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NOME: _____________________________________________________________________.

CPF:___________________________________IDENTIDADE: ________________________.

ESCOLA:__________________________________________SALA: ___________________.

CIDADE DA PROVA: _________________________________________________________.

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).
6. É proibido o porte/posse de lápis, lapiseira e similares, além de borracha durante a

realização da prova.
7. 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. 

8. O tempo máximo permitido para a realização da prova objetiva será de 180 (cento
e oitenta) minutos, incluindo o preenchimento da folha de respostas.

9. É proibido o porte/posse na sala de  prova,  após iniciada esta,  de aparelhos e
equipamentos eletrônicos, telefones celulares, computadores, relógios de qualquer
tipo, alarmes de veículo e similares.

10. Iniciadas  as  provas,  os  candidatos  somente  poderão  deixar  a  sala,  e  a  esta
retornar, exclusivamente para uso de sanitários ou bebedouros, e, ainda assim,
após transcorrido o tempo mínimo de 1 (uma) hora do início,  ou seja,  após às
14h00min, e devidamente acompanhados por fiscal do processo seletivo. 

11. Ao final da prova, entregue ao aplicador a folha de respostas da prova objetiva e o
caderno de prova, devidamente preenchidos, conferidos e assinados.

Assinatura do Candidato
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CONHECIMENTOS PROFISSIONAIS

1ª QUESTÃO - A equipe da P3 de uma Unidade de Execução Operacional, composta
por  01  Capitão,  01  Sargento  e  01  Soldado,  reuniu-se  a  fim  de  estabelecer  as
estratégias  para  a  construção  dos  dados  a  serem  apresentados  na  Gestão  do
Desempenho Operacional (GDO), e,  durante a reunião, algumas observações foram
feitas pelos participantes. Com relação à Diretriz nº 8002.2/2020-CG, que estabelece
parâmetros,  organiza  e disciplina a Gestão do Desempenho Operacional  na  Polícia
Militar de Minas Gerais, marque a alternativa CORRETA.

A. (    ) O Sargento PM alertou que a Taxa de Crimes Violentos (TCV), a Taxa de
Homicídios Consumados (THC) e a Taxa de Reação Imediata aos Crimes
Violentos (TRI) são indicadores finalísticos. Ele está correto em sua afirmação.

B. (    ) O Soldado PM afirmou que para a aferição da Taxa de Crimes Violentos (TCV)
serão  consideradas, dentre  outras,  as  seguintes  naturezas  criminais:
Homicídio,  Sequestro  ou  Cárcere  Privado,  Roubo,  Extorsão  e  Tráfico  de
Drogas. O militar está correto em sua afirmativa. 

C. (    ) Quanto ao indicador Interação Comunitária (IC),  o Capitão PM alertou que
serão consideradas todas as naturezas das subclasses A19.000 e A20.000. O
oficial está correto em sua observação. 

D. (    ) O Soldado PM afirmou que a Taxa de Crimes Violentos (TCV) e a Taxa de
Homicídios  Consumados  (TCH)  são  indicadores  monitorados  em  nível
governamental como parte da política de segurança pública do Governo do
Estado,  ao  passo  que  a  Taxa  Qualificada  de  Furtos  (TQF)  é  indicador
monitorado apenas pela PMMG. O militar está correto em sua observação. 

 

2ª QUESTÃO - Um Capitão PM estava ministrando uma aula de Direitos Humanos em
um curso de formação da PMMG. Dentre os temas expostos, o oficial  intermediário
explanou sobre os principais programas e benefícios oferecidos pela PMMG em apoio
ao policial  militar.  Em dado momento, foi  proposto que os alunos se reunissem em
grupos  de  discussões  para,  ao  final  da  aula,  compartilharem  suas  dúvidas  com o
professor.  Considerando-se  todo  o  exposto  e  tomando-se  por  base  a  Diretriz  nº
3.01.09/2018-CG,  que regula  a  atuação da PMMG segundo a  filosofia  dos Direitos
Humanos, marque "V" para a (s) assertiva (s) verdadeira (s) e "F" para a (s) falsa (s) e,
ao final, responda o que se pede.

(    ) Durante as discussões, o componente de um dos grupos compartilhou com os
demais membros a informação de que um conhecido seu, que é Cabo da PMMG
e lotado  em um batalhão  da  Capital,  estaria  sendo  ameaçado  de  morte  por
traficantes da região onde trabalha, e que para amparar o militar, a PMMG possui
um grupo que atua especificamente  nestes  tipos  de casos.  Ainda segundo o
aluno, o grupo é denominado de GERI (Grupo Especial de Resposta Imediata), e
a gestão deste grupo fica a cargo do batalhão onde serve o militar ameaçado. O
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aluno está correto em sua observação.
(    ) Os integrantes de um dos grupos afirmaram que o  Programa de Prevenção e

Cessação ao Tabagismo faz parte do rol de benefícios ofertados pela PMMG em
apoio ao policial militar. Eles estão corretos em sua afirmativa.

(    ) O professor perguntou a um dos discentes se ele saberia dizer se em um dos
Eixos Temáticos em Direitos Humanos estariam os Grupos Vulneráveis, Minorias
e Vítimas, tendo o aluno respondido que sim. O discente está correto em sua
resposta.

(    ) Os componentes de um dos grupos afirmaram que o setor da PMMG responsável
pelo Programa de Preparação para a Reserva é a DRH (Diretoria de Recursos
Humanos). Eles estão corretos em sua afirmativa.

(    ) Em  um  momento  de  descontração  da  aula,  um  dos  alunos  quis  saber  do
professor quais seriam os requisitos para a prática da docência da disciplina de
Direitos Humanos, tendo o oficial respondido que, além de possuir curso superior,
é obrigatório que o docente possua experiência operacional de no mínimo 3 (três)
anos para os oficiais subalternos e de no mínimo 5 (cinco) anos para oficiais
intermediários e superiores. O Capitão PM está correto em sua observação.

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

A. (    ) F, F, V, V, F.
B. (    ) F, V, V, F, F.  
C. (    ) V, V, F, F, V. 
D. (    ) V, V, F, V, F. 

3ª  QUESTÃO -  Uma  quadrilha  especializada  em  cometer  crimes  na  modalidade
conhecida por “saidinha de banco” acabara de atuar novamente na região do Bairro
Terrestre. Os meliantes, após assaltarem uma idosa, evadiram-se em dois veículos (um
deles um VW Fox) em direção ao Centro do município de Fronteira, cuja população é
de 450 mil pessoas. Após o roubo ser anunciado na rede-rádio, várias viaturas iniciaram
o  rastreamento,  e,  em  determinado  momento,  uma  guarnição  Tático-Móvel  e  uma
guarnição do Grupo Tático Rodoviário depararam com um dos veículos e prenderam os
autores que se encontravam em seu interior, ao passo que a Patrulha de Operações,
em atuação  conjunta  com uma viatura  do  Batalhão  de  Policiamento  Especializado,
realizou a prisão dos marginais que estavam no VW Fox. Tomando-se por base todas
as informações contidas no corpo da questão e à luz da Diretriz n. 3.01.01/2019-CG,
que  regula  o  emprego  operacional  da  Polícia  Militar  de  Minas  Gerais,  analise  as
assertivas abaixo:

I- No conceito de Malha Protetora, os recursos que atuaram em conjunto na prisão
dos marginais que estavam no VW Fox são considerados como 1º e 2º esforços de
emprego operacional, respectivamente.
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II- No conceito de Malha Protetora, a atuação das guarnições Tático-Móvel e do Grupo
Tático  Rodoviário  na  ocorrência  é  considerada  como  2º  esforço  de  emprego
operacional. 

III- A Companhia PM e a Delegacia de Polícia Civil responsáveis territorialmente pela
subárea onde ocorreu a  “saidinha de banco”  compõem uma Área Integrada de
Segurança Pública (AISP).  

IV- Através das informações contidas na questão, pode-se concluir que no município de
Fronteira  poderiam  existir  02  (dois)  Batalhões  de  Polícia  Militar.  Além  disto,  o
Batalhão de Policiamento Especializado que atua na região deve conter no mínimo
200 (duzentos) policiais militares.

