considerando que o crime que motivou a prisão 
é crime comum e não militar. 

B. (    ) Nas duas hipóteses há, em tese, crime militar capitulado como fuga de preso 
ou internado. 

C. (    ) Não há crime em nenhuma das hipóteses, visto que na primeira o preso não 
está na carceragem e nem internado, já na segunda não há dolo. 

D. (    ) Há crime militar capitulado como fuga de preso ou internado na primeira 
hipótese, porém na segunda não há crime, pois não houve dolo. 

 
14ª QUESTÃO – Dos casos hipotéticos narrados abaixo, marque a alternativa que NÃO 
configura crime militar: 
 
A. (    ) Um Cabo reconduzido ao serviço ativo, em trajes civis, no interior de uma 

determinada prefeitura, pratica violência contra um 3° Sargento da ativa que 
estava em uma fila para ser atendido. 

B. (    ) Militar reformado, em trajes civis, ao ser franqueado o acesso ao quartel, para 
fins de recadastramento, subtrai um livro que estava sobre o balcão de 
atendimento na seção de recursos humanos da Unidade.  

C. (    ) Militar de folga, em trajes civis, dentro de um shopping, aproveita distração de 
um militar da reserva remunerada, seu desafeto, e com golpes de faca, lhe 
suprime a vida. 

D. (    ) Um Cabo, ao ser reconduzido ao serviço ativo, apresentou-se na sede do 
quartel com divisas de 3º Sargento afixadas na gandola.   

 
 

15ª QUESTÃO – Marque a alternativa CORRETA quanto às atribuições da polícia 
judiciária militar e sua regulamentação: 
 

A. (    ) Apurar apenas os crimes previstos no código penal militar. 
B. (    ) Se ao término do Inquérito Policial Militar, verifica-se causa de absolvição, a 

autoridade delegante arquivará o procedimento por despacho não ratificador. 
C. (    ) Apurar os crimes previstos na legislação penal, cometidos por policial militar 

da ativa contra militar na mesma situação. 
D. (    ) Para todo auto de prisão em flagrante por crime militar, a autoridade deverá 

instaurar inquérito policial militar, que prosseguirá com as investigações.  
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16ª QUESTÃO – Durante atendimento de ocorrência, um policial militar deparou com 
individuo, que por completa distração, negligência, saiu de um estabelecimento 
comercial de posse de uma mercadoria sem passar pelo caixa, consequentemente sem 
pagar pela mercadoria.  Marque a alternativa CORRETA. 
 
A. (    ) O individuo cometeu furto culposo. 
B. (    ) O individuo não cometeu crime. 
C. (    ) O individuo cometeu furto doloso. 
D. (    ) O individuo cometeu furto qualificado, mediante fraude.   

 
 

17ª QUESTÃO – Quanto às regulamentações da prisão em flagrante, previstas no 
Código de Processo Penal, marque a alternativa CORRETA. 
 
A. (    ) Não há possibilidade de lavratura do auto de prisão em flagrante sem 

escrivão oficial. 
B. (    ) No crime de receptação, na modalidade ocultar, derivada de furto, caso não 

haja diligência imediata, o autor não será considerado em flagrante. 
C. (    ) Não havendo autoridade no lugar em que se tiver efetuado a prisão, o preso 

será apresentado no próximo dia em que houver autoridade. 
D. (    ) Da lavratura do auto de prisão em flagrante deverá constar a informação 

sobre a existência de filhos. 
 

 
18ª QUESTÃO – Conforme Resolução n. 213, de 15/12/2015 - Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ), é CORRETO afirmar que:  
 

A. (    ) A autoridade judicial determinará a realização de exame de corpo delito 
exclusivamente em casos de suspeitas de tortura contra a pessoa presa em 
flagrante. 

B. (    ) Durante a realização da audiência de custódia, o uso de algemas é medida 
excepcional. 

C. (    ) Se um suspeito for abordado de posse de objetos ou papéis que façam 
presumir ser ele autor da infração, não será apresentada a autoridade judicial 
competente, pois trata-se de flagrante presumido. 

