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CONCURSO INTERNO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE 
SARGENTOS/CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM SEGURANÇA PÚBLICA 
(CFS/CSTSP) DO QPPM E QPE DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, PARA O ANO DE 
2021. 

CFS/2021 
(Edital DRH/CRS n. 04/2021, de 05 de maio de 2021). 

 
Língua Portuguesa - Legislação Institucional - Legislação Jurídica - Doutrina Operacional. 

 

NOME:   _______________________________________________________________. 

CPF: ________________________________ IDENTIDADE: _____________________. 

CIDADE PROVA: ________________________________SALA: __________________. 

ESCOLA: _____________________________________________ DATA: __________. 
 

ORIENTAÇÕES AOS CANDIDATOS: 
 

1. Respeitar rigorosamente as normas de prevenção da COVID-19. 

2. Abra este caderno de prova somente quando autorizado. 

3. Prova sem consulta. 

4. Esta prova contém 40 (quarenta) questões, valendo 2,5 (dois vírgula cinco) pontos 

cada e valor total de 100 (cem) pontos. 

5. Para cada questão existe somente uma resposta correta. 

6. Responda as questões e marque a opção na folha de respostas, usando caneta 

(tinta azul ou preta). É proibido utilizar lápis, lapiseira ou similares e borracha. 

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 das provas (objetiva e dissertativa) será 

de 04 (quatro) horas, assim distribuídas: a) das 8:30 às 11:30 horas: Resolução da 

prova objetiva e o preenchimento da folha de respostas; b) das 11:30 às 12:30 horas: 

confecção da redação.  

9. É proibido o porte, a posse de lápis, lapiseira, borracha, de aparelhos e 

equipamentos eletrônicos, computadores, máquinas calculadoras, telefones 

celulares, relógios de qualquer tipo, alarmes de veículos, chaves ou outros similares. 

10. Iniciada a prova, os candidatos somente poderão deixar a sala, e a esta retornar, 

exclusivamente para uso de sanitários ou bebedouros (respeitadas as regras de 

controle e prevenção da COVID-19) e, depois de transcorrido o tempo mínimo de 

01h (uma hora), e devidamente acompanhados. A partir do início da 3ª (terceira) 

hora de realização das provas até o seu final, nenhum candidato poderá ausentar-se 

da sala sem ter entregue, definitivamente, a folha de respostas da prova objetiva. 

11. Ao final da prova, entregue ao aplicador a folha de redação, folha de respostas da 

prova objetiva e o caderno de provas, devidamente preenchidos conferidos e 

assinados. 

_____________________________________________________________ 
Assinatura do Candidato 
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Famigerado 
          João Guimarães Rosa 

 
        Foi de incerta feita – o evento. Quem pode esperar coisa tão sem pé nem 
cabeça? Eu estava em casa, o arraial sendo de todo tranquilo. Parou-me à porta o 
tropel. Cheguei à janela. 
        Um grupo de cavaleiros. Isto é, vendo melhor: um cavaleiro rente, frente à 
minha porta, equiparado, exato; e, embolados de banda, três homens a cavalo. 
Tudo, num relance, insolitíssimo. Tomei-me nos nervos. O cavaleiro esse – o oh-
homem-oh – com cara de nenhum amigo. Sei o que é influência de fisionomia. Saíra 
e viera, aquele homem, para morrer em guerra. Saudou-me seco, curto, 
pesadamente. Muito de macio, mentalmente, comecei a me organizar. Ele falou: 
        — ―Eu vim preguntar a vosmecê uma opinião sua explicada…‖ 
        O chapéu sempre na cabeça. Um alarve. Mais os ínvios olhos. E ele era para 
muito. Seria de ver-se: estava em armas — e de armas alimpadas. Dava para se 
sentir o peso da de fogo, no cinturão, que usado baixo, para ela estar-se já ao nível 
justo, ademão, tanto que ele se persistia de braço direito pendido, pronto meneável. 
Aquele propunha sangue, em suas tenções. Pequeno, mas duro, grossudo, todo em 
tronco de árvore. Sua máxima violência podia ser para cada momento.  
        — ―Vosmecê é que não me conhece. Damázio, dos Siqueiras… Estou vindo da 
Serra…‖ 
        Sobressalto. Damázio, quem dele não ouvira? O feroz de estórias de léguas, 
com dezenas de carregadas mortes, homem perigosíssimo. Constando também, se 
verdade, que de para uns anos ele se serenara — evitava o de evitar. Fie-se, porém, 
quem, em tais tréguas de pantera? Ali, antenasal, de mim a palmo! Continuava: 
        — ―Saiba vosmecê que, na Serra, por o ultimamente, se compareceu um moço 
do Governo, rapaz meio estrondoso… Saiba que estou com ele à revelia… Cá eu 
não quero questão com o Governo, não estou em saúde nem idade… O rapaz, 
muitos acham que ele é de seu tanto esmiolado… vosmecê agora me faça a boa 
obra de querer me ensinar o que é mesmo que é: fasmisgerado… faz-megerado… 
falmisgeraldo… familhas-gerado…? 
        Disse, de golpe, trazia entre dentes aquela frase. Detinha minha resposta, não 
queria que eu a desse de imediato. E já aí outro susto vertiginoso suspendia-me: 
alguém podia ter feito intriga, invencionice de atribuir-me a palavra de ofensa àquele 
homem; que muito, pois, que aqui ele se famanasse, vindo para exigir-me, rosto a 
rosto, o fatal, a vexatória satisfação? 
        — Famigerado? 
        — ―Sim senhor…‖ — e, alto, repetiu, vezes, o termo, enfim nos vermelhões da 
raiva, sua voz fora de foco. E já me olhava, interpelador, intimativo — apertava-me. 
Tinha eu que descobrir a cara. 
        — Famigerado? Habitei preâmbulos. Bem que eu me carecia noutro ínterim, 
em indúcias. Como por socorro, espiei os três outros, em seus cavalos, intugidos até 
então, mumumudos. Só tinha de desentalar-me. O homem queria estrito o caroço: o 
verivérbio. 
        — Famigerado é inóxio, é ―célebre‖, ―notório‖, ―notável‖… 
        — ―Vosmecê mal não veja em minha grossaria no não entender. Mais me diga: 
é desaforado? É caçoável? É de arrenegar? Farsância? Nome de ofensa?‖ 
        — Vilta nenhuma, nenhum doesto. São expressões neutras, de outros usos… 
        — ―Pois… e o que é que é, em fala de pobre, linguagem de em dia-de-
semana?‖ 
        — Famigerado? Bem. É: ―importante‖, que merece louvor, respeito… 
        — ―Vosmecê agarante, pra a paz das mães, mão na Escritura?‖ 
        Se certo! Era para se empenhar a barba. Do que o diabo, então eu sincero 
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disse: 
        — Olhe: eu, como o sr. me vê, com vantagens, hum, o que eu queria uma hora 
destas era ser famigerado — bem famigerado, o mais que pudesse!… 
        — ―Ah, bem!…‖ — soltou, exultante. 

Agradeceu, quis me apertar a mão. Outra vez, aceitaria de entrar em minha 
casa. Oh, pois. Esporou, foi-se, o alazão, não pensava no que o trouxera, tese para 
alto rir, e mais, o famoso assunto. 

 
(Adaptado de ROSA, João Guimarães. Famigerado. In: Primeiras estórias. 15. ed. Rio de Janeiro: 
Editora Nova Fronteira, 2001, p. 56-61) 

 
1ª QUESTÃO -  A resposta dada pelo narrador a Damázio, sobre o significado de 
―famigerado‖, foi: 
 
A. (   )  Falsa, porque temia que alguém tivesse dito a Damázio que o narrador o teria 

chamado disso. 
B. (   )  Falsa, pois o narrador percebeu que a pouca erudição de Damázio não lhe 

permitiria entender qualquer resposta. 
C. (   )  Verdadeira, pois o narrador sabia do perigo que estava correndo na presença de 

Damázio e não mentiria para ele. 
D. (   )  Nem falsa nem verdadeira, porque o narrador não sabia também o significado 

dessa palavra. 
 
2ª QUESTÃO - Durante o texto, o narrador usa palavras pouco usuais ou até neologismos 
para alcançar significados mais complexos. Para isto, se vale algumas vezes de sufixos e 
prefixos, além de composições por justaposição. Qual significado destas palavras não 
está correto, de acordo com o seu contexto no conto ―Famigerado‖? 
 
