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

QUADROS DE OFICIAIS POLICIAIS MILITARES E OFICIAIS COMPLEMENTARES PARA O ANO DE 

2019 

 

EAP/2019–1º TEN QOPM/QOC 
(Edital n. 02/2019, de 08 de março de 2019). 

Legislação Institucional, Legislação Jurídica e Doutrina Operacional 

 

 

NOME: ______________________________________________________________________. 

CPF: __________________________________Nº DE POLÍCIA: _________________________. 

CIDADE:____________________________________________ SALA: ___________________. 

DATA: 06/07/2019. 

 
 

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 alternativa 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. 
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CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO – A BUSCA PELA EXCELÊNCIA EM CONCURSOS.2 

1ª QUESTÃO – A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/88), 

também conhecida como “Constituição Cidadã”, trouxe em seus artigos um rol de 

direitos a serem garantidos a todos os brasileiros. Nesse sentido, leia as assertivas 

abaixo: 

 
I - A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados 

imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele 

indicada. 

II - A prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária, após 

verificadas condições para concessão de liberdade provisória. 

III - O preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu 

interrogatório policial. 

IV - A lei considera como crime inafiançável e imprescritível a prática da tortura.  

 
Com base nas assertivas acima, marque a resposta CORRETA: 
 
A. (    ) Todas as assertivas estão corretas. 

B. (    ) Apenas três assertivas as estão corretas. 

C. (    ) Apenas as assertivas I e III estão corretas. 

D. (    ) Apenas as assertivas III e IV estão corretas. 

 
 
2ª QUESTÃO – Leia o caso hipotético abaixo. Em seguida, marque o que se pede de 
acordo com a CRFB/88. 
 
A Assembleia Legislativa de um determinado ente da federação propôs a criação da 

Justiça Militar Estadual naquele Estado, de modo que, caso houvesse aprovação, os 

Policiais Militares e Bombeiros Militares daquele Estado passariam a ser julgados, pelo 

cometimento de crimes militares, pela Justiça Estadual Castrense.  

 
Com base no narrado acima, marque a alternativa CORRETA: 
 
A. (    ) Não cabe à Assembleia Legislativa fazer a referida proposição, visto que cabe 

ao Tribunal de Justiça dos Estados fazer tal proposta. 

B. (    ) Inicialmente deve ser verificado, por parte da Assembleia Legislativa, se o 

efetivo militar daquele Estado é superior a vinte e cinco mil militares. 

C. (    ) Não há necessidade de verificação de um efetivo mínimo de militares para a 

criação da Justiça Militar Estadual, mas sim para a criação do Tribunal de 

Justiça Militar Estadual. Desse modo, a proposição da Assembleia Legislativa, 

no caso em tela, é perfeitamente aplicável. 

D. (    ) Inicialmente deve ser verificado, por parte da Assembleia Legislativa, se o 

efetivo militar daquele Estado é superior a quinze mil militares. 
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CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO – A BUSCA PELA EXCELÊNCIA EM CONCURSOS.3 

3ª QUESTÃO – O regime próprio de previdência de caráter contributivo e solidário, nos 

termos da Constituição do Estado de Minas Gerais, é assegurado aos servidores 

titulares de cargos de provimento efetivo do Estado. Ao policial militar também são 

assegurados direitos quando ocorrer sua transferência para a inatividade. Nesse 

sentido, e considerando o previsto pela Constituição do Estado de Minas Gerais, 

marque a alternativa CORRETA: 

 
A. (    ) A remuneração e o subsídio dos Militares Estaduais, os proventos, pensões ou 

outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as 

vantagens pessoais, não poderão exceder o subsídio mensal dos Ministros do 

Supremo Tribunal Federal. 

B. (    ) É assegurado ao policial militar afastar-se da atividade a partir da data do 

requerimento de transferência para a reserva remunerada, e a não concessão 

desta importará o retorno do requerente para o cumprimento do tempo 

necessário à aquisição do direito, na forma da lei.  

C. (    ) O subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos, funções e empregos 

públicos são irredutíveis, ressalvadas as pensões oriundas do sistema de 

proteção social dos militares estaduais, as quais poderão ser reduzidas 

gradualmente. 

D. (    ) Caberá a cada Instituição Militar do Estado de Minas Gerais, através de 

Resolução, estabelecer os direitos, deveres, garantias e vantagens do servidor 

militar, bem como as normas sobre admissão, promoção, estabilidade, limites 

de idade e condições de transferência para a inatividade. 

 
 
 
4ª QUESTÃO – Sobre a Justiça Militar Estadual, nos termos da Constituição do Estado 

de Minas Gerais, marque a alternativa CORRETA: 

 
A. (    ) O Tribunal de Justiça Militar, com sede na Capital e jurisdição em todo o 

território do Estado, compõe-se de Juízes Oficiais da reserva da Polícia Militar e 

do Corpo de Bombeiros Militar. 

B. (    ) Cabe à Justiça Militar, através dos Conselhos de Justiça, decidir sobre a perda 

do posto e da patente de oficial e da graduação de praça. 

C. (    ) Em primeiro grau, a Justiça Militar é constituída pelos Juízes de Direito e pelos 

Conselhos de Justiça e, em segundo grau, pelo Tribunal de Justiça Militar. 

D. (    ) Compete aos Conselhos de Justiça processar e julgar, singularmente, os crimes 

militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares 

militares. 
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CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO – A BUSCA PELA EXCELÊNCIA EM CONCURSOS.4 

5ª QUESTÃO – Sobre a Segurança Pública, nos termos da Constituição do Estado de 
Minas Gerais, marque a alternativa CORRETA: 
 
A. (    ) A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar, forças públicas estaduais, são 

órgãos permanentes, organizados com base na hierarquia e na disciplina 

militares e, preferencialmente, comandados por oficial da ativa do último posto. 