D. (    ) Havendo circunstância, comprovadamente excepcional, que a impossibilite a 
pessoa presa de ser apresentada ao juiz em 24 horas da comunicação do 
flagrante, a apresentação será dispensada.  
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19ª QUESTÃO – Com base no Manual Técnico-Profissional n. 3.04.01/2013 - Caderno 
Doutrinário n. 1 da PMMG, Pensamento tático é o processo de análise do cenário da 
intervenção policial militar (leitura do ambiente). Consiste em mapear as diferentes 
áreas do “teatro de operações” em função dos riscos avaliados, identificar perímetros 
de segurança para atuação, priorizar os pontos que exijam maior atenção e tentar 
interferir no processo mental do agressor. 
 
Considerando que o pensamento tático é norteado por um quarteto, analise a figura 
abaixo.  

 
A sequência que corresponde a cada uma das áreas/regiões numeradas em ordem 
crescente é: 
 
A. (    ) Ponto de Foco, Ponto Quente, Área de Risco e Área de Segurança. 
B. (    ) Ponto Quente, Ponto de Foco, Área de Risco e Área de Segurança. 
C. (    ) Ponto de Foco, Ponto Quente, Área de Alcance e Área de Segurança. 
D. (    ) Ponto Quente, Ponto de Foco, Área de Segurança e Área de Alcance.  

 
20ª QUESTÃO – São fundamentos da abordagem policial à pessoa em atitude suspeita 
conforme Manual Técnico-Profissional n. 3.04.01/2013 - Caderno Doutrinário 01: 
 
A. (    ) Conhecimento da Missão, Conhecimento do Local de Atuação, 

Relacionamento, Postura e Compostura e Comportamento na Ocorrência. 
B. (    ) Ocultação, Surpresa, Distância, Autocontrole e Proteção. 
C. (    ) Unidade de Comando, Ação Vigorosa, Segurança, Rapidez e Surpresa. 
D. (    ) Identificação de direitos e garantias sob ameaça, Avaliação de ameaças, 

Classificação de riscos, Análise de vulnerabilidades e Avaliação de possíveis 
resultados.   
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21º QUESTÃO – O Sargento PM “B”, estando de folga, necessitou deslocar após o 
almoço para seu Batalhão a fim de buscar um documento em seu armário, para isso 
vestiu sua farda em casa e deslocou até o quartel numa distância de 9 km em seu 
veículo particular.  Considerando os estados de prontidão classificados no Caderno 
Doutrinário nº 1 da PMMG, marque a alternativa CORRETA que indica em qual estado 
de prontidão o Sargento PM “B” deve estar durante esse deslocamento.  
 
A. (    ) Estado de Atenção – deve estar atento, precavido, mas não tenso. 
B. (    ) Estado de Alerta – Mantendo-se neste estado, diminui o risco de ser 

surpreendido já que está ciente de que um confronto é provável. 
C. (    ) Estado de Alarme – Neste estado, conseguirá focalizar ameaças e ter em 

mente uma resposta adequada. 
D. (    ) Estado Relaxado – Considerando que está de folga e no período após o 

almoço, este é o estado mais apropriado mesmo que esteja em deslocamento 
pela rua.  
 

22ª QUESTÃO – Após ter sido preso, submetido a busca pessoal e algemado, um 

infrator encontrava-se sentado em frente a uma guarnição de dois policiais, sendo que 

um Soldado PM vigiava o preso enquanto um Sargento PM redigia o REDS. Em dado 

momento, durante uma breve distração do Soldado, o preso levantou-se e empreendeu 

fuga correndo em direção à rua. A guarnição correu em direção ao preso e ao mesmo 

tempo pediu apoio na rede de rádio e teve como resposta que outras guarnições já se 

deslocavam para apoiar.  Dado o preparo físico do preso, este ia ganhando distância da 

guarnição, que seguia à pé no seu encalço. Receoso que o preso conseguisse fugir, o 

Sargento PM efetuou um disparo que atingiu as costas do preso, cessando sua fuga. 

 

Considerando a narrativa acima e o contido no Manual Técnico-Profissional n. 

3.04.01/2013 - Caderno Doutrinário 01, especificamente em se tratando das 

circunstâncias especiais para o disparo de arma de fogo, marque a alternativa 

CORRETA. 

 

A. (    ) Não é justificável disparar arma de fogo contra pessoa em fuga que esteja 

desarmada ou que não represente um risco iminente ou atual de morte ou de 

ferimento aos policiais ou a terceiros. 

B. (    ) Considerando o risco que o preso representava para terceiros, o disparo de 

arma de fogo está autorizado nas circunstâncias especiais para o disparo de 

arma de fogo, contudo, vez que o indivíduo estava desarmado, o disparo deve 

ser direcionado para regiões menos vitais como pernas e braços. 