A. (   )  Caçoável (linha 44): que não permite escárnio ou zombaria. 
B. (   )  Antenasal (linha 22): na frente do nariz, próximo e em frente. 
C. (   )  Estrondoso (linha 24): barulhento, conversador. 
D. (   )  Mumumudos (linha 40): sem fazer murmúrios ou outros ruídos. 
 
3ª QUESTÃO - Qual das frases abaixo poderia substituir ―Fie-se, porém, quem, em tais 
tréguas de pantera?‖ (linhas 21 e 22), de forma adequada ao contexto: 
 
A. (   )  Quem descreveria Damázio como um animal selvagem em uma luta pela 

sobrevivência ou para se alimentar?  
B. (   )  Damázio possuía várias características de felino: ágil, veloz e violento. 
C. (   )  Mas quem acreditaria que essa situação não seria segura, já que agora Damázio 

estava mais calmo?    
D. (   )  Não se pode confiar na passividade de Damázio, mesmo quando ele está em um 

período de calma. 
 
4ª QUESTÃO - Quando o narrador diz ―Habitei preâmbulos‖ (linha 43), ele: 
 
A. (   )  Raciocinou sobre o significado da palavra. 
B. (   )  Buscou ganhar tempo para responder. 
C. (   )  Tentou sonhar acordado para saber se aquilo era realidade. 
D. (   )  Caminhou pela casa, pensativamente. 
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5ª QUESTÃO - Leia o texto de Painel Administrativo a seguir e responda o que se pede: 
 
Senhor Major 
 
Solicito a Vossa Senhoria permissão para armar fixo com uma pistola cal. 40 da carga da 
Companhia. Eu resido em um bairro distante, de nome Barrinha, e com grande incidência 
criminal. Além de várias mazelas sociais, eu vislumbrei, o cometimento de crimes por 
autores lá diversas vezes. Encaminho esse PA, contando com vossa compreensão a meu 
pleito. Conforme é de conhecimento amplo, Vossa Senhoria sempre buscais o melhor 
para a tropa da Companhia. 
 
Respeitosamente, 
 
Sd Sebastião  
 
Em relação às regras para uso de pronomes de tratamento e conjugação de verbos na 
gramática tradicional, avalie as afirmações abaixo e marque a alternativa CORRETA a 
seguir: 
 

I. ―Vossa Senhoria‖ deveria estar grafado com as iniciais minúsculas, pois está no 
meio da frase. 

II. O termo ―Vossa Senhoria‖, grafado com as iniciais maiúsculas, está correto. 
III. O verbo ―buscais‖ está correto, pois se refere à ―Vossa Senhoria‖. 
IV. O verbo ―buscais‖ está empregado incorretamente, pois se refere à ―Vossa 

Senhoria‖. 
 

A. (   )  II e IV estão corretas. 
B. (   )  II e III estão corretas. 
C. (   )  I e III estão corretas. 
D. (   )  I e IV estão corretas. 
 
6ª QUESTÃO - Marque a frase escrita de forma inadequada em relação ao uso do ―por 
que/porque/por quê/porquê‖, de acordo com a gramática tradicional: 
 

A. (   )  Gostaria de saber o motivo porque não fomos até lá. 
B. (   )  Por que você não pôde responder a todas as questões de prova? 
C. (   )  Gostaria de saber o porquê de não termos ido até lá. 
D. (   )   Você não foi ao enterro por quê? 
 
7ª QUESTÃO - Nos termos da Resolução nº 4220/2012, que aprova o Manual de 
Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares de Minas Gerais - 
MAPPA, especialmente quanto ao dever de comunicar e investigar, analise as assertivas 
abaixo e, a seguir, marque a alternativa CORRETA: 
 

I. Se 2 ou mais superiores hierárquicos ao militar transgressor presenciarem a 
prática de transgressão disciplinar, caberá ao de maior precedência, em regra, 
elaborar a Comunicação Disciplinar. O superior que, isoladamente, presenciar 
prática de transgressão disciplinar, deverá confeccionar a CD, não sendo a falta de 
testemunhas fator impeditivo para que o fato seja comunicado.  

II. Quando o fato disciplinar envolver militares de Unidades distintas, na condição de 
autores, coautores ou partícipes, sendo todos lotados no mesmo Comando 
Intermediário, será feito o devido encaminhamento da documentação à referida 
autoridade, devendo todos os envolvidos serem relacionados em uma única 
Comunicação Disciplinar, desde que individualizadas as condutas.  
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III. Se a autoridade competente vislumbrar, de imediato, alguma causa prévia de 
justificação e/ou absolvição, devidamente demonstrada por documentos juntados à 
Comunicação Disciplinar, formalizará diretamente o ato motivado e fundamentado 
de arquivamento de toda a documentação, após análise e parecer do CEDMU, 
sem necessidade de instauração de processo regular.  

IV. O encarregado do PCD - Processo de Comunicação Disciplinar, recebidas as 
alegações de defesa, verificando a ocorrência de transgressão disciplinar por parte 
do comunicado, e não havendo necessidade de audição de testemunhas e/ou 
produção de outras provas, seja pela confissão do comunicado ou pela ausência 
de requerimento de produção de provas, confeccionará relatório sucinto e 
motivado, tipificando a transgressão.  

 
A. (     ) Somente as assertivas I e IV são verdadeiras. 
B. (     ) Somente as assertivas I, III e IV são verdadeiras. 
C. (     ) Somente a assertiva IV é verdadeira. 
D. (     ) Todas as assertivas são verdadeiras. 
 
8ª QUESTÃO - No que concerne ao cancelamento de sanções disciplinares previsto na 
Lei nº 14.310/2002, que dispõe sobre o Código de Ética e Disciplina dos Militares do 
Estado de Minas Gerais (CEDM) e na Resolução nº 4220/2012, que aprova o MAPPA, e 
conforme orientações contidas no Memorando Técnico nº 14.3/2020-DRH, analise as 
assertivas e, a seguir, marque a alternativa CORRETA: 
 

I. O cancelamento da punição consiste em tornar totalmente sem efeito o ato punitivo, 
retroagindo à data da aplicação da sanção.  

II. O Governador do Estado, o Comandante Geral, o Chefe do Estado Maior, o Chefe 
do Gabinete Militar do Governador, o Corregedor, os chefes de Seção do Estado-
Maior, os Comandantes de Comandos Intermediários, os Comandantes de 
Unidades, são autoridades competentes para conceder o cancelamento de punição 
aos militares que se acham sob seu comando.   

III. O cancelamento de punições é um direito do militar, devendo o postulante interpor 
requerimento para sua concessão, por meio de seu Comandante/Chefe, à 
autoridade competente.   

IV. Não deve a Administração Militar transigir sobre o cancelamento de punições se 
estiverem preenchidos os requisitos para sua concessão.  

 

A. (     ) Somente as assertivas I e III são verdadeiras. 
B. (     ) Somente as assertivas II, III e IV são verdadeiras. 
C. (     ) Todas as assertivas são verdadeiras. 
D. (     ) Somente as assertivas II e IV são verdadeiras. 
 
9ª QUESTÃO - Sobre os parâmetros para declaração de ação legítima de militares 
estaduais, conforme regulamentação dada pela Resolução Conjunta n. 4.338/2014, 
analise as assertivas e, a seguir, marque a alternativa CORRETA: 
 

I. Restando provadas, a negativa de autoria, a inexistência de crime e a incidência de 
causa supralegal que exclua o crime, são hipóteses para declaração de ação 
legítima. A incidência de uma dessas hipóteses na fundamentação para 
reconhecimento da ação legítima, pressupõe, necessariamente, que não haverá o 
indiciamento do militar pela Autoridade de Polícia Judiciária Militar competente para 
emanar o ato de homologação/avocação do IPM.  

II. Nos crimes culposos de qualquer natureza, a Autoridade Militar competente, em 
regra, não se manifestará sobre a legitimidade da ação policial militar, salvo a 
requerimento do militar interessado.  
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III. Para fins de suprir eventual contradição, omissão (ausência de ato) ou obscuridade 
em relação à manifestação acerca da legitimidade da ação, poderá o Corregedor da 
respectiva Instituição Militar Estadual (IME), ou autoridade superior a ele, conferir o 
efeito retroativo ao ato, desde que devidamente motivado e respeitado o prazo de 5 
(cinco) anos, contados da data do conhecimento pela administração.  

IV. Da decisão da autoridade que deixar de manifestar acerca da legitimidade caberá 
recurso, com efeito suspensivo.  

 
A. (     ) Somente as assertivas II e III são verdadeiras. 
B. (     ) Somente as assertivas II e IV são verdadeiras. 
C. (     ) Somente as assertivas I e III são verdadeiras. 
D. (     ) Somente as assertivas I e IV são verdadeiras. 
 
