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

TENENTES DO QOPM, QOC, QOE E QOS 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 – Com relação à Resolução n. 168/2016 - TJMMG, que regulamenta a 
realização da Audiência de Custódia, no âmbito da justiça militar de primeira instância do 
Estado de Minas Gerais, após a oitiva do militar preso em flagrante delito, o juiz deferirá 
ao Ministério Público e à defesa técnica, nesta ordem, reperguntas compatíveis com a 
natureza do ato, devendo indeferir as perguntas relativas ao mérito dos fatos que possam 
constituir eventual imputação, permitindo-lhes, em seguida, requerer, EXCETO: 
 
A .(    ) O relaxamento da prisão em flagrante. 
B .(    ) A concessão da liberdade provisória sem ou com aplicação de medida cautelar 

diversa da prisão.     
C .(    ) A decretação de prisão temporária. 
D .(    ) A adoção de outras medidas necessárias à preservação de direitos do Militar 

preso. 
 

 

2ª QUESTÃO – Com relação à Instrução n. 3.03.21/2017- CG, de 20 de agosto de 2018, 
que regula o emprego da Base de Segurança Comunitária, analise as assertivas abaixo e, 
ao final, marque a alternativa CORRETA: 
 
I -  Os policiais militares da Base serão os responsáveis pela operação do 

videomonitoramento, atendimento ao público e confecção de REDS. Esses policiais 
militares serão responsáveis por montar a estrutura física, inclusive a parte 
tecnológica, para que a Guarnição esteja em condições totais de monitorar as 
câmeras e atender ao público. 

II -  As Bases, fixas em cada setor, atuarão no modelo territorial e não como um 
mobilizador junto ao Comandante de Setor e Comandante de Companhia para 
suplementação num eventual emprego de efetivo no modelo supraterritorial. 

III -  Enquanto não houver atendimento ao público, um militar da Base 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. 

IV -  Os policiais militares empregados em motocicletas executarão o patrulhamento 
preventivo no setor em cumprimento a cartão-programa que será confeccionado e 
atualizado pela Seção de Emprego Operacional da Unidade e Comandante de 
Setor, sob coordenação do Comandante da Companhia. 

 
 

A. (    ) Apenas a assertiva IV é falsa.  
B. (    ) Apenas as assertivas II e IV são falsas.  
C. (    ) Apenas as assertivas I e III são falsas.  
D. (    ) Apenas a assertiva I é falsa. 
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3ª QUESTÃO – Com relação à Resolução n. 4.787/2019 - CG, 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 abaixo e, ao final, 
marque a alternativa CORRETA: 

 

 

A. (    ) Apenas as assertivas II e III estão corretas. 
B. (    ) Apenas a assertiva I está correta. 
C. (    ) Todas as assertivas estão corretas. 
D. (    ) Apenas as assertivas I e IV estão corretas. 

 
 

4ª QUESTÃO – Com relação à Resolução n. 4.827/2019 - CG, que dispõe sobre o 
Portfólio de Serviços da Polícia Militar de Minas Gerais, marque a alternativa CORRETA: 
 
A. (    ) Uma das variáveis operacionais da Patrulha de Atendimento de Meio Ambiente 

(P MAmb) é o Patrulhamento Aquático (PAq) que consiste no patrulhamento dos 
recursos hídricos, bem como em complemento à patrulha de atendimento de 
meio ambiente com embarcações. 

B. (    ) A Base Comunitária pode ser Móvel ou de Segurança Comunitária. 
C. (    ) O portfolio de serviço GER (Grupo Especializado em Recobrimento) é realizado 

com emprego de guarnição constituída por quatro policiais militares que atuam no 
enfrentamento da criminalidade organizada e violenta, de forma suplementar às 
atividades das UEOp com responsabilidade territorial. Atua em zonas quentes de 
criminalidade ou reforça locais críticos executando a repressão qualificada, além 
de atuar na neutralização de forças adversas, defesa territorial e 
secundariamente nas operações de controle de distúrbios. A guarnição deverá 
atuar com equipamentos, armamentos e treinamento adequados para o grau de 
periculosidade da sua atividade e missão.   

D. (    ) Motopatrulha Rodoviária (MpRv) é uma variável operacional da patrulha 
rodoviária, sendo integrada por policial militar que atua no processo motorizado, 
em dupla ou em trio, utilizando motocicleta a fim de aumentar consideravelmente 
a mobilidade e potencializar o atendimento e registro de ocorrências policiais, 
além de ser utilizada em escoltas rodoviárias.  
 

I - As mensagens trocadas e armazenadas no módulo de mensagens do PA são de 
caráter oficial e seus destinatários ficam obrigados a tomar conhecimento de seus 
conteúdos, inclusive anexos, e adotar providências decorrentes no âmbito de sua 
atuação e na forma das normas em vigor.  

II - As mensagens enviadas para caixas individuais são de leitura obrigatória para seus 
destinatários, sendo que usuários que cumprem jornadas de trabalho operacionais 
deverão efetuar o acesso e leitura pelo menos 01 (uma) vez no dia em que estiver 
de serviço, preferencialmente no início do dia.  

III - O sistema de publicações da página principal da intranet PM é a ferramenta 
disponível destinada à publicação de assuntos de interesse geral e institucional, 
cujo teor tem caráter oficial e informativo, vedado seu uso para fins particulares e 
constitui meio válido para notificação aos usuários.  

IV - O bloqueio de acesso de usuários que utilizarem indevidamente as ferramentas 
oficiais de comunicação da Instituição será realizado pela Seção de Recursos 
Humanos da Unidade apoiadora do usuário ou pelo Centro de Tecnologia em 
Sistemas - CTS, mediante justificativa motivada no parágrafo único do artigo 17 
desta Resolução.  
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5ª QUESTÃO – Sobre a Instrução n. 3.03.15/2020 - CG, 2ª edição revisada, 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 INCORRETA: 
 

A. (    ) O Serviço de Prevenção à Violência Doméstica instituído pela PMMG tem como 
objetivos propiciar um atendimento mais humanizado à mulher vítima de 
violência doméstica e familiar, bem como atuar na dissuasão do agressor 
incidindo na quebra do ciclo da violência. 

B. (    ) A PPVD deverá atuar, sempre que possível, em conjunto com outros órgãos da 
rede de enfrentamento à violência doméstica e familiar do município, visando um 
ciclo completo de atendimento à vítima. 

C. (    ) O desligamento da vítima do Serviço de Prevenção à Violência Doméstica 
ocorrerá de duas maneiras, por solicitação da vítima e por não cumprimento das 
orientações repassadas pela PPVD. 