C. (    ) Não é justificável disparar arma de fogo mesmo que durante a fuga o indivíduo 

venha a provocar ameaça iminente de morte ou ferimento grave. 

D. (    ) Considerando que o Sgt PM observou o processo mental da agressão 

(identificar, certificar, decidir e agir), o disparo se justifica na circunstância 

narrada, contudo, o mesmo deve ser direcionado para regiões menos vitais 

como pernas e braços, e não tendo sucesso, para a região de “grande massa”.   
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23ª QUESTÃO – Com base no Manual Técnico-Profissional n. 3.04.02/2013 - Caderno 

Doutrinário n. 2 da PMMG, marque a alternativa CORRETA: 

 

Dentre as técnicas de varredura, é a que tem por objetivo propiciar a visualização 

instantânea de um suspeito sem ser visto por ele. Estamos nos referindo a: 

 

A. (    ) Olhada rápida. 

B. (    ) Tomada de ângulo. 

C. (    ) Uso do espelho. 

D. (    ) Fatiamento. 

 
24ª QUESTÃO – Em uma operação policial no aglomerado “X”, estava a Guarnição do 

Sargento PM “C” desembarcada juntamente com a Guarnição do Tenente “D”. As 

equipes estavam com o intuito de chegar até um terreno no final do aglomerado.  Em 

dado momento, estavam os policiais abrigados atrás de um muro de alvenaria 

observando indivíduos suspeitos que estavam a 50 (cinquenta) metros de distância das 

guarnições. De repente, o Tenente “D”, que estava a três metros de distância do Sgt 

“C”, vira para ele e faz o gesto conforme figura abaixo: 

  

 
 

Considerando a técnica de comunicação por gestos, contida no Caderno Doutrinário n. 

2 da PMMG, qual informação o Tenente “D” queria transmitir: 

 

A. (    ) Que os suspeitos estavam armados e as guarnições deveriam utilizar de arma 

de fogo para cessar a agressão que poderia ocorrer. 

B. (    ) Que os suspeitos estavam armados e a guarnição do Tenente “D” iria precisar 

de cobertura. 

C. (    ) Que a atividade deveria ser cancelada ou abortada. 

D. (    ) O Tenente apenas indicou que iria precisar de cobertura. 
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25ª QUESTÃO – São tipos de busca pessoal conforme Caderno Doutrinário n. 2 da 

PMMG:  

 

A. (    ) Rápida, minuciosa e completa. 

B. (    ) Ligeira, minuciosa e completa. 

C. (    ) Ligeira, rápida e minuciosa. 

D. (    ) Rápida, ligeira e geral.  

 
26ª QUESTÃO – Considerando o contido no Caderno Doutrinário n. 3 da PMMG, 
marque as assertivas a seguir com a letra “V” para assertivas verdadeiras e “F” para 
assertivas falsas e marque alternativa que corresponde a sequência CORRETA, na 
ordem de cima para baixo. 
 

(     )    A fundada suspeita constitui em pressuposto e requisito necessário à busca 
veicular e pessoal realizada durante a blitz policial. 

(     )    Nas operações blitz realizadas por Unidades Especializadas, deve-se atentar 
para a utilização de um Rádio Portátil HT na frequência da área de atuação, 
além do acompanhamento da rede-rádio da Unidade específica. 

(     )    Com a finalidade de manter a postura mais técnica quanto ao emprego de 
armas e evitar exposição desnecessária durante a operação, apenas o PM 
segurança deverá empunhar o armamento portátil, ou de porte, de forma 
ostensiva. 

(     )    Durante a busca veicular, o condutor do veículo e passageiros devem aguardar 
sobre a calçada próximo à parte traseira do veículo. 

