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PROVA DO EXAME DE APTIDÃO PROFISSIONAL (EAP) PARA 

OS PRIMEIROS SARGENTOS DO QPPM E QPE PARA O ANO DE 2020. 
 

EAP/2020 
(Edital DRH/CRS n. 03/2020, de 09 de março de 2020). 

 

Conhecimentos Profissionais. 
 

NOME:   _____________________________________________________________________. 

CPF: ________________________________ IDENTIDADE: ___________________________. 

CIDADE PROVA: ______________________________________SALA: __________________. 

ESCOLA: ____________________________________________________________________. 

 

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, contendo 40 (quarenta) questões, valendo 2,5 (dois e meio) 

pontos cada e valor total de 100 (cem) pontos. 

4. Para cada questão existe somente uma resposta correta. 

5. 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. 

6. Não será admitido qualquer tipo de rasura na folha de respostas. As questões 

rasuradas ou em branco ou com dupla marcação serão consideradas nulas para o 

candidato.  

7. O tempo máximo permitido para a realização da prova será de 03 (três) horas, 

incluindo o preenchimento da folha de respostas. 

8. É proibido o porte, a posse de aparelhos e equipamentos eletrônicos, computadores, 

máquinas calculadoras, telefones celulares, relógios de qualquer tipo, alarmes de 

veículos, chaves ou outros similares. 

9. Iniciada a prova, o tempo mínimo de sigilo está fixado em 01h (uma hora), ou seja, de 

08h30min às 09he 30min. O candidato somente poderá deixar a sala de prova e a 

esta retornar para uso de sanitários ou bebedouros (respeitadas as regras de controle 

e prevenção da COVID-19) e, ainda assim, somente no intervalo de tempo abrangido 

dentro da segunda hora de realização das provas, ou seja, das 09h31min às 

10h30min, e devidamente acompanhados por fiscal do concurso 

10. Ao final da prova, entregue ao aplicador a folha de respostas da prova objetiva 

devidamente preenchida, conferida e assinada. 
 

 
 

_____________________________________________________________ 

Assinatura do Candidato 
 

 

 

 

                  

 
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 

CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 
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1ª QUESTÃO – A Sogra de um Cabo PM faleceu. Assim, considerando o contido na Lei 

Estadual n. 5.301/1969 - Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais, qual a 

alternativa CORRETA no que se refere aos dias de dispensa de serviço aos quais o 

militar tem direito: 

 

A .(    ) O Cabo PM tem direito a 8 (oito) dias de dispensa de serviço.  

B .(    ) O Cabo PM tem direito a 5 (cinco) dias de dispensa de serviço.  

C .(    ) O Cabo PM tem direito a 10 (dez) dias de dispensa de serviço. 

D .(    )  Neste caso, o Cabo PM não faz jus a dispensa de serviço. 

 

 

 

2ª QUESTÃO – Um 3º Sargento PM, réu em um processo na Justiça Comum Federal, foi 

requisitado para comparecer em uma audiência. Neste caso e com base nas previsões 

normativas da Instrução Conjunta de Corregedorias n. 01/2014 que estabelece 

padronização sobre as atividades administrativas e disciplinares no âmbito da PMMG e 

CBMMG, marque a alternativa CORRETA: 

 

A. (    ) O 3º Sargento PM deverá comparecer à audiência com o uniforme da atividade. 

B. (    ) O 3º Sargento PM deverá comparecer à audiência em trajes civis. 

C. (    ) O 3º Sargento PM deverá comparecer à audiência com o uniforme de cerimônia.  

D. (    ) O 3º Sargento PM deverá comparecer à audiência com o uniforme C1 conforme 

RUIPM.  

 

 

 

3ª QUESTÃO – Com base nas previsões normativas da Lei Estadual n. 14.310/2002 - 

Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais, marque a 

alternativa CORRETA que conceitua a sanção de repreensão: 

 

A. (    ) A repreensão consiste em uma admoestação verbal ao transgressor.  

B. (    ) A repreensão consiste em uma censura formal ao transgressor. 

C. (    ) A repreensão consiste em uma interrupção temporária do exercício do cargo, 

encargo ou função.  

D. (    ) A repreensão consiste no desligamento de militar da ativa dos quadros da IME. 
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4ª QUESTÃO – Observe    a    imagem    abaixo   de   determinada  Base  de    

Segurança Comunitária:  

 

 

 
Extraída de: https://tribunademinas.com.br/noticias/cidade/27-09-2018/pm-inicia-policiamento-com-bases-de-seguranca-

comunitaria.html Acesso em: 09/06/20. 

 

 

Considerando a imagem acima e o previsto na Instrução n. 3.03.21/2017 - CG, de 

20/08/18 - Base de Segurança Comunitária, 2º Edição revisada marque a alternativa 

CORRETA: 

 
 

A. (    ) Os militares que atuam nas Bases de Segurança Comunitária possuem jornada 

de trabalho distinta das normas da PMMG que dispõem sobre a jornada de 

trabalho na Polícia Militar. 

B. (    ) A Base de Segurança Comunitária retratada na imagem está com seu efetivo 

completo. 

C. (    ) A Base de Segurança Comunitária retratada na imagem, em que pese estar com 

quatro militares, poderia estar em funcionamento com apenas três militares.  