D. (    ) A primeira resposta do serviço de prevenção à violência doméstica consiste no 
atendimento pelo policial da PPVD que toma conhecimento do fato de violência 
doméstica durante o episódio criminal ou após o relato da vítima. 
 

6ª QUESTÃO – Com relação à Instrução n. 3.03.1/2016 - CG, que regula a implantação 
da Rede de Proteção Preventiva nas comunidades do Estado de Minas Gerais, marque 
"V" para a (s) assertiva (s) verdadeira (s) e "F" para a (s) falsa (s) e, ao final, responda o 
que se pede.  

 

(    ) É objetivo da rede de proteção preventiva 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. 

(    ) Verificada a necessidade de implantação de uma rede, considerando a análise 
criminal concomitante com os conhecimentos produzidos pela Inteligência de 
Segurança Pública (ISP), realizada em determinada área ou localidade, a Polícia 
Militar deve estimular a participação de moradores, comerciantes, industriário etc., 
conforme o caso, preferencialmente aqueles que não tenham sido vítimas de 
crimes. 

(    ) A fim de dar efetividade à Rede de Proteção Preventiva, torna-se fundamental que 
a UEOp efetive a subsetorização do patrulhamento, atribuindo responsabilidade 
territorial a todos os integrantes que atuam no rádio-patrulhamento, implemente 
serviços preventivos e repressivos, dentre outros. 

(    ) O acesso ao cadastro geral de todos os participantes da rede de proteção será de 
exclusiva responsabilidade do policial militar coordenador da atividade. 

(    ) Constituem sub-redes de verificação o processo de observação explícita à 
movimentação nas imediações da residência/comércio vigiado, com a intenção de 
perceber a presença de pessoas ou veículos estranhos ou em atitudes suspeitas, 
podendo ser dividida, basicamente, em três vertentes, sendo: primária, secundária 
e intermediária.  
 

 

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

A. (     ) V, V, F, F, V. 
B. (     ) V, F, F, F, F. 
C. (     ) F, V, F, F, V. 
D. (     ) V, F, V, V, F.  
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7ª QUESTÃO – Com relação à Resolução Conjunta n. 4.220/2012 - CG, que cria o 
Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares de Minas 
Gerais (MAPPA), analise as assertivas abaixo e, ao final, responda o que se pede. 
 
I - O fato de o acusado estar licenciado e/ou internado impede que seja submetido à 

perícia psicopatológica. 
II - A simples citação de envolvimento de superior hierárquico durante o curso das 

investigações, ou até mesmo antes de iniciá-las, por si só, é justificativa para a 
solicitação de substituição do encarregado.  

III - O reconhecimento de pessoas é meio de prova, exclusivamente, material, pelo qual 
alguém é chamado para verificar e confirmar a identidade de uma pessoa que lhe é 
apresentada, com outra que tenha visto anteriormente.  

IV - O Exame pericial poderá ser solicitado pelo encarregado ou por quaisquer das 
partes, mas, salvo no caso de exame de corpo de delito, pode ser negado, se 
reputado desnecessário ao esclarecimento da verdade, devendo o encarregado 
justificar e fundamentar seu ato. 

 
Com base nas assertivas acima, marque a alternativa CORRETA: 
 
A. (   ) Apenas as assertivas II e III estão corretas. 
B. (   ) Apenas a assertivas I está correta. 
C. (   ) Apenas a assertiva IV está correta. 
D. (   ) Todas as assertivas estão corretas. 
 
 

 
8ª QUESTÃO – Com relação à Resolução n. 4.745/2018 - CG, que dispõe sobre a 
lavratura do Termo Circunstanciado de Ocorrências (TCO) pela Polícia Militar de Minas 
Gerais, marque a alternativa CORRETA: 
 
 
A. (    ) O compromisso do autor das infrações penais de menor potencial ofensivo em 

comparecer em juízo não é condição indispensável para a lavratura do REDS-
TC. 

B. (    ) A Polícia Militar atuará na elaboração de TCO relativo às infrações de menor 
potencial ofensivo de competência da Justiça Eleitoral, ocasião em que o REDS-
TC será dirigido diretamente ao JECrim.   

C. (    ) Todos os documentos relevantes, dentre eles o REDS, o termo de manifestação 
da vítima e o termo de comparecimento do autor, além dos materiais 
apreendidos, devem ser juntados e organizados para entrega, mediante recibo 
manual, no JECrim. 

D. (    ) Uma das hipóteses de lavratura do REDS-TC encontra-se quando houver 
cometimento de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, 
conforme previsto no art. 291, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).  
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9ª QUESTÃO – De acordo com a DGEOP – Diretriz Geral para Emprego Operacional da 
PMMG n. 3.01.01/2019 – CG, que regula o emprego operacional da Polícia Militar de 
Minas Gerais, especificamente sobre a Gestão de Desempenho Operacional (GDO), 
marque a alternativa CORRETA:  

A. (    ) As reuniões da GDO ocorrem num escalonamento desde o nível de Sub-Setor 
nas UEOp, passando pelo nível tático até a chegada no nível estratégico 
institucional, seguindo o modelo de COMPSTAT (Computerized Comparison 
Crime Statistics – Comparações Estatísticas Criminais Computadorizadas) e 
Accountability (prestação de contas com responsabilidade). 

B. (    ) Tem como fundamentos, apresentações analíticas e elaboração de planos 
corretivos pelos gestores operacionais dos níveis operacional e tático da 
Instituição. 

C. (    ) Seguindo o escalonamento sucessivo, são realizadas reuniões dos comandantes 
de Unidades com os comandantes de Companhias e de Setor, para a 
apresentação dos resultados operacionais com base em indicadores 
preestabelecidos, verificando os níveis de atingimento de metas e apresentando 
estratégias para manutenção e ou diminuição das cifras diagnosticadas.   

D. (    ) Permite aos comandantes de companhia se reunir com seus comandantes de 
setores e subsetores para que sejam compartilhadas e emanadas as diretrizes 
pertinentes às atividades operacionais e metas a serem atingidas, atribuindo-lhes 
assim, a responsabilidade compartilhada de gestão.  

 

 
10ª QUESTÃO – A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 elenca 
um rol de direitos fundamentais notadamente em seu artigo 5°, sem, contudo, criar 
impedimentos para que existam outros direitos fundamentais para além desse 
dispositivo normativo. São direitos fundamentais contidos na Carta Magna: 

I -  No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de 
propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se 
houver dano. 

II -  Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse 
particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas nos prazos 
estipulados em decreto do ente federativo, sob pena de responsabilidade, 
ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e 
das pessoas. 