10ª QUESTÃO - Considere os fatos narrados a seguir e responda ao que se pede: 
 
Em 16jun2021, por volta das 04:00h, o Major Comandante da 234ª Cia/87º BPM acionou 
o plano de chamada convocando todos os militares sob seu comando, inclusive aqueles 
lotados nas frações destacadas, para se apresentarem na sede de seu respectivo quartel 
e lá permanecerem de prontidão, haja vista a notícia de possível rebelião em presídio na 
área de responsabilidade da companhia. 
 

No dia seguinte, chegou ao conhecimento do Tenente Comandante do 1º Pel/234ª 
Cia/87º BPM um vídeo em que o Sd PM João, lotado naquela fração, tece críticas ao 
Comandante de Cia em razão da citada convocação, demonstrando descontentamento 
por ter permanecido durante todo um turno de serviço (8 horas), na sede do pelotão, sem 
que chegasse a ser, de fato, empregado em qualquer atividade policial.  
 

Diante do conteúdo, o Tenente Comandante de Pelotão lavrou a Comunicação Disciplinar 
em desfavor do Sd PM João, face os indícios da prática, em tese, de transgressão 
disciplinar prevista no artigo 13, inciso XII do CEDM “referir-se de modo depreciativo a 
outro militar, a autoridade e a ato da administração pública”.  
 

Ao checar as redes sociais do comunicado, onde ele teria hospedado o vídeo, chamou a 
atenção do Comandante de Pelotão outras duas publicações, com datas de 16jun2021, 
mesma data do vídeo citado anteriormente, e 02jun2021. Em ambas publicações, o Sd 
PM João aparece trajando calça do uniforme B1, cinto de nylon com brasão da PMMG e 
coturno. Na legenda das postagens, lê-se, respectivamente, os seguintes dizeres:  
 

“Ganhando força com a @bodybuildersuplementos para prender bandido #policiamilitar 
#pm #pmmg”  
 
 

“O treinamento ideal para quem quer ser papa romeu é só na @artesorientaisacademia. 
#policiamilitar #pm #pmmg”  
 
Conforme disciplinado pela Lei Estadual nº 14.310/2002, que dispõe sobre o CEDM, pela 
Resolução nº 4.220/2012, que aprova o MAPPA, pela Instrução Conjunta de 
Corregedoria nº 01/2014, pela Resolução nº 4.404/2015, que dispõe sobre o controle da 
jornada de trabalho na Polícia Militar e dá outras providências, pela Resolução nº 
4.285/2013, que dispõe sobre a jornada de trabalho na Polícia Militar e dá outras 
providências e pelo Memorando Circular nº 10.275.0/2020, que dispõe sobre a 
exposição institucional da PMMG em redes sociais, face às condutas praticadas pelo Sd 
PM João, analise as assertivas, assinalando (V) para VERDADEIRO ou (F) para FALSO 
e, a seguir, marque a alternativa CORRETA, na ordem de cima para baixo:  
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(    ) As publicações em rede social feitas pelo militar, havendo indícios da prática de 
transgressão disciplinar prevista no art. 13, inciso XVI do CEDM, serão apuradas 
por meio de Processos de Comunicação Disciplinar (PCD) distintos, a partir de 
Comunicações Disciplinares (CD) também distintas e únicas para cada uma das 
publicações, aplicando-se, no entanto, se comprovadamente indevidas, o instituto 
da conexão na prática das transgressões, no processamento da transgressão 
disciplinar (ato de sanção). 

(    ) A carga horária do período de prontidão, cumprida pelo Sd PM João na sede do 1º 
Pel/234ª Cia/87º BPM, deverá ser computada à razão de ¼ (um quarto) da duração 
da prontidão, devendo os créditos de hora do militar serem apurados e 
compensados, no máximo, em período trimestral. 

(    ) A autoridade competente mandará instaurar, por intermédio de Despacho, o devido 
Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) para apurar a prática, em tese, da 
transgressão disciplinar prevista no art. 13, inciso XII. Mandará instaurar outro PCD, 
distinto do anterior, para apurar conjuntamente as duas postagens feitas em rede 
social pelo militar, cujas condutas, se comprovadamente indevidas, amoldam-se à 
transgressão disciplinar prevista no art. 13, inciso XVI do CEDM, sendo, a 
repetência, circunstância agravante a ser considerada no processamento da 
transgressão disciplinar (ato de sanção). 

(    ) Uma vez formalizadas por escrito as condutas praticadas pelo Sd PM João, o 
Comandante de Pelotão, por falta de competência legal, fará remeter as devidas 
Comunicações Disciplinares (CD) ao Comandante do Batalhão, para fins de 
instauração dos respectivos Processos de Comunicação Disciplinar (PCD). 

 

A. (     ) F, F, V, V 
B. (     ) F, F, F, F 
C. (     ) V, F, F, F 
D. (     ) F, V, V, F 
 
11ª QUESTÃO - No tocante a direitos, deveres, responsabilidades e prerrogativas do 
integrante da Polícia Militar de Minas Gerais que esteja afastado da atividade, nos termos 
da Lei Estadual nº 5.301/1969, que dispõe sobre o Estatuto dos Militares do Estado de 
Minas Gerais (EMEMG), na Resolução nº 4220/2012, que aprova o MAPPA, e na 
Resolução nº 4.787/2019, que dispõe sobre o uso do correio eletrônico institucional, do 
sistema de mensagens do Painel Administrativo e das publicações na página principal da 
Intranet PM, analise as assertivas e, a seguir, marque a alternativa CORRETA: 
 

I.  O militar licenciado para tratar de interesse particular terá seu acesso ao módulo de 
mensagens do Painel Administrativo revogado. O acesso será restaurado ao 
término da licença.  

II.  O militar agregado perceberá soldo e vantagens decorrentes da situação que 
motivou sua agregação.  

III.  Nada obsta a instauração e apuração de processo envolvendo militar agregado que 
esteja concorrendo a cargo eletivo, devendo a solução permanecer sobrestada até 
que se concretize ou não a mudança de quadro.  

IV.  Não será avaliado, o militar que, durante o período anual considerado para a 
Avaliação de Desempenho Individual, contar mais de noventa dias, contínuos ou 
não, afastado do exercício de suas funções, devido a licença para tratar de 
interesse particular, sem vencimento.  

 

A. (     ) Somente as assertivas I, III e IV são verdadeiras. 
B. (     ) Somente as assertivas I e II são verdadeiras. 
C. (     ) Somente as assertivas II e III são verdadeiras. 
D. (     ) Todas as assertivas são verdadeiras. 
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12ª QUESTÃO - No que concerne à gestão da frota da Polícia Militar de Minas Gerais, 
conforme disposição da Resolução nº 4.219/2012, que dispõe sobre o Manual de 
Gerenciamento da Frota, bem como bem como a Resolução nº 4.220/2012, que aprova o 
Manual de Processo e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares do Estado 
de Minas Gerais - MAPPA, analise as assertivas e, a seguir, marque a alternativa 
CORRETA: 
 

I.  Em se tratando de avaria não decorrente de acidente de trânsito, em que o autor 
seja desconhecido, será instaurado um Relatório de Investigação Preliminar. O RIP 
deverá ser concluído em até quinze dias corridos, prorrogados por mais dez dias 
corridos, sendo que a contagem do prazo se inicia no primeiro dia útil posterior ao 
recebimento do despacho e se encerra computando-se o dia do prazo final.  

II.  Em caso de acidente de trânsito envolvendo viatura, o Chefe da Seção de 
Manutenção e Transportes, ou equivalente, deverá providenciar, no mínimo, 3 (três) 
orçamentos para a recuperação da viatura acidentada, sendo 1 (um) realizado pela 
oficina da Unidade, caso tenha condições técnicas, e outros em oficinas particulares 
de capacidade técnica reconhecida. A capacidade técnica de oficina particular será 
reconhecida pelo próprio Chefe da Seção de Manutenção e Transportes, através de 
visita ao local, ocasião em que verificará, dentre outros aspectos, o maquinário e a 
garantia dos serviços.  

III.  Sendo constatado pelo oficial de serviço, ou correspondente que tenha 
responsabilidade territorial no local onde ocorrer o acidente, que o valor estimado 
dos danos aparentes (veículos envolvidos e objetos) for de até 2 (dois) salários 
mínimos vigentes, este poderá dispensar a perícia, independentemente da 
existência de acordo formalizado no local da ocorrência. Tal procedimento não se 
aplica se do acidente resultar vítima ou no caso de viaturas da frota com 
manutenção terceirizada.  

