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

QUADRO DE PRAÇAS ESPECIALISTAS PARA O ANO DE 2018 

 

EAP/2018 – 3º 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 vírgula 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 - O art. 1º do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais 

– CEDM, instituído pela Lei Estadual n. 14310/2002 dispõe sobre suas finalidades, bem 

como estabelece a natureza das normas sob sua competência. Nos termos do CEDM, 

marque a única alternativa CORRETA: 

A. (    ) O CEDM se aplica somente aos militares da ativa. 

B. (    ) O CEDM se aplica aos militares da ativa, e excepcionalmente aos da reserva 

remunerada, nos casos mencionados no art. 92 do referido diploma legal. 

C. (    ) O CEDM se aplica aos militares da ativa, bem como aos da reserva 

remunerada e aos Coronéis Juízes do Tribunal de Justiça Militar Estadual, 

por força de legislação própria. 

D. (    ) O CEDM se aplica aos militares da ativa e também aos da reserva que 

cometem as transgressões tipificadas nos incisos II, III, IV e VI do art. 13. 

 

02ª QUESTÃO - O artigo 84 do CEDM prevê a possibilidade de encaminhamento dos 

autos do processo à autoridade superior em caso de discordância entre o parecer do 

CEDMU e da decisão da autoridade competente para a aplicação da sanção disciplinar, 

satisfeitas algumas situações. Com base no MAPPA, marque a alternativa CORRETA, 

que corresponde aos casos em que há obrigatoriedade de remessa dos autos à 

autoridade superior. 

I. Quando há ou não existência da transgressão disciplinar, inclusive em relação à 

tipificação da falta cometida. 

II. Sobre o mérito da ação nos casos de julgamento de recompensa, sem, contudo, 

fazer menção ao tipo de recompensa a ser concedida. 

III. Em caso de parecer do CEDMU pelo arquivamento dos autos com fundamento 

em uma das causas de justificação ou absolvição, contrariando o entendimento 

da autoridade pelo cometimento da transgressão disciplinar. 

IV. Em caso de parecer desfavorável à aplicação do artigo 10 do CEDM, quando a 

autoridade entende pela aplicação do beneficio. 

V. Na decisão sobre a discordância, pela autoridade imediatamente superior, para o 

desembaraço entre as decisões anteriormente dissonantes.  

 

Marque a alternativa CORRETA. 

A. (    ) I, III e V são falsas. 

B. (    ) II, III e IV são verdadeiras. 

C. (    ) II, IV e V são falsas. 

D. (    ) Todas as assertivas são verdadeiras. 
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03ª QUESTÃO - Com base no MAPPA e CEDM, em relação ao CEDMU, é CORRETO 
afirmar: 
 
A. (    ) Os integrantes do CEDMU serão designados para um período de seis 

meses, permitida uma recondução. 

B. (    ) A notificação ao militar para participação em reunião de CEDMU sobre 

parecer em processos disciplinares ocorrerá com no mínimo dois dias úteis 

de antecedência à sua realização, podendo ser via Painel Administrativo 

(PA), desde que o acesso pelo interessado tenha se efetivado 

tempestivamente. 

C. (    ) Para serem encaminhados ao CEDMU, todos os processos deverão estar 

instruídos com o Extrato de Registros Funcionais. 

D. (    ) O Conselho de Ética e Disciplina Militares da Unidade - CEDMU é o órgão 

colegiado designado pelo Comandante da Unidade, abrangendo até o nível 

de Companhia Especial, com vistas ao assessoramento do Comando nos 

assuntos de que trata o CEDM. 

04ª QUESTÃO - Em relação às sanções disciplinares previstas no CEDM, marque a 
alternativa CORRETA. 
 
A. (    ) Para o cumprimento da sanção de suspensão, não é necessário que o militar 

esteja pronto para o serviço, podendo já estar afastado de suas atribuições.  

B. (    ) A prestação de serviço será de natureza preferencialmente operacional, 

correspondente a um turno semanal, que não exceda a doze horas. 

C. (    ) A sanção de suspensão poderá ser aplicada até o limite de dez dias. 

D. (    ) Por ser uma situação temporária, o militar suspenso não perde as vantagens 

ou direitos decorrentes do exercício do cargo, encargo ou função, sendo a 

única perda, o desconto dos dias correspondentes à aplicação da sanção 

disciplinar.  

 

05ª QUESTÃO – Marque a alternativa CORRETA. Como resultado de um Processo de 

Comunicação Disciplinar (PCD), o Cb PM Alterado da Silva foi sancionado 

disciplinarmente por seu Comandante de Unidade e, após a dosimetria e consideração 

das circunstâncias agravantes e atenuantes, obteve-se o resultado de 21 pontos 

negativos em seu enquadramento disciplinar. Com base nestas informações, qual 

sanção disciplinar será aplicada, nos termos do Código de Ética e Disciplina Militares – 

CEDM. 

 

A. (    ) Suspensão.  

B. (    ) Prestação de serviço. 

C. (    ) Advertência.  

D. (    ) Repreensão. 
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06ª QUESTÃO – Nos termos da Lei Estadual n. 5.301 que dispõe sobre o Estatuto dos 

Militares do Estado de Minas Gerais (EMEMG), é CORRETO afirmar que:  

 

A. (    ) A antiguidade na Polícia Militar é definida primeiramente pela data de 

promoção ou nomeação. 

B. (    ) A precedência hierárquica é regulada pelo tempo de serviço na Instituição.  

C. (    ) Nos casos de nomeação coletiva mediante concurso, de declaração de 

Aspirante-a-Oficial e de promoção a 3º-Sargento e a Cabo, prevalecerá, 

para efeito de antiguidade, a data de nascimento do militar.  

D. (    ) Não existe precedência funcional em prejuízo à antiguidade no caso do 

exercício de determinadas funções. 

 

07ª QUESTÃO - Analisando as alternativas abaixo, e em conformidade com o disposto 

na Instrução Conjunta de Corregedorias n. 01 (ICCPM/BM n. 01/2014), qual delas 

retrata a ocorrência de bis in idem?  