III -  A prática do racismo constitui crime inafiançável, imprescritível e insuscetível 
de graça, indulto e anistia, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei . 

IV -  Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, 
independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião 
anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso 
à autoridade competente. 

Estão CORRETAS as assertivas: 
 
A. (   ) I, II e III, somente. 
B. (   ) IV, somente. 
C. (   ) I, III e IV, somente. 
D. (   ) I e IV, somente. 
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11ª QUESTÃO – De acordo com a Constituição do Estado de Minas Gerais de 1989, 
marque a alternativa CORRETA: 
 
A. (   ) O militar, enquanto em efetivo serviço, não pode estar filiado a partidos políticos. 
B. (   ) São militares do Estado os integrantes da Polícia Militar e do Corpo de 

Bombeiros Militar, que serão regidos por estatuto próprio estabelecido em lei 
ordinária. 

C. (   ) As patentes dos Oficiais da PMMG são conferidas pelo Comandante-Geral da 
Polícia Militar. 

D. (   ) Os direitos, deveres, garantias e vantagens do servidor militar e as normas sobre 
admissão, promoção, estabilidade, limites de idade e condições de transferência 
para a inatividade serão estabelecidos em instrução normativa do Comandante-
Geral da PMMG. 

 
 
 
 
12ª QUESTÃO – Considerando o disposto na Constituição da República Federativa 
do Brasil de 1988, a respeito da Administração Pública, marque a alternativa 
INCORRETA: 
 
 
A. (   ) Orientações normativas expedidas pelo chefe máximo do órgão/entidade, 

independentemente de lei, disporão sobre os requisitos e as restrições ao 
ocupante de cargo ou emprego da administração direta e indireta que possibilite o 
acesso a informações privilegiadas. 

B. (   ) Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos 
políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o 
ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da 
ação penal cabível. 

C. (   ) A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos 
públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não 
podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção 
pessoal de autoridades ou servidores públicos. 

D. (   ) Ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e 
alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que 
assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que 
estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da 
proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de 
qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das 
obrigações. 
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13ª QUESTÃO – Considere o seguinte caso hipotético: 2 (dois) Sgt BM da reserva 
armados de facão, 01 (um) Cb PM da ativa armado de fuzil e 01 (um) Sd PM da ativa 
armado de pistola resolveram assumir o Comando do 298º BPM do Município de 
Desídia. Ocupam o quartel, retirando o Cmt de sua sala, recebendo, nesse momento, 
ordem para deixar imediatamente o Quartel. A ordem foi recusada e os militares 
passaram a transmitir por vídeo ao vivo no aplicativo Facebook que acabaram de assumir 
o Comando da unidade. 
 
Diante dessa situação, é CORRETO afirmar com relação à conduta de todos os 
militares que ocuparam a unidade militar: 
 

A. (   ) Todos os militares (ativos e da reserva) cometeram crime de revolta. 
B. (   ) Os militares da reserva não cometeram qualquer crime e os militares da ativa 

cometeram o crime de motim. 
C. (   ) Todos os militares (ativos e da reserva) cometeram o crime de motim. 
D. (   ) Os militares da reserva não cometeram qualquer crime e os militares da ativa 

cometeram o crime de revolta. 
 
14ª QUESTÃO – No que concerne a alguns crimes contra a autoridade ou disciplina 
militar, marque a alternativa CORRETA: 
 
A. (   ) Para a tipificação do crime de violência contra militar de serviço, exige-se 

exclusivamente a condição de militar do sujeito ativo. 
B. (   ) Para a consumação do crime de incitamento são necessários o assentimento e a 

prática das infrações pelo incitado. 
C. (   ) Policial militar que, dolosamente, agride superior hierárquico, mesmo não 

provocando lesão aparente, incide no delito de violência contra superior. 
D. (   ) O crime de aliciação para o motim consuma-se quando o militar concorda em 

praticar motim ou revolta, havendo a necessidade do cometimento dos crimes 
para o qual foi seduzido. 

 

15ª QUESTÃO – Leia as afirmativas a seguir: 
 

I -  São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, 
assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua 
violação. 

II -  Às presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com 
seus filhos durante a infância da criança. 

III -  Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e 
fundamentada de autoridade judiciária competente, ainda que nos casos de 
transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei. 

IV -  É livre a locomoção no território nacional em tempos de guerra ou de paz, 
podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair 
com seus bens. 

 

Estão CORRETAS as assertivas: 
 

A. (    ) I e II, apenas. 
B. (    ) I, apenas. 
C. (    ) III e IV, apenas. 
D. (    ) I e III, apenas. 
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16ª QUESTÃO – De acordo com o Decreto-Lei n. 2.848/1940, que dispõe sobre o Código 
Penal, marque a alternativa CORRETA: 
 
A. (   ) Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou 

violência a pessoa, utilizando-se para tal de arma branca, não configura aumento 
de pena. 

B. (   ) A Lei Federal n. 13964/2019 acrescentou ao art. 25 do CP – que trata da legítima 
defesa - o parágrafo único, o qual dispõe que, observados os requisitos previstos 
no caput do referido artigo, considera-se também em legítima defesa o agente de 
segurança pública que repele agressão ou risco de agressão a vítima mantida 
refém durante a prática de crimes. 

C. (   ) Constitui crime de assédio sexual praticar contra alguém e sem a sua 
anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de 
terceiro. 

D. (   ) Constitui crime de registro não autorizado da intimidade sexual divulgar, por 
qualquer meio, conteúdo com cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter 
íntimo e privado sem autorização dos participantes. 

 
 

17ª QUESTÃO – De acordo com o Decreto-Lei n. 3.689/1941, que dispõe sobre o Código 
de Processo Penal, são medidas cautelares diversas da prisão: 
 
A. (    ) Medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo e a 

monitoração eletrônica. 
B. (    ) A proibição de ausentar-se da comarca e a prisão domiciliar. 
C. (    ) A fiança - nas infrações que a admitem - e o comparecimento periódico em 

juízo. 
D. (    ) A proibição de acesso ou frequência a determinados lugares e a liberdade 

provisória sem fiança. 
 
 

18ª QUESTÃO – De acordo com o Decreto-Lei n. 667/1969, que dispõe sobre a 
reorganização das Polícias Militares e corpos de Bombeiros Militares, analise as assertivas 
abaixo. 
 
I -  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. 

II -  O Sistema de Proteção Social dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Territórios deve ser regulado por instrução conjunta dos comandantes-gerais, que 
estabelecerá seu modelo de gestão e poderá prever outros direitos, como saúde e 
assistência, e sua forma de custeio. 