B. (    ) Por decisão fundamentada do Governador do Estado, o Comando da Polícia 

Militar ou do Corpo de Bombeiros Militar poderá ser exercido por oficial da 

reserva, desde que demonstrada sua conduta profissional ilibada durante a 

carreira. 

C. (    ) A segurança pública, dever do Estado e direito e responsabilidade de todos, é 

exercida para preservação da ordem pública no Estado de Minas Gerais 

através da Polícia Civil, Polícia Militar e Guardas Municipais em cada município. 

D. (    ) Os cargos de Oficiais da Polícia Militar, com competência para o exercício da 

função de Juiz Militar e das atividades de polícia judiciária militar, integram, para 

todos os fins, a carreira jurídica militar do Estado. 

 

6ª QUESTÃO – O 1º Sargento PM Mike, policial militar reformado, numa sexta-feira, 

após sair de um bar, resolveu ir embora caminhando para sua casa. Ao chegar na 

região central da cidade onde reside, percebeu que lá havia uma Base de Segurança 

Comunitária da Polícia Militar, a qual era comandada pelo 3º Sargento PM Charlie, seu 

desafeto, e era composta ainda pelo Cabo PM Bravo e Soldado PM Golf. Ao visualizar 

o 3º Sgt PM Charlie, o 1º Sgt Mike proferiu os seguintes dizeres: “seu otário! Vai 

trabalhar enquanto eu estou me divertindo!”. Ato contínuo, o 3º Sgt PM Charlie deu voz 

de prisão em flagrante ao 1º Sgt Mike, tendo o Cabo e o Soldado presenciado os fatos. 

 

Sobre o enunciado acima e considerando o contido no Decreto Lei nº 1.001/69, Código 

Penal Militar (CPM) e no Decreto Lei nº 1.002/69, Código de Processo Penal Militar 

(CPPM), marque a alternativa CORRETA: 

 
A. (    ) O 1º Sgt PM Mike não responderá por crime militar, mas, sim, por crime 

comum. Para responder por crime militar, por ser policial militar reformado, o 

crime praticado por ele deveria ter sido cometido em local sujeito à 

administração militar. 

B. (    ) O 3º Sgt PM Charlie não poderia ter dado voz de prisão em flagrante a um 

superior hierárquico, ainda que reformado. No caso, o correto seria acionar 

militar superior hierárquico ao infrator para que fosse dada voz de prisão. 

C. (    ) O 1º Sgt PM Mike não responderá por crime militar, visto que a conduta 

praticada por ele não atentou contra o patrimônio sob a administração militar ou 

contra a ordem administrativa militar. No caso citado ele responderá por crime 

comum. 

D. (    ) A conduta praticada pelo 1º Sgt PM Mike se enquadra como crime militar, ainda 

que tenha sido praticado fora de local sujeito à administração militar. 
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CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO – A BUSCA PELA EXCELÊNCIA EM CONCURSOS.5 

7ª QUESTÃO – Em um dia de muito calor e chuva, durante a troca de turno de serviço 

na intendência de um Batalhão PM, o Cabo PM Sierra estava passando as 

recomendações do próximo turno para o Cb PM Charlie, que iria substituí-lo. Enquanto 

os dois conversavam, compareceu à intendência para equipar-se para a jornada 

operacional o 3º Sargento PM Juliet, o qual perguntou aos Cabos quem iria assumir o 

serviço na intendência, tendo o Cb PM Charlie respondido que seria ele. Nesse 

instante, o 3º Sgt PM Juliet disse: “Cb Charlie, feche a janela dos fundos da 

intendência, pois está chovendo. A água da chuva vai estragar o armamento”. O Cb PM 

Charlie respondeu da seguinte maneira: “estou cagando e andando se as armas vão se 

molhar. Está muito quente aqui dentro. Vou fechar a janela, mas daqui a pouco vou ao 

médico pedir uma licença”. Nesse instante, o 3º Sgt PM Juliet deu voz de prisão ao Cb 

PM Charlie e arrolou o Cabo PM Sierra como testemunha. 

 

Sobre o enunciado acima e considerando o contido no CPM, o Cb PM Charlie 

responderá pelo crime militar de: 

 
A. (    ) Desacato a militar. 

B. (    ) Desobediência. 

C. (    ) Recusa de obediência. 

D. (    ) Desrespeito a superior. 

 
 

 

8ª QUESTÃO – Após um acidente de trânsito em uma movimentada rua do centro de 

Belo Horizonte, os envolvidos, 3º Sgt PM Tupi, militar da ativa, de folga e em trajes 

civis, e o 3º Sgt PM Victor, militar da reserva, iniciam uma discussão. Os dois, até 

então, não se conheciam. Num determinado momento, o 3º Sgt Tupi disse ao 3º Sgt 

Victor: “me respeite, seu vagabundo! Sou policial militar! Isso não vai ficar assim!”. Em 

seguida, o 3º Sgt Victor aciona a Polícia Militar e uma viatura comparece ao local para 

adotar as providências.  

 

Em relação à conduta praticada pelo 3º Sgt Tupi e considerando o contido no CPM 

marque a alternativa CORRETA: 

 
A. (    ) O 3º Sgt Tupi responderá pelos crimes militares de “ameaça” e “injúria”. 

B. (    ) O 3º Sgt Tupi não responderá por crime militar. 

C. (    ) Tendo em vista que não se conheciam, o 3º Sgt Tupi não responderá por crime 

militar. 

D. (    ) O 3º Sgt Tupi responderá por crime militar, não sendo relevante o fato de 

conhecer ou não o outro envolvido, uma vez que agiu em razão da função.  
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CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO – A BUSCA PELA EXCELÊNCIA EM CONCURSOS.6 

9ª QUESTÃO – Um Subtenente PM, almoxarife do 98º BPM, ao término do expediente 

de serviço, esqueceu de trancar a porta do almoxarifado da Unidade. Um Soldado PM, 

que estava de serviço noturno no quartel, percebeu que a porta do almoxarifado estava 

destrancada e lá adentrou, tendo subtraído uma série de bens do referido Batalhão. No 

dia seguinte, ao perceber a falta dos bens subtraídos, o Subtenente anunciou o fato ao 

Comandante do 98º BPM, que determinou a instauração de Inquérito Policial Militar 

para apurar o caso. O prejuízo total estimado foi de vinte e cinco mil reais.  