 

A. (    ) Cancelamento de matrícula e desligamento de curso, estágio ou exame.  

B. (    ) Destituição de cargo, função ou comissão. 

C. (    ) Movimentação de unidade ou fração, por conveniência da disciplina ou 

interesse do serviço.  

D. (    ) Aplicar mais de uma sanção disciplinar pela prática simultânea ou conexão 

de duas ou mais transgressões, apuradas em um mesmo processo ou não.  

 

08ª QUESTÃO - Em relação às nulidades nos processos administrativos que poderão 

ser reconhecidas de ofício ou arguidas perante a Administração Pública, tendo como 

base a Resolução Conjunta 4220/2012 (MAPPA), marque a alternativa CORRETA. 

 

A. (    ) O silêncio da defesa observado na fase processual poderá ser aproveitado a 

seu favor, na fase recursal, mesmo que em nulidades relativas, como 

garantia de ampla defesa e contraditório. 

B. (    ) As situações de suspeição especificadas no CEDM geram nulidade do 

processo administrativo e as de impedimento o tornam passível de 

anulabilidade nos termos especificados no próprio Código. 

C. (    ) Os atos processuais serão válidos sempre que preencherem as finalidades 

para as quais foram realizados, não se pronunciando, em regra, nulidade 

sem que tenha havido prejuízo para a acusação ou para a defesa. 

D. (    ) A Autoridade competente para solucionar processo disciplinar não poderá 

modificar a tipificação da transgressão disciplinar, mesmo que para menor 

ou igual gravidade, ainda que o acusado tenha se defendido efetivamente 

dos fatos apurados. 
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09ª QUESTÃO - Sobre a competência disciplinar das autoridades previstas no art. 45 
do CEDM é CORRETO afirmar. 
 
A. (    ) O Comandante de Unidade poderá aplicar sanção aos militares de outra 

unidade que faltarem ao serviço, na condição de hipotecados para trabalhar 

na área de sua responsabilidade territorial. 

B. (    ) O Governador pode aplicar sanção a todos os militares sujeitos ao Código 

de Ética. 

C. (    ) O Chefe do Gabinete Militar pode aplicar sanção disciplinar a militares que 

não estão sob seu Comando, nem sob suas ordens, pela peculiaridade de 

seu cargo. 

D. (    ) Os chefes de seção de Unidades podem aplicar sanção disciplinar, em 

relação aos que servirem sob seu comando ou chefia. 

 

10ª QUESTÃO – Nos termos da Instrução Conjunta de Corregedorias n. 03 

(ICCPM/BM n. 03/2014), que estabelece o alcance do disposto nos artigos 174 e 175 

do MAPPA, analise as assertivas abaixo: 

 

I. O CEDM ou MAPPA exigem, tanto nos processos demissionários, quanto não 

demissionários, a presença do acusado durante a realização dos atos de 

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

constituído.  

II. Ao militar com licença saúde que, devidamente notificado acerca de sua 

participação facultativa aos atos de instrução do processo disciplinar de qualquer 

natureza, não vier a comparecer e não nomear defensor que o represente, ser-

lhe-á designado defensor “ad hoc”, quando a norma exigir, como forma de 

garantir o exercício do contraditório.  

III. 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 de bombeiro militar.  

IV. A dispensa saúde implicará no afastamento temporário ou definitivo do exercício 

de determinado serviço de natureza policial ou de bombeiro militar e, 

consequentemente, na readaptação funcional do militar em atividades laborais 

compatíveis. 

 

Está CORRETA a alternativa: 

 

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

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

C. (    ) Todas as assertivas são verdadeiras. 

D. (    ) As assertivas II, III e IV são verdadeiras. 
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11ª QUESTÃO. Em relação às fases do processo disciplinar, constantes no MAPPA, 
faça as correspondências conforme as definições: 
 
1.Instauração. (    ) Deve conter, obrigatoriamente, a descrição sintética do 

processo, bem como a norma violada, a conduta antiética 
perpetrada pelo militar tido como autor, a sequência da 
instrução, a análise das alegações finais de defesa, bem como 
a proposta fundamentada pela justificação/ absolvição ou 
aplicação da sanção disciplinar. 
 

2. Instrução. (    ) Complementa aquela realizada no curso da instrução do 
processo e formaliza-se, quando existente, na elaboração das 
razões escritas de defesa. 
 

3. Defesa. (    ) Formaliza-se pela portaria ou pelo despacho inicial da 
autoridade competente e encerra-se com a autuação da 
portaria. 
 

4. Relatório. (    ) É a decisão motivada e fundamentada, proferida pela 
autoridade competente, observando os prazos legais, sobre o 
objeto do processo, com base na acusação, na defesa e nas 
provas existentes nos autos. Esta fase encerra o processo 
disciplinar. 
 

5. Julgamento. (    ) É a fase de elucidação dos fatos, com a efetiva produção de 
provas que possibilitem uma correta decisão da autoridade 
competente. Rege-se pelo devido processo legal, sendo 
assegurada ao militar a ciência da acusação. 

  
A alternativa que contém a sequência CORRETA na ordem de cima para baixo é: 
 
A. (    ) 5, 3, 1, 4, 2. 
B. (    ) 4, 3, 2, 5, 1. 
C. (    ) 3, 4, 2, 5, 1. 
D. (    ) 4, 3, 1, 5, 2. 
 

12ª QUESTÃO - Nos termos do EMEMG, o Comandante-Geral poderá conceder 

licença 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.  Esta licença será concedida por período máximo de: 

 

A. (    ) 03 (três) meses. 

B. (    ) 06 (seis) meses. 

C. (    ) 01 (um) ano. 

D. (    ) 02 (dois) anos. 
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13ª QUESTÃO – Com base no EMEMG, sobre a transferência dos militares para a 
reserva, é CORRETO afirmar que:  
 
A. (    ) O militar da reserva remunerada poderá ser designado para o serviço ativo, 

em caráter transitório e mediante aceitação voluntária, a juízo do 
Comandante- Geral, para atender a necessidade especial relacionada com 
as atividades da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais – PMMG e fará 
jus a gratificação mensal pró-labore correspondente a 2/3 (dois terços) dos 
proventos da inatividade. 