IV.  Nos casos em que do acidente envolvendo viatura decorrer danos ao veículo oficial 
de média ou grande monta, de acordo com a Resolução específica do CONTRAN, 
ou ainda, quando dele resultar vítima, nos casos em que o perito não puder 
comparecer no local do sinistro, o Comandante da Viatura deverá providenciar para 
que a viatura seja deslocada até a Delegacia, a fim de ser vistoriada. 

 

A. (     ) Somente as assertivas III e IV são verdadeiras. 
B. (     ) Todas as assertivas são verdadeiras. 
C. (     ) Somente as assertivas I, II e III são verdadeiras. 
D. (     ) Somente as assertivas II e IV são verdadeiras. 
 
13ª QUESTÃO - Considerando o disposto na Instrução Conjunta de Corregedorias nº 
02/2014, que estabelece uma padronização sobre as atividades de Polícia Judiciária 
Militar no âmbito da PMMG e CBMMG, analise as assertivas e, a seguir, marque a 
alternativa CORRETA: 
 

I.  No curso das investigações criminais, a ausência da representação do ofendido, ou 
a desistência de sua apresentação, nos crimes militares de lesão corporal de 
natureza leve ou culposa, não impedirá a instauração e o regular desenvolvimento 
do Inquérito Policial Militar perante a Administração Militar.  

II.  A instauração de processo/procedimento administrativo, em decorrência de fatos 
que causem danos ao erário, deverá ser comunicada à Diretoria de Finanças, para 
a análise sobre a necessidade ou não da instauração de Portaria de Tomada de 
Contas Especial.  

III. As Comissões de Acompanhamento e Controle da Letalidade e do Uso da Força 
das Unidades operacionais da PMMG terão, entre seus membros, uma praça, na 
graduação de Sargento, que atuará como escrivão.  



 

PROVA PARA ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS DA PMMG – CFS/2021 
 

           CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO – A BUSCA PELA EXCELÊNCIA EM CONCURSOS.            9 

IV. O relatório individual sobre uso da força é de preenchimento obrigatório sempre que 
o policial militar disparar arma de fogo ou fizer uso de instrumentos de menor 
potencial ofensivo, mesmo que não ocorra lesão ou morte. 

 

A. (     ) Somente as assertivas I e III são verdadeiras. 
B. (     ) Somente as assertivas II e IV são verdadeiras. 
C. (     ) Somente as assertivas I e II são verdadeiras. 
D. (     ) Todas as assertivas são verdadeiras. 
 
14ª QUESTÃO - Nos termos da Instrução Conjunta de Corregedoria nº 01/2014, que 
estabelece a padronização sobre as atividades administrativas e disciplinares no âmbito 
da PMMG e do CBMMG, especificamente sobre as atribuições da Equipe de Prevenção e 
Qualidade - EPQ, marque a assertiva INCORRETA: 
 

A. (     ) Realizar fiscalização das medidas judiciais impostas a militares, no cumprimento 
de suspensão condicional da pena, do processo, livramento condicional e outras. 

B. (     ) Acompanhar, sempre que possível, as chamadas e instruções das Unidades 
Supervisionadas, avaliando a divulgação das normas e diretrizes por parte dos 
Coordenadores de turno de serviço. 

C. (     ) Acompanhar ocorrências de destaque e dar parecer, quando for o caso, em 
relatório individual de uso da força, avaliando as circunstâncias que levaram ao 
uso da força ou de arma de fogo por parte do policial militar. 

D. (     ) Atuar em supervisão em grandes eventos, por determinação do Corregedor. 
 
15ª QUESTÃO - As causas de justificação motivam e fundamentam o parecer e/ou 
julgamento e possibilitam legalmente, arquivar os autos, sem responsabilização do 
investigado/acusado. Configura-se causa de justificação, nos termos da Resolução nº 
4220/2012, que aprova o Manual de Processo e Procedimentos Administrativos das 
Instituições Militares do Estado de Minas Gerais - MAPPA, quando o fato típico 
transgressional é cometido nas seguintes circunstâncias, EXCETO: 
 
A. (     ) Na prática de ação meritória. 
B. (     ) Por falta de experiência ao serviço. 
C. (     ) No estrito cumprimento do dever legal. 
D. (     ) Sob coação irresistível. 
 
16ª QUESTÃO - No que concerne aos procedimentos operacionais para lavratura do 
Termo Circunstanciado de Ocorrências (TCO) pela Polícia Militar de Minas Gerais, 
conforme disposição da Resolução nº 4.745/2018, assinale a alternativa CORRETA: 
 

I.  A descrição da infração penal de menor potencial ofensivo (artigo da lei infringido 
pelo autor com o respectivo inciso, parágrafo e letra) deve ser inserida pelo policial 
militar no histórico do REDS-TC.  

II.  Se a infração penal de menor potencial ofensivo deixar vestígios na vítima, não será 
lavrado o REDS-TC, devendo o registro ser encerrado de imediato (REDS) na 
delegacia.  

III. A manifestação da vítima e o compromisso de comparecimento do autor poderão 
ser inseridos no histórico do REDS-TC, o qual será assinado pela vítima ou pelo 
autor, conforme o caso. 

IV. Não será lavrado REDS-TC, quando da prática de lesão corporal na direção de 
veículo (art.  303 do CTB).  

 

A. (     ) Todas as assertivas são verdadeiras. 
B. (     ) Somente as assertivas III e IV são verdadeiras. 
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C. (     ) Somente as assertivas I e III são verdadeiras. 
D. (     ) Somente as assertivas I, II e IV são verdadeiras. 
 
17ª QUESTÃO - A Lei nº 9.503/1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), 
ao tipificar todas as infrações de trânsito, prevê também quais são as penalidades e as 
medidas administrativas cabíveis a cada uma delas. Nas opções abaixo, assinale (1) para 
penalidade e (2) para medida administrativa prevista para as infrações tipificadas no 
CTB: 
 

(      )    multa. 
(      )    apreensão do veículo. 
(      )    suspensão do direito de dirigir. 
(      )    recolhimento do documento de habilitação. 
(      )    remoção de mercadoria. 
(      )    recolhimento de placas e documentos. 
 

Assinale a assertiva que corresponde à única sequência CORRETA, na ordem de cima 
para baixo: 
 

A. (     ) 1, 1, 1, 2, 2, 2. 
B. (     ) 2, 1, 1, 2, 1, 1. 
C. (     ) 1, 2, 1, 1, 1, 2. 
D. (     ) 1, 1, 2, 2, 2, 1. 
 
18ª QUESTÃO - Com base na disciplina da Cadeia de Custódia, prevista no Decreto-lei 
nº 3.689/1941, que institui o Código de Processo Penal, marque a alternativa 
INCORRETA: 
 
A. (     ) Na etapa do isolamento, deve-se evitar que se altere o estado das coisas, com o 

isolamento e preservação do ambiente imediato, mediato e relacionado aos 
vestígios e local de crime. 

B. (     ) A coleta dos vestígios deverá ser realizada preferencialmente por perito oficial, 
que dará o encaminhamento necessário para a central de custódia, mesmo 
quando for necessária a realização de exames complementares. 

C. (     ) Todo recipiente de acondicionamento de vestígio deverá ser selado com lacre, 
com numeração individualizada, de forma a garantir a inviolabilidade e a 
idoneidade do vestígio durante o transporte. 

D. (     ) O início da Cadeia de Custódia é definido pelos procedimentos periciais nos 
quais seja detectada a existência de vestígio. 

 
19ª QUESTÃO - Com base no Decreto-lei nº 667/1969, marque a alternativa 
INCORRETA: 
 

A. (     ) As Polícias Militares serão regidas por Regulamento Disciplinar redigido à 
semelhança do Regulamento Disciplinar do Exército e adaptado às condições 
especiais de cada Corporação.  

B. (     ) Ao pessoal das Polícias Militares, em serviço ativo, é vedado fazer parte de 
firmas comerciais de empresas industriais de qualquer natureza ou nelas exercer 
função ou emprego remunerados. 

C. (     ) O benefício da pensão militar é igual ao valor da remuneração do militar da ativa 
ou em inatividade. 

D. (     ) É proibido a elementos das Polícias Militares o comparecimento fardado, exceto 
em serviço, em manifestações de caráter político-partidário. 
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20ª QUESTÃO - Considerando o Decreto-lei nº 1.001/1969, que institui o Código Penal 
Militar, e o Decreto-lei nº 1.002/1969, que institui o Código de Processo Penal Militar, 
analise as seguintes afirmativas segundo sua veracidade e, a seguir, marque a alternativa 
CORRETA: 
  

I.  O recurso ao uso de armas só se justifica quando absolutamente necessário no caso 
de desobediência, resistência ou tentativa de fuga, ou para proteger a incolumidade 
do executor da prisão ou a de auxiliar seu. 