D. (    ) É vedado o funcionamento da Base de Segurança Comunitária por mais de um 

turno de serviço. 
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5ª QUESTÃO – Durante uma conversa sobre prazos de processos e procedimentos 

administrativos um 3º Sargento PM disse que o prazo para concluir uma Sindicância 

Administrativa Disciplinar é de 30 (trinta) dias corridos. Respondendo ao 3º Sargento PM, 

o outro interlocutor, um Cabo PM, afirmou que o prazo é o mesmo para o Processo de 

Comunicação Disciplinar. Ao ouvir a conversa, um Soldado PM que estava próximo, disse 

ao Cabo PM que o prazo para concluir o Processo de Comunicação Disciplinar é de 15 

(quinze) dias corridos. Considerando as afirmações dos militares e com base nas 

previsões normativas da Resolução Conjunta n. 4.220/2012 - Manual de Processos e 

Procedimentos Administrativos das Instituições Militares do Estado de Minas Gerais, 

marque a alternativa CORRETA: 

 

A. (    ) O 3º Sargento PM e o Soldado PM estão corretos em suas afirmações.  

B. (    ) Os três militares estão errados em afirmações. 

C. (    ) O Soldado PM está errado em sua afirmação.  

D. (    ) Apenas o Cabo PM está correto em sua afirmação.  

 
6ª QUESTÃO – Ao assistir uma reportagem na TV, um cidadão ouviu o repórter dizer 

sobre um dos serviços da PMMG e que este serviço seria o de maior proximidade com a 

comunidade, com vistas a prevenir e inibir a prática criminosa pela presença ostensiva. 

Desta forma, com base no previsto na Resolução n. 4.827/2019 – CG, que dispõe sobre o 

Portfólio de Serviços da Polícia Militar de Minas Gerais, marque a alternativa CORRETA 

que corresponde a qual serviço da PMMG o repórter se referia:  

 

A. (    ) Base de Segurança Comunitária (BSC). 

B. (    ) Grupo Especial de Policiamento em Área de Risco (GEPAR).  

C. (    ) Radiopatrulha (RP). 

D. (    ) Patrulha a pé (PA). 

 
7ª QUESTÃO – Um Cabo PM estava redigindo um REDS-TC quando teve dúvidas sobre 

o destinatário do registro. Desta forma, considerando o previsto na Resolução n. 

4.745/2018 – CG, que dispõe sobre os procedimentos operacionais para lavratura do 

Termo Circunstanciado de Ocorrências (TCO) pela Polícia Militar de Minas Gerais, 

marque a alternativa CORRETA que corresponde ao destinatário do REDS-TC:  

 

A. (    ) O REDS-TC, em regra, terá como destinatário o Comandante do Militar. 

B. (    ) O REDS-TC, em regra, terá como destinatário o Juiz de Direito do JECrim ou 

correspondente. 

C. (    ) O REDS-TC, em regra, terá como destinatário o Delegado de Polícia Civil da 

Comarca.  

D. (    ) O REDS-TC, em regra, terá como destinatário o Promotor do Ministério Público. 
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8ª QUESTÃO – Dois comerciantes, vizinhos e amigos entre si, conversavam na porta dos 

respectivos estabelecimentos. Um deles, dono de um bar afirmou que não permite a 

entrada de homossexuais em seu estabelecimento. O outro comerciante, dono de um 

restaurante, por sua vez, respondeu que essa conduta poderia levar até a interdição do 

bar conforme a Lei Estadual n. 14.170/2002, que determina a imposição de sanções a 

pessoa jurídica por ato discriminatório praticado contra pessoa em virtude de sua 

orientação sexual. O dono do bar, ainda rebateu dizendo que as únicas penalidades desta 

lei são advertência e multa. Desta forma e considerando a norma citada pelo dono do 

restaurante, marque a alternativa CORRETA:  

 

A. (    ) O dono do bar está correto quanto as penalidades. 

B. (    ) Nenhuma das penalidades citadas pelos comerciantes está prevista na norma em 

discursão. 

C. (    ) O dono do restaurante está correto quanto a penalidade. 

D. (    ) A única penalidade aplicável a pessoas jurídicas prevista na norma é a 

suspensão do funcionamento. 
 

 

9ª QUESTÃO – Sobre a expedição e controle das credenciais de estacionamento para 

estacionamento de veículos particulares no interior do aquartelamento, com base na 

Instrução n. 3.03.22/2017 – CG, procedimentos básicos de estacionamento e 

posicionamento de viaturas e da guarnição policial militar marque a alternativa 

CORRETA:  

 

A. (    ) A Seção de Inteligência da Unidade/Fração deverá expedir e controlar as 

credenciais de estacionamento. 

B. (    ) O Corpo da Guarda da Unidade/Fração deverá expedir e controlar as credenciais 

de estacionamento. 

C. (    ) A Seção Administrativa da Unidade/Fração deverá expedir e controlar as 

credenciais de estacionamento. 

D. (    ) A Seção de Transportes da Unidade/Fração deverá expedir e controlar as 

credenciais de estacionamento. 

 

 

10ª QUESTÃO – Sobre o Processo Administrativo Disciplinar, observando o previsto na 

Lei Estadual n. 14.310/2002 - Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de 

Minas Gerais, marque a alternativa CORRETA:  

 

A. (    ) Será submetido a Processo Administrativo Disciplinar o militar, com no mínimo 3 

anos de efetivo serviço, que vier a cometer nova falta grave se classificado no 

conceito “C”, ou praticar ato que afete a honra pessoal ou decoro da classe, 

independente do conceito em que estiver classificado. 

B. (    ) Será submetido a Processo Administrativo Disciplinar o militar, com no mínimo 3 

anos de efetivo serviço, que vier a cometer nova falta grave independente do 

conceito, ou praticar ato que afete a honra pessoal ou decoro da classe estando 

classificado no conceito “B”. 
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C. (    ) Será submetido a Processo Administrativo Disciplinar o militar estável, que vier a 

cometer nova falta grave independente do conceito, ou praticar ato que afete a 

honra pessoal ou decoro da classe estando classificado no conceito “C”. 

D. (    ) Será submetido a Processo Administrativo Disciplinar o militar, com no mínimo 2 

anos de efetivo serviço, que vier a cometer nova falta grave se classificado no 

conceito “C”, ou que tenha sido condenado na Justiça Militar por crime doloso 

contra a vida. 
 