B. (    ) Os militares designados têm os mesmos direitos e obrigações dos militares 
da ativa e estão sujeitos a todas as comunicações legais. 

C. (    ) A policial militar poderá requerer sua transferência para a reserva 
remunerada aos vinte e cinco anos de serviço, com proventos integrais, 
contudo sem promoção ao posto ou graduação imediatos. 

D. (    ) Fazendo jus à transferência para a inatividade, o oficial ou praça que estiver 
em situação de qualquer licença, para que seja promovido ao posto 
imediato, deverá solicitar sua cassação à Administração Militar. 

 

14ª QUESTÃO - O art. 59-A do EMEMG dispõe que o Adicional de Desempenho - ADE 
- constitui vantagem remuneratória, concedida mensalmente ao militar que tenha 
ingressado nas instituições militares estaduais após a publicação da Emenda à 
Constituição nº 57, de 15 de julho de 2003, ou que tenha feito a opção prevista no art. 
115 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado, e 
que cumprir os requisitos estabelecidos no art. 59-B. Nos termos do EMEMG, analise 
as assertivas abaixo e marque a opção CORRETA:  
 
A. (    ) O militar da ativa, ao manifestar a opção de que trata o artigo citado, fará jus 

ao ADE no mesmo exercício em que se manifestou, observados os 
requisitos previstos no EMEMG. 

B. (    ) A partir da data da opção pelo ADE, poderão ser, dependendo de seu 
desempenho, concedidas novas vantagens por tempo de serviço ao militar. 

C. (    ) O valor do ADE será determinado a cada ano, levando-se em conta o 
número de Avaliações de Desempenho Individual - ADIs - satisfatórias 
obtidas pelo militar, nos termos do EMEMG.  

D. (    ) O militar não poderá utilizar o período anterior à sua opção pelo ADE, exceto 

o período já computado para obtenção de adicional por tempo de serviço na 

forma de quinquênio.   

 
15ª QUESTÃO. Nos termos do EMEMG, a reforma da praça se verificará:  
 
A. (    ) Por incapacidade física grave.  

B. (    ) Quando se enquadrar nos casos de reforma compulsória, somente por 

incapacidade moral, previstos no Regulamento Disciplinar da Corporação. 

C. (    ) Por incapacidade física declarada após 2 (dois) anos de afastamento do 
serviço ou de licença continuada para tratamento de saúde, ainda que por 
moléstia curável, salvo quando a incapacidade for decorrente do serviço em 
que esse prazo será de 3 (três) anos. 

D. (    ) Quando atingir a idade de 70 anos. 



 
EXAME DE APTIDÃO PROFISSIONAL – EAP 2018 – 3º SGT QPE 

 

 
  CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO – A BUSCA PELA EXCELÊNCIA EM CONCURSOS.                       8 

 
16ª QUESTÃO - Em relação à comunicação disciplinar e seu processo, nos termos do 

MAPPA, marque a alternativa CORRETA. 

 

A. (    ) No caso de fato disciplinar envolvendo militar (autor, coautor ou partícipe) 

lotado em uma mesma Unidade, e os demais envolvidos (vítima, testemunha 

ou comunicante) lotados em Unidades distintas, o processo será 

solucionado pelo Coronel Corregedor. 

B. (    ) A comunicação disciplinar deverá ser apresentada no prazo de 05 (cinco) 

dias úteis, contados da observação ou do conhecimento do fato, sendo que 

a inobservância deste prazo não acarreta a inviabilidade do seu 

processamento perante a Administração Militar, mas tão somente a eventual 

responsabilização daquele que inobservou o prazo, sem motivo justo. 

C. (    ) A autoridade competente para solucionar o PCD deverá fazê-lo no prazo de 

15 (quinze) dias úteis. 

D. (    ) Caso a autoridade competente vislumbre, de imediato, alguma causa prévia 

de justificação ou absolvição, especificada nos artigos 6º e 7º do MAPPA, 

devidamente demonstrada por documentos juntados à CD, formalizará 

diretamente o ato motivado e fundamentado de arquivamento de toda a 

documentação, sem necessidade de instauração de processo regular, e 

encaminhará para manifestação do CEDMU. 

 

17ª QUESTÃO - Quanto aos atos probatórios em processos administrativos, previstos 

no MAPPA, marque a alternativa CORRETA. 

 

A. (    ) Na SAD, o sindicado e/ou seu defensor deverá (ão) ser notificado (s) com no 

mínimo 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, acerca da data, da hora e 

do local do seu interrogatório, bem como em relação aos demais 

interrogatórios, caso exista mais de um sindicado. 

B. (    ) No caso de PAD, o acusado e seu defensor serão notificados com 

antecedência mínima de 36 (trinta e seis) horas, exceto quando já tiverem 

sido intimados na reunião anterior, observado o interstício mínimo de 24 

(vinte e quatro) horas entre o término de uma reunião e a abertura de outra. 

C. (    ) As testemunhas militares estaduais das IME não estão obrigadas a depor 

em processos e procedimentos instaurados pela própria Instituição, havendo 

esta exigência apenas na esfera judicial, ocasião em que, por dever de 

ofício, deverá comparecer, sob pena da prática de crime militar de 

desobediência. 
D. (    ) O sindicado/ acusado, devidamente notificado, não poderá deixar de 

comparecer ao ato injustificadamente, pelo que responderá administrativa 

e/ou penalmente pela conduta, conforme o caso. 
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18ª QUESTÃO - Nos termos do art. 54 da ICC PM/BM n. 01/14, modificado pela 

ICCPM/BM n. 04/15, quanto às obrigações do militar detentor de armário cedido pela 

Administração das Unidades das IME, é CORRETO afirmar:  

 

A. (    ) O militar detentor de armário poderá guardar nele seu armamento e 

munições particulares. 

B. (    ) Acondicionar no interior dos respectivos armários exclusivamente objetos e 

bens lícitos, observando-se os devidos cuidados de higiene e perecibilidade 

de alimentos e derivados. 

C. (    ) Em nenhuma hipótese os armários cedidos pela Administração poderão ser 

compartilhados. 

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

seu armário, para que seja por ela providenciada a imediata substituição do 

cadeado, fechaduras ou troca do segredo. 