III -  É expressamente proibido a elementos das Polícias Militares o comparecimento 
fardado, exceto em serviço, em manifestações de caráter político-partidário. 

IV -  Em igualdade de posto e graduação, os militares das Polícias Militares em serviço 
ativo e da reserva remunerada, em seus Estados, têm precedência hierárquica 
sobre o pessoal das Forças Armadas. 

 
Estão CORRETAS as assertivas: 
 

A. (   ) II, III e IV, apenas. 
B. (   ) I e II, apenas. 
C. (   ) III, apenas. 
D. (   ) I e III, apenas. 
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19ª QUESTÃO – De acordo com o Decreto-Lei n. 1.002/1969, que dispõe sobre o Código 
de Processo Penal Militar, marque a alternativa INCORRETA: 
 
A. (   ) As atribuições de polícia judiciária militar são indelegáveis aos oficiais da 

reserva remunerada. 

B. (   ) A autoridade militar não poderá mandar arquivar autos de inquérito, embora 
conclusivo da inexistência de crime ou de inimputabilidade do indiciado. 

C. (   ) O inquérito é sigiloso, mas seu encarregado pode permitir que dele tome 
conhecimento o advogado do indiciado. 

D. (   ) O inquérito policial militar é a apuração sumária de fato, que, nos termos 
legais, configure crime militar, e de sua autoria. Tem o caráter de instrução 
provisória, cuja finalidade precípua é a de ministrar elementos necessários à 
propositura da ação penal. 
 

 
 
20ª QUESTÃO – Acerca do Código de Processo Penal Militar, marque a assertiva 
INCORRETA: 
 

A. (   ) Consumado o crime de deserção, nos casos previstos na lei penal militar, o 
comandante da unidade, ou autoridade correspondente, ou ainda 
autoridade superior, fará lavrar o respectivo termo, imediatamente, que poderá 
ser impresso ou datilografado, sendo por ele assinado e por duas testemunhas 
idôneas, além do militar incumbido da lavratura. 

B. (   ) O termo de deserção tem o caráter de instrução provisória e destina-se a 
fornecer os elementos necessários à propositura da ação penal, sujeitando, desde 
logo, o desertor à prisão. 

C. (   ) Apresentada a denúncia, o Ministério Público não poderá desistir da ação 
penal. Entretanto, nos crimes contra a honra, quando decorrerem de escrito 
ou publicação, cujo autor esteja identificado, pode o Ministério Público 
dispensar o IPM, oferecendo a ação penal pública. 

D. (   ) O inquérito é iniciado mediante despacho de instauração fundamentado da 
autoridade competente. 
 

 

 

21ª QUESTÃO – Em relação ao previsto na Lei n. 9.455/1997, a qual trata sobre os 
crimes de tortura, assinale a alternativa CORRETA: 
 
A. (    ) Constranger alguém, por qualquer meio, causando-lhe sofrimento físico ou 

mental. 
B. (    ) Comete crime de tortura aquele que submete alguém, sob sua guarda, poder ou 

autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento 
físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter 
preventivo. 

C. (    ) Somente o agente público pode ser sujeito ativo do crime de tortura. 
D. (    ) O crime de tortura será qualificado quando cometido contra criança, gestante, 

portador de deficiência, adolescente, maior de 65 (sessenta e cinco) anos e 
agente público. 
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22ª QUESTÃO – Sobre a Lei Estadual n. 5.301/1969, que contém o Estatuto dos Militares 
do Estado de Minas Gerais, marque a alternativa CORRETA: 
  
A. (    ) Em caso de grave perturbação da ordem pública, de situação de emergência 

ou de estado de calamidade pública, todo militar da reserva e reformado 
poderão ser convocados compulsoriamente, por ato do Comandante-Geral, 
para o serviço ativo em sua respectiva instituição militar, nos termos de 
regulamentação específica.  

B. (    ) Não será transferido para a reserva, nem reformado, antes de 
conclusão/solução/arquivamento de IPM, o militar que estiver indiciado em 
inquérito ou submetido a processo por crime contra o patrimônio particular ou 
público.  

C. (    ) O militar da reserva remunerada designado ou convocado para atendimento de 
necessidade especial relacionada às atividades da PMMG ou em caso de 
grave perturbação da ordem pública, emergência ou calamidade pública fará 
jus a gratificação pro labore mensal correspondente a um terço dos proventos 
da inatividade.  

D. (    ) Os aumentos de vencimentos que forem concedidos aos militares da ativa 
atingirão também os militares inativos, desconsiderada a proporcionalidade de 
tempo de serviço, mesmo que o militar tenha ido para a reserva sem 
vencimentos integrais. 

 
 
 
23ª QUESTÃO – Em relação à Lei n. 9.099/1995, a qual trata sobre os Juizados 
Especiais Cíveis e Criminais, analise as assertivas abaixo e marque a alternativa 
CORRETA: 
 
I - O processo perante o Juizado Especial orientar-se-á pelos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, objetivando, sempre 
que possível, a reparação dos danos sofridos pela vítima e a aplicação de pena não 
privativa de liberdade. 

II - A autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência lavrará termo 
circunstanciado e o encaminhará em data que o acusado tenha disponibilidade, e à 
sua escolha, ao Juizado, com o autor do fato e a vítima, providenciando-se as 
requisições dos exames periciais necessários. 

III - Havendo representação ou tratando-se de crime de ação penal pública 
incondicionada, o Ministério Público poderá, em qualquer caso, propor a aplicação 
imediata de pena restritiva de direitos ou multas. 

IV - 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. 

 
A. (    ) As assertivas II e IV são falsas.  
B. (    ) As assertivas I e III são falsas.  
C. (    ) As assertivas I e IV são verdadeiras.  
D. (    ) As assertivas II e III são verdadeiras. 
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24ªQUESTÃO – Acerca da Lei n. 10.826/2003, a qual contém o Estatuto do 

Desarmamento, assinale a alternativa CORRETA: 

 

A. (    ) O Certificado de Registro de Arma de Fogo, no caso de residentes em imóvel 
rural, autoriza o seu proprietário a manter a arma de fogo em toda a extensão 
do seu imóvel rural. 

B. (    ) É proibido o porte de arma de fogo, em todo o território nacional, salvo para 
certas categorias, dentre as quais se inclui o integrante de atividades de 
desporto, legalmente constituída. 