 

Em relação ao narrado e considerando o contido no CPM, marque a alternativa 

CORRETA: 

 
A. (    ) Será extinta a punibilidade caso o Subtenente repare o dano antes da sentença 

irrecorrível. 

B. (    ) Caso repare o dano após ser condenado, o Subtenente terá a pena reduzida 

em dois terços. 

C. (    ) A conduta praticada pelo Subtenente é atípica. 

D. (    ) Por ter agido culposamente, o Subtenente não responderá pelo crime militar de 

“Peculato”. 

 

10ª QUESTÃO – A respeito do contido no CPM e no CPPM, marque a alternativa 

CORRETA: 

 
A. (    ) Nas infrações permanentes, ressalvadas as hipóteses dos crimes previstos na 

lei penal comum, considera-se o agente em flagrante delito enquanto não 

cessar a permanência. 

B. (    ) Dentro em vinte e quatro horas após a prisão, é necessário fornecer ao preso 

nota de culpa assinada pela autoridade, devendo o documento constar o motivo 

da prisão, o nome do condutor e das testemunhas. 

C. (    ) A falta de testemunhas impedirá o auto de prisão em flagrante, que será 

assinado por duas pessoas, pelo menos, as quais deverão testemunhar a 

entrega da nota de culpa ao preso.  

D. (    ) Caso a autoridade militar ou judiciária verificar a manifesta inexistência de 

infração penal militar ou a não participação da pessoa conduzida, concederá 

liberdade provisória, mediante termo de comparecimento a todos os atos do 

processo, sob pena de revogar a concessão.  
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CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO – A BUSCA PELA EXCELÊNCIA EM CONCURSOS.7 

11ª QUESTÃO – De acordo com o art. 9º do Código de Processo Penal Militar (CPPM), 

o Inquérito Policial Militar (IPM) é a apuração sumária de fato, que, nos termos legais, 

configure crime militar, e de sua autoria. A mesma norma ainda estabelece outras 

imposições do IPM. Desse modo, nos termos do CPPM, leia as afirmativas abaixo e 

marque a alternativa CORRETA: 

 
A. (    ) Se novas provas aparecerem em relação ao fato, ao indiciado ou a terceira 

pessoa, ressalvados o caso julgado e os casos de extinção da punibilidade, o 

arquivamento de inquérito anterior não obsta a instauração de outro. 

B. (    ) Quando conclusivo pela inexistência de crime ou de inimputabilidade do 

indiciado, a autoridade militar poderá mandar arquivar autos de inquérito. 

C. (    ) Os autos de inquérito não poderão ser devolvidos à autoridade policial militar, a 

não ser mediante requisição do Ministério Público ou da Defensoria Pública. 

D. (    ) Ainda que por si só seja suficiente para a elucidação do fato e sua autoria, o 

auto de flagrante delito não poderá constituir-se inquérito, havendo a 

necessidade de instauração do competente IPM a fim de ratificar o flagrante. 

 
 

12ª QUESTÃO – A acareação constitui-se em importante meio de prova e é admitida 

tanto na instrução criminal como no inquérito, sempre que houver divergência em 

declarações sobre fatos ou circunstâncias relevantes. Conforme disposto no Código de 

Processo Penal Militar (CPPM), leia as assertivas abaixo.  

 
I - A acareação é admitida entre testemunhas 

II - A acareação é admitida entre acusados.  

III - A acareação é admitida entre acusado ou testemunha e a pessoa ofendida.   

IV - A acareação é admitida entre as pessoas ofendidas. 

 
 
Com base nas assertivas acima, marque a alternativa CORRETA: 
 
A. (    ) Apenas as assertivas I e II estão corretas. 

B. (    ) Apenas as assertivas I e III estão corretas. 

C. (    ) Apenas a assertivas IV está correta. 

D. (    ) Todas as assertivas estão corretas. 
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CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO – A BUSCA PELA EXCELÊNCIA EM CONCURSOS.8 

 
13ª QUESTÃO – Claudiane, mulher com 20 anos de idade, sempre utilizou transporte 

coletivo para se deslocar para o trabalho, o que fazia com que ela sempre pegasse o 

mesmo ônibus que Mévio, homem com 25 anos de idade. Claudiane sempre nutriu 

desejos sexuais por Mévio, mas nunca chegou a conversar com ele. Certo dia, quando 

teve a oportunidade de se sentar no banco ao lado de Mévio, Claudiane, para saciar 

seu desejo, passou a mão direita na região da virilha dele. Inconformado, Mévio 

acionou a Polícia Militar, ocasião que foi procedida a abordagem a Claudiane. Assim, 

com base no descrito acima e considerando o contido no Decreto-Lei nº 2.848, de 

07/12/1940 -Código Penal, marque a alternativa CORRETA: 

 
A. (    ) Claudiane responderá pelo crime de estupro, uma vez que, pelo tipo penal 

“importunação sexual” só podem responder criminalmente os homens. 

B. (    ) A conduta praticada por Claudiane é atípica, dadas as circunstâncias narradas 

no enunciado e pelo fato dela ser mulher. 

C. (    ) Claudiane responderá pelo crime de “importunação sexual”, previsto no Art. 

215-A do Código Penal brasileiro. 

D. (    ) Caso Claudiane constrangesse Mévio, mediante violência ou grave ameaça, a 

praticar o ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a lascívia própria ou de 

terceiros, responderia pelo crime de estupro com pena reduzida, uma vez que 

é mulher. 