 

A. (    ) V, V, F, V. 
B. (    ) F, V, F, V. 
C. (    ) F, F, F, F. 
D. (    ) V, V, V, V. 
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27ª QUESTÃO – Leia a situação narrada abaixo que seria de um hipotético histórico de 
REDS e marque o que se pede:  
 

“Após evadir de uma blitz policial e ser perseguido, o condutor do veículo em fuga, 
valendo-se deste como arma veio a atropelar um pedestre que estava sobre a calçada 
da avenida B, bem como, em seguida derrubar intencionalmente um motociclista que 
trafegava no mesmo sentido da via. Percebendo que o veículo não iria parar, e sendo 
sua única opção para deter o infrator, o Sargento PM “F”, componente da guarnição que 
acompanhava o veículo, veio a efetuar um disparo de sua pistola Imbel .40 em direção 
ao veículo em fuga, durante a perseguição, em um trecho de via deserto, (...). ” 
 
Considerando somente o descrito no REDS e o que prevê o Manual Técnico n. 
3.04.03/2013 - o Caderno Doutrinário 03 da PMMG, marque a alternativa CORRETA. 
 
A. (    ) O Sargento PM “F” poderia efetuar o disparo de arma de fogo, contudo, 

anteriormente e quando oportuno, deveria parar a viatura a fim de obter maior 
precisão no disparo, devendo este ser direcionado para os pneus ou para o 
condutor. 

B. (    ) O Sargento PM “F” poderia efetuar o disparo de arma de fogo. Embora a regra 
seja não atirar, o condutor em fuga utilizava do veículo como arma e colocava 
vida de terceiros em risco grave e iminente.  

C. (    ) O Sargento PM “F” não poderia efetuar o disparo de arma de fogo uma vez que 
disparos de dentro da viatura policial não possuem precisão e podem atingir 
terceiros. Deveria acionar o plano de cerco e bloqueio e em hipótese alguma 
disparar estando embarcado. 

D. (    ) O Sargento PM “F” não poderia efetuar o disparo de arma de fogo já que tal 
disparo tem pouca eficácia e, caso o condutor fosse atingido o risco de 
acidente seria elevado, ademais existe o risco de existirem reféns no porta-
malas ou no banco de passageiros. O Sgt agiu de forma errada.  

 
28ª QUESTÃO – Considerando o conceito de malha protetora contido na Diretriz Geral 

para Emprego da PMMG - DGEOp, marque a alternativa CORRETA. 

 

A. (    ) O esforço ordinário trata da ocupação preventiva ou de repressão imediata dos 

espaços de responsabilidade territorial pelos esforços da célula básica (Cia, 

Pelotão/Setor, GPM e SubGPM), por meio de seu efetivo a pé, em bicicletas e 

motorizado, com vistas a criar um clima de segurança objetiva e subjetiva nas 

comunidades ou restabelecer a ordem pública. 

B. (    ) O 2º esforço de recobrimento é o nível que verificando-se as vulnerabilidades 

após o esforço ordinário, a UEOp emprega a força tática disponível  como 

forma de recobrir e intensificar o policiamento lançado, realizando ações e 

operações setorizadas. 

C. (    ) O 3º esforço de recobrimento é tido quando persistindo as vulnerabilidades, a 

UEOp passa a contar com o apoio da Unidade de recobrimento do nível tático.  

D. (    ) O quarto e último esforço de recobrimento é realizado por meio do emprego de 

Unidades específicas do CPE, conforme a natureza, a intensidade dos fatos e 

as necessidades do comando com  responsabilidade territorial (RPM), para 

enfrentamento da criminalidade organizada.  
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29ª QUESTÃO – Com base na Diretriz Geral para Emprego da PMMG – DGEOp, 

marque a alternativa CORRETA. São forças de reação do Comando-Geral as seguintes 

Unidades:  

 

A. (    ) Batalhão ROTAM (Btl ROTAM); Batalhão de Radiopatrulhamento Aéreo (Btl 

RpAer); Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE); Batalhão de 

Polícia Militar Rodoviária (BPMRv) e Batalhão de Polícia de Guardas (BPGD). 

B. (    ) Batalhão ROTAM (Btl ROTAM); Batalhão de Polícia de Guardas (BPGD); 

Batalhão de Polícia de Choque (BPCHQ); Batalhão de Operações Policiais 

Especiais (BOPE); Regimento de Cavalaria Alferes Tiradentes (RCAT) e 

Batalhão de Políciamento Especializado (BPE). 

C. (    ) Companhia PM Independente de Policiamento com Cães (Cia PM Ind P Cães);  

Batalhão de Radiopatrulhamento Aéreo (Btl RpAer); Batalhão ROTAM (Btl 

ROTAM); Batalhão de Polícia de Choque (BPCHQ);  Batalhão de Operações 

Policiais Especiais (BOPE); Regimento de Cavalaria Alferes Tiradentes 

(RCAT). 