C. (    ) Os integrantes das Forças Armadas, das polícias federais e estaduais e do 
Distrito Federal, bem como os militares dos Estados e do Distrito Federal, ao 
adquirir arma de fogo de uso permitido deverão comprovar idoneidade com 
apresentação de certidões negativas de antecedentes criminais fornecidas pela 
Justiça Federal, Estadual e Eleitoral e comprovar capacidade técnica e aptidão 
psicológica para manuseio de arma de fogo. 

D. (    ) O proprietário ou diretor responsável de empresa de segurança privada e de 
transporte de valores responderá por omissão de cautela se deixar de registrar 
ocorrência policial e de comunicar à Polícia Federal perda, furto, roubo ou 
outras formas de extravio de armas de fogo, acessórios e munições que 
estejam sob sua guarda, nas primeiras 48 (quarenta e oito) horas depois de 
ocorrido o fato. 

 

25ª QUESTÃO – Acerca da Lei n. 13.869/2019, que trata sobre os crimes de abuso de 
autoridade, marque "V" para a (s) assertiva (s) verdadeira (s) e "F" para a (s) falsa (s) e, 
ao final, responda o que se pede.  
 
(    ) É cabível a ação penal privada subsidiária da pública se a ação penal pública não for 

intentada no prazo legal. 
(    ) Acaso seja proposta ação subsidiária da pública, o Ministério Público poderá aditar a 

queixa, intervir em todos os atos do processo, fornecer elementos de prova, interpor 
recurso e, a todo tempo, porém não poderá retomar a ação como parte principal. 

(    ) Comete crime de abuso de autoridade o policial que impede, sem justa causa, 
entrevista pessoal e reservada do preso com seu advogado. 

(    ) O policial que submete preso a busca minuciosa, inclusive com a retirada de 
vestimentas, em local aberto no qual terceiros não envolvidos possam acompanhar a 
legitimidade da ação policial comete crime de abuso de autoridade. 

(    ) Comete crime de abuso de autoridade, o policial militar que constrange por meio de 
grave ameaça ou violência, preso a revelar local onde esconde produto de crime ou 
repassar informação de terceiro que tenha participado de crime.  

 

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

 

A. (     ) V, V, F, F, F. 
B. (     ) F, V, F, F, V. 
C. (     ) V, F, V, F, V. 
D. (     ) V, F, V, V, V. 
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26ª QUESTÃO – Conforme previsto no Código de Ética e Disciplina dos Militares, 
considera-se ato que afeta a honra pessoal ou o decoro da classe: 
 
I -  Faltar publicamente, fardado ou à paisana, de folga ou em serviço, com o decoro 

pessoal, dando causa a grave escândalo, que comprometa a honra pessoal e o 
decoro da classe. 

II -  Fazer uso do posto ou da graduação para obter ou permitir que terceiros obtenham 
vantagem pecuniária indevida.   

III -    Exercer coação ou assediar pessoas com as quais mantenha relações funcionais. 
IV -  Concorrer para o desprestígio da Instituição Militar Estadual, por meio da prática de 

crime doloso ou culposo, devidamente comprovado em procedimento apuratório, o 
qual por sua natureza, amplitude, publicidade e repercussão, afete gravemente a 
credibilidade e a imagem dos militares.  

 
Com base nas assertivas acima, marque a alternativa CORRETA: 
 
A. (    ) Apenas as assertivas II e III estão corretas. 
B. (    ) Apenas as assertivas I e III estão corretas. 
C. (    ) Apenas as assertivas III e IV estão corretas. 
D. (    ) Todas as assertivas estão corretas. 
 
 
27ª QUESTÃO – Considerando as disposições da Instrução Conjunta de Corregedoria n. 
01/2014, que padroniza as atividades administrativas e disciplinares, marque "V" para a 
(s) assertiva (s) verdadeira (s) e "F" para a (s) falsa (s) e, ao final, responda o que se 
pede.  
 
(    ) O militar que tenha o atestado de licença ou dispensa emitido por profissionais de 

saúde, se não homologados pelo médico ou profissional habilitado da PMMG ou 
CBMMG, responderá por transgressão de natureza média, qual seja o 
descumprimento de ordem. 

(    ) A conduta transgressiva de faltar à instrução, que seja parte do empenho previsto, 
não deve ser considerada falta ao serviço, mas sim descumprimento de ordem, 
transgressão de natureza média.  

(    ) Por uma única conduta ilícita, o militar poderá ser responsabilizado na esfera penal 
militar, penal comum, cível e administrativa disciplinar, sem que uma interfira noutra, 
sem exceções.  

(    ) Configura bis in idem a aplicação de mais de uma sanção disciplinar pela prática 
simultânea ou conexão de duas ou mais transgressões. 

(    ) A disponibilidade cautelar é medida administrativa disciplinar aplicada 
exclusivamente pelo Comandante-Geral e, em hipótese alguma, tem o condão de 
cercear a liberdade do militar, podendo, inclusive, prestar serviços normalmente em 
nova localidade em que estiver designado. 

 

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

A. (     ) V, V, F, F, V. 
B. (     ) F, V, F, F, V. 
C. (     ) F, V, F, V, V. 
D. (     ) V, F, V, F, F.  
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28ª QUESTÃO – Considerando as disposições da Instrução Conjunta de Corregedoria n.  
02/2014 e sua correlação com outras disposições normativas administrativas, marque a 
alternativa CORRETA: 
 
A. (    ) Em situações excepcionais, a Autoridade de Polícia Judiciária Militar encarregada 

do APF/IPM, em decorrência da gravidade, das circunstâncias do caso concreto, 
quando a (s) vítima (s) ou testemunha (s) coagida (s) ou submetida (s) a grave 
ameaça assim o desejar, não terão quaisquer de seus dados da qualificação 
lançados nos termos de seus depoimentos, mas serão assinados para eventual 
conferência de legitimidade das informações.  

B. (    ) Sendo a infração penal somente típica em relação ao ordenamento jurídico 
comum, deverá o preso ser conduzido, imediatamente, à presença da Autoridade 
de Polícia Judiciária comum competente para as providências cabíveis. 

C. (    ) O Encarregado de IPM, no curso da investigação, não poderá despachar 
diretamente com a Autoridade Judiciária ou Membro do Ministério Público atuante 
na Justiça Militar Estadual, a fim de requerer interceptação telefônica, quebra de 
sigilo bancário, fiscal e financeiro, mandados de busca e prisão, dilação de prazo. 
Tal intervenção somente pode ser realizada pela Autoridade de Polícia Judiciária 
Militar Delegante. 

D. (    ) A audição simultânea, que não se confunde com a acareação, não pode ser 
realizada em sede de Inquérito Policial Militar. 