11ª QUESTÃO – Considerando o que prevê a Constituição Federal de 1988, marque a 

opção CORRETA: 
 

A. (   ) Ninguém será considerando culpado até que haja uma decisão judicial que lhe 

seja desfavorável.  

B. (   ) Constitui crime inafiançável e imprescritível, o terrorismo, a tortura e a ação de 

grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado 

Democrático. 

C. (   ) É possível a prisão de um policial militar, pela prática de um crime, mesmo que 

não esteja em flagrante e que não haja um mandado de prisão expedido pelo 

juiz competente, devendo, nesse caso, o crime praticado ser propriamente 

militar. 

D. (   ) Os crimes militares são insuscetíveis de liberdade provisória. 
 

 

12ª QUESTÃO – A respeito da competência criminal da Justiça Militar Estadual, marque a 

opção CORRETA: 
 

A. (   ) Em se tratando de crime militar doloso contra a vida, resta subtraída a 

competência da Justiça Militar estadual para o processo e julgamento, devendo 

o feito ser encaminhado para a Justiça Comum. 

B. (   ) A competência criminal, no 1º grau de jurisdição, será dos respectivos 

conselhos, não havendo que se perquirir se a vítima é civil ou não e, o conselho 

será sempre presidido por um juiz civil (juiz de direito do juízo militar). 

C. (   ) Em se tratando de crime doloso contra a vida, sendo autor e vítima militares, a 

competência será da Justiça Militar estadual e, nesse caso, deverá ser instalado 

o Tribunal do Júri na referida Justiça, para fins de processo e julgamento do fato 

criminoso. 

D. (   ) A competência criminal, no 1º grau de jurisdição, será do juiz singular, quando a 

vítima for civil e, dos conselhos de justiça, nos demais casos. 
 

13ª QUESTÃO – Analise as assertivas abaixo e, a seguir, marque a alternativa 

CORRETA: 

  

I -  A Constituição do Estado de Minas Gerais de 1989 define como atribuição da Polícia 

Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, a função de polícia judiciária militar. 

II -  A função de polícia judiciária exercidas pela Polícia Civil é residual, ou seja, cabe a 

ela apurar as infrações penais, exceto as militares e aquelas de competência da 

União. 
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III -  No que tange às provas relacionadas à prática do crime, tem-se que a denominada 

“cadeia de custódia” se inicia com a preservação do local de crime ou com 

procedimentos policiais ou periciais nos quais seja detectada a existência de 

vestígio. 

IV -  Em se tratando de Inquérito Policial Militar (IPM) que tem por fim investigar fatos 

relacionados ao uso da força letal, praticado por um 2º Sargento PM, no exercício de 

suas funções, o investigado deverá ser citado da instauração do IPM, podendo 

constituir defensor no prazo de 48 horas. 

V -  Para que haja o crime de abuso de autoridade, as condutas definidas em lei 

precisam ser praticadas pelo agente com a finalidade específica de prejudicar 

outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou, ainda, por mero capricho ou 

satisfação pessoal.   
 

A. (   ) Apenas as assertivas I e V são verdadeiras. 

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

C. (   ) Apenas as assertivas III e IV são falsas. 

D. (   ) As assertivas III e V são verdadeiras. 

 

14ª QUESTÃO – No que se refere à prisão, marque a opção CORRETA: 

 

A. (   ) O militar preso em flagrante delito, após a lavratura dos procedimentos legais, 

poderá ser recolhido a quartel da instituição a que pertencer, a critério da 

autoridade judiciária, ouvido o Ministério Público. 

B. (   ) Concluído o auto de prisão em flagrante, tem-se que a ausência de motivação 

idônea para a não realização da audiência de custódia, ensejará, dentre outras, 

a ilegalidade da prisão, que deverá ser relaxada pela autoridade competente, 

sem prejuízo da imediata possibilidade de decretação da prisão preventiva. 

C. (   ) Concluído o auto de prisão em flagrante, tem-se que a ausência de motivação 

idônea para a não realização da audiência de custódia, ensejará, dentre outras, 

a ilegalidade da prisão, que deverá ser relaxada pela autoridade competente, 

sendo vedada, portanto, em face da ilegalidade, a decretação da prisão 

preventiva. 

D. (   ) O militar preso em flagrante delito, após a lavratura dos procedimentos legais, 

será recolhido a quartel da instituição a que pertencer, desde que cuide-se de 

crime militar. 

 

15ª QUESTÃO – Constitui pena restritiva de direitos, substitutiva da privativa de 

liberdade, em se tratando de condenação de um policial militar pelo crime de abuso de 

autoridade: 
 

A. (   ) Perda do cargo, do mandato ou da função pública. 

B. (   ) Suspensão do exercício do cargo ou da função, pelo prazo de 1 (um) a 6 (seis) 

meses, com a perda dos vencimentos e das vantagens. 

C. (   ) Suspensão do exercício do cargo ou da função, pelo prazo de 1 (um) a 6 (seis) 

meses, sem prejuízo dos vencimentos e das vantagens. 

D. (   ) Perda do cargo, do mandato ou da função pública, observado o direito adquirido, 

para fins de vencimentos e vantagens. 
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16ª QUESTÃO – Analise as assertivas abaixo e, a seguir, marque a alternativa 

CORRETA: 
  

I -  É vedado o uso de algemas em mulheres durante o período de puerpério imediato. 

II -  Para que uma conduta configure ato de improbidade administrativa, ela deve resultar 

em: enriquecimento ilícito; causar prejuízo para ao erário; concessão ou aplicação 

indevida de benefício financeiro ou tributário; atentar contra os princípios da 

administração pública. 

III -  Constitui crime de tortura constranger alguém com emprego de violência ou grave 

ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, em razão de discriminação racial 

ou religiosa. 

IV -  Constitui crime de abuso de autoridade constranger o preso, mediante violência, a 

ter parte do seu corpo exibido à curiosidade pública. 