Estão CORRETAS as assertivas:

A. (    ) II e IV apenas.
B. (    ) I e III apenas.
C. (    ) II e III apenas.
D. (    ) I e IV apenas.

4ª QUESTÃO -  O Capitão PM na função de comando da 415ª Cia PM reuniu seus
Tenentes com o objetivo de padronizar as ações que cada um dos quatro setores da
fração deveria executar. Durante a reunião, o oficial intermediário repassou algumas
orientações acerca da utilização dos recursos humanos e logísticos que compõem as
Bases de Segurança Comunitárias (BSC). Quanto aos preceitos contidos na Instrução
nº  3.03.21/2017-  CG,  que  regula  o  emprego  das  Bases  do  Projeto  Segurança
Comunitária,  vinculado ao Programa Mais Segurança, do Governo de Minas Gerais,
marque "V" para a (s) assertiva (s) verdadeira (s) e "F" para a (s) falsa (s) e, ao final,
responda o que se pede. 

(    ) O Comandante do Setor 1 observou que o monitoramento por câmeras na BSC
sob  sua  responsabilidade  estava  momentaneamente  indisponível  devido  a
problemas técnicos. Diante desta informação, o Comandante de Cia afirmou que
enquanto tal situação perdurasse um dos militares da BSC 1 deveria permanecer
a todo momento no interior do veículo para, quando necessário, atendesse ao
público que necessitasse de registrar ocorrências. O Capitão PM está correto em
sua observação.

(    ) O Comandante de Cia observou que durante supervisão operacional ele compa-
receu em todas as Bases da Companhia, ocasião em que percebeu que as motos
agregadas à BSC 3 estavam sendo empenhadas em diversas ocorrências duran-
te o turno de serviço. O Capitão PM alertou ao Comandante do Setor 3 que o em-
prego das referidas motos deveria ocorrer com restrição de empenho. O Coman-
dante de Cia está correto em sua observação.
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(    ) Ainda durante a referida supervisão, o Comandante de Cia percebeu que a BSC
2 havia encerrado seu turno de serviço à meia-noite. Ao questionar os militares,
estes afirmaram que o Comandante do Setor 2 os havia autorizado a realizar seu
turno  de  trabalho  das  14h30min  à  meia-noite,  já  que  as  nove  horas  e  trinta
minutos de efetivo serviço no posto estariam garantidas. Diante do relato dos
militares, durante a reunião o Comandante de Cia disse ao Comandante do Setor
2  que  a  mudança  no  horário  estaria  autorizada.  O  Comandante  de  Cia  está
correto em sua autorização.

(    ) Em determinado momento da reunião, o oficial intermediário estava explanando
sobre o conceito de operações das BSC’s, ocasião em que afirmou que as Ba-
ses, fixas em cada setor, deveriam atuar no modelo territorial, não sendo função
da Base atuar em suplementação num eventual emprego de efetivo no modelo
supraterritorial. O oficial está correto em sua observação.

(    ) O Capitão PM alertou aos seus oficiais que as motocicletas executarão o patru-
lhamento preventivo no setor em cumprimento a cartão-programa que será con-
feccionado e atualizado pelo Comandante de Setor e pelo Comandante de Cia,
sob coordenação da Seção de Emprego Operacional da Unidade. O oficial inter-
mediário está correto em sua afirmativa.

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

A. (    ) F, V, F, F, V.  
B. (    ) V, V, F, V, F.
C. (    ) F, F, V, F, V. 
D. (    ) V, F, V, V, F. 

5ª QUESTÃO - Quanto à Instrução nº 3.03.15/2020-CG, que regula a atuação policial
militar na prevenção e enfrentamento à violência doméstica e familiar contra mulheres
no Estado de Minas Gerais, analise as assertivas abaixo:

I- Quanto ao Indicador Taxa de Resposta Imediata à Violência Doméstica (TRIVD),
serão considerados casos iniciados todos aqueles que cumpriram a Segunda Visita
prevista no Protocolo de Segunda Resposta da Instrução.

II- O controle e acompanhamento das ações relacionadas à prevenção da violência
doméstica serão realizados,  no Nível  Operacional,  por uma Comissão composta
pelo Subcomandante da unidade (que será o seu Presidente), pelos Chefes da P3 e
da P2, pelo oficial psicólogo e pelo assessor jurídico, e as atividades da Comissão
só poderão ocorrer com a presença de todos os seus membros.

III- Compete à Diretoria de Comunicação Organizacional (DCO) premiar a unidade que
se destacar anualmente nas ações de resposta e prevenção aos casos de violência
doméstica e familiar contra mulheres, visando divulgar e estimular as boas práticas
institucionais.
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IV- A PPVD é um serviço exclusivo das Unidades de Execução Operacional (UEOP)
com responsabilidade territorial, sendo sua classificação de caráter essencial até o
nível  de Companhia de Polícia Militar  Independente (Cia PM Ind.)  ou localidade
acima de 30.000 (trinta mil) habitantes. Exceto para as localidades que possuam
Cia PM Ind. de Prevenção à Violência Doméstica.

Estão CORRETAS as assertivas:

A. (    ) II e IV apenas.
B. (    ) III e IV apenas.
C. (    ) I e II apenas.
D. (    ) II e III apenas.

6ª  QUESTÃO -  Após o levantamento  de informações acerca de uma manifestação
popular que seria deflagrada às margens do Anel Rodoviário, mais precisamente em
um ponto situado em um município da RMBH, foi montada uma força-tarefa composta
por  várias  equipes  constantes  no  portfólio  de  serviços  da  PMMG.  Devido  à
complexidade do evento,  que estava previsto para ocorrer nas proximidades de um
grande  aglomerado  urbano,  no  dia  dos  fatos  as  guarnições  foram  lançadas
estrategicamente no terreno, pois a possibilidade de grande ruptura da ordem pública
seria  iminente.  Em determinado momento,  militares  atentos  ao Videomonitoramento
(Vm) de câmeras instaladas à margem do Anel Rodoviário perceberam que um veículo
acabara de evadir de uma viatura do Grupo Tático de Trânsito (GT) e uma guarnição do
Grupo Tático Rodoviário (GTR) que realizavam uma operação em conjunto a alguns
metros da turba de manifestantes. Imediatamente, uma das equipes do Policiamento de
Choque (PChq), que estava previamente escalada para atuar no aglomerado urbano,
juntamente com a guarnição do GEPAR da região, partiram ao encalço do veículo em
atitude  suspeita,  que,  segundo  informações  do  Videomonitoramento,  evadira-se
exatamente para o interior do aglomerado. Outras guarnições que se encontravam no
policiamento da manifestação deram cobertura, dentre elas uma equipe Moto ROTAM
(MR)  e  uma  viatura  Tático-Móvel  (TM).  Após  as  diligências,  o  veículo  suspeito  foi
abordado por uma guarnição do Grupo Especializado em Recobrimento (GER), que
também realizava operação no interior do aglomerado. Considerando-se todo o exposto
e tomando-se por base a Resolução nº 4.827/2019-CG,  que dispõe sobre o Portfólio
de Serviços da Polícia Militar  de Minas Gerais,  marque "V"  para a (s)  assertiva (s)
verdadeira (s) e "F" para a (s) falsa (s) e, ao final, responda o que se pede.  

(   ) A equipe do Policiamento de Choque escalada no interior  do aglomerado
urbano deve estar composta por 3 (três) ou 4 (quatro) militares, ao passo que
a guarnição do GER deve ter 4 (quatro) componentes. Os referidos serviços
são classificados como essenciais.

(   ) O Grupo Tático de Trânsito (GT) e o Grupo Tático Rodoviário (GTR) que
realizavam operação em conjunto no anel Rodoviário consistem de equipes
compostas por dois e três policiais militares, respectivamente. Os militares do
GT devem atuar em motocicletas e os do GTR em viaturas de grande porte.
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(   ) De todos os serviços citados no enunciado da questão, aqueles que são clas-
sificados como eletivos são o Videomonitoramento (Vm), o GEPAR e o Grupo
Tático de Trânsito (GT).

(   ) A equipe Moto ROTAM (MR) que atuou em cobertura às guarnições deve
consistir de policiais  militares  que atuam exclusivamente  em motocicletas,
sendo  empregados  em  duplas,  trios  ou  grupos  maiores,  a  depender  da
natureza da missão.