 

 
29ª QUESTÃO – Nos termos da Lei n. 13.869/2019, que trata sobre crimes de abuso de 
autoridade, marque "V" para a (s) assertiva (s) verdadeira (s) e "F" para a (s) falsa (s) e, 
ao final, responda o que se pede.  
 
(    ) O agente de saúde, vinculado ao posto de saúde de Bairro, pode ser autor de crime 

de abuso de autoridade. 
(    ) Constranger funcionário público a prestar informações sigilosas em depoimento, 

sob ameaça de prisão, constitui ilícito punível com detenção de 1 a 4 anos e multa.  
(    ) O agente público que, durante prisão ou depoimento em auto de prisão em 

flagrante, deixa de se identificar ao cidadão conduzido, não comete crime, mesmo 
se solicitado.  

(    ) Em Inquérito Policial Militar ou Auto de Prisão em Flagrante, se o militar investigado 
optar por permanecer em silêncio a Autoridade de Polícia Judiciária Militar 
Delegada deverá prosseguir com seu interrogatório normalmente, fazendo 
consignar, em seguida a cada pergunta realizada para esclarecer o fato, a opção do 
investigado em nada declarar.  

(    ) A sentença penal que reconhece a prática de ato, respaldado por excludente de 
ilicitude, provoca efeito definitivo também para eventual processo acusatório 
instaurado pela Polícia Militar de Minas Gerais. 

 

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

A. (     ) F, V, F, F, F. 
B. (     ) F, V, F, F, V. 
C. (     ) V, F, V, V, F. 
D. (     ) V, V, F, F, V. 
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30ª QUESTÃO – A respeito da Lei n. 11.343/2006, que institui o Sistema Nacional de 
Políticas Públicas sobre drogas, prescreve medidas para prevenção do uso indevido e 
estabelece normas para a repressão à produção e ao tráfico ilícito de drogas, assinale a 
alternativa correta:  
 
A. (    ) Para caracterização do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, no caso de venda 

ou entrega de drogas a agente policial disfarçado, é necessária a existência de 
elementos probatórios robustos de que a conduta criminal já existia antes da 
ação policial. 

B. (    ) Não comete crime, em qualquer hipótese, quem cultiva muda de cannabis sativa 
em casa para uso pessoal uma ou duas vezes ao ano. 

C. (    ) Adquirir, guardar, ter em depósito, transportar ou trazer consigo, para consumo 
pessoal, drogas sem autorização é conduta delitiva punível com detenção. 

D. (    ) É dispensável a autorização prévia de autoridade para produzir, extrair, fabricar, 
transformar ou preparar drogas para tratamento medicinal, desde que 
recomendada e devidamente assinado pelo médico.  
 
 

31ª QUESTÃO – “Passados praticamente cem anos da data da abolição, ainda não se 
completou a revolução política deflagrada e iniciada em 1888, pois impera no País 
diferentes formas de discriminação racial, velada ou ostensiva, que afetam mais da metade 
da população brasileira constituída de negros ou descendentes de negros, privados do 
exercício da cidadania em sua plenitude. Como a prática do racismo equivale à decretação 
de morte civil, urge transformá-lo em crime”. Esta foi a justificação da emenda aditiva 
apresentada em 12/01/1988 pelo Constituinte Carlos Alberto Caó, a qual deu origem ao 
artigo 5º, XLII, da Constituição. A legislação ordinária sobre o assunto define os crimes 
resultantes de preconceitos de raça ou de cor, por meio da Lei n. 7.716/1989, parcialmente 
alterada pela Lei n. 9.459/1997, e pela Lei n. 12.288/2010. Assim, de acordo com a Lei n. 
7.716/1989, que define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor, pode-se 
afirmar que: 

 

 

 

I - Serão punidos os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, 
etnia, religião ou procedência nacional, contudo a própria Lei tratou de afastar a 
conduta de impedir o acesso de alguém, devidamente habilitado, a qualquer cargo 
da Administração Direta ou Indireta como crime.  

II - Incorre na pena de reclusão de dois a cinco anos, por motivo de discriminação de 
raça ou de cor ou práticas resultantes do preconceito de descendência ou origem 
nacional ou étnica, deixar de conceder os equipamentos necessários ao empregado 
em igualdade de condições com os demais trabalhadores.  

III - A pena é de reclusão de três a cinco anos na situação em que ocorrer a recusa, a 
negativa ou o impedimento a inscrição ou ingresso de aluno em estabelecimento de 
ensino público ou privado de qualquer grau por motivo de discriminação de raça ou 
de cor ou práticas resultantes do preconceito de descendência ou origem nacional ou 
étnica, com agravamento de pena em 1/3 (um terço) se o crime for praticado contra 
menor de dezoito anos.  

IV - Constitui efeito da condenação a perda do cargo ou função pública, para o servidor 
público, e a suspensão do funcionamento do estabelecimento particular por prazo 
não superior a três meses, devendo tais efeitos serem aplicados de forma 
automáticos, não sendo necessário constar na respectiva sentença.  
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Estão CORRETAS as assertivas: 
 
A. (   )  II e III, somente. 
B. (   )  III e IV, somente.  
C. (   )  I e II, somente. 
D. (   )  II, III e IV, somente. 

 
 
32ª QUESTÃO – De acordo com a Lei n. 8.072/1990, que dispõe sobre os crimes 
hediondos, nos termos do art. 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal, marque a 
alternativa INCORRETA: 
 
A. (    ) São considerados hediondos os crimes de lesão corporal dolosa de natureza 

gravíssima e lesão corporal seguida de morte, quando praticados contra 
autoridade ou agente descrito nos arts. 142 e 144 da Constituição Federal, 
integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no 
exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, 
companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau, em razão dessa 
condição. 

B. (    ) A própria Lei tratou de estabelecer que os crimes hediondos, a prática da tortura, 
o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis 
de anistia, graça e indulto, sendo possível a decretação da fiança e da liberdade 
provisória ao acusado. 

C. (    ) São considerados hediondos, nas modalidades tentado ou consumado, os 
crimes de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido e o crime de 
comércio ilegal de armas de fogo, ambas as condutas previstas na Lei n. 
10.826/2003. 

D. (    ) A Lei tratou de prever que a União manterá estabelecimentos penais, de 
segurança máxima, destinados ao cumprimento de penas impostas a 
condenados de alta periculosidade, cuja permanência em presídios estaduais 
ponha em risco a ordem ou incolumidade pública. 