 

19ª QUESTÃO - Nos termos da ICC PM/BM, n. 02/14, dentre as providências que 

deverão ser adotadas pelas guarnições PM/BM responsáveis pelos registros dos 

boletins de ocorrência relativos ao crime comum e militar, analise as assertivas e 

posteriormente marque a alternativa CORRETA. 

 

I. Isolar, preservar, vigiar e controlar o acesso ao local de crime e seus vestígios;  

II. Acionar a perícia técnica e manter o local preservado até a chegada da guarnição 

da supervisão e de seu Comandante, não sendo necessária sua permanência 

junto aos peritos. 

III. Caso a perícia não compareça ao local, constar no histórico do boletim de 

ocorrência o nome do transmissor da mensagem do respectivo órgão, bem como 

o motivo do não comparecimento. 

IV. Relacionar e qualificar as testemunhas que presenciaram os fatos ou que 

detenham informações sobre os eventos e/ou presenciaram a atuação policial, 

conduzindo-as, em seguida, para o local onde será realizado o APF a fim de 

serem inquiridas. 

V. Após a liberação do local de crime pela perícia técnica, se necessário, arrecadar 

os instrumentos da infração e/ou objetos que tenham relação com o fato e 

encaminhá-los às autoridades policiais competentes. 

 

Marque a alternativa CORRETA. 

 

A. (    ) Somente as assertivas I, III, IV e V são verdadeiras. 

B. (    ) Somente as assertivas II e V são verdadeiras. 

C. (    ) Somente as assertivas III, IV e V são verdadeiras. 

D. (    ) Todas as assertivas são verdadeiras. 
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20ª QUESTÃO - Quanto ao novo entendimento estabelecido pela Instrução Conjunta 
de Corregedorias PM/BM n. 05/14, sobre a transgressão de falta ao serviço decorrente 
do cumprimento de sanção disciplinar de prestação de serviço ou de decisão judicial, 
marque a alternativa CORRETA. 
 
A. (    ) A falta ao serviço será processada como transgressão tipificada no art. 13, 

XX, do CEDM, agravada pela prevista no art. 14,III (deixar de cumprir ordem 
legal ou atribuir a outrem, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de 
atividade que lhe competir), do mesmo dispositivo legal. 

B. (    ) A falta ao serviço será processada como transgressão tipificada no art. 13, 
XX, do CEDM, sem circunstâncias agravantes. 

C. (    ) A falta ao serviço será processada como transgressão tipificada no art. 14, III 
(deixar de cumprir ordem legal ou atribuir a outrem, fora dos casos previstos 
em lei, o desempenho de atividade que lhe competir) do CEDM. 

D. (    ) A falta ao serviço, nos termos descritos na questão, possui natureza de 
reposição de carga horária, em virtude de regulamentação de jornada de 
trabalho. 

 
21ª QUESTÃO – De acordo com a Constituição de 1988 – CRFB, a República 
Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do 
Distrito Federal e constitui-se em Estado Democrático de Direito. Com base na CRFB 
de 1988, são fundamentos da República Federativa do Brasil, EXCETO. 
 
A. (    ) Os valores sociais do trabalho e da defesa da paz. 
B. (    ) A soberania. 
C. (    ) A dignidade da pessoa humana. 
D. (    ) A cidadania e o pluralismo político. 

 
22ª QUESTÃO – Com base na CRFB de 1988, marque a alternativa CORRETA com 
relação à Justiça Militar Estadual. 
 
A. (    ) 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 superior a vinte mil integrantes. 

B. (    ) A lei estadual poderá criar, mediante proposta do Tribunal de Justiça, a 
Justiça Militar estadual, constituída, em primeiro grau, somente 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 
superior a dez mil integrantes. 

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 militares, mesmo 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. (    ) Compete aos juízes de direito do juízo militar processar e julgar, 
colegialmente, os crimes militares cometidos contra civis e as ações judiciais 
contra atos administrativos militares.  
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23ª QUESTÃO – Em outubro de 2017, foi publicada modificação do Código Penal 
Militar – CPM, ampliando a competência da Justiça Militar.  
 
“Nota-se, portanto, que houve uma ampliação dos crimes de natureza militar, uma vez 
que qualquer crime existente no ordenamento jurídico brasileiro poderá se tornar crime 
militar, a depender do preenchimento de uma das condições previstas no inciso II do 
art. 9º do Código Penal Militar”. 
 

(Texto retirado do Artigo “A Lei 13.491/17 e a ampliação da competência da Justiça Militar”. Autor: 
Rodrigo Foureaux, Juiz de Direito do TJGO) 

 
Nota: As hipóteses previstas no inciso II do art. 9º do Código Penal Militar são, em síntese, os crimes 
cometidos entre militares; envolvendo militar em lugar sujeito à administração militar contra civil; militar 
em serviço ou atuando em razão da função; militar em comissão de natureza militar, ou em formatura, 
ainda que fora do lugar sujeito à administração militar contra civil; militar durante o período de manobras 
ou exercício contra civil; militar em situação de atividade, ou assemelhado, contra o patrimônio sob a 
administração militar, ou a ordem administrativa militar. 

 
Com base no Código Penal Militar, marque a alternativa CORRETA. São crimes 
militares em tempo de paz: 
 
A. (    ) Os crimes previstos no CPM e os previstos na legislação penal, quando 

praticados numa das hipóteses previstas no inciso II do art. 9º do Código 
Penal Militar. 

B. (    ) Os crimes de que trata o CPM, quando definidos de modo diverso na lei 
penal comum, ou nela não previstos, apenas quando o agente for civil, salvo 
disposição especial. 

C. (    ) Os crimes previstos no CPM e os previstos na legislação penal, quando 
praticados numa das hipóteses previstas no inciso II do art. 9º do Código 
Penal Militar, apenas quando praticados por civil. 

D. (    ) Os crimes de que trata o CPM, quando definidos de modo diverso na lei 
penal comum, ou nela não previstos, apenas quando o agente for militar, 
salvo disposição especial. 