(   ) As  equipes  Tático-Móvel  (TM)  e  GEPAR  pertencentes  ao  batalhão  com
responsabilidade territorial  pela área onde ocorreu a manifestação devem,
obrigatoriamente, ser compostas por 3 (três) policiais militares.

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

A. (    ) F, V, V, F, F. 
B. (    ) F, F, V, V, F. 
C. (    ) V, F, F, V, V. 
D. (    ) V, V, F, F, V. 

7ª QUESTÃO - À luz do que preconiza a  Diretriz nº 3.01.10/2019-CG, que norteia a
atuação da Polícia Militar de Minas Gerais segundo a filosofia de Polícia Comunitária,
indique que princípio da doutrina de Polícia Comunitária adotada na PMMG contém a
definição INCORRETA.

A. (    ) Setorização:  É a subdivisão do espaço territorial com alocação de efetivo e
recursos logísticos, bem como atribuição de responsabilidade na gestão, no
monitoramento baseado na análise criminal e na produção de conhecimento
de inteligência, com ênfase na aproximação da PMMG à comunidade.

B. (    ) Autonomia e Criatividade: É o  exercício por parte dos Comandantes, nos di-
versos níveis hierárquicos da Corporação, da confiança nos profissionais que
estão na linha de frente da atuação policial, acreditando no seu discernimento,
sabedoria, experiência e, sobretudo, na formação que recebeu. 

C. (    ) Foco na resolução de problemas: Consiste na premissa de que o foco da polí-
cia deve estar na adoção de medidas que visem exclusivamente à resolução
de problemas criminais que atinjam a comunidade a que serve.

D. (    ) Participação Sistêmica da PMMG, comunidade e outros órgãos: Consiste na
relação direta, integrada no formato em rede, a qual pressupõe participação
ampla, cooperativa e contínua entre a PMMG, os membros de uma comunida-
de e outros órgãos, a partir de interesses comuns e competências complemen-
tares de cada um desses atores envolvidos.

 CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO – A BUSCA PELA EXCELÊNCIA EM CONCURSOS         7



PROCESSO SELETIVO INTERNO PARA O CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM SEGURANÇA PÚBLICA – CESP/2022

8ª QUESTÃO – Com relação ao previsto na Instrução n. 3.03.23/2017-CG, que contém
Procedimentos operacionais em ocorrências de ataques a agências bancárias e simila-
res, marque a alternativa CORRETA:

A. (    ) Grande efetivo de marginais com atuação planejada e específica, considerável
poder bélico, prática de disparos de arma de fogo em via pública, investidas
contra aquartelamentos e enfrentamento às forças policiais militares, utilização
de grande quantidade de materiais explosivos e, como regra, o uso de reféns
são características das ações de ataque a agências bancárias e similares.

B. (    ) No que se refere ao dia do ataque, para ações mais ousadas, é comum a sua
ocorrência em dias úteis não sendo comum que ocorram em fins de semana
ou finais de feriados prolongados. Isso ocorre por causa da maior disponibili-
dade de numerário (dinheiro) nos dias úteis.

C. (    ) Dentre outros aspectos que facilitam a ação delituosa de ataques a agências
bancárias e similares, estão a extensa malha viária existente em Minas Gerais,
a  facilidade  na  obtenção/fabricação  de  explosivos  e  de  armamentos  e  a
agilidade na consecução da ação.

D. (    ) Nos eventos de explosão de caixas eletrônicos a codificação da natureza no
REDS deve ser o C 01.157, desde que haja confronto entre os marginais e po-
licias militares. Caso não haja confronto a natureza deve ser diversa.

9ª QUESTÃO – Considerando o conteúdo da Nota Técnica nº 1.7/2018-DAOp, Orien-
tações operacionais face à prática do inc. II do art. 161 do Código Penal Brasileiro (Es-
bulho Possessório), analise as assertivas abaixo e marque a alternativa INCORRETA:

A. (    ) Dar  voz  de  prisão  em  flagrante  ao  cidadão  infrator,  solicitar  a  perícia,
relacionar  e  qualificar  testemunhas  que  presenciaram  os  fatos  ou  que
detenham informações sobre o evento, além de redigir e registrar o Boletim de
Ocorrência  são  exemplos  de  providências  a  serem  adotadas  pela  Polícia
Militar conforme a Nota Técnica nº 1.7/2018-DAOp.

B. (    ) Nas ocorrências de esbulho possessório é possível o registro de TCO, desde
que a conduta praticada não resulte em concurso de infrações penais que
excluam a aplicabilidade de Lei n. 9.099/95 e que as partes se comprometam
a comparecer ao JECrim, conforme agenda ou tão logo sejam intimados.

C. (    ) Fora dos dias e horários de expediente normal,  as ocorrências de esbulho
possessório  devem ser  encerradas na Unidade Policial  Civil  plantonista  da
ACISP,  onde  houver,  ou  na  Unidade  mais  próxima  ao  local  do  fato  que
disponha de Autoridade Policial.

D. (    ) Mesmo nos casos em que não haja flagrante delito e que a vítima informe que
não vai aguardar a viatura, deve ser enviada equipe policial ao local dos fatos
para coleta de dados in loco e registro do boletim de ocorrência.
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10ª QUESTÃO – Com relação ao previsto na Instrução nº 3.03.24/2018-CG, que regu-
la a atuação do Primeiro Interventor em ocorrências de incidentes críticos de segurança
pública de natureza policial, analise as assertivas abaixo:

I- O Gestor  do  Incidente  Crítico,  por  ser  um Oficial  de  Unidade Especializada de
Polícia  (BOPE),  é  o  responsável  pela  tomada  de  decisões  na  gestão  de  um
incidente  crítico  visto  que  ele  detém  todo  o  conhecimento  dos  planejamentos
elaborados pelas equipes táticas.

II- “O  que  aconteceu?”,  “Quem  está  envolvido?”  e  “O  que  podemos  fazer?”  são
exemplos de informações importantes para o processo de planejamento e tomada
de  decisão  sendo  necessário  que  o  Primeiro  Interventor  e  o  Controlador  do
Incidente  ajudem  no  levantamento  dessas  e  de  outras  informações  conforme
demonstrado na instrução.

III- São exigências para a intervenção em um incidente crítico de segurança pública de
natureza  policial:  a)  logística  apropriada;  b)  conhecimento  dos  protocolos
operacionais e; c) capacitação, formação e educação continuada.

IV- Para a divulgação de informações para a imprensa deve-se ser simples e objetivo
evitando-se a especulação. Centralizar os contatos em uma pessoa pode não ser
uma boa alternativa,  de  forma que o  recomendado  é  que seja  designada uma
equipe de policiais (dois ou três) para que possa, em conjunto ou isoladamente,
divulgar as informações para a imprensa.

Estão CORRETAS as assertivas:

A. (   ) III e IV, apenas.
B. (   ) II e III, apenas.
C. (   ) I e II, apenas.
D. (   ) I e IV, apenas.

11ª  QUESTÃO –  Considerando  o  previsto  na  Instrução  nº  3.03.28/2020-CG,  de
16/03/2020, que regula a atuação do policial militar no gerenciamento de crises decor-
rentes de incidentes críticos de natureza policial, marque a alternativa CORRETA.

A. (    ) No que se refere ao uso de força letal, verifica-se na Instrução que o tiro de
precisão é o disparo de arma de fogo realizado pelo Sniper  com armamento
adequado e que, atingindo um ponto específico do corpo do perpetrador do in-
cidente crítico, resulta na sua incapacitação instantânea.

B. (    ) Há duas categorias de exigências que devem ser conhecidas pelo Gerente da
Crise: exigências negociáveis e exigências não negociáveis. No que se refere
às exigências não negociáveis, podemos citar como exemplo: armas, drogas
lícitas com prescrição médica, troca de reféns, perdão por crime/remição de
pena.
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C. (    ) As alternativas táticas apresentadas na Instrução (Tiro de Precisão e Entrada
Tática) podem ser empregadas pelo BOPE ou por outra Unidade de Execução
Operacional Especializada (no caso da ausência do BOPE).