D. (    ) Batalhão ROTAM (Btl ROTAM); Batalhão de Polícia de Choque (BPCHQ); 

Batalhão de Radiopatrulhamento Aéreo (Btl RpAer); Batalhão de Operações 

Policiais Especiais (BOPE); Regimento de Cavalaria Alferes Tiradentes (RCAT) 

e Diretoria de Inteligência (DInt). 

 

 
30ª QUESTÃO – Com base na Diretriz Geral para Emprego da PMMG – DGEOp, 
marque a alternativa CORRETA no que se refere às guardas municipais. 
 
A. (    ) As guardas municipais são órgãos concorrentes e a PMMG não abrirá mão de 

suas atribuições constitucionais e não terceirizará suas competências a esses 
órgãos.  

B. (    ) As guardas municipais são corpos de segurança vinculados funcional e 
juridicamente ao Secretário de Estado de Defesa Social, a quem cabe deliberar 
sobre sua criação e doutrina de emprego. 

C. (    ) Em que pese as guardas municipais não terem subordinação ou vinculação à 
PMMG, pode a Corporação, a título de colaboração, auxiliá-las nas suas 
atividades internas e externas quando solicitado, dentro das respectivas 
atribuições previstas em Lei. 

D. (    ) O fenômeno de criação das guardas municipais em grandes municípios deve 
ser visto com naturalidade pela PMMG, ao contrário, a criação de guardas em 
pequenos municípios representa um risco à estrutura de segurança pública 
devido à falta de profissionalização de seus integrantes. 
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31ª QUESTÃO – Segundo o contido na Instrução n. 3.03.10/2013 – CG, que regula o 
emprego da Polícia Militar com vistas à prevenção e repressão aos crimes de homicídio 
no Estado de Minas Gerais, marque a alternativa que NÃO contém fator que favorece o 
tráfico de drogas. 
 
A. (    ) Aglomerados Urbanos. 
B. (    ) Degradação das relações na família. 
C. (    ) Escolas desprovidas da presença do Estado. 
D. (    ) Influência da mídia. 
 
32ª QUESTÃO – O Portfólio de Serviços da Polícia Militar de Minas Gerais traz o rol de 

serviços destinados ao policiamento ostensivo geral. Leia a descrição abaixo e marque 

a alternativa que corresponde a tal serviço: 

 

“As guarnições são formadas com 03 (três) policiais militares e tem como objetivo 

principal o recobrimento às atividades de policiamento nas áreas de Batalhões e 

Companhias Independentes. É empregado em locais estrategicamente definidos e 

apontados pelo mapeamento criminal e inteligência de segurança pública, mediante 

planejamento contido em cartão-programa, em ocorrências com maior grau de 

complexidade e na reação ao crime violento”. 

 

A. (    ) Grupo de Policiamento em Área de Risco (GEPAR). 
B. (    ) Tático Móvel (TM). 
C. (    ) Patrulha de Operações (POP). 
D. (    ) Rondas Táticas Metropolitanas (ROTAM).  

 
 
33ª QUESTÃO – Conforme o Portfólio de Serviços da Polícia Militar de Minas Gerais, 

os serviços destinados ao Policiamento Ostensivo Geral (POG) visam satisfazer as 

necessidades basilares de segurança da sociedade, por intermédio da presença real ou 

potencial do policial militar, em contínuo contato com a comunidade.  

 

Assim, marque a alternativa que contêm apenas serviços destinados ao policiamento 

ostensivo geral. 

 

A. (    ) Policiamento a pé (PA), Radiopartrulhamento (Rp) e Grupo Especial de 

Policiamento em Área de Risco (GEPAR). 

B. (    ) Policiamento Montado (PMont), Grupo Especializado em Recobrimento (GER) 

e Policiamento de Choque (PChq). 

C. (    ) Policiamento Ostensivo com Cães, Grupo Especializado em Recobrimento 

(GER) e Policiamento a Pé. 

D. (    ) Rondas Táticas Metropolitanas (ROTAM), Grupo Especializado em 

Recobrimento (GER) e Policiamento de Choque (PChq). 
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34ª QUESTÃO – As Equipes de Prevenção e Qualidade (EPQ) são, conforme definição 

contida no Portfólio de Serviços da Polícia Militar de Minas Gerais, equipes da 

Corregedoria e Subcorregedorias da Polícia Militar que atuam motorizadas no ambiente 

operacional. No que se refere a atuação das EPQ‟s, marque a alternativa CORRETA. 