II. O militar da reserva ou reformado somente comete crime militar se o crime for 
cometido em lugar sujeito à administração militar, ou se a vítima for militar da ativa, 
assemelhado ou militar em formatura, ou durante o período de prontidão, vigilância, 
observação, exploração, exercício, acampamento, acantonamento ou manobras. 

III. Para verificar a possibilidade de haver sido a infração praticada de determinado 
modo, o encarregado do inquérito poderá proceder à reprodução simulada dos fatos, 
exigindo-se apenas que não contrarie a hierarquia, nem atente contra a disciplina 
militar.  

IV. A designação de escrivão para o inquérito caberá sempre à respectiva autoridade 
delegante, recaindo em Segundo ou Primeiro-Tenente, se o indiciado for Oficial, e 
em Sargento, Subtenente ou Suboficial, nos demais casos. O escrivão prestará 
compromisso de manter o sigilo do inquérito e de cumprir fielmente as 
determinações legais, no exercício da sua função. 

  

A. (     ) Duas afirmativas são verdadeiras. 
B. (     ) Nenhuma afirmativa é verdadeira.  
C. (     ) Apenas uma afirmativa é verdadeira. 
D. (     ) Apenas uma afirmativa é falsa. 
 

21ª QUESTÃO - São tipos penais expressamente previstos na Lei nº 9.605/1998, a 
chamada Lei dos Crimes Ambientais, EXCETO: 
 

A. (     ) Comercializar motosserra ou utilizá-la em florestas e nas demais formas de 
vegetação, sem licença ou registro da autoridade competente. 

B. (     ) Destruir, danificar, lesar ou maltratar, por qualquer modo ou meio, plantas de 
ornamentação de logradouros públicos ou em propriedade privada alheia. 

C. (     ) Fabricar, vender, transportar ou soltar balões que possam provocar incêndios 
nas florestas e demais formas de vegetação, em áreas urbanas ou qualquer tipo 
de assentamento humano. 

D. (     ) Matar espécime da fauna silvestre por ser nocivo, desde que assim 
caracterizado pelo órgão competente. 

 

22ª QUESTÃO - Considerando toda a legislação jurídica prevista no edital e, em especial, 
a Lei nº 9.455/1997, a ―Lei de Tortura‖, a Lei nº 8.429/1992, a ―Lei de improbidade 
administrativa‖ e a Lei nº 13.869/2019, a ―Lei de Abuso de Autoridade‖, assinale a 
alternativa CORRETA: 
 

A. (     ) Nas hipóteses legais de caracterização da improbidade administrativa, 
independentemente das sanções penais, civis e administrativas cabíveis, a 
condenação acarretará ainda a perda do cargo, função ou emprego público e a 
interdição para seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada no processo 
penal. 

B. (     ) São efeitos automáticos da condenação por crime de abuso de autoridade, 
independentemente de declaração na sentença: I - a prestação de serviços à 
comunidade ou a entidades públicas; e II - a suspensão do cargo, função ou do 
mandato, pelo prazo de 1 (um) a 6 (seis) meses, com a perda dos vencimentos e 
das vantagens. 
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C. (     ) O crime de tortura é inafiançável, imprescritível e insuscetível de graça ou 
anistia. 

D. (     ) Atendidos todos os requisitos legais, é crime de abuso de autoridade deixar de 
identificar-se ou identificar-se falsamente ao preso por ocasião de sua captura 
ou quando deva fazê-lo durante sua detenção ou prisão. 

 
23ª QUESTÃO - Considerando a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, 
assinale a alternativa INCORRETA: 
 

A. (     ) Não caberá habeas corpus em relação a punições disciplinares militares. 
B. (     ) Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem 

pública; aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em 
lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil. 

C. (     ) Ao policial militar é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, a não 
ser que, com a prevalência da atividade militar, ele seja profissional de saúde 
com profissão regulamentada e haja compatibilidade de horários. 

D. (     ) O militar, enquanto em serviço ativo, não pode estar filiado a partidos políticos. 
 
24ª QUESTÃO - NÃO é crime expressamente previsto na Lei nº 10.826/2003, o chamado 
Estatuto do Desarmamento: 
 

A. (     ) Omissão de cautela. 
B. (     ) Fabricar, vender, comercializar ou importar brinquedos, réplicas ou simulacros 

de armas de fogo, que com estas possam se confundir. 
C. (     ) Comércio ilegal de arma de fogo. 
D. (     ) Disparo de arma de fogo. 
 
25ª QUESTÃO - A respeito da Lei nº 11.343/2006, conhecida como Lei de Drogas, 

assinale a alternativa CORRETA: 
 

A. (     ) O perito que subscrever o laudo por ocasião da lavratura do auto de prisão em 
flagrante não poderá participar da elaboração do laudo definitivo. 

B. (     ) Tratando-se de conduta enquadrada como consumo pessoal, não se imporá 
prisão em flagrante, se o autor do fato assumir o compromisso legal de 
imediatamente comparecer ao juízo competente, lavrando-se termo 
circunstanciado e providenciando-se as requisições de todos os exames e 
perícias necessários. 

C. (     ) Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para 
consumo pessoal ou distribuição doméstica, sem objetivo de lucro, drogas sem 
autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será 
submetido às penas de: I - advertência sobre os efeitos das drogas; II - 
prestação de serviços à comunidade; III - medida educativa de comparecimento 
a programa ou curso educativo. 

D. (     ) Para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à 
natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em 
que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à 
conduta e aos antecedentes do agente. 

 
26ª QUESTÃO - De acordo com a Constituição do Estado de Minas Gerais de 1989, 

assinale a alternativa CORRETA: 
 
A. (     ) Os militares da mesma patente ou graduação perceberão os mesmos 

vencimentos e vantagens, excetuadas as provenientes de concursos ou tempo 
de efetivo serviço. 
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B. (     ) O militar somente perderá o posto, a patente ou a graduação se for julgado 
indigno da carreira militar ou com ela incompatível, por decisão do Tribunal de 
Justiça Militar, ou de tribunal especial, em tempo de guerra, e a lei especificará 
os casos de submissão ao processo e o rito deste. 

C. (     ) À Polícia Militar compete a polícia ostensiva de prevenção criminal, de 
segurança, de trânsito urbano e rodoviário, de florestas e de mananciais e as 
atividades relacionadas com a preservação e restauração da ordem pública, 
além da garantia do exercício do poder de polícia dos órgãos e entidades 
públicos, especialmente das áreas fazendária, sanitária, de proteção ambiental, 
de uso e ocupação do solo e de patrimônio cultural. 

D. (     ) A Polícia Militar, força pública estadual, auxiliar e reserva do Exército, é órgão 
permanente, organizado com base na hierarquia e na disciplina militares e 
sempre comandado por oficial da ativa do último posto. 

 
27ª QUESTÃO – Com base na Diretriz Geral para Emprego Operacional da Polícia 
Militar de Minas Gerais (DGEOp) nº 3.01.01/2019–CG, que regula o emprego 
operacional da Polícia Militar de Minas Gerais, assinale a alternativa INCORRETA: 
 
A. (   )  Um dos objetivos específicos da Diretriz é adequar o comportamento operacional 

da PMMG às disposições legais em vigor, alinhando a metodologia de atuação 
operacional e definindo estratégias pautadas na prevenção criminal, repressão 
qualificada, operações especiais e coordenação e controle das operações 
policiais. 

B. (   )  Apresenta a estrutura da PMMG dividida em três níveis decisórios: o nível de 
Direção Geral ou Estratégico, o nível de Direção Intermediária ou Tático e o nível 
de Execução. Os Batalhões e as Companhias Independentes da PMMG 
compõem o nível de Direção Tático e são responsáveis pelo cumprimento das 
diretrizes, ordens e instruções na execução da atividade-fim. 

C. (   )  O planejamento operacional pode ser empreendido pela combinação do objetivo, 
do diagnóstico e da estratégia. 

D. (   )  Identificação, Análise, Resposta e Avaliação são as quatro fases de um método 
analítico utilizado dentro da estratégia de policiamento orientado para o problema 
cujo objetivo principal é a adoção de medidas de caráter preventivo direcionado 
para diversas áreas que apresentam problemas recorrentes. 