 
 
14ª QUESTÃO – A Resolução nº 213, de 15/12/2015 – CNJ, que versa sobre as 
audiências de custódia no Brasil, traz alguns direitos da pessoa presa em flagrante 
delito. Como base na referida resolução, leia as alternativas abaixo e marque a 
alternativa CORRETA: 
 
A. (    ) Não havendo defensor constituído, a pessoa presa será atendida pela 

Defensoria Pública, caso solicite ao Ministério Público. 

B. (    ) O advogado da pessoa presa, constituído durante lavratura de auto de prisão 

em flagrante, deverá ser notificado pelo Delegado de Polícia por meios 

comuns, como telefone, mensagem de texto e correio eletrônico, a fim de 

comparecer à audiência de custódia.  

C. (    ) É permitida a presença de agentes policiais responsáveis pela investigação, 

durante a audiência de custódia. 

D. (    ) Somente quando as instalações possuírem capacidade, será reservado local 

apropriado visando a garantia da confidencialidade do atendimento prévio da 

pessoa presa em flagrante com seu advogado ou defensor público, antes da 

realização da audiência de custódia. 
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CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO – A BUSCA PELA EXCELÊNCIA EM CONCURSOS.9 

 
15ª QUESTÃO – O Exame de Aptidão Profissional é previsto na Lei Estadual nº 5.301, 
de 16/10/1969, que contém o Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais, e a 
aprovação no referido exame constitui um dos requisitos para oficiais concorrerem à 
promoção. Marque a alternativa CORRETA: 
 

A. (    ) O resultado do exame de aptidão profissional não alterará a ordem de 

classificação por antiguidade. 

B. (    ) O exame de aptidão profissional será aplicado a todos os 1º Tenentes, 

exclusivamente do QOPM, e versará sobre matéria de interesse das 

instituições militares. 

C. (    ) Após resultado final do exame de aptidão profissional, deverá ser publicado 

novo almanaque, alterando-se a classificação por antiguidade para os 1º 

Tenentes no mesmo ano-base. 

D. (    ) Aos oficiais do Quadro de Oficiais Especialistas não será aplicado o exame de 

aptidão profissional, e poderão concorrer à promoção desde que satisfaçam os 

requisitos da legislação em vigor. 

 

 

16ª QUESTÃO – O Processo Administrativo-Disciplinar na PMMG será conduzido pela 

Comissão de Processo Administrativo Disciplinar – CPAD, tendo regras de seu 

funcionamento descritas na Lei Estadual nº 14.310/2002 - Código de Ética e Disciplina 

dos Militares do Estado de Minas Gerais. Marque a alternativa CORRETA sobre os 

trabalhos da CPAD:  

 

A. (    ) A função de Escrivão na Comissão de Processo Administrativo-Disciplinar 

recairá sempre a um Sargento do QPPM. 

B. (    ) As reuniões da CPAD se darão no local que o presidente da comissão julgar 

melhor indicado para a apuração e análise do fato. 

C. (    ) Havendo falta de alguns dos membros da Comissão, as reuniões da CPAD 

ocorrerão normalmente, entretanto a falta deverá ser lançada na ata da reunião. 

D. (    ) Quando houver dois ou mais acusados no mesmo Processo Administrativo-

Disciplinar, o prazo para apresentação da defesa será de 05 dias úteis para 

cada acusado, separadamente. 
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17ª QUESTÃO – O Manual de Processos e Procedimentos Administrativos – MAPPA, 

das Instituições Militares de Minas Gerais (Resolução Conjunta nº 4.220/2012) 

descreve os parâmetros a serem seguidos na Instituição para o cumprimento das 

normas e princípios da ética militar. Sobre Comunicação Disciplinar e seu processo, 

marque a alternativa CORRETA: 

 

A. (    ) A falta de testemunhas de uma transgressão disciplinar não é fator impeditivo 

para que o fato seja comunicado, mas necessariamente, em caso de 

arquivamento, será por insuficiência de provas. 

B. (    ) Em hipótese alguma, a Comunicação Disciplinar poderá ser elaborada por meio 

eletrônico institucional, pelo caráter disciplinar do documento. 

C. (    ) Havendo comunicação disciplinar de transgressão comprovadamente prescrita, 

deverá a autoridade competente instaurar um Relatório de Investigação 

Preliminar – RIP, e juntar cópia da solução na pasta funcional dos militares 

comunicados.  

D. (    ) A ausência de dados ou a existência de erros de escrita na CD (erros materiais) 

não caracterizam nulidade do ato, mas mera irregularidade, a qual poderá ser 

sanada pelo próprio comunicante, pela Administração ou pelo encarregado da 

apuração, antes ou durante a tramitação da documentação. 

 

 

18ª QUESTÃO – A disponibilidade cautelar é uma medida administrativa temporária, 

não sancionatória, com o único objetivo de retirar o militar do exercício das funções do 

local onde ocorreu o fato que envolva tal militar. A Instrução Conjunta de Corregedorias 

nº 01, de 03/02/2014, estabelece padronização sobre as atividades administrativas e 

disciplinares na PMMG. Com base na referida Instrução, marque a alternativa 

CORRETA sobre a disponibilidade cautelar: 

 

A. (    ) A disponibilidade cautelar é medida administrativa aplicada pelo Comandante 

do Militar, e não poderá ter o objetivo de cercear a liberdade do militar. 

B. (    ) O militar em disponibilidade irá trabalhar em escala que lhe for imposta, dentro 

das normas Institucionais, sendo-lhe vedada a permuta de serviço enquanto a 

medida for vigente. 

C. (    ) O militar em disponibilidade cautelar cumprirá as determinações de restrição de 

liberdade publicadas no Ato Administrativo, que deverá conter os locais em que 

o militar não poderá frequentar. 