 

A. (    ) Atuam exclusivamente na fiscalização de ocorrências policiais em que haja uso 

de força letal, garantindo a correção de atitudes e comportamentos das 

guarnições policiais, bem como contribuindo para que a perfeita apresentação 

pessoal dos militares e verificação preventiva de condutas desviantes durante 

ocorrências, compete ainda as EPQ´s a verificação de cartão-programa e o 

anúncio constante no sistema CAD. 

B. (    ) Atuam somente em apoio a ocorrências policias militares em que há indícios de 

cometimento de crime ou transgressão disciplinar. Sua atuação visa contribuir 

para a legalidade das ações policiais alicerçada, sobretudo, nos princípios da 

administração pública e nas normas internas da PMMG.  

C. (    ) Atuam somente na fiscalização de ocorrências policiais em que há uso da 

força. Têm por foco secundário verificar o nível de disciplina da tropa bem 

como a apresentação pessoal e padronização de fardamento.   

D. (    ) Atuam em apoio ao atendimento de ocorrências policiais, garantindo a lisura e 

a transparência nas ações e operações, bem como contribuindo para que as 

atividades operacionais estejam em estrita consonância com os princípios da 

legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da eficiência. 

 

35ª QUESTÃO – Considerando o contido na Instrução n. 3.03.07 de 14/10/2010, que 
trata da atuação da Base Comunitária (BC) e da Base Comunitária Móvel (BCM) na 
Polícia Militar de Minas Gerais, é CORRETO afirmar que: 
 
 
A. (    ) O Comando da BCM será exercido por Sargento ou Cabo, podendo quando do 

afastamento regulamentar, serem substituídos por qualquer militar que já 
trabalhe na respectiva BCM. 

B. (    ) Ao Comandante da BCM compete prestar o anúncio diário ao Subcomandante 
da Unidade e a Sala de Operações.   

C. (    ) Ao Comandante da BCM compete realizar o Treinamento Extensivo (Tático e 
Técnico), apresentando aos policiais militares a forma correta de desempenhar 
as atividades da BCM e contato comunitário. 

D. (    ) O horário e a jornada de trabalho do Comandante da BCM serão ajustados 
pelo Comandante da RPM, sendo supervisionado diariamente pelo 
Comandante de Cia PM.  
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36ª QUESTÃO – Considerando o contido na instrução n. 3.03.21/2017 – CG que 

dispões sobre a Base de Segurança Comunitária, marque a alternativa CORRETA. 

 

 

A. (    ) Não existe vínculo funcional ou qualquer tipo de contato entre os militares 

empregados na Base e o Comandante do Setor. 

B. (    ) Como forma de se estabelecer uma proximidade com a comunidade, os 

comandos operacionais deverão envidar esforços para manter os policiais 

militares fixos em um mesmo local de atuação da Base de Segurança 

Comunitária. 

C. (    ) Em caso de tempo chuvoso, o efetivo de motociclistas vinculados á Base 

deverá, obrigatoriamente, compor a Base até que cesse a intempérie climática.  

D. (    ) A jornada de trabalho dos militares da Base se dará de forma especial e 

diversa da contida na Resolução 4285/13 – CG que trata da jornada de 

trabalho na Polícia Militar, sendo regulada por norma própria.  

 
 
37ª QUESTÃO – Considerando o emprego operacional da Base de Segurança 
Comunitária, conforme Instrução n. 3.03.21/2017–CG, marque a alternativa CORRETA. 
 
 
A. (    ) As Bases e as respectivas motos a elas agregadas serão lançadas no turno 

com restrição de empenho. 
B. (    ) Durante o turno a Base deslocará para locais previamente definidos e realizará 

patrulhamento em velocidade moderada conforme cartão- programa. 
C. (    )  A Base, que atuará diariamente, será constituída por 01 (uma) viatura tipo van, 

composta por 03 (três) policiais militares que serão responsáveis, basicamente, 
pela operação do videomonitoramento, atendimento ao público e confecção de 
REDS. 