 
28ª QUESTÃO – Considerando o que dispõe a Diretriz nº 8002.2/2020-CG, que 
estabelece parâmetros, organiza e disciplina a Gestão do Desempenho Operacional na 
Polícia Militar de Minas Gerais, assinale a alternativa INCORRETA: 
 
A. (   )  Enquanto 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, a Taxa Qualificada 
de Furtos (TQF) trata-se de indicador monitorado apenas pela PMMG. 

B. (   )  Por meio das operações policiais de Batida Policial (Y-07.001), Incursão em ZQC 
(Y-07.003), Cerco, Bloqueio e Interceptação (Y-07.004) e Ocupação de Pontos 
Críticos – ZQC (Y-07.005), verifica-se o indicador Repressão Qualificada da 
Violência (RQV). 

C. (   )  Dentre os indicadores estabelecidos para a Gestão do Desempenho Operacional 
na PMMG, os Indicadores de Ações Qualificadas objetivam aferir a efetividade ou 
o impacto das estratégias e ações desenvolvidas pelos órgãos de Defesa Social 
no combate à criminalidade em Minas Gerais. 
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D. (   )  As reuniões de Gestão do Desempenho Operacional obedecerão uma dinâmica 
específica para cada nível (Operacional, Tático e Estratégico), contudo, em todos 
os níveis, elas serão realizadas mensalmente.  

 
29ª QUESTÃO – Durante um turno de serviço de rotina, o Sargento Papa e o Cabo Mike, 
compondo a viatura 23725, precisam desencadear operações, realizar contatos 
comunitários e diversos outros afazeres que implicam no estacionamento e 
posicionamento da viatura e da guarnição policial. Considerando o que dispõe a 
Instrução nº 3.03.22/2017-CG, a qual versa sobre os Procedimentos básicos de 
estacionamento e posicionamento de viaturas e da guarnição policial militar, analise as 
assertivas abaixo: 
 
I. Ao deslocarem para fazerem um lanche na padaria Tio João, a qual não dispõe de 

estacionamento próprio, em virtude de não localizarem uma vaga para 
estacionarem em via pública, o Sargento Papa determinou ao Cabo Mike que 
estacionasse a viatura em cima do passeio, o que foi feito, permanecendo nessa 
situação enquanto realizavam o lanche no interior no estabelecimento, sem obstruir 
totalmente a referida área de circulação e, ainda, observando os princípios de 
segurança dos pedestres e demais usuários da via. 

II. Durante uma operação blitz a guarnição abordou um Fiat/ Pálio ocupado por uma 
família, ocasião em que foram constatadas algumas irregularidades que não 
implicavam na remoção do veículo. Percebendo que o Sargento Papa permanecia 
no interior da viatura há bastante tempo confeccionando os Autos de Infração de 
Trânsito, como forma de dar celeridade à abordagem e continuar com as 
fiscalizações, o Cabo Mike deslocou ao interior da viatura e iniciou concomitante 
com o Sargento, a confecção dos autos que estavam faltando, agindo de forma 
proativa e profissional em auxílio ao comandante da viatura. 

 

Estão INCORRETAS as condutas adotadas pela guarnição policial nas assertivas: 
 

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

 

III. Ao deslocarem para uma operação preventiva em local determinado pelo Cartão 
Programa, no qual foi identificado alto índice de roubos durante análise criminal 
realizada pela Seção de Planejamento Operacional da Unidade (P3), por motivos 
estruturais da via que não permitiam o posicionamento em via pública; visando 
desencadear a operação em local que realmente beneficiaria as pessoas que 
transitam pela região, o Sargento Papa determinou que o Cabo Mike posicionasse 
a viatura em cima do passeio, o que foi feito sem obstruir totalmente a referida área 
de circulação e, ainda, observando os princípios de segurança dos pedestres, dos 
demais usuários da via e da guarnição policial, a qual permaneceu ao lado da 
viatura atenta ao que ocorria nas adjacências. 

 Durante o turno de serviço, a guarnição policial, cumprindo o determinado no Cartão 
Programa, deslocou para um evento em um campo de futebol onde deveria realizar 
uma operação presença. No local, o Sargento Papa percebeu que as torcidas 
adversárias estavam com ânimos exaltados e trocando insultos. Visando garantir a 
ordem pública, como forma de potencializar o policiamento ostensivo e prevenir 
qualquer conflito, o graduado determinou ao Cabo Mike que posicionasse a viatura 
com giroflex ligado entre as duas torcidas, justamente no ponto de maior 
concentração dos torcedores. 

IV. 
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30ª QUESTÃO – Considerando o que dispõe a Resolução nº 4.827/2019, que dispõe 
sobre o Portfólio de Serviços da Polícia Militar de Minas Gerais, analise as assertivas 
abaixo e, a seguir, responda o que se pede: 
 

Estão INCORRETAS as assertivas: 
 

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

 
31ª QUESTÃO - Considerando o que dispõe a 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, assinale a alternativa INCORRETA: 
 
A. (   )  A atuação da Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica (PPVD), a qual visa a 

proteção da vítima desestimulando ações criminosas no ambiente familiar, 
consiste na primeira resposta de intervenção em ocorrências dessa natureza. 

B. (   )  O policial militar que compõe a Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica 
(PPVD) passa por um processo de seleção que se inicia com uma entrevista 
individual com a Comissão de Seleção, a qual é composta pelo Subcomandante, 
o Chefe da P/2, o Chefe da P/3 e o Oficial Psicólogo da UEOp.   

C. (   )  O Serviço de Prevenção à Violência Doméstica possui como um dos objetivos 
propiciar um atendimento mais humanizado à mulher vítima de violência 
doméstica e familiar. Uma vez inserida no Serviço, o desligamento ocorrerá de 
duas maneiras: por solicitação da vítima e por não cumprimento das orientações 
repassadas pela PPVD. 

D. (   )  Quando, durante o acompanhamento do caso, o autor for preso e não existir 
riscos para a integridade da ofendida, o caso deverá ser encerrado e ela deverá 
ser orientada exaustivamente acerca das providências a serem adotadas diante 
de novos fatos. 

 
32ª QUESTÃO – De acordo com a Diretriz para a Produção de Serviços de Segurança 
Pública nº 3.01.09/2018-CG, que regula a atuação da PMMG segundo a filosofia dos 
Direitos Humanos, analise as assertivas abaixo e, na sequência, responda o que se pede: 

I.  A ativação e desativação de serviços classificados como essenciais contidos no 
Portfólio da PMMG, ficará a cargo do Comandante da Unidade de Execução 
Operacional (UEOp), devendo a Unidade de Direção Intermediária (UDI) cientificar 
através de mensagem via Painel Administrativo ―PA‖, o nível estratégico e a DAOp. 

II.  A Base Comunitária é um serviço da PMMG que tem como objetivo reduzir o crime e 
a desordem pública em sua área de atuação, além de contribuir para melhorar a 
sensação de segurança e respectiva qualidade de vida da comunidade local, 
podendo ser Fixa, Móvel ou de Segurança Comunitária, sendo esta última 
empregada após criteriosa avaliação do comando da UEOp, onde haja necessidade 
ocasional ou transitória, ainda que periódica. 

III.  O Grupo Especial de Policiamento em Áreas de Risco - GEPAR e o  Programa 
Educacional de Resistência às Drogas - PROERD são serviços prestados pela 
PMMG classificados como essenciais. 

IV.  Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica (PPVD) – consiste em guarnição 
constituída por dois policiais militares, sendo que um deles, obrigatoriamente, será 
uma policial militar feminina. 
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Estão INCORRETAS as assertivas: 
 

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

 
33ª QUESTÃO – Considerando o que dispõe a Instrução nº 3.03.21/2017-CG, 2ª Edição 
Revisada, que regula o emprego das Bases de Segurança Comunitária, analise as 
assertivas abaixo e, na sequência, responda o que se pede: 
 

I. As Bases de Segurança Comunitária serão empregadas diariamente, em turno 
único, de 14h00min a 23h30min. Avaliada a necessidade local e havendo recursos 
humanos e logísticos suficientes, o período de emprego da Base poderá ser 
estendido para mais de um turno de serviço, mediante autorização do respectivo 
Comandante da Região, após encaminhamento da demanda à P3 da RPM. 

II. Durante o turno de serviço, enquanto não houver atendimento ao público, um militar 
da Base de Segurança Comunitária permanecerá no monitoramento das câmeras e 
o outro ficará postado no lado externo do veículo, de modo a prevenir e inibir a 
prática criminosa pela presença ostensiva, demonstrando disponibilidade e 
acessibilidade à comunidade. Caso o monitoramento por câmeras não esteja 
disponível, ambos militares deverão permanecer na parte externa do veículo. 