D. (    ) Durante todo o processo de gerenciamento de crise, em especial na fase pós-
incidental,  deve-se selecionar as informações e as imagens relevantes que
não devem, mesmo que favoráveis à instituição, ser divulgadas.

12ª  QUESTÃO  –  Considerando  o  que  diz  o  Manual  Técnico-Profissional
3.04.01/2020-CG (MTP 01) - Intervenção Policial, Processo de Comunicação e Uso da
Força, sobre os requisitos básicos para intervenção policial militar, relacione a primeira
coluna com a segunda:

1. Conhecimento 
da missão

(   ) refere-se ao estabelecimento de contatos  a comunidade
que proporcionam a familiarização com os hábitos, costu-
mes e rotinas locais. Dessa forma pode-se assegurar o de-
sejável nível de controle policial-militar para detectar e eli-
minar as situações de risco, que alterem ou possam alterar
o ambiente de tranquilidade pública.

2. Comportamento
na ocorrência

(   ) o conhecimento dos aspectos físicos do terreno assegu-
rando a familiarização indispensável ao melhor desempe-
nho operacional.

3. Relacionamen-
to

(   ) o  desempenho  das  funções  de  Policiamento  Ostensivo
impõe, como condição essencial para eficiência operacio-
nal, o atendimento desse requisito que tem origem no pré-
vio preparo técnico-profissional, da qualificação geral e es-
pecífica e se completa com o interesse do indivíduo.

4. Conhecimento 
do local de atu-
ação

(   ) a atitude e a correção de maneiras no encaminhamento de
qualquer ocorrência. Tais requisitos influem decisivamente
no grau de confiabilidade do público em relação à Corpo-
ração e mantém elevado o grau de autoridade do policial
militar, facilitando-lhe o desempenho operacional.

5. Postura e com-
postura

(   ) caráter impessoal e imparcial da ação policial-militar que
revela a natureza eminentemente profissional da atuação.
Deve ser revestida de urbanidade, energia serena, brevi-
dade compatível e, sobretudo, isenção.

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

A. (   ) 2, 5, 3, 4, 1.
B. (   ) 5, 1, 2, 3, 4.
C. (   ) 3, 4, 1, 5, 2.
D. (   ) 1, 3, 4, 2, 5.
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13ª QUESTÃO – O Manual Técnico-Profissional 3.04.02/2020-CG (MTP 02) - Abor-
dagem a Pessoas,  apresenta os procedimentos policiais em ocorrências envolvendo
autoridades. Quanto a isso, analise cada assertiva abaixo:

I- A pessoa do agente diplomata é inviolável e não pode ser preso ou detido por crime
de  qualquer  natureza.  Em casos  que  envolvam essa  autoridade  como autor,  o
policial militar deve liberar a autoridade no local e proceder o registro para a Polícia
Federal.

II- Deputados e Senadores são invioláveis  civil  e  penalmente  pelas suas opiniões,
palavras  e  votos.  Contudo,  no  caso  de  flagrante  do  cometimento  de  crimes
inafiançáveis  devem ser  presos e encaminhados,  juntamente com o Boletim de
Ocorrência, à Polícia Federal.

III- Os  Vereadores gozam de prerrogativa  em relação à  prisão no cometimento  de
delitos somente nos casos relacionados com sua função, sendo invioláveis por suas
opiniões, palavras e votos no exercício do mandato dentro ou fora da circunscrição
do município.

IV- Com relação aos Advogados,  com exceção  do encaminhamento  do Boletim de
Ocorrência  e  do  conduzido,  que  será  feito  à  Polícia  Judiciária  competente,  as
demais providências são as mesmas que se aplicam ao Advogado-Geral da União.
Isso implica dizer que não há qualquer prerrogativa podendo ser preso, no exercício
da função ou não, por qualquer tipo de crime.

Estão CORRETAS as assertivas:

A. (   ) II e III, apenas.
B. (   ) I e II, apenas.
C. (   ) I e IV, apenas.
D. (   ) III e IV, apenas.

14ª  QUESTÃO –  Considere  a  situação  hipotética  do  Capitão  “Alpha”  da  PMMG,
pertencente ao QOPM, cuja turma, em 2022, esteja no 16º ano após o ano base, com
um total de 45 Capitães ativos. Dos Capitães da referida turma, 2 (dois) não possuem
interstício no posto, 01 (um) possui resultado na AADP inferior a 60% (sessenta por
cento) e 03 (três) não possuem o Curso de Especialização em Segurança Pública –
CESP (nem mestrado equivalente). Com relação aos impedimentos, 01 (um) Capitão da
turma está cumprindo sentença penal por crime doloso previsto em lei que comine pena
máxima de reclusão superior a dois anos, desconsideradas as situações de aumento ou

diminuição  de  pena.  Com  base  no  disposto  na  Lei  Estadual  nº 5.301,  de  16  de
outubro de 1969 (EMEMG), marque a alternativa CORRETA:

A. (    ) No ano de 2022, permanecendo apenas as restrições indicadas no enunciado,
no dia 25 de dezembro serão promovidos apenas 20 Capitães da turma, por
merecimento.
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B. (    ) O Capitão “Alpha” permanecendo classificado no Conceito Disciplinar “B” com
24 (vinte e quatro) pontos negativos, não terá o requisito de comportamento
disciplinar satisfatório e não poderá ser promovido.

C. (    ) No ano de 2022, permanecendo apenas as restrições indicadas no enunciado,
no  dia  25  de  dezembro  serão  promovidos  19  Capitães  da  turma,  por
merecimento.

D. (    ) No ano de 2022, permanecendo apenas as restrições indicadas no enunciado,
no dia 25 de dezembro serão promovidos apenas 22 Capitães da turma, por
merecimento.

15ª QUESTÃO – Em levantamento relacionado às sanções disciplinares aplicadas aos
militares da PMMG nos últimos 5 (cinco) anos, constatou-se a aplicação da advertência
verbal pessoal, prevista no artigo 10 da  Lei Estadual nº 14.310, de 19 de junho de
2002 (CEDM), para mais de 40% (quarenta por cento) dos casos de cometimento de
transgressão disciplinar, com aplicação de mais de 5 casos para um mesmo militar e
em transgressões de natureza grave.

Com base no CEDM, analise as alternativas abaixo e marque a alternativa CORRETA:

A. (    ) Por ser a advertência verbal pessoal (art. 10 do CEDM) medida disciplinar di-
versa da sanção, o parecer do Conselho de Ética e Disciplina Militares da Uni -
dade (CEDMU) não possui caráter vinculante, sendo dispensado.

B. (    ) A concessão do benefício da advertência verbal pessoal, previsto no art. 10, do
CEDM, limita-se a transgressões de natureza média ou leve.

C. (    ) A advertência verbal pessoal, prevista no art. 10 do CEDM, não pode ser con-
cedida por mais de 01 (uma) vez para um mesmo militar, no período de 01
(um) ano.

D. (    ) Não caberá a concessão da advertência verbal pessoal, prevista no art. 10 do
CEDM, quando a transgressão for praticada para evitar mal maior, dano ao ser-
viço ou à ordem pública.

16ª  QUESTÃO  – Considerando  a  produção  de  atos  probatórios  em  processos
administrativos, prevista no Manual de Processos e Procedimentos Administrativos
das  Instituições  Militares  do  Estado  de  Minas  Gerais  (MAPPA),  aprovado  pela
Resolução Conjunta nº 4.220, de 28 de junho de 2012, analise as alternativas abaixo
e marque a alternativa CORRETA:

A. (    ) É proibida de depor a testemunha que for ascendente (pais,  avós, bisavós,
trisavós), descendente (filhos, netos, bisnetos, trinetos), afim em linha reta (são
os mesmos ascendentes e descendentes do cônjuge), cônjuge (ou pessoa com
quem viva em união estável), ainda que separado judicialmente ou divorciado,
ou irmão do sindicado/acusado.
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B. (    ) Todo  militar  submetido  a  processo  demissionário  (PAD/PADS)  deverá  ser
encaminhado,  no  início  do  processo,  pela  Comissão  de  Processo
Administrativo Disciplinar (CPAD) ou encarregado, à SAS/NAIS para fins de
avaliação clínica e também quanto à necessidade do seu encaminhamento à
JCS para eventual submissão à perícia psicopatológica a que alude o art. 73 do
CEDM.