D. (    ) O patrulhamento realizado pelas motocicletas deverá ser executado com o 
giroflex desligado e em observância ao trinômio do patrulhamento motorizado: 
baixa velocidade, atitude expectante dos componentes da Guarnição e 
ostensividade. 
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38ª QUESTÃO – Leia a narrativa abaixo e, com base no contido no Memorando n. 
30.669.2/15 – EMPM, que trata da Filmagem de ocorrência policial e divulgação de 
imagem de terceiros, marque a alternativa CORRETA. 
 
“O Sgt „A‟ possuía sua própria capa de colete balístico conforme RUIPM e nela afixou 
um dispositivo de filmagem predominantemente na cor preta, sendo ainda de pequeno 
volume. Assim, todas as suas atuações eram filmadas com o graduado permanecendo 
com as mãos livres”. 
 
A. (    ) O Sgt “A” cometeu transgressão disciplinar já que o dispositivo de filmagem 

deve ser transparente para estar de acordo com a norma. 
B. (    ) O Sgt “A” não cometeu nenhuma transgressão disciplinar. 
C. (    ) O Sgt “A” não poderá, em hipótese alguma, utilizar das imagens obtidas pelo 

seu dispositivo de filmagem já que o direito à imagem está protegido pela 
Constituição Federal. 

D. (    ) O Sgt “A” cometeu crime militar já que a afixação de dispositivos de filmagem 
em coletes não foi autorizada em nenhuma hipótese, devendo o Sgt “A” 
aguardar a normatização.  

 
39ª QUESTÃO – Considerando o contido na instrução n. 3.03.22/2017 – Procedimentos 
básicos de estacionamento e posicionamento de viaturas, marque a alternativa 
CORRETA no que tange as ações policiais rotineiras e operações policiais preventivas. 
 
A. (    ) Obrigatoriamente a viatura deve ser posicionada em 45º ou 90º em relação a 

guia da calçada a fim de se potencializar a ostensividade e a pronta-resposta. 
B. (    ) Independente da avaliação do motorista da guarnição, o desembarque de 

qualquer componente da guarnição policial militar somente se dará após o 
término da manobra de estacionamento a fim de se evitar acidentes. 

C. (    ) Nos casos em que houver necessidade de permanência no interior da viatura 
para comunicação via rede de rádio, consultas em aparelhos eletrônicos, bem 
como outras demandas relacionadas ao serviço, para que não haja 
comprometimento da segurança da equipe somente um dos integrantes da 
Guarnição adotará tal medida pelo tempo necessário a resolução da situação.  

D. (    ) Não existem circunstâncias que justifiquem o desembarque de integrantes da 
guarnição antes do completo estacionamento da viatura.  
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40ª QUESTÃO – Leia o trecho da reportagem abaixo: 
 

 
Disponível em: https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2016/03/25/interna_gerais,747131/submetralhadora-e-furtada-de-dentro-de-viatura-da-

pm-no-bairro-prado.shtml 

Acesso: 19/02/2018 

 
Considerando o fato narrado e ainda contido na instrução n. 3.03.22/2017 – 
Procedimentos básicos de estacionamento e posicionamento de viaturas e da 
guarnição policial militar, marque a alternativa CORRETA. 
 
Nos casos em que toda a guarnição policial precise se afastar do veículo policial militar, 
pela especificidade da situação, a viatura:  
 
A. (    ) Deverá permanecer trancada e os armamentos e munições deverão ser 

retirados e permanecerão sob a cautela/porte dos integrantes da guarnição.  
B. (    ) Deverá permanecer trancada e os armamentos e munições deverão ser 

trancados no compartimento de segurança da viatura ou permanecerão sob a 
cautela/porte dos integrantes da guarnição.  

C. (    ) Deverá permanecer trancada e os armamentos ocultados no interior da viatura 
por bolsas ou mochilas dos integrantes da guarnição.  

D. (    ) Deverá ser trancada com os armamentos e munições no interior da viatura, 
tendo, a guarnição, a cautela de subir os vidros e conferir se o veículo policial 
foi fechado adequadamente.  

 
 
 
 
 
 
 

https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2016/03/25/interna_gerais,747131/submetralhadora-e-furtada-de-dentro-de-viatura-da-pm-no-bairro-prado.shtml
https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2016/03/25/interna_gerais,747131/submetralhadora-e-furtada-de-dentro-de-viatura-da-pm-no-bairro-prado.shtml
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RASCUNHO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
--------------------------------------------------corte aqui-------------------------------------------------- 
 

RASCUNHO DO GABARITO 
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