D. (    ) A disponibilidade cautelar poderá ser solicitada de forma preventiva e urgente, 

mesmo antes da instauração de processo ou procedimento apuratório, desde 

que haja indícios suficientes de responsabilidade do militar.  
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19ª QUESTÃO – O comparecimento espontâneo de autor de crime é uma possibilidade 

prevista na legislação processual penal militar e a padronização das atividades de 

Polícia Judiciária Militar na PMMG estão previstas na Instrução Conjunta de 

Corregedorias nº 02, de 03/02/2014. Em se tratando do comparecimento espontâneo, 

de acordo com as prescrições da Instrução, marque a alternativa CORRETA: 

 

A. (    ) O comparecimento espontâneo do militar autor do fato elidirá o APF, mesmo 

que ainda persistam seus requisitos.  

B. (    ) Havendo comparecimento espontâneo nos casos em que o IPM já tenha sido 

encerrado, será lavrado o Termo de Comparecimento Espontâneo e 

imediatamente novo IPM será instaurado. 

C. (    ) A confecção do Termo de Comparecimento Espontâneo poderá ser realizada 

quando a autoridade tomar conhecimento, pelo próprio militar que se apresenta, 

da ocorrência do ilícito penal por ele praticado, e até então desconhecido, 

quando ausentes os requisitos para APF. 

D. (    ) Havendo apresentação espontânea de alguém como responsável pelo fato, e 

este não constar como investigado ou indiciado no IPM já instaurado, este 

deverá ser imediatamente encerrado.  

 

20ª QUESTÃO – O controle, a fiscalização, e vistoria em armários, gavetas, baús e 

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

na PMMG, são regulados pela Instrução Conjunta de Corregedorias nº 06/2017. De 

acordo com as prescrições da Instrução, assinale a alternativa CORRETA: 

 

A. (    ) A vistoria nos mobiliários serão realizadas trimestralmente na PMMG, devendo 

os citados mobiliários serem filmados ou fotografados pelo responsável da 

vistoria.  

B. (    ) As Unidades da PMMG deverão encaminhar cópia dos Termos de Vistoria 

para a Diretoria de Apoio Logístico, para melhor redistribuição de mobiliário. 

C. (    ) Após a vistoria, o mobiliário que permanecer como “desocupado”, deverá ser 

identificado como “Uso Coletivo”, e não poderá ser trancado. 

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

“Desocupado”, e com a identificação do responsável pela vistoria. 
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21ª QUESTÃO – Sobre a Resolução nº 4.626/2017 - CG, que estabelece a estrutura 
básica das seções do Estado-Maior das Unidades de Execução Operacional da PMMG, 
marque a alternativa CORRETA. 
 
A. (    ) As Unidades apoiadoras executam atividades de natureza operacional em 

recobrimento à área territorial de outras Unidades, variando sua estrutura e 
funções dentro das necessidades das Unidades apoiadas. 

B. (    ) Entendem-se como “funcionários” os servidores que não são militares, lotados 
nas seções das Unidades, e que não são computados no efetivo definido para 
cada seção. 

C. (    ) Unidade apoiada é a que executa obrigatoriamente apenas as funções relativas 
à inteligência e emprego operacional, sendo as demais executadas integral ou 
parcialmente por uma Unidade apoiadora. 

D. (    ) A Seção de Recursos Humanos será responsável, dentre outros, pelos blocos 
de competências de Controle de Efetivo, Gestão Documental, Processos 
Judiciais e Processos administrativos. 

 

 

22ª QUESTÃO – “A declaração de Ação Legítima decorrerá de uma análise técnico-
jurídica de cada fato concreto e se dará de acordo com o livre convencimento racional 
da Autoridade Militar competente...”. Tal conceito está presente na Resolução Conjunta 
nº 4.338, de 04/09/14, que dispõe sobre os parâmetros para declaração de ação 
legítima. Nesse contexto, marque a alternativa CORRETA sobre a declaração de ação 
legítima de militares estaduais: 
 
A. (    ) A autoridade militar não deverá se manifestar sobre legitimidade da ação nos 

casos de crimes culposos. 
B. (    ) Os encarregados de IPM não deverão emitir parecer quanto a declaração de 

legitimidade da ação do militar investigado, cabendo à Autoridade Militar tal 
decisão. 

C. (    ) Surgindo novas provas, o ato de declaração de ação legítima deverá ser 
revogado ou anulado pela mesma autoridade que o proferiu. 

D. (    ) Caberá recurso da decisão da autoridade que declarar a ilegitimidade da ação, 
com efeito suspensivo. 
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23ª QUESTÃO – Os procedimentos para lavratura do Termo Circunstanciado de 
Ocorrência – TCO na PMMG são regulados pela Resolução nº 4.745/2018, de 
19/11/18, tendo com um de seus objetivos otimizar o serviço operacional da PMMG, 
reduzindo os deslocamentos e o tempo destinado ao atendimento das ocorrências 
policiais, aumentando o tempo de prevenção criminal. Com base na Resolução acima, 
marque a alternativa CORRETA sobre os tipos de crimes que em regra serão lavrados 
o REDS-TC: 
 
A. (    ) Nas infrações penais de menor potencial ofensivo que requeiram o registro 

imediato. 
B. (    ) Nos atos infracionais análogos às infrações penais de menor potencial ofensivo 

cometidos por menores de idade. 
C. (    ) Nas infrações penais de menor potencial ofensivo de registro posterior. 
D. (    ) Lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. 
 
 
24ª QUESTÃO – A Diretriz nº 3.01.07/2017 – Comando Geral, 2ª Edição Revisada, de 
11/12/2017 que estabelece parâmetros, disciplina e organiza a Gestão do Desempenho 
Operacional na Polícia Militar de Minas Gerais, estabelece os indicadores para a 
Gestão do Desempenho Operacional na PMMG. Marque a alternativa CORRETA 
quanto aos indicadores de Ações Qualificadas: 
 
A. (    ) Taxa de Reação imediata aos Crimes Violentos (TRI): tem por finalidade 

verificar as atividades de respostas, através da reação imediata de policiais 
militares quando em confronto com autores de crimes violentos, que resultem 
em morte ou prisão dos autores. 

B. (    ) Índice de Apreensão de Armas de Fogo (IAF): tem por finalidade verificar as 
taxas de aumento de Apreensão de armas de fogo em comparação a períodos 
anteriores. 