V -  Os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas ao policiamento 

ostensivo, de natureza eminentemente preventiva, destinada à segurança e 

proteção dos munícipes e do comércio local, vedada a atuação fora dos limites do 

município, conforme Emenda Constitucional n. 104/2019. 
 

A. (   ) Apenas as assertivas II e IV são verdadeiras. 

B. (   ) A assertiva III é falsa. 

C. (   ) A assertiva I é verdadeira. 

D. (   ) Apenas as assertivas I e V são falsas. 

 

17ª QUESTÃO – Marque a alternativa CORRETA: 
 

A. (   ) A coleta dos vestígios será realizada, necessariamente, por perito oficial. 

B. (   ) Integram o rol das etapas do rastreamento do vestígio, na cadeia de custódia: o 

isolamento, a coleta, o acondicionamento, o armazenamento e o descarte. 

C. (   ) Em um Inquérito Policial Militar em que figura como investigado um Subtenente 

PM, só poderão atuar como escrivão policiais militares mais antigo que o 

investigado ou superior hierárquico. 

D. (   ) A perda da função pública, nos casos de condenação por ato de improbidade 

administrativa, se efetiva com a sentença penal condenatória, independente do 

trânsito em julgado. 

 
 

18ª QUESTÃO – Considerando as alternativas abaixo, marque a opção CORRETA: 
 

A. (   ) O juiz poderá substituir a prisão preventiva pela prisão domiciliar quando o 

agente for maior de 80 anos. 

B. (   ) A monitoração eletrônica e a prisão domiciliar são medidas cautelares diversas 

da prisão. 

C. (   ) O juiz poderá substituir a prisão preventiva pela prisão domiciliar quando o 

agente for maior de 60 anos. 

D. (   ) A suspensão do exercício da função pública e a prisão domiciliar são medidas 

cautelares diversas da prisão. 
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19ª QUESTÃO – Analise as assertivas abaixo e, a seguir, marque a alternativa 

CORRETA: 
  

I -  O militar alistável é elegível. Se contar com menos de dez anos de serviço, deverá 

afastar-se da atividade. Se contar com mais de dez anos de serviço, será agregado 

e, se eleito, passará automaticamente para a inatividade, no ato da diplomação.  

II -  São símbolos da República Federativa do Brasil, a bandeira, o hino, as armas, o 

selo e as insígnias nacionais. 

III -  Constitui crime de abuso de autoridade impedir, sem justa causa, a entrevista 

pessoal e reservada do preso com seu advogado. 

IV -  Nos crimes militares, a ação penal será pública, mas por força constitucional, 

admite-se a ação penal privada subsidiária da pública. 

V -  A reprodução simulada dos fatos poderá ser realizada pelo encarregado do inquérito 

policial militar, desde que não contrarie a moralidade ou a ordem pública, nem atente 

contra a hierarquia ou a disciplina. 
 

A. (   ) Apenas as assertivas II e III são falsas. 

B. (   ) Apenas a assertiva V é falsa. 

C. (   ) Apenas as assertivas I, III e IV são falsas. 

D. (   ) Apenas a assertiva II é falsa. 

 

20ª QUESTÃO – Marque a alternativa CORRETA: 
 

A. (   ) São órgãos do Poder Judiciário: O Supremo Tribunal Federal, o Conselho 

Nacional de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Contas da 

União.   

B. (   ) São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos, sendo que a 

autópsia será feita, de regra, pelo menos oito horas depois do óbito, sob pena de 

nulidade da prova produzida. 

C. (   ) São órgãos do Poder Judiciário: O Supremo Tribunal Federal, o Conselho 

Nacional de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça e os Tribunais de Contas da 

União e dos Estados.   

D. (   ) São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos, sendo que o 

exame de corpo de delito poderá ser feito a qualquer dia e a qualquer hora. 

 

21ª QUESTÃO – Com base no Código Penal Militar (Decreto-Lei n. 1.001/1969), marque 

a alternativa CORRETA: 

 

A .(    ) Incorrem no crime de motim os quatro soldados alunos da Escola de Formação 

que, ao receberem trabalho escolar, não o terminam dentro do prazo legal. 

B .(    ) Comete o crime de desrespeito a superior o Sargento que, devidamente armado 

e equipado, durante a inspeção nos alojamentos dos cabos e soldados, ao 

detectar irregularidades, desfere um tapa em seu subordinado durante a revista, 

mesmo após descumprir ordem do subtenente para cessar imediatamente as 

agressões, continuando com a prática da violência. 
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C .(    ) Comete o crime de abandono de posto o militar que, escalado como sentinela do 

90º BPM, sem autorização de seu superior, desloca até o mercado em frente ao 

quartel para comprar uma capa para seu celular, e retorna ao seu local de serviço 

após três minutos. 

D .(    ) Incorre no crime de peculato mediante aproveitamento do erro de outro militar, o 

sargento que receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que 

fora da função, ou antes de assumi-la, mas em razão dela vantagem indevida, ou 

aceitar promessa de tal vantagem. 

 

22ª QUESTÃO – Sobre o Código Penal Comum (Decreto-Lei n. 2.848/1940), marque a 

alternativa CORRETA: 

 

A. (   ) O funcionário civil contratado que presta serviços à Polícia Militar e, sendo o 

responsável pela inserção de dados nos sistemas informatizados alusivos ao 

pagamento de diárias e indenizações diversas, insere dados de um casal de 

militares seus amigos, sem o consentimento destes, mas no intuito de ajudá-los 

sabendo que passam por dificuldades financeiras, mesmo não tendo direito ao 

pagamento de tais diárias, comete o crime de tráfico de influência. 

B. (   ) O cidadão que oferecer vantagem indevida a policial militar para que se omita 

quanto ao flagrante que presenciava caracteriza o delito de corrupção ativa e 

ainda que o policial esteja fora do seu horário de trabalho e à paisana, pois ao 

surpreender a prática de crime, age aquele cumprindo dever legal e nos limites 

de sua competência. 