 
 
24ª QUESTÃO – Marque a alternativa CORRETA. De acordo com o CPM, o militar que 
recusar obedecer a ordem do superior sobre assunto ou matéria de serviço, ou 
relativamente a dever imposto em lei, regulamento ou instrução, cometerá o seguinte 
crime militar: 
 
A. (    ) Violência contra superior (Art. 175 do CPM).  
B. (    ) Descumprimento de missão (Art. 196 do CPM). 
C. (    ) Recusa de obediência (Art. 163 do CPM). 
D. (    ) Desacato a superior (Art. 298 do CPM). 
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25ª QUESTÃO – De acordo com o CPPM, marque a alternativa CORRETA em relação 
ao Inquérito Policial Militar (IPM): 
 
A. (    ) Para verificar a possibilidade de haver sido a infração praticada de 

determinado modo, o encarregado do inquérito poderá proceder à 
reprodução simulada dos fatos, mesmo que, em último caso, contrarie a 
moralidade ou a ordem pública ou atente contra a hierarquia ou a disciplina 
militar. 

B. (    ) O inquérito deverá terminar em vinte dias, se o indiciado estiver preso, 
contado esse prazo a partir do dia em que se executar a ordem de prisão; ou 
no prazo de quarenta dias, quando o indiciado estiver solto, contados a partir 
da data em que se instaurar o inquérito. 

C. (    ) O inquérito será encerrado com minucioso relatório. Na conclusão, o 
encarregado abster-se-á de dizer se há infração disciplinar a punir ou indício 
de crime, deixando esta incumbência a cargo da autoridade delegante para, 
opinar sobre a presença de infração disciplinar e homologar a solução ou 
determinar novas diligências. 

D. (    ) O arquivamento de inquérito obsta a instauração de outro, mesmo se novas 
provas aparecerem em relação ao fato, ao indiciado ou a terceira pessoa.  

 

 
26ª QUESTÃO – Marque a alternativa CORRETA. Nos termos do Código de Processo 
Penal Militar - CPPM, o inquérito policial militar é iniciado mediante: 
 
A. (    ) Decreto, por determinação ou delegação da autoridade militar superior, que, 

em caso de urgência, poderá ser feita por via telegráfica ou radiotelefônica e 
confirmada, posteriormente, por ofício. 

B. (    ) Portaria, em virtude de requisição da Advocacia Geral do Estado. 
C. (    ) Decreto, por decisão do Superior Tribunal Militar. 
D. (    ) Portaria, de ofício, pela autoridade militar em cujo âmbito de jurisdição ou 

comando haja ocorrido a infração penal, atendida a hierarquia do infrator.  
 
 
27ª QUESTÃO – De acordo com o CPPM, em relação à prisão em flagrante, marque a 
alternativa INCORRETA: 
 
A. (    ) Nas infrações permanentes, considera-se o agente em flagrante delito 

enquanto não cessar a permanência. 
B. (    ) A falta de testemunhas impedirá o auto de prisão em flagrante, que será 

assinado por duas pessoas, pelo menos, que hajam testemunhado a captura 
do preso.  

C. (    ) Quando a pessoa conduzida se recusar a assinar, não souber ou não puder 
fazê-lo, o auto será assinado por duas testemunhas, que lhe tenham ouvido 
a leitura na presença do indiciado, do condutor e das testemunhas do fato 
delituoso. 

D. (    ) Dentro de vinte e quatro horas após a prisão, será dada ao preso nota de 
culpa assinada pela autoridade, com o motivo da prisão, o nome do condutor 
e os das testemunhas. 
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28ª QUESTÃO – De acordo com a Diretriz n. 3.01.01-2016 DGEOP, quanto ao 
processo decisório, marque a alternativa CORRETA. 
 
A. (    ) Decisões de nível tático têm como função básica traduzir as decisões 

estratégicas em ações efetivas a serem implementadas pelos mais diversos 
setores da organização.  

B. (    ) Nas decisões de nível operacional, os esforços são direcionados para cada 
processo ou projeto da organização. São aplicadas em setores específicos e 
apresentam impactos amplos. Tais decisões, via de regra, geram reflexos a 
médio e longo prazo. 

C. (    ) Decisões de nível estratégico são aquelas geralmente executadas com uma 
visão mais imediata, isto é, com menor lapso temporal, e geram reflexos em 
curto e médio prazo.  

D. (    ) Decisões de nível tático são aquelas geralmente executadas com uma visão 
mais mediata, isto é, com maior lapso temporal e, dada à sua natureza e seu 
grau de importância para a organização, representam um impacto mais 
amplo, profundo e duradouro. 

 
29ª QUESTÃO – Acerca das etapas da metodologia de avaliação de riscos previstas no 

Caderno Doutrinário 01, marque a alternativa CORRETA: 

 

A. (    ) Etapa 2 - avaliação das ameaças: consiste em analisar os recursos que 

existem para responder à ameaça, como competências profissionais, efetivo 

policial militar suficiente e reação da população local diante da intervenção 

da polícia militar. 

B. (    ) Etapa 3 – classificação de risco - consiste em avaliar as características dos 

fatores que ameaçam direitos e garantias. Para tanto, o policial militar deve: 

obter informações sobre o agressor em potencial e dos envolvidos (idade, 

sexo, compleição física, estado emocional e psicológico, motivação para o 

ato, armas empregadas, trajetória criminal, registro anterior de agressão ou 

da ação contra policiais, entre outros); 

C. (    ) Etapa 1 - identificação de direitos e garantias sob ameaça -consiste em 

identificar quais são os indivíduos expostos ao risco, os bens móveis e 

imóveis sujeitos a algum tipo de dano, as circunstâncias e o histórico dos 

fatos, o comportamento das pessoas envolvidas, o tipo de delito e a 

possibilidade de evolução do problema. 

D. (    ) Etapa 4 – análise das vulnerabilidades: é a análise da relação custo-

benefício da intervenção policial militar diante de cada situação de risco. 

Cabe ao policial militar calcular quais serão os resultados de suas ações e 

seus reflexos na defesa da vida e das pessoas, no reforço de um cenário de 

paz social e na imagem da PMMG. 
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30ª QUESTÃO – Acerca dos estados de prontidão previstos no Caderno Doutrinário 01 
(Intervenção Policial, Processo de Comunicação e Uso de Força), relacione a segunda 
coluna de acordo com a primeira:  
 
 
(1) É caracterizado pela distração em relação ao que 

está acontecendo ao redor, pelo pensamento 
disperso e pelo relaxamento do policial militar. 
Pode ser ocasionado por crença na ausência de 
perigo ou mesmo por cansaço. É representado 
pela cor branca. 