C. (    ) A  licença  e/ou  internação  de  militar  acusado  nos  diversos  processos
disciplinares, deve conduzir, por si só, à paralisação dos trabalhos, os quais
serão retomados tão logo se encerre a licença ou situação de internação.

D. (    ) Constitui-se  conduta  ilegal  e  proibida  a  existência  de  álbum  fotográfico  ou
filmagem de militares nas Unidades da PMMG, com o objetivo de auxiliar os
encarregados  de  processos  e  procedimentos  administrativos  em  eventuais
reconhecimentos fotográficos.

17ª QUESTÃO – Com relação ao previsto na Resolução nº 4.234, de 11 de dezembro
de  2012,  que  estabelece  procedimentos  e  competência  para  a  proposição,
formalização,  celebração,  execução  e  prestação  de  contas  de  convênios  e  outros
instrumentos  congêneres  no  âmbito  da  Polícia  Militar  de  Minas  Gerais,  analise  as
assertivas abaixo:

I. O  Crédito Orçamentário é o recurso disponível  em conta da administração para
pagamento de despesas assumidas junto aos credores. Trata-se de recurso efetivo
para pagamento previsto na Lei Orçamentária Anual.

II. É  da  competência  exclusiva  do  Comandante-Geral  a  celebração  de  convênios,
acordos,  ajustes  e  instrumentos  congêneres  com  órgãos  e  entidades  da
Administração Pública, nas esferas Federal, Estadual ou Municipal, pessoa jurídica
de direito privado e pessoa natural,  quando celebrado com o município de Belo
Horizonte.

III. Todo processo contendo proposta de convênio com vistas à realização de estágios
em Unidades da PMMG deverá estar instruído com parecer da Academia de Polícia
Militar,  quanto  à  forma e  requisitos  legais,  a  qual  adotará  ainda  medidas  para
normatizar todos esses instrumentos.

IV. Um convênio envolve quatro fases, que se desdobram em vários procedimentos:
proposição, formalização e celebração, execução e acompanhamento, e prestação
de contas.

Estão CORRETAS as assertivas:

A.(    ) II e IV, apenas.
B.(    ) I e III, apenas.
C.(    ) I e II, apenas.
D.(    ) III e IV, apenas.
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18ª QUESTÃO – Acerca da anulação e do cancelamento de sanções disciplinares, ten-
do como base a Lei Estadual nº 14.310, de 19 de junho de 2002 (CEDM), a Instrução
Conjunta de Corregedorias nº 01 (ICCPM/BM nº 01/14) de 03 de fevereiro de 2014 ,
e o Memorando técnico nº 14.3/2020, de 17 de agosto de 2020, analise as assertivas
abaixo:

I. O cancelamento de sanções ocorre nas hipóteses de comprovação de ilegalidade
ou injustiça, no prazo máximo de cinco anos da ativação,  desde que a sanção
tenha sido aplicada contrariando disposições legais e/ou normativas ou sem a
observância da incidência de causa de justificação e/ou absolvição.

II. Nos casos de transferência de militar que fora sancionado disciplinarmente pelo
Comandante  antecessor  e  que  apresente  o  pedido  de  anulação  na  sua  atual
Unidade, somente poderá anular a sanção, aplicada a militar sob seu comando,
autoridade do mesmo nível funcional ou superior à que aplicou a sanção.

III. O  cancelamento  da pontuação negativa  do Conceito  Disciplinar  decorrente  do
cancelamento de sanções disciplinares, trata-se de direito que deve retroagir à
data do cancelamento das sanções, desde que o fato tenha ocorrido na vigência
do CEDM.

IV. Decorridos cinco anos de efetivo exercício  a contar  da  data  de publicação da
última  transgressão,  o  militar  sem  nenhuma  outra  punição  terá  suas  penas
disciplinares  canceladas  automaticamente  e,  caso  possua  conceito  “B”  com
pontuação positiva será reclassificado no conceito “A” com cinquenta pontos.

Estão CORRETAS as assertivas:

A. (   ) Apenas duas assertivas estão corretas. 
B. (   ) Apenas três assertivas estão corretas.
C. (   ) Apenas uma assertiva está correta.
D. (   ) Todas as assertivas estão corretas.

19ª QUESTÃO – Com base na Resolução nº 4.745, de 26 de outubro de 2018, que
dispõe sobre a lavratura do Termo Circunstanciado de Ocorrências (TCO) pela Polícia
Militar de Minas Gerais (PMMG), marque a alternativa CORRETA:

A. (    ) Em  regra,  poderá  ser  lavrado  o  REDS-TC  em  infrações  penais  de  menor
potencial ofensivo de registro posterior, ou seja, sem localização do autor do
delito.

B. (    ) Havendo recusa ou desistência da vítima em representar ou pedir providência
em desfavor do autor, nos casos de infrações penais de ação penal pública
condicionada à representação ou de ação penal privada, o policial militar, ainda
assim, deverá registrar o fato em REDS-TC, cabendo a orientação acerca do
prazo e necessidade de representar ou pedir providência em desfavor do autor.

C. (    ) Nos  casos  de  infração  penal  pública  incondicionada  de  menor  potencial
ofensivo,  a  vítima  será  encaminhada  ao  atendimento  hospitalar,
independentemente  de  sua  vontade,  sempre  que  a  infração  tenha  deixado
vestígios na vítima.
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D. (    ) A Unidade deverá diligenciar para que o encaminhamento do REDS-TC ao
JECrim não ultrapasse o prazo máximo de uma semana,  mantendo rigoroso
controle sobre a tramitação dos REDS-TC e providências decorrentes.

20ª QUESTÃO – Com base na Resolução nº 5.065, de 11 de fevereiro de 2021, que
dispõe sobre os procedimentos para transmissão de cargos e funções na PMMG, bem
como  preservação  e  registro  do  conhecimento  acumulado  e  produzido  pelos
respectivos ocupantes, enumere a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, ao final, responda o
que se pede:

1. Uma  forma  de  assegurar  que  seus  colaboradores  ou
empregados  possam  repassar  aos  demais  os
conhecimentos que possuem, garantindo a disseminação
e retenção do conhecimento de que necessitam.

(   ) Processo de 
transição de cargo 
ou função.

2. Deve  observar  o  nível  institucional  e  a  estrutura  da
Unidade  ou  Subunidade  envolvida,  devendo  ser
consideradas  como  Unidades  e  Subunidades  o
constante da Resolução n. 5.065, de 11 de fevereiro de
2021.

(   ) Gestão  do
conhecimento.

3. Consiste  no  processo  sistemático  de  geração,
armazenamento,  compartilhamento  e  aplicação  do
capital intelectual de uma organização, tendo por escopo
principal  fornecer  instrumentos  que  contribuam para  a
retenção do conhecimento gerado pelas pessoas que a
integram e pelas atividades que estas desenvolvem.

(   ) Compartilhamento 
de conhecimento 
no trabalho.

4. É a área da gestão voltada à condução do processo de
mudança continuada da organização, adaptando o seu
ambiente interno às mudanças do ambiente externo, de
forma holística e equilibrada.

(   ) Desenvolvimento 
organizacional.

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

A. (    ) 2, 3, 1, 4.
B. (    ) 1, 4, 2, 3.
C. (    ) 4, 1, 2, 3.
D. (    ) 3, 2, 4, 1.
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21ª QUESTÃO – Com relação ao previsto na Resolução nº 5.135, de 08 de outubro
de 2021, que dispõe sobre a aquisição, a venda, o cadastro, o registro, a posse e o
porte  de arma de fogo,  munição e colete de proteção balística de propriedade dos
policiais militares da PMMG, analise as assertivas abaixo:

I. O militar  quando agregado não permanecerá  com o Certificado de Registro  de
Arma de Fogo,  havendo o recolhimento imediato  da arma de fogo à Seção de
Armamento e Tiro, onde ficará depositada, até o término ou solução do período em
que o militar permanecer agregado.

II. Não será deferida a autorização para a aquisição de arma de fogo ao militar da
reserva remunerada ou reformado que estiver submetido a processo administrativo-
disciplinar com vistas à perda do posto, patente ou da graduação.