C. (   ) De acordo com o princípio da territorialidade não são considerados extensão do 

território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras, de natureza pública 

ou a serviço do governo brasileiro onde quer que se encontrem, bem como as 

aeronaves e as embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, 

que se achem, respectivamente, no espaço aéreo correspondente ou em alto-

mar. 

D. (   ) Comete o crime de roubo qualificado, uma quadrilha que, na madruga, utilizando 

dinamite, explode caixas eletrônicos de uma agência bancária que se 

encontrava vazia no momento da ação. 

 

23ª QUESTÃO – Em relação ao Decreto-Lei n. 667/1969, que reorganiza as Polícias 

Militares e os Corpos de Bombeiros Militares, instituídas para a manutenção da ordem 

pública e segurança interna nos Estados, nos Territórios e no Distrito Federal, compete às 

Polícias Militares, no âmbito de suas respectivas jurisdições: 

  

I - Executar com exclusividade, ressalvadas as missões peculiares das Forças Armadas, 

o policiamento ostensivo, fardado, planejado pela autoridade competente, a fim de 

assegurar o cumprimento da lei, a manutenção da ordem pública e o exercício dos 

poderes constituídos. 

II - Atender à convocação, exclusiva do governador do estado para mobilização para 

prevenir ou reprimir grave perturbação da ordem ou ameaça de sua irrupção no país, 

em suas atribuições específicas de polícia militar e como participante da Defesa 

Interna e da Defesa Territorial. 
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III - Atuar de maneira preventiva, como força de dissuasão, em locais ou áreas 

específicas, onde se presuma ser possível a perturbação da ordem. 

IV - Atuar de maneira repressiva, em caso de perturbação da ordem, precedendo o 

eventual emprego das Forças Armadas. 
 

Marque a opção CORRETA: 
 

A. (    ) Apenas a assertiva II é falsa.  

B. (    ) Apenas as assertivas I e III são falsas.  

C. (    ) Apenas as assertivas II e IV são falsas.  

D. (    ) Apenas a assertiva I é falsa. 

 

24ª QUESTÃO – Acerca da Lei n. 9.099/1995, que dispõe sobre os Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais, leia as alternativas abaixo e em seguida responda ao que se pede. 
 

I -  Ao autor do fato que, após a lavratura do termo, for imediatamente encaminhado ao 

juizado ou assumir o compromisso de a ele comparecer, não se imporá prisão em 

flagrante, nem se exigirá fiança. Em caso de violência doméstica, o juiz poderá 

determinar, como medida de cautela, seu afastamento do lar, domicílio ou local de 

convivência com a vítima. 

II -  A competência do Juizado será determinada pelo lugar em que foi consumada a 

infração penal, independente do lugar onde a ação foi iniciada. 

III -  Tratando-se de ação penal de iniciativa privada ou de ação penal pública 

condicionada à representação, o acordo homologado acarreta a renúncia ao direito 

de queixa ou representação. 

IV -  A autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência lavrará termo 

circunstanciado e o encaminhará imediatamente ao Juizado, com o autor do fato e a 

vítima, providenciando-se as requisições dos exames periciais necessários. 
 

Marque a alternativa CORRETA: 
 

A. (    ) Apenas as assertivas I e IV estão corretas. 

B. (    ) Apenas a assertiva III está correta. 

C. (    ) Todas as assertivas estão corretas. 

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

 

25ª QUESTÃO – Com base na Lei n. 10.826/2003, que dispõe sobre registro, posse e 

comercialização de armas de fogo e munição, sobre o Sistema Nacional de Armas – 

Sinarm, define crimes e dá outras providências, marque a alternativa CORRETA: 

 

A. (    ) O certificado de Registro de Arma de Fogo, com validade em todo o território 

nacional, autoriza o seu proprietário a manter a arma de fogo exclusivamente no 

interior de sua residência ou domicílio, ou dependência desses, ou, ainda, no seu 

local de trabalho, desde que seja ele o titular ou o responsável legal pelo 

estabelecimento ou empresa. Nesse caso, para os residentes em imóveis rurais 

somente a casa sede e as casas dos funcionários são considerados domicílios. 

B. (    ) Comete o crime de comércio ilegal de arma de fogo o cidadão que produzir, 

entregar ou fornecer arma de fogo, acessório ou munição sem autorização legal. 
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C. (    ) Incorre na mesma pena do crime de comércio ilegal de arma de fogo, quem 

vende ou entrega arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização ou em 

desacordo com a determinação legal ou regulamentar, a agente policial 

disfarçado, quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta 

criminal preexistente. 

D. (    ) Os integrantes das Carreiras de Auditoria da Receita Federal do Brasil e de 

Auditoria-Fiscal do Trabalho, cargos de Auditor-Fiscal e Analista Tributário terão 

direito ao porte de arma de fogo, quando em serviço em municípios com mais de 

50.000 (cinquenta mil) e menos de 500.000 (quinhentos mil) habitantes. 

 

 

26ª QUESTÃO – Nos termos da Lei n. 11.343/2006 que instituiu o Sistema Nacional de 

Políticas Públicas sobre Drogas – Sisnad, marque a alternativa CORRETA:  

 
 

(    ) O informante não integra efetivamente o grupo e não toma parte no tráfico, mas 

passa informações a seus integrantes, como, p. ex., a namorada de um policial 

que, ao saber que uma grande operação será feita em seu bairro, visando à 

apreensão de droga, telefona para o chefe do grupo criminoso passando a 

informação com antecedência para que possam fugir antes da chegada dos outros 

policiais ao local. 

(    ) Uma pessoa que é autorizada a ter a posse de droga para fim terapêutico, mas, 

indevida e abusivamente, passa a fornecê-la, incorre no crime de tráfico de drogas 

(artigo 33, caput). 