 (    ) Estado de Atenção 

(2)  Neste estado de prontidão, o risco é real e uma 
resposta do Polícial Militar é necessária. É 
importante focalizar a ameaça (atenção 
concentrada no problema) e ter em mente a ação 
adequada para controlá-la, com intervenção 
verbal, uso de técnicas de menor potencial 
ofensivo ou força potencialmente letal, conforme 
as circunstâncias exigirem. 

 (    ) Estado Relaxado 

(3)  Neste estado de prontidão, o policial militar está 
atento, precavido, mas não está tenso. Apresenta 
calma, porém, mantém constante vigilância das 
pessoas, dos lugares, das coisas e ações ao seu 
redor por meio de uma observação 
multidirecional e da atenção difusa (em 360º). É 
representado pela cor amarela. 

 (    ) Estado de Alerta 

(4)  Neste estado de prontidão, 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, identifica se há alguém que 
possa representar uma ameaça que exija uso de 
força e calcula o nível de resposta adequado. 

 (    ) Estado de Pânico 

(5)  Quando o policial militar se depara com uma 
ameaça para a qual não está preparado ou 
quando se mantém num estado de tensão por um 
período de tempo muito prolongado, seu 
organismo entra num processo de sobrecarga 
física e emocional. 

 (    ) Estado de Alarme  

 
 
Marque a alternativa que contém a sequência CORRETA de respostas, na ordem de 
cima para baixo. 
 
A. (   )  5, 2, 4, 1, 3. 
B. (   )  4, 1, 5, 3, 2. 
C. (   )  3, 1, 4, 5, 2. 
D. (   )  3, 1, 4, 2, 5. 
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31ª QUESTÃO – A varredura consiste na verificação visual feita pelo policial militar, de 
um determinado espaço físico localizado em uma área de risco. Para realizá-la, os 
policiais militares poderão utilizar três técnicas básicas. Acerca das técnicas de 
varredura previstas no Caderno Doutrinário 02 (Tática Policial, Abordagem a Pessoas e 
Tratamento a Vítimas), marque a alternativa CORRETA. 
 
A. (    ) O uso do espelho tem por objetivo propiciar a visualização instantânea de um 

suspeito, sem ser visto por ele. Para realizá-la, o policial militar deve expor a 
cabeça lateralmente, observar a área de risco, e retornar à posição abrigada, 
o mais rápido possível. 

B. (    ) A técnica de “Olhada Rápida” é uma técnica que contribui para aumentar a 
segurança do policial militar. A varredura será realizada com o espelho de 
baixo para cima ou vice-versa, cautelosamente e devagar, observando todos 
os ângulos. É conveniente que o espelho a ser utilizado seja convexo e 
sustentado por uma haste, para facilitar o manuseio e permitir uma maior 
amplitude visual. 

C. (    ) O policial militar deve dominar as três técnicas descritas, para que as utilize 
segundo a conveniência e a necessidade, porém, nunca devem ser utilizadas 
simultaneamente, sob risco de sobreposição de esforços e queda da 
qualidade/eficácia de cada técnica específica. 

D. (    ) A técnica Tomada de Ângulo, conhecida também como fatiamento 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. 

 
32ª QUESTÃO – A busca pessoal é uma técnica policial utilizada para fins preventivos 
ou repressivos, que visa a procura de produtos de crime, objetos ilícitos ou lícitos que 
possam ser utilizados para a prática de delitos que estejam de posse da pessoa 
abordada em situação de suspeição. Acerca do instituto da busca pessoal prevista no 
Caderno Doutrinário 02, analise as afirmativas a seguir e depois marque a resposta 
CORRETA: 
 
I. A busca poderá ser realizada independente de mandado judicial, desde que haja 

fundada suspeita. 
II. Cabe ao militar a avaliação da suspeição tais como classe social, raça, opção 

sexual, forma de se vestir, traços físicos ou outras características pessoais, 
levando-se em conta as variáveis da situação (horário, local da abordagem, clima, 
características da região, comportamento do cidadão, fatos ocorridos, dentre 
outros).  

III. A busca completa será realizada sempre que o policial militar suspeitar que o 
abordado porte objetos ilícitos, dificilmente detectados na inspeção visual ou na 
busca ligeira. Preferencialmente será feita pelas costas da pessoa abordada. 

IV. A busca minuciosa é a verificação detalhada do corpo do abordado, que se 
despirá e entregará seu vestuário ao policial militar. Cada peça de roupa deverá 
ser examinada. 

V. A busca ligeira é uma revista rápida procedida nos abordados, comumente 
realizada nas entradas de casas de espetáculos, shows, estádios e 
estabelecimentos afins, para verificar a posse de armas ou objetos perigosos, 
comuns na prática de delitos. Será iniciada, preferencialmente, pelas costas da 
pessoa abordada, que ficará, normalmente, na posição de pé. 
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Estão CORRETAS as assertivas: 
 
A. (   )  Todas estão corretas. 
B. (   )  I e V, apenas. 
C. (   )  II, III e V, apenas. 
D. (   )  I e IV apenas. 
 
33ª QUESTÃO – Em relação ao Caderno Doutrinário 03 (Blitz Policial), relacione a 
segunda coluna de acordo com a primeira:  
 
(1) É o militar que procede à abordagem e mantém 

contato visual e verbal com o condutor do veículo e 
seus passageiros. Deve ser frme e educado no 
momento da abordagem, transmitindo segurança e 
tranquilidade, atuando em conformidade com os 
preceitos da verbalização policial e dos princípios e 
critérios de emprego dos níveis do uso de força. 
 

(    ) PM Comandante 

(2)  É o militar de maior posto ou graduação ou o mais 
antigo, responsável direto pela coordenação e 
controle da operação. Faz cumprir o planejamento, 
orienta a equipe para que sejam atingidos os 
resultados propostos e corrige as falhas que 
porventura possam ter ocorrido. É o responsável pela 
defnição das funções de cada um dos policiais, 
dentre elas, quem será o responsável pelo Box de 
Registro. 
 