III. O Comandante de Unidade, até o nível de Companhia Independente, é autoridade
para autorização de aquisição de colete de proteção balística de uso restrito para o
militar  reformado, até o posto de Tenente-Coronel, residente nos municípios de
abrangência territorial de sua Unidade, desde que o militar requerente não seja de
posto superior ao do Comandante.

IV. Consititui  situação impeditiva à autorização para aquisição de arma de fogo no
âmbito da PMMG aquela em que o policial militar solicitante  tenha contribuído de
forma culposa ou dolosa para o extravio de arma de fogo que se encontrava sob
sua responsabilidade.

Estão CORRETAS as assertivas:

A. (   ) I e II, apenas.
B. (   ) I e IV, apenas.
C. (   ) II e III, apenas.
D. (   ) III e IV, apenas.

22ª QUESTÃO – Com relação ao previsto na Resolução nº 5.136, de 08 de outubro
de 2021,  que dispõe  sobre a Cautela Fixa de Arma de Fogo  pertencente à Polícia
Militar de Minas Gerais, analise as assertivas abaixo:

I. A  Cautela  Fixa  de  Arma  de  Fogo  é  a  autorização  dada  pela  administração,
observados os critérios de conveniência, temporalidade e oportunidade, para que o
militar  da  ativa  permaneça,  em tempo integral  e  por  prazo determinado,  com a
posse da arma de fogo pertencente à Polícia Militar de Minas Gerais.

II. O militar deverá apresentar a arma de fogo institucional da qual detém a Cautela
Fixa de Arma de Fogo, para fins de inspeção, anualmente ao Chefe da Seção de
Armamento e Tiro, ou outro militar designado pelo Comandante e ao instrutor de
tiro, quando da realização do Treinamento com Arma de Fogo anual, especialmente
nos aspectos referentes ao estado de conservação, à limpeza e à realização de
manutenção preventiva periódica.
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III. O militar terá a Cautela Fixa de Arma de Fogo revogada quando for surpreendido
portando arma de fogo em atividade extraprofissional, relacionada à atividade de
segurança privada ou afim, independentemente das medidas disciplinares cabíveis
ao caso, sendo que somente poderá obter nova autorização após o prazo de 3
(três) anos da revogação.

IV. A Cautela Fixa de Arma de Fogo, com validade em âmbito nacional, é inerente à
condição de militar, sendo deferido em razão do desempenho das suas funções
institucionais, sendo que o militar poderá permanecer com a Cautela Fixa de Arma
de Fogo nos períodos de férias anuais ou prêmio, e licenças previstas em lei, salvo
manifestação em contrário da administração.

Estão INCORRETAS as assertivas:

A. (   ) II e IV, apenas.
B. (   ) I e II, apenas.
C. (   ) I e III, apenas.
D. (   ) III e IV, apenas.

23ª  QUESTÃO  – Considerando  o  conteúdo  do  Manual  de  Gestão  de  Imóvel  da
Polícia  Militar  de  Minas  Gerais  aprovado  pela  Resolução  nº  5.139,  de  25  de
outubro de 2021, analise as assertivas abaixo e marque a alternativa INCORRETA:

A. (    ) A concessão de uso é um contrato administrativo pelo qual a administração
confere, por meio de processo licitatório, a pessoa determinada, o uso privativo
de  bem  público,  sendo  que  será  assinada  pelo  Ordenador  de  Despesas
responsável pela respectiva licitação.

B. (    ) O Comodato é uma modalidade de empréstimo gratuito de imóvel de particular
para  a  administração,  para  ser  usado  temporariamente,  com  prazo
determinado  ou  indeterminado,  e  depois  restituído,  sendo  assinado  pelo
Ordenador de Despesas responsável pela Unidade.

C. (    ) A locação de imóveis requer autorização do Chefe do EMPM, mediante análise
e emissão de parecer  técnico da Diretoria  de Apoio  Logístico  e  análise  de
possíveis  imóveis  estaduais  vagos  que  possam ser  utilizado  pela  Unidade,
considerando ainda o custo da manutenção, a conservação e as despesas com
pagamento  dos  valores  referentes  aos  aluguéis  e  às  eventuais  taxas
municipais. 

D. (    ) A Residência Não Funcional é o imóvel residencial de propriedade do Estado,
vinculado à PMMG, destinado à ocupação temporária ou transitória de militar
da ativa ou reconduzido ao serviço ativo, que esteja lotado na Unidade que
possui responsabilidade territorial pela localidade onde o imóvel se encontra,
sendo o imóvel  assim classificado conforme homologação do Comandante-
Geral, mediante Parecer da Diretoria de Apoio Logístico.
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24ª QUESTÃO – Considerando o que dispõe a Segunda Edição do Plano Estratégico
2020-2023 da Polícia Militar de Minas Gerais, aprovado pela Resolução nº 5.066, de
12 de janeiro de 2021, analise as assertivas abaixo:

I. O Conjunto estruturado de atributos culturais que estão relacionados entre si e
que  expressa  a  forma  como  a  organização  se  apresenta  aos  seus  públicos
interno e externo trata-se do conceito de Identidade Organizacional.

II. As  Políticas  Setoriais  constam  como  a  representação  gráfica  contendo  os
objetivos  estratégicos,  estabelecidos em perspectivas  do  Balanced Scorecard
(BSC), que permite verificar a relação de causa e efeito entre os objetivos e seu
alinhamento com a missão e visão organizacional.

III. O  Comitê  de  Gestão  Estratégica  possui  atribuições  de  caráter  normativo,
consultivo e deliberativo, e tem como missão principal exercer a coordenação
geral da gestão estratégica na PMMG.

IV. Os  indicadores  estratégicos  e  setoriais  priorizados  da  atividade-meio  e  de
suporte  à  atividade-fim  serão  objeto  de  monitoramento,  avaliação  e  controle
trimestral  de resultados, conforme processo similar ao utilizado na Gestão de
Desempenho Operacional.

Estão CORRETAS as assertivas:

A. (   ) I e IV, apenas.
B. (   ) II e III, apenas.
C. (   ) Todas as assertivas estão corretas.
D. (   ) I, III e IV, apenas. 

25ª QUESTÃO – Considerando o disposto na Instrução Conjunta de Corregedorias
nº 02, de 03 de fevereiro de 2014 (ICCPM/BM N. 02/14), no que tange ao Auto de
Prisão e Flagrante (APF), marque a alternativa CORRETA:

A. (    ) Nas hipóteses de não ratificação da prisão em flagrante, além de não haver o
recolhimento do militar à prisão, será adotada a providência de remessa de
cópia do termo (autos do APF com o despacho não ratificador) à Justiça Militar
para conhecimento, observando-se o prazo de 24 horas, contado da privação
da liberdade.

B. (    ) Na autoria indefinida ou indeterminada, quando não se consegue determinar
qual  dos militares  que,  agindo  em concurso de agentes,  cometeu  o  crime,
instaurar-se-á o Inquérito Policial Militar, não sendo cabível a lavratura do APF.

C. (    ) O conhecimento formal da prisão em flagrante delito ao Juiz de Direito do Juízo
Militar  resume à confecção de um ofício  comunicando o fato,  não havendo
necessidade de remessa do auto lavrado e demais documentos.

D. (    ) Na  autoria  colateral,  que  se  caracteriza  justamente  por  não  haver  liame
subjetivo entre os agentes, sendo CERTA, haverá a prisão em flagrante de
ambos por crime consumado.
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26ª QUESTÃO – Considerando o conteúdo do Memorando nº 64/21-EMPM de 20 de
abril  de 2021,  que trata da utilização de Redes Sociais  pelas Unidades na Polícia
Militar de Minas Gerais, analise as assertivas abaixo e marque a alternativa CORRETA:

A. (    ) O conteúdo a ser veiculado nos canais de mídias sociais deve ser focado em
cinco  pilares:  informação,  educação,  entretenimento,  curiosidade  e  a
credibilidade  dos  serviços.  Estes  conteúdos  devem  estar  alinhados  com  a
identidade organizacional: missão, visão e valores institucionais. 