C. (    ) Índice de efetividade no cumprimento de demandas geradas via Disque 
Denúncia Unificado (DDU): verificar a diminuição no tempo de resposta pelas 
Unidades nas denúncias originadas do DDU. 

D. (    ) Repressão Qualificada da Violência (RQV): tem por finalidade verificar a 
Repressão qualificada da violência referente às Operações Policiais 
específicas, por meio de critérios quantitativos e qualitativos. 
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25ª QUESTÃO – No que se refere ao uso da arma de fogo, especificamente as regras 
gerais de controle, conforme o Caderno Doutrinário 1 - Intervenção Policial, Processo 
de Comunicação e Uso de Força - Manual Técnico-Profissional nº 3.04.01/2013-CG, é 
CORRETO afirmar que: 
 

A. (    ) Os policiais militares devem obedecer, rigorosamente, às normas do Exército 
Brasileiro sobre o controle, o armazenamento e a distribuição de material 
bélico. 

B. (    ) As armas de fogo e munições utilizadas não devem causar danos ou lesões 
desnecessárias.  

C. (    ) Os militares reprovados na Avaliação Prática com arma de fogo somente 
poderão ser empregados em serviço operacional, nas atividades que exijam o 
uso de arma de fogo, utilizando revólver calibre .38. 

D. (    ) O comandante de cada policial militar é responsável pela guarda, pelo destino 
e pela utilização da arma e da munição recebidas pelos policiais militares sob 
seu comando. 
 

26ª QUESTÃO – Tendo em vista os princípios do uso da força conforme contido no 
Caderno Doutrinário, é CORRETO afirmar que: 
 
A. (    ) Os verbos usar ou disparar arma de fogo devem ser entendidos como 

sinônimos e correspondem ao efetivo disparo feito pelo policial militar. 
B. (    ) Imediatamente após efetuar o disparo, restando pessoa ferida, o policial militar, 

deverá, obrigatoriamente, aguardar o socorro especializado a fim de minimizar 
os efeitos dos ferimentos, visando resguardar a vida 

C. (    ) Conduzir armas longas, em posição de bandoleira-arma será interpretado 
como “emprego” da arma de fogo. 

D. (    ) Os verbos usar ou empregar arma de fogo devem ser entendidos como 
sinônimos.  
 

27ª QUESTÃO – Observe os gestos abaixo:  

1)              2)  
 
Tendo em vista o contido no Caderno Doutrinário 2 - Tática Policial, Abordagem a 
Pessoas e Tratamento às Vítimas - Manual Técnico-Profissional nº 3.04.02/2013-CG, é 
CORRETO afirmar que os gestos acima correspondem, respectivamente, às seguintes 
mensagens:  
 
A. (    ) Ponto de entrada; Suspeito armado. 

B. (    ) Ponto de entrada; Ali. 

C. (    ) Eu; Ali.  

D. (    ) Eu; Suspeito armado. 
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28ª QUESTÃO – Observe a abordagem policial abaixo: 
 

 
 

 

Considerando o contido no Caderno Doutrinário 2, é CORRETO afirmar que: 
 

A. (    ) O policial militar está com a arma na posição 2 e os abordados estão na 

posição de contenção 2 em pé com apoio. 

B. (    ) O policial militar está com a arma na posição 1 e os abordados estão na 

posição de contenção 2 em pé com apoio. 

C. (    ) O policial militar está com a arma na posição 2 e os abordados estão na 

posição de contenção 2 em pé sem apoio. 

D. (    ) O policial militar está com a arma na posição 1 e os abordados estão na 

posição de contenção 2 em pé sem apoio. 

 
29ª QUESTÃO – Durante uma operação Blitz um Sargento PM parou um veículo com 

uma pessoa, durante a abordagem identificou antecipadamente uma predisposição do 

condutor em fugir da operação, mesmo tendo parado o veículo conforme lhe fora 

determinado. Assim, tendo por base o contido no Manual Técnico Profissional nº 

3.04.03/2013-CG - Caderno Doutrinário 3, após interromper a abordagem, quais as 

posturas preventivas abaixo o Sargento PM deverá adotar juntamente com os demais 

integrantes da equipe policial: 
 

A. (    ) Manobrar a viatura de apoio de forma a bloquear a saída do veículo.    

B. (    ) Apoderar-se das chaves de ignição de maneira rápida e discreta. 

C. (    ) Reter o trânsito dos demais veículos impedindo a evasão do abordado. 

D. (    ) Determinar a abertura do capô e tampa do porta-malas, bem como que o 

abordado mantenha as mãos para fora do veículo.  
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30ª QUESTÃO – A escolta policial envolve a utilização de recursos como viaturas, 

armamentos e equipamentos, devendo estar alinhada com as normas em vigor na 

Instituição e adequadas ao fim específico. Considerando contido no Caderno 

Doutrinário 5 - Escoltas Policiais e Conduções Diversas - Manual Técnico-Profissional 

nº 3.04.05/13-CG, é CORRETO afirmar que: 

 

A. (    ) É vedada a realização de escoltas e conduções em viaturas descaracterizadas.  

B. (    ) É possível a condução de pessoas presas em barcos, lanchas e similares. 

C. (    ) No caso de escoltas utilizando duas viaturas, os conduzidos serão 

transportados na segunda, funcionando a primeira como batedor e segurança.  

D. (    ) De acordo com o tipo de escolta, com o número de presos e com os veículos 

utilizados, é que se definirão os armamentos e os equipamentos necessários, 

sendo vedada a condução de armas longas na mesma viatura do preso. 