 
 
33ª QUESTÃO – O acesso à informação é reconhecido como direito humano fundamental 
por importantes organismos da comunidade internacional. Desde sua origem, a 
Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada pela Assembleia Geral da 
Organização das Nações Unidas (ONU), em 1948, já previa em seu artigo 19: “Todo ser 
humano tem direito à liberdade de opinião e de expressão; esse direito inclui a liberdade 
de ter opiniões sem sofrer interferência e de procurar, receber e divulgar informações e 
ideias por quaisquer meios, sem limite de fronteiras”. Nesse viés, foi sancionada a Lei n. 
12.527/2011, que regula o acesso a informação no Brasil, sendo considerada um divisor 
de águas em matéria de transparência pública. Com relação à Lei de Acesso à 
Informação, pode-se afirmar que: 
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Estão INCORRETAS as assertivas: 
 

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

 
 

34ª QUESTÃO – Com relação à Instrução Conjunta de Corregedoria n. 03/2014, que 
estabelece o alcance do disposto nos artigos 174 (O militar dispensado de suas 
atividades rotineiras ficará, em regra, obrigado a atender às citações e notificações em 
processos e procedimentos administrativos) e 175, caput (A licença e/ou internação de 
militares acusados em processos disciplinares diversos, a princípio, por si só, não deve 
conduzir à paralisação dos trabalhos, podendo seguir com acompanhamento do 
defensor(a) que o represente por meio de procuração, caso haja ou por meio de defensor 
ad hoc.[...]), do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos (MAPPA), marque 
a alternativa CORRETA: 
 

A. (    ) Em que pese a obrigatoriedade do pronto acatamento à notificação para 
comparecer no dia e local determinado pelo Encarregado do 
processo/procedimento administrativo, nos termos da interpretação do alcance 
do art. 174 do MAPPA, ao militar acusado notificado será garantido o exercício 
do direito à não autoincriminação, contudo não poderá se eximir da obrigação 
de se postar para reconhecimento pessoal e fornecer material para fins de 
perícia, tendo em vista o princípio constitucional do devido processo legal. 

B. (    ) O alcance do art. 175 do MAPPA refere-se ao comparecimento do militar aos 
atos de instrução do processo disciplinar no qual se encontra na condição de 
acusado, testemunha ou informante, cuja presença lhe é obrigada. 

C. (    ) A dispensa saúde, relacionado ao alcance do art. 174 do MAPPA, implicará no 
afastamento temporário ou definitivo do exercício de determinado serviço de 
natureza policial ou de bombeiro militar e, consequentemente, na readaptação 
funcional do militar em atividades laborais compatíveis. 

I - Os procedimentos previstos na presente Lei destinam-se a assegurar o direito 
fundamental de acesso à informação e devem ser executados em conformidade com os 
princípios básicos da administração pública e, como uma das diretrizes, a divulgação de 
informações de interesse público, independentemente de solicitações.  

II - O acesso à informação de que trata a presente Lei compreende o direito de obter 
informação pertinente à administração do patrimônio público, utilização de recursos 
públicos, licitação, contratos administrativos, sendo vedado a divulgação de 
informações relativas a tomadas de contas realizadas pelos órgãos de controle interno 
e externo.  

III - As informações ou documentos que versem sobre condutas que impliquem violação 
dos direitos humanos praticadas por agentes públicos ou a mando de autoridades 
públicas poderão ser objeto de restrição de acesso, tendo em vista aos princípios 
constitucionais da moralidade pública e da preservação da imagem dos integrantes dos 
Órgãos Públicos.  

IV - As informações em poder dos órgãos e entidades públicas, observado o seu teor e em 
razão de sua imprescindibilidade à segurança da sociedade ou do Estado, poderá ser 
classificada como ultrassecreta, secreta ou reservada. Assim, os prazos máximos de 
restrição de acesso à informação, vigoram a partir da data de sua produção, sendo que, 
para as informações de caráter ultrassecreta será de 20 anos, as de caráter secreta 10 
anos e as reservadas de 5 anos.  
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D. (    ) Ao militar com licença saúde que, devidamente notificado acerca de sua 
participação facultativa aos atos de instrução do processo disciplinar de 
qualquer natureza, não vier a comparecer e não nomear defensor que o 
represente, será, de certa forma, beneficiado, tendo em vista a obrigatoriedade 
de suspensão das apurações por parte do encarregado, sob pena de nulidade 
dos atos, conforme interpretação do alcance do art. 175 do MAPPA. 

 

 

35ª QUESTÃO – Com relação à Instrução Conjunta de Corregedoria n. 04/2014, que 
estabelece nova redação ao art. 54 da ICCPM/BM 01/2014, no que tange às obrigações 
do detentor de armários cedidos pela Administração Militar, leia as assertivas abaixo e, ao 
final, marque a alternativa CORRETA em relação ao que se pede: 
 

 

A. (   )  Apenas as assertivas I e II são verdadeiras.  
B. (   )  Apenas as assertivas III e IV são falsas. 
C. (   )  Apenas as assertivas II e III são falsas. 
D. (   )  Apenas as assertivas I e III são verdadeiras. 

 
 

I - O militar detentor de armário cedido pela Administração das Unidades das IME deverá 
proceder à imediata abertura do armário, quando determinado, para fins de realização 
de vistorias periódicas, a critério razoável da Administração Militar, buscas em casos 
de fundada suspeita, ou outras situações legalmente previstas. Caso haja recusa ou 
não comparecimento do militar detentor, poderá haver a abertura forçada do armário, 
utilizando-se dos meios menos danosos ao bem público, e com a adoção das 
formalidades de praxe.  

II - O militar detentor de armário cedido pela Administração das Unidades das IME deverá 
comunicar a Administração a perda ou extravio de chaves ou segredos de seu armário 
com registro de Boletim de Ocorrência Policial, sendo de responsabilidade do Chefe 
do Almoxarifado da respectiva Unidade a imediata substituição do cadeado, 
fechaduras ou troca do segredo.  

III - O militar detentor de armário cedido pela Administração das Unidades das IME deverá 
abster-se de ceder ou compartilhar o uso do armário com terceiros não autorizados 
pela Administração Militar.  

IV - O militar detentor de armário cedido pela Administração das Unidades das IME deverá 
acondicionar em seu interior, exclusivamente, objetos e bens lícitos, sendo admitido a 
guarda de substancias entorpecentes e armas de fogo apreendidos em operação 
policial e que não tenha sido entregue à autoridade de polícia judiciária em momento 
oportuno. 
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36ª QUESTÃO – Com relação à Instrução Conjunta de Corregedoria n. 05/2014, que 
estabelece novo entendimento sobre o enquadramento da conduta do militar que falta ao 
serviço decorrente do cumprimento de sanção disciplinar de prestação de serviço ou de 
decisão judicial, marque a alternativa CORRETA: 
 
 
A. (    ) A conduta do militar que faltar ao serviço, cuja escala advenha do cumprimento 

de sanção disciplinar de prestação de serviço, prevista no art. 24, III do CEDM 
(prestação de serviços de natureza preferencialmente operacional, 
correspondente a um turno de serviço semanal, que não exceda a oito horas), 
ou de decisão judicial, enquadra-se na transgressão disciplinar capitulada no art. 
14, II (demonstrar desídia no desempenho das funções, caracterizada por 
procedimento contrário às normas legais, regulamentares e a documentos 
normativos, administrativos ou operacionais), do CEDM. 