(    ) O Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas (Sisnad) atuará em 

articulação com o Sistema Único de Saúde - SUS, e com o Sistema Único de 

Assistência Social - SUAS. 

(    ) A pena da figura privilegiada descrita no artigo 33, parágrafo 3º (Oferecer droga, 

eventualmente e sem objetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento, para 

juntos a consumirem), será aplicada em conjunto com penas do usuário de drogas, 

previstas no art. 28. 
 

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

para baixo: 

 

A. (     ) V, F, F, V.  

B. (     ) V, F, V, F. 

C. (     ) F, V, F, V. 

D. (     ) V, V, V, V. 
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27ª QUESTÃO – Com base na Instrução n. 3.03.11/2016 – CG, que regula a implantação 

da Rede de Proteção Preventiva nas comunidades do Estado de Minas Gerais, leia as 

alternativas abaixo e responda corretamente:  
 

(    ) Um processo de mobilização requer uma dedicação exclusiva dos policiais 

militares, para que assim produza resultados eficazes no cotidiano das pessoas. 

Para se entender melhor a mobilização é necessário entender e transmitir que 

“aquilo que for orientado a ser feito, em cada campo de atuação, não poderá ser 

feito por outros, da mesma forma”. Neste momento, é importante saber ouvir e 

saber o que falar. 

(    ) As redes sociais secundárias e intermediárias são formadas pelo coletivo, 

instituições e pessoas que possuem interesses comuns. Elas podem ter um grande 

poder de mobilização e articulação para que seus objetivos sejam atingidos. 

(    ) Na primeira reunião para implementação efetiva da Rede de Proteção Preventiva, 

o Comandante de setor/subsetor, gestor e responsável pela efetivação da Rede de 

Proteção Preventiva deverá, dentre outras ações, buscar informações de análise 

criminal e de Inteligência de Segurança Pública do local onde será implantada a 

rede, a fim de delinear cenário. 

(    ) O acesso ao cadastro geral de todos os participantes será de responsabilidade do 

policial militar coordenador da atividade e da liderança legitimamente reconhecida 

pela rede. Este cadastro é de uso restrito no trabalho da rede, para controle da 

PMMG e dos participantes. Em hipótese alguma o cadastro poderá ter outra 

utilização, haja vista que as informações ali contidas são sigilosas. Para tanto, será 

fornecida cópia do cadastro aos participantes da rede, tão logo solicitem. 
 

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

para baixo: 
  

A. (     ) F, V, F, V. 

B. (     ) F, V, V, F. 

C. (     ) V, F, V, F.  

D. (     ) V, V, F, F. 

 

28ª QUESTÃO – Com base no Código Penal Militar, Decreto-Lei n. 1001/1969, leia as 
alternativas abaixo e responda corretamente:  
 

(    ) Para definir o tempo do crime, o Código Penal Militar adota a Teoria da Atividade, 
ou seja, considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda 
que outro seja o resultado. Nesse ponto, o estatuto penal castrense adota o 
mesmo critério do Código Penal Comum. 

(    ) Em relação ao conceito de superior, o critério utilizado pelo Código Penal Militar é 
baseado na função exercida e não no cargo ocupado. 

(    ) Quanto ao lugar do crime, diferentemente do Código Penal Comum, o Código 
Penal Militar (CPM), adota um sistema misto que concilia duas teorias: quanto ao 
crime comissivo o CPM adota a Teoria da Ubiquidade e quanto ao crime omissivo 
o CPM adota a Teoria da Ação ou Atividade.  

(    ) O militar da reserva está desobrigado definitivamente de todas as funções, 
prerrogativas e responsabilidades do posto ou graduação e, por esse motivo, ao 
ser empregado na administração militar, não se equipara ao militar em situação de 
atividade. 
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Marque a alternativa que contém a sequência de respostas CORRETA, na ordem de cima 
para baixo: 

  
A. (     ) V, V, V, F. 

B. (     ) F, F, V, F.  

C. (     ) V, F, V, F. 

D. (     ) F, V, F, V. 

 
 

29ª QUESTÃO – Com base na Resolução n. 4.320/2014 – CG, que regulamenta o direito 

de acesso à informação no âmbito da Polícia Militar de Minas Gerais, leia as alternativas 

abaixo e responda corretamente:  

 
 

(    ) Não serão atendidos pedidos de acesso à informação: genéricos, desproporcionais 

ou desarrazoados, que exijam trabalhos adicionais de análise, interpretação ou 

consolidação de dados e informações, ou serviço de produção ou tratamento de 

dados que não seja de competência do órgão ou entidade ou que recebam 

classificação sigilosa. 

(    ) No caso de omissão de resposta ao pedido de acesso à informação, por um 

período superior a 30 (trinta) dias, o requerente poderá apresentar reclamação, no 

prazo de 10 (dez) dias, ao Comandante Regional, que deverá manifestar-se no 

mesmo prazo, contado do recebimento da reclamação. 

(    ) Não será autorizada a divulgação ou acesso às informações consideradas 

imprescindíveis ao cumprimento da missão constitucional da Polícia Militar, 

especialmente aquelas que possam frustrar o planejamento ou a execução de 

ações e operações, comprometer a eficiência do emprego operacional ou colocar 

em risco a segurança do policial militar. 

(    ) A solicitação para acesso à informação é um procedimento formalizado que 

assegura a identificação do solicitante mediante atendimento presencial ou 

eletrônico. 
 

 

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

para baixo:  

A. (     ) V, F, V, V.  

B. (     ) V, V, F, F. 

C. (     ) F, F, V, V. 

D. (     ) V, F, V, F. 
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30ª QUESTÃO – Em relação a Resolução n. 4.404/2015 – CG, que dispõe sobre o 

controle da jornada de trabalho na Polícia Militar, marque a alternativa CORRETA: 

 

I - A carga horária de cursos, seminários, palestras ou similares realizados na PMMG ou 

de interesse desta será computada integralmente, conforme a grade curricular do 

evento, nos termos das DEPM, ressalvando-se pela natureza da Educação de Polícia 

Militar, as horas que eventualmente superarem a carga-horária de 40 (quarenta) 

horas não implicarão em crédito ou débito. 