 

31ª QUESTÃO – Observe o recorte da notícia abaixo: 
 

 
 

Extraído de http://araguainanoticias.com.br/noticia/9796/. Acesso em: 22/01/2019 
  

http://araguainanoticias.com.br/noticia/9796/


 
EXAME DE APTIDÃO PROFISSIONAL – EAP 2019 – 1º TEN QOPM/QOC 

 

 

CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO – A BUSCA PELA EXCELÊNCIA EM CONCURSOS.17 

 

Tendo em vista o recorte acima e observando o que se refere à alimentação durante a 

escolta de pessoa presa conforme Caderno Doutrinário 5, é CORRETO afirmar que: 

 
A. (    ) Ao utilizar talheres de metal, a guarnição deverá redobrar a atenção, 

recolhendo os talheres e vasilhames após o uso.  

B. (    ) O período para a alimentação não deve ultrapassar, salvo casos justificáveis, 

30 minutos.  

C. (    ) A algema deve ser retirada sem, contudo, desembarcar o escoltado da viatura. 

D. (    ) Durante as paradas para alimentação, os escoltados não devem ter contato 

com nenhuma outra pessoa, salvo advogado ou policiais militares.  

 
 
32ª QUESTÃO – O modelo supraterritorial visa à atuação em ocorrências complexas ou 

potencialmente violentas, ou que por sua dimensão ou repercussão extrapolem a 

capacidade de atuação do policiamento ordinário. A organização operacional nesse 

modelo configura-se em níveis de recobrimento. 

 

Sobre os níveis de recobrimento e considerando somente o contido na Diretriz Geral 

para Emprego Operacional da PMMG - DGEOp nº 3.01.01/16-CG, de 18/09/2016, que 

regula o emprego operacional da Polícia Militar de Minas Gerais, é CORRETO afirmar 

que: 

 
A. (    ) Na 1ª RPM, o 2º esforço de recobrimento será realizado pelas Unidades do 

CPE.  

B. (    ) O Batalhão de Rondas Táticas Metropolitanas está inserido no 4º esforço de 

recobrimento, exceto na 1ª RPM.  

C. (    ) O 2º esforço de recobrimento será executado pelas Companhias ou Pelotões 

Tático Móvel.  

D. (    ) O 3º esforço de recobrimento será executado pelos Batalhões de Policiamento 

Especializado ou pelas Companhias PM Independentes de Policiamento 

Especializado, exceto na 1ª RPM.  
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33ª QUESTÃO – Conforme a Diretriz nº 3.01.09/2018-CG que regula a atuação da 

Polícia Militar de Minas Gerais segundo a filosofia de Direitos Humanos, diversos 

preceitos e conceitos dão o direcionamento e os objetivos de atuação da PMMG em 

relação à filosofia de Direitos Humanos, marque a alternativa CORRETA. 

 

A. (    ) O gozo de direitos humanos é pleno nas sociedades democráticas, mesmo que 

atente contra a ordem pública. É dever do Estado garanti-lo sem nenhuma 

exceção. 

B. (    ) O parâmetro que norteará a atuação policial em casos de conflito de direitos 

humanos será a manutenção da ordem pública. 

C. (    ) A atuação da Polícia Militar na garantia de Direitos Humanos deve ser 

entendida como própria e isolada, de responsabilidade única dos policiais, 

dispensando a integração com outras Instituições. 

D. (    ) Os direitos inderrogáveis de cada cidadão não podem ser abolidos, anulados, 

invalidados, nem tampouco limitados ou restritos em nenhuma circunstância.  

 
 
 
34ª QUESTÃO – Considerando o contido na Diretriz para a Produção de Serviços de 
Segurança Pública nº 3.01.06/2011-CG, de 18/03/2011, que regula a aplicação da 
filosofia de Polícia Comunitária pela PMMG, é CORRETO afirmar que: 
 
A. (    ) A polícia comunitária é o início de uma corrente de reformas operacionais que 

tende a se estagnar, tais reformas começaram nos anos 2000 com o 

teampolicing (policiamento de grupo) e o neighborhoodwatch (vigilantes de 

bairro). 

B. (    ) Na polícia comunitária, o principal papel da comunidade continua sendo o de 

informar ou alertar a polícia sobre infratores. 

C. (    ) O policiamento comunitário valoriza a capacidade dos cidadãos em participar 

das decisões sobre o policiamento e de outras agências de serviço para prover 

maior impacto nos problemas de segurança.  

D. (    ) A meta da solução de problemas é realçar a participação policial através de 

abordagens para reduzir as taxas de ocorrências e o medo do crime com 

planejamentos a curto, médio e longo prazo.  
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35ª QUESTÃO – O Tenente Charlie foi incumbido de estruturar o CONSEP em 

determinada região. Durante seus trabalhos de mobilização social passou a receber 

apoio de um candidato a vereador que se propôs a realizar doações e estruturar o 

conselho.  

 

Considerando o narrado e, ainda, o contido na Diretriz nº 3.02.05/14-CG, de 

03/11/2014, que regula a estruturação e o funcionamento de Conselhos Comunitários 

de Segurança – CONSEP, é CORRETO afirmar que: 

 
A. (    ) O apoio à estruturação e ao funcionamento de CONSEP por parte dos 

integrantes da PMMG poderá ocorrer de forma política, contudo, deve-se evitar 

a promoção de legendas partidárias ou a promoção de autoridades. 

B. (    ) O apoio e participação política é uma das importantes ferramentas para 

estruturação do CONSEP. 

C. (    ) Por mais bem estruturado que seja, um esforço da PMMG de levar às 

comunidades a se mobilizarem na discussão contínua dos problemas da 

segurança pública, pela via da mobilização em CONSEP, tem poucas chances 

de êxito, se concebido de forma omissa em relação ao envolvimento político-

partidário. 

D. (    ) Todos os atos relativos aos CONSEP devem ocorrer de modo que garanta a 

despersonalização no tocante à publicidade desse ou daquele partido político 

ou de pretensos candidatos a cargos eletivos.  

 

 
36ª QUESTÃO – Um Sargento PM, comandante da guarda de um determinado 

Batalhão, estava discutindo com um Cabo PM sobre a expedição de credenciais de 

estacionamento para veículos no interior do aquartelamento.  