(    ) PM Vistoriador 

(3)  É o militar responsável pela seleção dos veículos que 
serão abordados de acordo com os objetivos da 
operação. Estará com a atenção voltada para o 
trânsito e para o comportamento dos condutores e, 
sinalizará através de gestos e silvos de apito, 
previstos no Código de Trânsito Brasileiro, a fm de 
orientar o condutor do veículo a ser abordado a 
posicionar-se no Box de Abordagem. 
 

(    ) Box de Abordagem 

(4)  É o local destinado ao desenvolvimento das ações de 
abordagem aos veículos selecionados. 
 

(    ) PM Segurança 

(5)  É o policial responsável pela integridade e segurança 
dos componentes da equipe. Sua posição não é fxa 
no dispositivo, varia de acordo com a quantidade de 
policiais envolvidos e o tipo de via em que a 
operação é realizada. Mantém escuta ininterrupta da 
rede-rádio. Poderá utilizar arma portátil, dotada de 
bandoleira, de acordo com a situação. 
 

(    ) PM Selecionador 

(6) Destina-se aos veículos abordados que necessitarem 
ficar retidos por algum motivo (apreensão, remoção, 
registro de BO etc). 

(   ) Box de Registro 
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Marque a alternativa que contém a sequência CORRETA de respostas, na ordem de 
cima para baixo. 
 
A. (   )  2, 1, 4, 5, 3, 6. 
B. (   )  2, 1, 6, 3, 5, 4. 
C. (   )  2, 5, 4, 1, 3, 6. 
D. (   )  1, 3, 4, 5, 2, 6. 
 
34ª QUESTÃO – Blitz é um tipo de operação policial realizada em vias urbanas ou 
rurais, com a utilização de sinalização física, visual e sonora, para abordar veículos e 
seus ocupantes, realizando checagens e vistorias em geral. Acerca dos níveis das 
operações de Blitz Policial previstos no Caderno Doutrinário 03 (Blitz Policial), marque a 
alternativa CORRETA. 
 
A. (    ) O nível preventivo visa informar, orientar e conscientizar as pessoas sobre 

temas de interesse público. 
B. (    ) O nível educativo visa restaurar o quadro de tranquilidade pública, após a 

constatação de prática de atos contrários à segurança. 
C. (    ) O nível repressivo visa realizar verificações em locais onde há incidência 

significativa ou a possibilidade de ocorrerem infrações e delitos. 

D. (    ) O nível preventivo visa realizar verificações em locais onde há incidência 
significativa ou a possibilidade de ocorrerem infrações e delitos. 

 
35ª QUESTÃO – O Portfolio de Serviços Operacionais da PMMG constitui a relação de 
todos os serviços previamente validados pelo Comando da Polícia Militar e executados 
para o cumprimento das missões legais ordinárias da Organização.  Acerca dos 
conceitos previstos na Resolução n. 4605, de 28/09/17, analise as assertivas a seguir: 
 
I. I

 
- 

Serviços operacionais ordinários são aqueles em que o efetivo da Polícia Militar 

é empregado prioritariamente com ênfase no policiamento preventivo e de 

atendimento à comunidade, em suas diversas modalidades, nos locais onde 

houver indicativos de sua necessidade. 

II. I
I
 
- 

Malha protetora é a divisão do Estado de Minas Gerais em espaços geográficos 

denominados regiões, áreas, subáreas, setores e subsetores, de 

responsabilidade, respectivamente, de RPM, batalhões, companhias, pelotões e 

grupos PM, podendo estes ser desdobrados em subgrupos. 

III. I
I
I
 
- 

Análise criminal é uma atividade desenvolvida por profissional com o perfil e 

treinamento adequados que visa à identificação e o estabelecimento de 

proporção dos fatores que envolvem a criminalidade, por meio de abordagem 

qualitativa e quantitativa, bem como a identificação das variáveis que se 

relacionam com esses fatores, apresentando as correlações existentes ou não, 

com base nos aspectos espaço e tempo, fundamental no planejamento das 

ações e operações PM. 

IV. I
V
 
- 

Modelo operacional de recobrimento é sustentado na qualificação especial e na 

atuação em ocorrências complexas, ou potencialmente violentas, ou que por sua 

dimensão ou repercussão extrapolem temporariamente a capacidade de atuação 

do policiamento ordinário e exijam respostas estratégicas e qualificadas. 
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Estão CORRETAS as assertivas: 
 
A. (    ) Todas estão corretas. 
B. (    ) II, IV e V, apenas. 
C. (    ) I, III, IV e V, apenas. 
D. (    ) I, e V, apenas. 
 
 
36ª QUESTÃO – Acerca dos serviços destinados ao policiamento ostensivo geral: 

previstos na Resolução n. 4605, de 28/09/17 - Portfolio de Serviços da Polícia Militar de 

Minas Gerais, marque a alternativa CORRETA. 

 

A. (    ) O Programa Educacional de Resistência às Drogas (PROERD) - consiste na 

execução do policiamento ostensivo no entorno e no interior dos 

estabelecimentos de ensino, com vistas à prevenção da criminalidade e à 

restauração da ordem e da tranquilidade, fundamentada em planejamento 

especifico e convencionado em cartão programa. 

B. (    ) Base Comunitária (BC) e Base Comunitária Móvel (BCM) é um serviço 

preventivo prestado por uma equipe de policiais militares para aplicação do 

“policiamento orientado para o problema” com o apoio da comunidade, que 

utiliza como referência uma edificação policial militar (BC) ou uma viatura tipo 

trailer ou van adaptados (BCM), e outros processos em apoio. 

C. (    ) O Grupo Especial de Policiamento em Área de Risco (GEPAR) é uma 

guarnição composta por 02 (dois) ou 03 (três) policiais militares que atuam 

em veículo de quatro rodas utilizando armamento e equipamento adequados 

para atuação preventiva e pronta resposta no meio rural, mediante 

planejamento contido em cartão-programa ou operações específicas. 