III. As Bases de Segurança Comunitária, fixas em cada setor, atuarão no modelo 
territorial e também como mobilizador junto ao Comandante de Setor e Comandante 
de Companhia, para suplementação num eventual emprego de efetivo no modelo 
supraterritorial. 

IV. Os locais de instalação das Bases de Segurança serão definidos pelo Comandante 
da Região em conjunto com os Batalhões em observância a aspectos técnicos, 
dentre eles: características socioeconômicas, demográficas, culturais e geográficas 
da localidade; incidência criminal; concentração de estabelecimentos comerciais/ 
bancários (potencialmente suscetíveis a crimes contra o patrimônio); público alvo; 
demanda por serviços da PMMG; e a demanda por registros de ocorrências. 

 

I.  A PMMG possui um papel determinante para o exercício dos direitos individuais, pois 
é a primeira Instituição que garante a existência e o usufruto dos direitos humanos, 
sendo que sua maior contribuição como garantidora dos direitos humanos dos 
cidadãos é materializada exclusivamente nas ações sociais e participação em 
programas educacionais em comunidades que permitem a aproximação das pessoas 
mais vulneráveis. 

II.  Um dos instrumentos disponíveis para conter e coibir os agentes de práticas 
delituosas é o uso da força policial, a qual será utilizada mediante avaliação 
criteriosa, com o objetivo de pautar as ações de maneira legal, técnica e 
profissional, como é preconizado na formação profissional inicial e continuada, bem 
como nas doutrinas técnico/profissionais disponíveis no acervo institucional da 
PMMG. 

III.  Os eixos temáticos são um conjunto de temas instituídos pela PMMG que norteiam 
o planejamento e os objetivos de atuação da Instituição em relação à filosofia de 
Direitos Humanos, são eles: Educação, Grupos Vulneráveis, Minorias e Vítimas, 
Política Interna de Direitos Humanos e Integração com outros Órgãos e Entidades. 

IV.  Os Direitos Humanos Derrogáveis são aqueles que não podem ser abolidos, 
anulados ou invalidados, mas podem ser limitados ou restritos de acordo com as 
circunstâncias. 
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Estão CORRETAS as assertivas:  
 

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

34ª QUESTÃO - Sobre a Nota Técnica nº 1.7/ 2018 – DAOp, a qual traz orientações 
operacionais face à prática do inciso II do art. 161 do Código Penal Brasileiro (Esbulho 
Possessório), enumere a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, ao final, responda o que se 
pede. 
 

1. Mecanismo processual que visa proteger 
preventivamente a posse que está sofrendo ameaça 
de ser molestada ou sob iminência de sofrê-la.  

(   ) Esbulho Possessório 

2. É cabível ao possuidor que visa recuperar o exercício 
dos direitos perante o imóvel do qual detinha a 
posse.  

(   ) Turbação 

3. É a retirada forçada do bem de seu legítimo 
possuidor, que pode se dar violenta ou 
clandestinamente. 

(   ) Interdito proibitório 

4. É a concessão da aquisição da posse a alguém pela 
via judicial. 

(   ) Reintegração de posse 

5. É todo fato ou ato impeditivo do livre exercício da 
posse de um bem pelo seu possuidor. 

(   ) Imissão na posse 

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

 

A. (   )  5, 3, 4, 2, 1. 
B. (   )  3, 5, 2, 4, 1. 
C. (   )  2, 3, 1, 5, 4. 
D. (   )  3, 5, 1, 2, 4. 
 
35ª QUESTÃO – Considerando o que dispõe os Manuais Técnico-Profissional 
3.04.03/20-CG (MTP 03) – Blitz Policial e 3.04.04/20-CG (MTP 04) – Abordagem a 
veículo, analise as assertivas abaixo: 
 

I. Durante uma abordagem a veículos, o policial militar deve observar os princípios do 
pensamento tático, mapeando o local da intervenção em função da avaliação de 
riscos. 

II. Quanto à classificação por tipos, as operações blitz classificam-se em educativa, 
preventiva e repressiva. 

III. Considerando as áreas de abordagem a veículos, podemos dizer que a área de 
contenção é o espaço definido pelos policiais militares para onde os abordados 
serão encaminhados enquanto aguardam consultas de dados, dos demais 
ocupantes do veículo, vistorias, entre outros. 

 

IV. 
 

Durante a realização de uma blitz, em situações de fuga, a operação será mantida 
no local e um integrante da equipe deverá repassar as informações ao COPOM ou 
correspondente, preferencialmente via rede-rádio, sobre o ocorrido, transmitindo os 
dados (local, características do veículo/ocupantes e rota de deslocamento), para fins 
de rastreamento e abordagem, com maior segurança, por outras guarnições PM. O 
efetivo da blitz nunca poderá deslocar em perseguição ao veículo evasor. 
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Estão CORRETAS as assertivas: 
 

A. (   )  I, apenas. 
B. (   )  I e II, apenas. 
C. (   )  III e IV, apenas. 
D. (   )  Todas as assertivas estão corretas. 
 
36ª QUESTÃO – Considerando o que dispõe a Diretriz 3.01.10/2019-CG, que norteia a 
atuação da Polícia Militar de Minas Gerais segundo a Filosofia de Polícia Comunitária, 
bem como a Instrução 3.03.11/2016–CG, que regula a implantação da Rede de Proteção 
Preventiva nas comunidades do Estado de Minas Gerais, analise as assertivas abaixo: 
 

I. Autonomia e a Criatividade, um dos princípios da Doutrina de Polícia Comunitária na 
PMMG, devido a desconcentração do comando, permite que o policial militar seja a 
primeira referência da comunidade para a solução das demandas de segurança 
pública e estimulará maior responsabilização pela comunidade a qual esteja 
vinculado. 

II. A PMMG também adota como princípio da Doutrina de Polícia Comunitária o foco na 
resolução de problemas, o qual possui foco exclusivo em resolver problemas de 
crimes ocorridos em determinada região. 

III. Um dos objetivos específicos da Rede de Proteção Preventiva é criar nos cidadãos o 
sentimento de participação solidária e voluntária, de forma que cada pessoa 
envolvida na rede de proteção passe a agir como uma ―câmera viva‖, 
compartilhando informações referentes à segurança pública com a Polícia Militar e 
demais órgãos pertinentes. 

IV. Durante a primeira reunião de Sistematização da Rede de Proteção Preventiva, na 
qual ocorre a implementação efetiva da Rede, deverá ser estabelecido qual pessoa 
será o representante da Rede de Proteção Preventiva a participar junto com o gestor 
da Polícia Militar, podendo haver mais de uma pessoa, a fim de atuar como 
facilitador da comunicação, promover a integração entre os envolvidos, colocando 
em prática os pressupostos e princípios da atividade. Torna-se importante verificar a 
idoneidade desse representante, a fim de estabelecer a parceria com pessoas 
ordeiras. 

 
Estão INCORRETAS as assertivas: 

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

37ª QUESTÃO – Com base na Instrução 3.03.24/2018–CG, que regula a atuação do 
primeiro interventor em ocorrências de incidentes críticos de segurança pública de 
natureza policial, assinale a única alternativa CORRETA: 

 
A. (   )  O profissional de segurança que se depara inicialmente com um incidente crítico 

de segurança de natureza policial é denominado Controlador do Incidente. 
B. (   )  O comandante da cena de ação será um oficial da Unidade Especializada/ BOPE 

em virtude do seu conhecimento técnico e profundo quanto às alternativas táticas 
e as peculiaridades da intervenção.  
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C. (   )  O perímetro tático mediato é o cordão de isolamento que circunda o ponto crítico 
e somente podem permanecer no interior o perpetrador do incidente crítico, o 
refém ou o suicida e os policiais integrantes das equipes táticas de resposta 
imediata do BOPE. 

D. (   )  Para intervenção em um incidente crítico de segurança pública de natureza 
policial exige-se a capacitação técnica do policial militar, uma logística apropriada 
e protocolos operacionais. 
 

38ª QUESTÃO – Em relação ao Manual Técnico-Profissional 3.04.05/2020-CG (MTP 
05) – Escoltas Policiais e Conduções Diversas, marque a alternativa CORRETA:   

 

A. (    ) Não é recomendável que se tenha uma viatura com a função de atuar em 
situações adversas, como, por exemplo, atropelamento de transeunte. Tal medida 
impedirá, em situações complexas, que o comboio prossiga na atividade 
planejada. 

B. (    ) Para a efetividade no desenvolvimento das atividades de escolta, faz-se 
necessário a definição de funções e atribuições para os participantes. A função de 
Pontas/ Batedores, não faz parte do comboio, sendo realizada por motocicletas 
destinadas a dar fluidez à escolta propiciando trânsito livre. 