 

Segundo o Sargento, estavam faltando credenciais de estacionamento e as que 

existiam ainda estavam sem controle, sustentando que a Seção de Inteligência deveria 

resolver o problema. O Cabo disse então, que a expedição e controle de credenciais de 

estacionamento competem ao responsável pela guarda do aquartelamento. Neste 

momento, um Soldado PM, estudioso, mas intrometido, entrou na conversa e disse que 

a Secretaria da Unidade que seria a responsável por expedir e controlar as credenciais 

de estacionamento.    
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Assim, considerando a Instrução nº 3.03.22/2017 - CG, de 28/09/17, que dispõe sobre 

Procedimentos básicos de estacionamento e posicionamento de viaturas e da 

guarnição policial militar, é CORRETO afirmar que: 

 
A. (    ) O Cabo está correto.  

B. (    ) O Sargento está correto. 

C. (    ) O Soldado está correto.  

D. (    ) Os três militares estão errados. 

 

 

37ª QUESTÃO – Na Sede do 99º Batalhão, um Tenente, chefe da Seção de 

Transportes, foi comunicado disciplinarmente por ter estacionado duas viaturas 

posicionadas com a parte traseira voltadas para as vias de acesso, circulação e saída. 

Em sua defesa, o Tenente provou que as viaturas, embora funcionassem, estavam 

indisponíveis devido a outros problemas mecânicos.  

 

Considerando o conteúdo da Instrução nº 3.03.22/2017 - CG, de 28/09/17, é CORRETO 

afirmar que: 

 
A. (    ) O Tenente cometeu transgressão disciplinar, já que é vedado o 

estacionamento de maneira diversa do previsto, qual seja estacionar com a 

frente para a via de acesso, circulação e saída. 

B. (    ) O Tenente cometeu transgressão disciplinar, já que as viaturas funcionavam, 

deveriam ter sido estacionadas com a frente para a via de acesso, circulação e 

saída. 

C. (    ) O Tenente Cruz não cometeu transgressão disciplinar, já que ele é o 

responsável pela expedição de credenciais de estacionamento e poderia 

estacionar as viaturas da melhor forma para atender as necessidades da seção 

de frota.  

D. (    ) O Tenente não cometeu transgressão disciplinar, já que as viaturas 

indisponíveis poderão ser estacionadas de maneira diversa ou em locais 

específicos no intuito de diferenciá-las dos demais veículos. 
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38ª QUESTÃO – Um Soldado PM, lotado no Batalhão de Rondas Táticas 

Metropolitanas, comprou um dispositivo de filmagem (câmera) e afixou na capa do seu 

colete balístico. Ao transitar no pátio da Unidade, foi questionado por um Cabo PM se 

aquele dispositivo estava correto já que era transparente e não preto ou 

predominantemente preto, tendo o Soldado respondido que estava correto. Em seguida, 

o Cabo se retirou avisando que iria confeccionar a comunicação disciplinar do Soldado, 

já que o dispositivo deveria ser preto ou predominantemente preto.  

 
Considerando o previsto no Memorando nº 30.669.2/15 – EMPM, de 03/12/15, que 

dispõe sobre filmagem de ocorrência policial e divulgação de imagem de terceiros é 

CORRETO afirmar que: 

 
A. (    ) O Soldado tem razão, pois o equipamento de filmagem pode ser transparente 

ou predominantemente preto até que seja normatizado o assunto.  

B. (    ) O Cabo tem razão, pois o equipamento de filmagem deve ser preto ou 

predominantemente preto até que seja normatizado o assunto. 

C. (    ) A PMMG está estudando o assunto no sentido de normatizar as cores e 

especificações do equipamento, conforme previsto na norma citada, assim 

razão não assiste a nenhum dos militares. 

D. (    ) O Soldado Golfe não tem razão, já que o equipamento de filmagem deve 

obedecer ao padrão de fardamento típico da sua Unidade conforme 

Regulamento de Uniforme e Insígnias.  
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39ª QUESTÃO – O Policiamento de Guardas consiste no emprego de policiais militares 

nos processos a pé, motorizado ou de bicicletas, com finalidade degarantir a proteção 

de pessoas e patrimônio que fazem parte do funcionamento administrativo e executivo 

do Estado de Minas Gerais (...).  

 

Sobre o Policiamento de Guardas e considerando o contido no Portfólio de Serviços da 

Polícia Militar de Minas Gerais, conforme Resolução nº 4.605, é CORRETO afirmar que: 

 
A. (    ) Trata-se de um serviço destinado ao Policiamento Ostensivo Geral.  

B. (    ) Trata-se de um serviço destinado ao Policiamento Especializado.  

C. (    ) O Policiamento de Guardas consiste no esforço cooperativo entre a Polícia 

Militar, a escola e a Governo do estado para garantir a segurança em prédios 

públicos. 

D. (    ) A atividade do policiamento de guardas possui serviços destinados ao 

Policiamento Especializado que englobam as atividades executadas por 

policiais militares com treinamento específico para atuar em determinado 

evento complexo ou em recobrimento às Unidades com responsabilidade 

territorial. 

 

40ª QUESTÃO – Considerando o contido na Instrução nº 3.03.21/2017-CG, de 20/09/17 

que trata das Bases de Segurança Comunitária (BSC), é CORRETO afirmar que: 

 
A. (    ) A Base de Segurança Comunitária servirá de referência para os moradores do 

setor e atenderá, dentre outras, as demandas da população local para registro 

de boletins de ocorrência. 

B. (    ) As motos vinculadas à BSC deverão ser lançadas no turno sem restrição de 

empenho, visando atender ao máximo de ocorrências possíveis. 

C. (    ) É recomendado que se evite a realização de reuniões comunitárias na Base 

e/ou em suas imediações. 

D. (    ) Recomenda-se o revezamento dos policiais militares integrantes da Base como 

forma de se estabelecer uma proximidade com a comunidade. 

 
 

 
--------------------------------------------------corte aqui-------------------------------------------------- 
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