II - Os militares da atividade de direção geral ou atividade meio hipotecados para 

emprego no serviço operacional deverão ter sua carga horária computada à razão de 

um quarto (1/4) da duração do serviço, mas nos casos em que a duração do emprego 

operacional for inferior ao seu emprego ordinário, poderá implicar em débito de horas. 

III - As dispensas por problemas de saúde, em que o militar, apesar de restrições de 

empenho, continua trabalhando, bem como os períodos de prontidão, deverão ser 

computados integralmente. 

IV - Sobreaviso é a situação em que o militar permanece em sua residência, prevenido e 

ciente de que poderá ser acionado a qualquer momento para o desempenho da 

atividade policial. 

 

A. (    ) Apenas as assertivas II e IV são falsas.  

B. (    ) Apenas a assertiva II é falsa. 

C. (    ) Apenas as assertivas I e IV são verdadeiras. 

D. (    ) Apenas as assertivas I e III são falsas.  
 

 

 

 

 

 

 

 

31ª QUESTÃO – Considerando o previsto na Constituição Federal de 1988, são 

fundamentos da República Federativa do Brasil: 

 

A. (     ) A soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, a liberdade de 

expressão e a participação popular. 

B. (     ) A soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do 

trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. 

C. (     ) A soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, a solução pacífica dos 

conflitos e a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. 

D. (     ) A soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, a autodeterminação 

dos povos e a participação popular. 

 

32ª QUESTÃO – Marque a opção CORRETA. “Entender-se-á que o executor vai em 
perseguição do réu, quando”:  
 
A. (     ) Sabendo, a partir de investigações policiais, que o réu tenha passado em algum 

momento, em tal ou qual direção, iniciar o rastreamento policial. 
B. (     ) Tendo-o avistado, for perseguindo-o sem interrupção, desde que não o perca de 

vista. 
C. (     ) Tendo-o avistado, for perseguindo-o sem interrupção, embora depois o tenha 

perdido de vista. 
D. (     ) Sabendo, por informações, independente da fonte, que o réu tem o costume de 

transitar pelo lugar que o procure, for em seu encalço mesmo que em um ou 
outro momento, o perca de vista. 
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33ª QUESTÃO – Sobre o estacionamento de viaturas em via pública com base na 

Instrução n. 3.03.22/2017 – CG, procedimentos básicos de estacionamento e 

posicionamento de viaturas e da guarnição policial militar, marque a alternativa 

CORRETA:  
 

A. (    ) As viaturas policiais militares deverão ser estacionadas, preferencialmente de 

maneira ostensiva e com os dispositivos luminosos desligados. 

B. (    ) A fim de aumentar a ostensividade o estacionamento da viatura deverá contribuir 

para reter e congestionar a fluidez do trânsito. 

C. (    ) A guarnição deverá priorizar o estacionamento da viatura em locais que obstruam 

a acessibilidade para deficientes físicos e visuais, tais como rampas de acesso, 

piso tátil e vagas reservadas e assim oportunizar auxilio aos deficientes. 

D. (    ) Sempre antes de estacionar, a Guarnição deverá verificar se há espaço 

adequado para a viatura e se o local oferece segurança aos policiais militares. 

 

34ª QUESTÃO – Com base na Resolução n. 4.320/2014 – CG, que regulamenta o direito 
de acesso à informação no âmbito da Polícia Militar de Minas Gerais, analise as 
assertivas abaixo e responda ao que se pede. 
 

(    ) Quando não for autorizado acesso integral à informação, por ser ela parcialmente 
sigilosa ou protegida, é assegurado o acesso à parte não sigilosa, por meio de 
certidão, extrato ou cópia, com ocultação da parte sob sigilo. 

(    ) A solicitação para acesso à informação poderá ocorrer por meio informal, não 
sendo necessária a identificação do solicitante ou denunciante anônimo. 

(    ) Para o pedido de acesso à informação basta que o solicitante conste somente seu 
nome completo e o endereço físico ou eletrônico do requerente, para recebimento 
de comunicações ou da informação requerida. 

(    ) Os pedidos à informação que receberam classificação sigilosa só serão deferidos 
caso tenham sido encaminhados à Subcomissão Permanente de Avaliação de 
Documentos Sigilosos – SCPADS-LAI. 

 

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

A. (     ) F, F, V, F. 

B. (     ) V, F, F, F.  

C. (     ) V, F, V, F. 

D. (     ) F, V, V, V. 

 

35ª QUESTÃO – De acordo com a Diretriz de Polícia Comunitária, n. 3.01.10/2019-CG, 

marque a alternativa CORRETA: 
 

A. (   ) O processo de setorização também pode ser direcionado a um público 

específico, não estando necessariamente concentrado em um espaço territorial 

específico.  

B. (   ) A filosofia e a estratégia organizacional da Polícia Comunitária se baseiam na 

premissa que a polícia deve trabalhar para atender e resolver os problemas 

sociais e de segurança das comunidades com o objetivo de melhorar a 

qualidade de vida da área. 
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C. (   ) A Doutrina de Polícia Comunitária na PMMG tem como princípios a 

Interdependência, a Criatividade e a Praticidade, dentre outros. 

D. (   ) O método SARA (modelo IARA) utilizado no policiamento orientado para o 

problema consiste das etapas de Identificação, Análise, Revisão e Ação. 

 

36ª QUESTÃO – De acordo com a Instrução n. 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, marque a alternativa CORRETA: 

 

A. (   ) Primeira Resposta consiste no atendimento realizado pelas Equipes de 

Prevenção à Violência Doméstica, após a análise dos casos mais graves e das 

reincidências, a partir dos boletins de ocorrências. 