C. (    ) Escolta Ordinária é aquela solicitada com antecedência pela autoridade 
competente e, dessa forma, exige planejamento específico no que se refere aos 
recursos logísticos e humanos empregados. Para esse tipo de escolta, será 
obrigatória a confecção de Ordem de Serviço ou outro documento concernente, a 
cargo da Seção de Emprego Operacional competente. A escolta deve ser 
executada, obrigatoriamente, por policiais pertencentes às Unidades 
Especializadas.  

D. (    ) Escolta Extraordinária é aquela que, pelas informações previamente obtidas, seja 
pela Atividade de Inteligência, por qualquer fonte confiável, ou mesmo pelo clamor 
público, represente um alto risco para os policiais e para o(s) escoltado(s). Essa 
atividade deverá, preferencialmente, ser executada por uma Unidade 
Especializada, analisando a necessidade e conveniência de apoio da Seção de 
Inteligência. 
 

39ª QUESTÃO – Considerando o que dispõe o Manual Técnico-Profissional 
3.04.01/2020-CG (MTP 01) – Intervenção Policial, Processo de Comunicação e Uso 
da Força, analise as assertivas abaixo: 
 

I. Entende-se por uso diferenciado da força o resultado escalonado das possibilidades 
da ação policial militar, diante de uma potencial ameaça a ser controlada. Essas 
variações de níveis podem ser entendidas desde a simples presença e postura 
correta do policial militar (devidamente fardado, armado e equipado) em uma 
intervenção, bem como o emprego de Instrumentos de Menor Potencial Ofensivo 
(IMPO) e, em casos extremos, o disparo de armas de fogo. Os níveis são divididos 
em Primário, Secundário e Terciário. Cabe ao policial militar obedecer a ordem de 
intervenção para que sua atuação ocorra de forma progressiva e impessoal. 

II. O deslocamento com a arma de fogo na posição 4 (pronta resposta), possibilita ao 
policial militar verbalizar, monitorar pontos quentes e iniciar os disparos de defesa 
caso seja necessário. 

III. Uma das formas da comunicação é a verbalização, elemento fundamental para as 
intervenções policial-militar nas diversas interações com o público, a qual significa 
exprimir algo na forma de palavras. As teorias de comunicação trazem que uma 
informação eficaz, possui, dentre outras, duas características fundamentais: clareza 
e persuasão. 
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IV. Quando um policial militar dispara sua arma de fogo no exercício das suas 
atividades, como último recurso na escala de uso diferenciado da força, não o faz 
para advertir, assustar, intimidar ou ferir um agressor. Dessa forma, o 
comportamento do policial militar não será de reação e sim, como regra, de ação 
para repelir uma injusta agressão, o que evidencia o propósito de defesa, 
consolidando como lícita a sua conduta. 

 

Estão INCORRETAS as assertivas: 
 

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

40ª QUESTÃO – O 3º Sgt PM Lobão, recém-formado no Curso de Formação de 
Sargentos, foi classificado como comandante da fração destacada na cidade São João do 
Lugar Nenhum, substituindo o 2º Sgt PM Coelho. Eis que às 03h da manhã, em seu 
segundo dia como comandante da mencionada fração, criminosos pertencentes a uma 
quadrilha especializada em ataques a agências financeiras deram início a explosão de 
caixas eletrônicos na única agência bancária local. Levando em consideração a Instrução 
nº 3.03.23/2017-CG, de 28/12/2017 – Procedimentos operacionais em ocorrências de 
ataques a agências bancárias e similares, bem como o Manual Técnico-Profissional 
3.04.02/2020-CG (MTP 02) – Abordagem a Pessoas, marque a alternativa CORRETA:   

 

A. (   )  O principal objetivo a ser considerado, na fase incidental, pelo 3º Sgt PM Lobão é 
de garantir que os criminosos saiam o mais rápido possível do perímetro urbano, 
evitando o confronto, com a finalidade de prevenir o surgimento de vítimas 
inocentes. 

B. (   )  Dentro do Plano de Defesa Territorial, o Plano de Contingência é o plano mais 
adequado para criar a sistematização das ações voltadas à fase repressiva. 
Dessa forma, é preciso que o 3º Sgt PM Lobão dê prioridade na construção do 
referido plano assim que tome ciência do ataque. 

C. (   )  O 3º Sgt PM Lobão tem a autonomia para incrementar ao POP (Procedimento 
Operacional Padrão) ações não convencionais conforme a realidade, as 
circunstâncias e fatores locais. 

D. (   )  Caso o 3º Sgt PM Lobão, juntamente com sua guarnição composta pelo Sd PM 
Altivo e Cb PM Vigilante, depare com parte dos criminosos entrando em uma área 
de mata, deverá identificar o ponto de entrada dos infratores a fim de informar o 
local onde irão realizar a incursão para otimizar os esforços e não serem 
confundidos com os marginais pelas outras equipes que chegarem 
posteriormente. 
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INSTRUÇÕES PARA REALIZAÇÃO DA PROVA DE REDAÇÃO 
 

 
1. Leia o fragmento abaixo para desenvolver a proposta de redação. 
 
“O que sustento, então, é que as tarefas de policiamento precisam ser concebidas de forma a 
libertá-las completamente do amadorismo. Para que seja possível pensar no policiamento como 
uma profissão, entretanto, será necessário que um conhecimento específico sobre segurança 
pública, exposto às regras da produção científica, seja sistematizado, transmitido e renovado em 
ambiente acadêmico. Apenas um processo desse tipo pode, a rigor, formar profissionais de 
polícia. Assim como a arte de curar – que é muito anterior às profissões da área de saúde – só se 
emancipou das crendices e superstições através dos protocolos do saber científico, também a arte 
de proteger as pessoas, prevenir o crime e responsabilizar os transgressores deve se emancipar 
do “pensamento mágico” e da influência de uma subcultura que só têm perpetuado a ineficiência. 
Tudo isso implica, como parece óbvio, a remuneração do trabalho policial ter a mesma 
importância da remuneração dos médicos e demais profissionais de saúde pública, providência 
sem a qual não será possível recrutar pessoas mais preparadas.” 
 
(ROLIM, Marcos. A síndrome da rainha vermelha. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editora, 2006, p. 97) 

 
2. Tendo em vista o fragmento apresentado e suas informações, redija um texto dissertativo-
argumentativo, sobre o tema: “Como a ciência pode aprimorar a atividade policial militar?”. 
3. Em sua dissertação procure ter claro, antes de começar a escrever, o que você pensa sobre o 
assunto.  
4. Escreva seu texto numa linguagem impessoal, defendendo sua ideia por meio de uma análise 
com argumentos sólidos e consistentes, não apenas ―achando‖ alguma coisa sobre o assunto.  
5. Um bom texto é aquele que requer leitura sem esforço, e não aquele de difícil compreensão – 
embora, com frequência, seja necessário um grande esforço da parte de quem escreve para 
conseguir tal efeito.  
6. Respeite as regras gramaticais e ordene os pensamentos em uma sequência metódica e lógica, 
transformando-os em palavras claras e expressivas, evitando que o leitor tenha que se esforçar 
para decifrá-las.  
7. DÊ UM TÍTULO À SUA DISSERTAÇÃO, escrevendo-o no local apropriado do impresso para a 
produção da redação.  
8. Desenvolva a sua dissertação no máximo em 30 (trinta) linhas e no mínimo em 120 (cento e 
vinte) palavras.  
9. O valor da redação é de 100 (cem) pontos.  
10. Use caneta esferográfica com tinta azul ou preta.  
11. Você pode escrever com letra cursiva ou de fôrma. Qualquer que seja sua opção 
DIFERENCIE AS LETRAS MAIÚSCULAS DAS MINÚSCULAS.  
12. Será atribuída nota zero à redação: 
a) cujo conteúdo versar sobre tema diverso do estabelecido;  
b) que fuja da tipologia, tema e proposta da redação; 
c) considerada ilegível ou desenvolvida em forma de desenhos, números, versos,   espaçamento 
excessivo entre letras, palavras e parágrafos, bem como em códigos alheios à língua portuguesa 
escrita ou em idioma diverso do Português;  
d) que não for redigida com caneta de tinta azul ou preta; 
e) cujo texto seja, no todo ou em parte, cópia, transcrição ou plágio de outro autor;  
f) que apresentar qualquer escrita, sinal, marca ou símbolo que possibilite a identificação do 
candidato. 
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Corte aqui 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RASCUNHO – GABARITO DO CANDIDATO 
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