B. (    ) Cabe às Unidades de Direção Intermediária o monitoramento e análise dos
conteúdos veiculados pelas Unidades, ficando autorizada a criação de perfis
nas redes sociais até o nível de Destacamento, desde que haja capacidade e
recursos  humanos  na  fração  para  manter  os  perfis  ativos  com  conteúdo
relevante, atualizado e em conformidade com as normas institucionais.

C. (    ) Os vídeos comemorativos de datas institucionais publicado pelas Unidades,
serão  de  produção  elaborada  após  alinhamento  com  a  Diretoria  de
Comunicação Organizacional e nivelado com as ações de gestão do Comando
da Unidade.

D. (    ) Fica permitida a publicação e/ou fornecimento de vídeos relativos à atuação
operacional  ou  administrativa  coletados  durante  o  serviço,  sendo  que  as
imagens captadas nessas circunstâncias poderão ser utilizadas pelo servidor.
Além disso, poderão ser utilizadas pela administração policial militar como ação
de comunicação para finalidades específicas (defesa da marca institucional,
defesa do militar perante procedimentos administrativos ou processos e outras
a critério da instituição).

27ª QUESTÃO – Considerando o previsto no Memorando nº 30.055.4/21 – EMPM, que
trata  das  mudanças  realizadas  pela  Lei  nº  14.071/2020  no  Código  de  Trânsito
Brasileiro, analise as assertivas abaixo:

I. Restou  estabelecido  como  infração  de  natureza  grave  o  ato  de  conduzir
motocicleta, motoneta ou ciclomotor, e/ ou transportar passageiro, com a utilização
de capacete de segurança sem viseira ou óculos de proteção ou com viseira ou
óculos de proteção em desacordo com a regulamentação do Conselho Nacional
de Trânsito.

II. É  considerado  regular  o  trânsito  com faróis  desligados  no  período  diurno  em
rodovias  de  pista  dupla,  não  inseridas nos perímetros  urbanos,  sendo  que os
veículos de transporte coletivo de passageiros, quando circularem em faixas ou
pistas a eles destinadas,  e as motocicletas,  motonetas e ciclomotores deverão
utilizar-se de farol de luz baixa durante o dia e à noite.
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III. Quando  da  ocorrência  de  casos  previstos  na  legislação,  nos  quais  não  seja
possível sanar certas falhas no local da infração, o veículo, desde que ofereça
condições de segurança para circulação,  pode vir  a  ser  liberado e entregue a
condutor  regularmente  habilitado  mediante  recolhimento  do  Certificado  de
Licenciamento  Anual,  observando-se  que  a  nova  legislação  especificou  ao
condutor o limite de regularização em prazo razoável, não superior a 45 (quarenta
e cinco) dias para regularizar a situação, sendo considerado notificado para essa
finalidade na mesma ocasião.

IV. O porte do documento de habilitação será dispensado quando, no momento da
fiscalização,  for  possível  ao  policial  militar  acessar  sistema informatizado  para
verificar se o condutor está habilitado, visto que a Carteira Nacional de Habilitação
pode ser expedida em meio físico e/ou digital, à escolha do condutor.

Estão CORRETAS as assertivas:

A. (   ) Apenas uma assertiva está correta.
B. (   ) Apenas três assertivas estão corretas.
C. (   ) Apenas duas assertivas estão corretas. 
D. (   ) Todas as assertivas estão corretas.

28ª  QUESTÃO  –  Considerando  o  entendimento  das  transgressões  disciplinares
tipificadas na Lei  Estadual  n.  14.310, de 19 de junho de 2002 (CEDM), previsto na
Instrução Conjunta de Corregedorias nº 01 (ICCPM/BM nº 01/14) de 03 de fevereiro
de 2014, marque a alternativa CORRETA:

A. (    ) A transação, comércio, cessão, troca, empréstimo, doação, porte e posse, de
forma ilegal,  de  arma de fogo,  munição ou colete,  além do eventual  crime
comum, importará ao militar responder pela transgressão contida no art.  13,
inc.  XVI,  do  CEDM (“retardar  ou  deixar  de  praticar,  indevidamente,  ato  de
ofício”),  podendo  ainda,  conforme  as  circunstâncias  do  fato,  servir  de
motivação para sua submissão a PAD/PADS, com fulcro no art. 64, inc. II (ou
34, inc. II), do CEDM.

B. (    ) O  ato  de  “exercer  coação  ou  assediar  pessoas  com  as  quais  mantenha
relações  funcionais”  trata-se  de  transgressão  disciplinar  de  natureza  grave,
sendo exigido, para a sua configuração, que o ofendido trabalhe na mesma
Seção ou Unidade do transgressor.

C. (    ) Para configurar a transgressão disciplinar prevista no art. 13, inc. XV, do CEDM
(“dormir em serviço”), é necessário estar o militar no serviço de sentinela, vigia
ou, ainda, outra situação prevista no referido dispositivo legal.

D. (    ) O militar que, escalado para cumprimento de sanção disciplinar de prestação
de serviço (art.  24, inc. III,  do CEDM), faltar à esta escala, responderá pela
transgressão  disciplinar  prevista  no  art.  14,  inc.  III,  do  CEDM  (“deixar  de
cumprir ordem legal ou atribuir a outrem, fora dos casos previstos em lei, o
desempenho de atividade que lhe competir”).
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29ª QUESTÃO – De acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil
de 1988, a lei brasileira não poderá estabelecer distinção entre os brasileiros natos e
naturalizados, salvo os casos previstos na CF/1988. Marque a alternativa em que todos
os cargos são privativos de brasileiros natos, segundo a Constituição. 

A.(    ) Diplomata, Oficial das Forças Armadas e Vice-Presidente da República. 
B.(    ) Presidente da República, Ministro do STF e Advogado Geral da União.
C.(    ) Procurador Geral da República, Governador de Estado e Presidente da Câma-

ra dos Deputados.
D.(    ) Ministro de Estado da Defesa, Senador da República e Oficial da Polícia Mili -

tar. 

30ª QUESTÃO – Nos termos do Art. 134, da Constituição do Estado de Minas Gerais
de 1989, o chamado Conselho de Defesa Social é um órgão consultivo do Governador,
responsável pela definição da política de defesa social do Estado. Assinale a alternativa
cujo membro NÃO tem sua participação assegurada na composição nesse conselho.

A.(    ) Representante do Ministério Público. 

B.(    ) Secretário de Estado da Justiça e de Direitos Humanos. 

C.(    ) Representante do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. 

D.(    ) Secretário de Estado da Educação. 

31ª  QUESTÃO  –  O  policial  militar  que  estando  de  serviço  em  viatura,  abandonar
pessoa  presa  que  está  sob  sua  guarda,  em  circunstâncias  e  local  em  que  esteja
incapaz de defender-se  dos riscos resultantes  do abandono,  comete,  em tese,  nos
termos do Decreto-Lei nº 1.001/1969 (Código Penal Militar) o crime militar de:

A.(    ) Maus tratos. (Art. 213 do CPM)
B.(    ) Prevaricação. (Art. 319 do CPM) 
C.(    ) Violência arbitrária. (Art. 333 do CPM) 
D.(    ) Abandono de pessoa. (Art. 212 do CPM)

32ª QUESTÃO – De acordo com a Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848 de 7/12/1940),
alguns crimes mesmo praticados no estrangeiro estão sujeitos à lei brasileira. Acerca
deste tema, analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa correspondente.

I- Crime contra a vida ou a liberdade do Presidente e do Vice-Presidente da Repúbli -
ca.            

II- Crime contra o patrimônio ou a fé pública da União.             
III- Crime de genocídio quando o agente for brasileiro.            
IV- Crime contra a administração pública, por quem está a seu serviço.           

Estão CORRETAS as assertivas:

A.(    ) II, III e IV apenas.
B.(    ) I e IV apenas.
C.(    ) I, II, e III apenas.
D.(    ) Todas estão corretas.
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33ª QUESTÃO – Assinale a alternativa INCORRETA, em relação ao Inquérito Policial,
previsto no Decreto-Lei nº 3.689, de 03/10/1941 - Código de Processo Penal: 

A.(    ) Nos  crimes  de  ação  penal  privada,  a  autoridade  policial  somente  pode
instaurar o inquérito policial a requerimento do ofendido. 

B.(    ) O Inquérito Policial é imprescindível para instruir o oferecimento da denúncia. 