D. (    ) O Radiopatrulhamento utiliza a bicicleta tipo mountain-bike como veículo 

policial militar, sendo empregado no mínimo dois policiais militares, a partir 

da análise científica e geográfica que constate a viabilidade local para 

emprego, visando aumentar consideravelmente a capacidade operacional do 

seu executor, em virtude da maior mobilidade em relação ao policiamento a 

pé. 

 
 

V. V
 
- 

Inteligência de Segurança Pública é o exercício permanente e sistemático de 

ações especializadas para identificar, avaliar e acompanhar ameaças reais ou 

potenciais na esfera de Segurança Pública, basicamente orientadas para 

produção e salvaguarda de conhecimentos necessários para subsidiar os 

tomadores de decisão, para o planejamento e execução de uma política de 

Segurança Pública e das ações para prever, prevenir, neutralizar e reprimir atos 

criminosos de qualquer natureza que atentem à ordem pública, à incolumidade 

das pessoas e do patrimônio. 
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37ª QUESTÃO – Acerca da Instrução n. 3.03.21/2017- CG – Base de Segurança 

Comunitária, marque a alternativa CORRETA. 

 

A. (    ) A setorização é uma metodologia de segurança com foco preventivo, cujo 

procedimento consiste em organizar o local de policiamento com objetivo de 

atuar especificamente junto à comunidade, em atenção aos problemas que 

afetam a segurança pública e defesa social daquele território/espaço. 

B. (    ) A subdivisão das Companhias PM em setores danifica a aplicação dos 

princípios da polícia comunitária, além de prejudicar a organização mais 

racional para atendimentos específicos aos grupos sociais existentes em 

uma comunidade, espaços e territórios. 

C. (    ) Os procedimentos operacionais das Bases e seu efetivo possuem uma 

dimensão mediata, referente ao eficiente emprego do policiamento, e uma 

dimensão imediata que se concretiza em ações de atuação isolada. 

D. (    ) Considerando a necessidade de sigilo do vídeomonitoramento e proteção 

contra acesso à internet, o local de instalação da Base deverá estar distante 

de um ponto de energia pública e da rede lógica da PMMG. 

 

38ª QUESTÃO – Acerca do Emprego Operacional das Bases de Segurança 

Comunitárias, previsto na Instrução n. 3.03.21/2017- CG, marque a alternativa 

CORRETA. 

 

A. (    ) Durante o turno, a Base permanecerá no local previamente definido, mas 

poderão se deslocar para outros locais sob a discricionariedade do 

Comandante da base, sendo necessário apenas a prévia ciência ao CPU. 

B. (    ) A Base, que atuará diariamente, será constituída por 01 (uma) viatura tipo 

van, composta por 02 (dois) policiais militares que serão responsáveis, 

basicamente, pela operação do videomonitoramento, atendimento ao público 

e confecção de REDS. 

C. (    ) O patrulhamento realizado pelas motocicletas deverá ser executado com o 

giroflex desligado e em observância ao binômio do patrulhamento 

motorizado: média velocidade e atitude expectante dos componentes da 

Guarnição. 

D. (    ) O Comandante de Setor não poderá realizar reuniões com lideranças 

comunitárias na própria Base, pois será um local exclusivamente separado 

para atendimento e registro das ocorrências do turno de serviço. 
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39ª QUESTÃO – As viaturas policiais militares deverão ser estacionadas, 

preferencialmente, de maneira ostensiva e com os dispositivos luminosos ligados, 

obedecendo, além das normas de trânsito, várias premissas. Acerca do 

Estacionamento de Viaturas em Via Pública, previsto na Instrução n. 3.03.22-2017-CG, 

marque a alternativa CORRETA. 

 

A. (    ) A Guarnição poderá estacionar em locais que obstruam a acessibilidade para 

deficientes físicos e visuais, tais como rampas de acesso, piso tátil e vagas 

reservadas, contanto que desocupe o local o mais rápido possível. 

B. (    ) Um policial militar deverá ser responsável por manter contato visual com a 

viatura quando estacionada. Nos casos em que toda Guarnição precise se 

afastar do veículo policial militar, pela especificidade da situação, a viatura 

deverá permanecer trancada e os armamentos e munições deverão ser 

guardados de forma sigilosa no porta-malas ou outro compartimento seguro. 

O distanciamento do policial militar em relação à viatura se dará somente 

pelo tempo necessário à solução da demanda. 

C. (    ) Em situações de normalidade, o estacionamento se dará junto à guia da 

calçada, preferencialmente, com a parte frontal direcionada no sentido da via, 

em condições de garantir uma saída emergencial segura, devendo respeitar 

as normas gerais de circulação no trânsito. 

D. (    ) O estacionamento da viatura deverá, em situações de blitz de trânsito, 

congestionar fluidez do trânsito, de forma que consiga ter um controle maior 

sobre os veículos e pessoas abordadas. 

40ª QUESTÃO – O estacionamento no interior dos quartéis da PMMG deverá ser 

regulado pelo Plano de Estacionamento de cada Unidade/Fração, o qual estará 

subordinado e alinhado ao Plano de Segurança do Quartel. Acerca do Estacionamento 

de Viaturas no Interior de Aquartelamentos, previsto na Instrução n. 3.03.22-2017-CG, 

marque a alternativa INCORRETA. 

 

A. (    ) As Unidades deverão destinar 10% do total das vagas para idosos e 5% para 

pessoas com deficiência física ou mobilidade reduzida, observando-se o 

mínimo de (02) duas vagas para cada grupo específico, as quais deverão ser 

posicionadas de forma a garantir a melhor comodidade e mobilidade às 

essas pessoas. 

B. (    ) As Unidades deverão destinar área de estacionamento específica para as 

viaturas policiais militares e os veículos particulares, delimitando aquelas 

para veículos de quatro e duas rodas. 

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

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

Código de Trânsito Brasileiro, cabendo à segurança do aquartelamento tal 

verificação. 

D. (    ) As Unidades deverão vistoriar, conforme discricionalidade, os veículos 

particulares, ao adentrarem e saírem dos aquartelamentos, para fins de 

controle de movimentação de bens, materiais e pessoal. 
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RASCUNHO 
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