B. (   ) O Serviço de Prevenção à Violência Doméstica instituído pela PMMG tem como 

um dos objetivos atuar na dissuasão do agressor incidindo na quebra do ciclo da 

violência. 

C. (   ) A Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica (PPVD) só poderá atuar em 

conjunto com outros órgãos da rede de enfrentamento à violência doméstica e 

familiar estadual. 

D. (   ) O Ciclo da violência doméstica se renova, após a considerada fase de “Tensão”, 

pois há falta de cumprimento dos pactos e acordos firmados diante do Juiz de 

Paz no cartório e do celebrante na Igreja. 

 

 
37ª QUESTÃO – De acordo com a Lei n. 10.741/2003, que dispõe sobre o Estatuto do 

Idoso, marque a alternativa CORRETA: 

 

A. (   ) As instituições de educação superior privadas ofertarão às pessoas idosas com 

menos de 80 anos, cursos e programas de extensão, presenciais, constituídos 

por atividades formais e estágios. 

B. (   ) Os casos de suspeita ou confirmação de violência praticada contra idosos serão 

objeto de notificação compulsória pelos serviços de saúde públicos e privados à 

autoridade sanitária, bem como serão obrigatoriamente comunicados a família, a 

autoridade policial e ao Conselho Tutelar Municipal. 

C. (   ) Dentre os idosos, é assegurada prioridade especial aos maiores de oitenta anos, 

atendendo-se suas necessidades sempre preferencialmente em relação aos 

demais idosos.   

D. (   ) É assegurada a reserva, para os idosos, de 15% (quinze por cento) das vagas 

nos estacionamentos públicos e privados, com gratuidade para os idosos 

maiores de 80 anos. 
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38ª QUESTÃO – De acordo com a Instrução n. 3.03.23/2017-CG, que Padroniza os 

procedimentos Operacionais em Ocorrências de Ataques a Agências Bancárias e 

Similares, 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 modulação do treinamento para intervenção é um fator preponderante, não 

apenas sob o enfoque que visa à preparação policial militar dentro de um 

pensamento complementar à formação, mas também dentro da lógica da 

familiarização com os aspectos estabelecidos no Plano de Contingência. 

(   ) Os objetivos do Plano de Contingência são as criações de rotinas e de 

Procedimento Operacional Padrão – POP, sistematizados nas ações voltadas à 

fase educativa e preventiva da Unidade.  

(   ) Na construção do Mapa de Perigo a Força policial militar deverá levar em 

consideração diversos fatores relacionados a natureza das instituições financeiras, 

do local, da força policial militar local, do engajamento/mobilização e da 

expectativa de reação. 

(   ) Segundo a lógica das Operações Psicológicas, comumente usadas por forças 

especiais e forças contra reacionárias, a difusão de qualquer informação, ideia, ou 

apelo especial com vistas a provocar atitudes ou dirigir o comportamento sob a 

ótica coletiva ou individual, tende a beneficiar quem a promove. 

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

para baixo: 

A. (   ) F, V, F, F. 

B. (   ) V, F, F, F. 

C. (   ) V, F, V, V. 

D. (   ) F, V, V, V.  

 
39ª QUESTÃO – De acordo com a Instrução n. 3.03.23/2017 - CG, que dispõe sobre os 

Procedimentos Operacionais em Ocorrências de Ataques a Agências Bancárias e 

Similares, as principais características dos grupos criminosos dedicados a ataques em 

instituições financeiras são em geral:  

 

I -  Grande efetivo de marginais com atuação planejada e específica. 

II -  Considerável poder bélico. 

III -  O não enfrentamento as forças policiais.  

IV -  A prática de disparos de arma de fogo em via pública.  

V -  Ações nas cidades de médio e grande porte. 

 

Com base nas assertivas acima, marque a alternativa CORRETA: 
 

A. (    ) As assertivas I e III estão corretas. 

B. (    ) As assertivas II e IV estão corretas. 

C. (    ) Apenas as assertivas II e IV estão corretas. 

D. (    ) Apenas as assertivas III e V estão corretas. 
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40ª QUESTÃO – De acordo com o Memorando Circular n. 10.463.2/2019 – EMPM, que 

dispõe sobre o Exercício, por policiais militares, de atividades laborativas estranhas à 

carreira militar, analise as assertivas abaixo: 

 

I -  O envolvimento de policiais militares com a atividade de segurança privada em 

geral, suscita uma implicação ética no sentido de que, além da tendência a priorizar 

o exercício da atividade privada, busca-se tirar proveito das possíveis falhas do 

sistema de segurança pública. 

II -  São claras as consequências negativas para a saúde do policial militar oriundas do 

exercício cumulativo das atividades exercidas na PMMG com as atividades 

profissionais privadas. 

III -  O excessivo desgaste físico do militar que exerce atividade paralela, com o sacrifício 

de sua folga ou de seu descanso, contribui para o aumento do absenteísmo e para o 

surgimento de reformas prematuras por incapacidade física. 

IV -  Os militares integrantes da PMMG estão sujeitos a regime jurídico próprio que, entre 

outras peculiaridades, consagra o regime de trabalho em tempo integral e o 

exercício da atividade funcional sob dedicação exclusiva. 

V -  No plano administrativo-disciplinar, há o art. 14, inciso XIX, do CEDM, o qual tipifica 

como transgressão disciplinar o fato de o militar da ativa participar de firma comercial 

ou de empresa industrial de qualquer natureza, ou nelas exercer função ou emprego 

remunerado. 

 

Marque a alternativa CORRETA: 

 

A. (    ) Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas. 

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

C. (    ) Apenas as assertivas II e V estão corretas. 

D. (    ) Todas as assertivas estão corretas. 
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Corte aqui 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

RASCUNHO – GABARITO DO CANDIDATO 

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 

                    

 

 