C.(    ) A autoridade policial não pode determinar o arquivamento do inquérito policial.

D.(    ) A  autoridade  policial  pode  indeferir  o  pedido  de  instauração  de  inquérito
policial feito pelo ofendido. 

34ª QUESTÃO – De acordo com a  Lei nº 8.429, 02/06/1992,  que dispõe sobre as
sanções aplicáveis em virtude da prática de atos de improbidade administrativa, marque
“V” para a(s) assertiva(s) verdadeira(s) e “F” para a(s) falsa(s) e, ao final, responda o
que se pede.

(    ) Estão sujeitos às sanções da Lei nº 8.429/92, os atos de improbidade praticados
contra  o patrimônio  de entidade privada que receba subvenção,  benefício  ou
incentivo, fiscal ou creditício, de entes públicos ou governamentais.

(    ) As sanções previstas no artigo 12 da lei 8.429/92, poderão ser executadas antes
do trânsito em julgado da sentença condenatória.

(    ) Os atos de improbidade Administrativa são as condutas tipificadas em quatro
espécies  ou  grupos:  a)  os  que  causam  enriquecimento  ilícito;
b)  os  que  causam  prejuízo  ao  erário  público;  c)  os  que  atentam  contra  os
princípios  da  Administração  Pública  e  d)  os  decorrentes  de  concessão  ou
aplicação indevida de benefício financeiro ou tributário.

(    ) As disposições da Lei nº 8.429/92 são aplicáveis, no que couber, àquele que,
mesmo  não  sendo  agente  público,  induza  ou  concorra  dolosamente  para  a
prática do ato de improbidade.

(    ) Se houver indícios de ato de improbidade, a autoridade que conhecer dos fatos
deverá representar ao Tribunal de Contas do ente federativo competente, para as
providências necessárias.

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

A.(    ) V, F, F, V, F. 
B.(    ) F, V, V, F, V.
C.(    ) V, F, V, V, F. 
D.(    ) F, V, F, V, V.
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35ª QUESTÃO – Conforme preceituado no Art. 10 da Lei n° 10.826/2003, a autorização
para  porte  de  arma de  fogo  de  uso  permitido,  em todo  o  território  nacional,  é  de
competência  da  Polícia  Federal  e  somente  será  concedida  após  autorização  do
SINARM.  A  autorização  prevista  neste  artigo  poderá  ser  concedida  com  eficácia
temporária e territorial limitada, nos termos de atos regulamentares, e dependerá de o
requerente: 

I- Demonstrar sua efetiva necessidade por exercício de atividade profissional de risco
ou de ameaça a sua integridade física. 

II- Apresentar documentação de propriedade de arma de fogo, bem como seu devido
registro no órgão competente. 

III- Apresentar declaração justificando o excepcional interesse pelo porte de arma de
fogo, na forma regulamentada por esta lei.

IV- Comprovação de capacidade técnica e de aptidão física para o manuseio de arma
de fogo, atestadas na forma disposta no regulamento desta lei. 

Estão  CORRETAS as assertivas: 

A.(    ) II e III, apenas. 

B.(    ) III e IV, apenas. 

C.(    ) Todas  estão corretas.
D.(    ) I e II, apenas. 

36ª QUESTÃO – NÃO corresponde a um dos meios de obtenção de prova previstos na
Lei n° 12.850/2013: 

A.(    ) Afastamento dos sigilos financeiro, bancário e fiscal, nos termos da legislação
específica. 

B.(    ) Interceptação  de  comunicações  telefônicas  e  telemáticas,  nos  termos  da
legislação específica. 

C.(    ) Entrega vigiada em atividade típica de investigação, na forma da Lei. 

D.(    ) Cooperação  entre  instituições  e  órgãos  federais,  distritais,  estaduais  e
municipais na busca de provas e informações de interesse da investigação ou
da instrução criminal. 

37ª QUESTÃO – Em conformidade com a Lei Federal nº 13.869, de 15/09/2019 que
dispõe sobre os crimes de abuso de autoridade, analise as assertivas abaixo e assinale
a alternativa correspondente.

I- A suspensão do exercício do cargo, da função ou do mandato eletivo, pelo período
de uma legislatura, constitui pena restritiva de direito previstas na lei de abuso de
autoridade.
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II- Constitui crime previsto na Lei 13.869/2019, antecipar o responsável pelas investi-
gações, por meio de comunicação, inclusive rede social, atribuição de culpa, antes
de concluídas as apurações e formalizada a acusação.  

III- Não configura abuso de autoridade a divergência na interpretação de lei ou a avali -
ação de fatos quando praticadas pelo agente com a finalidade específica de benefi-
ciar terceiro.

IV- A ação privada subsidiária será exercida no prazo de 6 (seis) meses, contado da
data em que se esgotar o prazo para oferecimento da denúncia.

V- As penas previstas na lei de abuso de autoridade serão aplicadas independente-
mente das sanções de natureza civil ou administrativa cabíveis.

Estão CORRETAS as assertivas:
 
A.(    ) I e III apenas. 
B.(    ) II, IV e V apenas. 
C.(    ) III e V apenas. 
D.(    ) I, II, e IV apenas. 

38ª QUESTÃO – De acordo com a Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, que trata das
licitações e contratos administrativos, há uma modalidade de licitação para contratação
de obras, serviços e compras em que a Administração Pública realiza diálogos com
licitantes  previamente  selecionados  mediante  critérios  objetivos,  com  o  intuito  de
desenvolver  uma  ou  mais  alternativas  capazes  de  atender  às  suas  necessidades,
devendo os licitantes apresentar proposta final após o encerramento dos diálogos. O
nome desta nova modalidade de licitação É: 

A.(    ) Diálogo competitivo. 

B.(    ) Diálogo avaliativo. 

C.(    ) Diálogo cooperativo. 

D.(    ) Diálogo administrativo. 

39ª QUESTÃO – Em conformidade com o  Decreto-Lei nº 4.657, 04/09/1942, Lei de
introdução às normas do Direito Brasileiro, analise as assertivas abaixo e assinale a
alternativa correspondente.

I- As leis, atos e sentenças de outro país, bem como quaisquer declarações de von-
tade, não terão eficácia no Brasil, quando ofenderem a soberania nacional, a or-
dem pública e os bons costumes.

II- Quando a pessoa não tiver domicílio, considerar-se-á domiciliada no lugar de seu
nascimento.

III- Salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país quarenta e cinco
dias depois de oficialmente publicada, contudo, se antes de entrar a lei em vigor,
ocorrer nova publicação de seu texto, destinada a correção, o prazo deste artigo e
dos parágrafos anteriores começará a correr da nova publicação.
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IV- Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de forma concreta, de acordo com a
hermenêutica, a doutrina, a equidade e os princípios gerais do direito.

Estão CORRETAS as assertivas: 

A.(    ) I, III e IV, apenas. 
B.(    ) II e IV, apenas 
C.(    ) I e III, apenas. 
D.(    ) I, II e IV, apenas. 

40ª QUESTÃO – As informações dos órgãos e entidades públicas cuja divulgação ou
acesso irrestrito possam pôr em risco a defesa e a soberania nacional, oferecer elevado
risco à estabilidade financeira, econômica ou monetária do país ou causar outros danos
ou prejuízos a segurança da sociedade ou do Estado são consideradas imprescindíveis,
portanto, são passíveis de classificação. De acordo com a  Lei 12.527/2011 - Lei de
acesso à informação, marque a alternativa INCORRETA.

A.(    ) Os prazos máximos de restrição de acesso à informação, conforme a classifi-
cação prevista na Lei 12.527/2011, vigoram a partir da data de sua produção.

B.(    ) Transcorrido o prazo de classificação ou consumado o evento que defina o
seu termo final, a informação tornar-se-á, automaticamente, de acesso públi-
co.

C.(    ) As informações que puderem colocar em risco a segurança do Presidente da
República serão classificadas como reservadas e ficarão sob sigilo até o térmi-
no do mandato em exercício ou do último mandato, em caso de reeleição.

D.(    ) São previstas as classificações de Ultrassecreta, Secreta, Reservada e Confi-
dencial. 

RASCUNHO

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

RASCUNHO DO GABARITO

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

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
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