B. (    ) A conduta do militar que faltar ao serviço, cuja escala advenha do cumprimento 
de sanção disciplinar de prestação de serviço, prevista no art. 24, III do CEDM 
(prestação de serviços de natureza preferencialmente operacional, 
correspondente a um turno de serviço semanal, que não exceda a oito horas), 
ou de decisão judicial, enquadra-se na transgressão disciplinar capitulada no art. 
13, XVI (retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício), do CEDM. 

C. (    ) A conduta do militar que faltar ao serviço, cuja escala advenha do cumprimento 
de sanção disciplinar de prestação de serviço, prevista no art. 24, III do CEDM 
(prestação de serviços de natureza preferencialmente operacional, 
correspondente a um turno de serviço semanal, que não exceda a oito horas), 
ou de decisão judicial, enquadra-se na transgressão disciplinar capitulada no art. 
14, III (deixar de cumprir ordem legal ou atribuir a outrem, fora dos casos 
previstos em lei, o desempenho de atividade que lhe competir), do CEDM. 

D. (    ) A conduta do militar que faltar ao serviço, cuja escala advenha do cumprimento 
de sanção disciplinar de prestação de serviço, prevista no art. 24, III do CEDM 
(prestação de serviços de natureza preferencialmente operacional, 
correspondente a um turno de serviço semanal, que não exceda a oito horas), 
ou de decisão judicial, enquadra-se na transgressão disciplinar capitulada no Art. 
13, XX (faltar ao serviço), do CEDM. 

 
 
 
37ª QUESTÃO – Com relação ao Decreto n. 9.847/2019, que regulamenta a Lei n. 
10.826/2003, para dispor sobre a aquisição, o cadastro, o registro, o porte e a 
comercialização de armas de fogo e de munição e sobre o Sistema Nacional de Armas e 
o Sistema de Gerenciamento Militar de Armas, leia as assertivas abaixo e, ao final, 
marque a alternativa CORRETA em relação ao que se pede: 
 
I- Os integrantes das polícias estaduais, ao adquirirem arma de fogo de uso permitido 

ou restrito ou renovarem o Certificado de Registro, ficam dispensados de apresentar 
original e cópia de documento de identificação pessoal. 

II- Os militares dos Estados, ao adquirirem arma de fogo de uso permitido ou restrito ou 
renovarem o Certificado de Registro, ficam dispensados de comprovar, 
periodicamente, a capacidade técnica para o manuseio da arma de fogo. 
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III- Os integrantes das polícias federais, ao adquirirem arma de fogo de uso permitido 
ou restrito ou renovarem o Certificado de Registro, devem comprovar a aptidão 
psicológica para o manuseio de arma de fogo, atestada em laudo conclusivo 
fornecido por psicólogo credenciado pela Polícia Federal. 

IV- Os integrantes das Forças Armadas, ao adquirirem arma de fogo de uso permitido 
ou restrito ou renovarem o Certificado de Registro, devem comprovar a idoneidade 
moral e a inexistência de inquérito policial ou processo criminal, por meio de 
certidões de antecedentes criminais das Justiças Federal, Estadual, Militar e 
Eleitoral.  

 
A. (   )  Apenas as assertivas I e III são verdadeiras.  
B. (   )  Apenas a assertiva IV é falsa. 
C. (   )  Apenas as assertivas I e II são falsas. 
D. (   )  Apenas a assertiva II é verdadeira. 

 
 

 
38ª QUESTÃO – Com relação à Resolução Conjunta n. 4.338/2014, que dispõe sobre os 
parâmetros para declaração de ação legítima de militares estaduais em conformidade 
com o §4º do art. 203 da Lei n. 5.301/1969, que contém o Estatuto dos Militares do 
Estado de Minas Gerais (EMEMG), marque a alternativa CORRETA: 
 
A. (    ) A declaração da ação legítima (ou ilegítima) será realizada por meio de ato 

administrativo da autoridade militar competente, sempre em documento apartado 
do Inquérito Policial Militar (IPM), tendo em vista ausência de tal previsão no 
Código de Processo Penal Militar. 

B. (    ) O ato de declaração de legitimidade (ou ilegitimidade) de ação que contenha 
motivação e fundamentação inadequada, ilegal, ou caso surjam novas provas, 
poderá ser revogado ou anulado somente por autoridade militar superior àquela 
que o proferiu. 

C. (    ) A competência para declarar a ação legítima, em regra, será da Autoridade 
Militar que detém o poder disciplinar sobre o militar acusado da prática do crime. 
Nesse viés, quando do envolvimento de militares lotados em Unidades distintas, 
caberá, privativamente, à Autoridade Militar que detiver o poder disciplinar sobre 
o militar mais antigo envolvidos nos fatos manifestar-se acerca da legitimidade 
da ação. 

D. (    ) Ação legítima é a intervenção (resposta) ou atuação do militar estadual, isolado 
ou em conjunto, em ocorrência de natureza comum ou militar, quer por 
determinação ou solicitação, não sendo admitida quando for por iniciativa 
própria, desde que tal desempenho se faça comprovadamente necessário e se 
paute nos estritos parâmetros autorizados pelo direito. 

 
 
39ª QUESTÃO – De acordo com a Lei n. 12.527/2011, que regula o acesso a 
informações, especificamente sobre os procedimentos de acesso à informação e da 
Proteção e do Controle de Informações Sigilosas, marque a alternativa CORRETA: 
 

A. (    ) Quando se tratar de acesso à informação contida em documento cuja 
manipulação possa prejudicar sua integridade, deverá ser oferecida a consulta 
de cópia, com certificação de que esta confere com o original. Na 
impossibilidade de obtenção de cópias, o interessado poderá solicitar que, a 
suas expensas e sob supervisão de servidor público, a reprodução seja feita por 
outro meio que não ponha em risco a conservação do documento original. 
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B. (    ) No caso de indeferimento de acesso a informações ou às razões da negativa do 
acesso, poderá o interessado interpor recurso contra a decisão no prazo de 10 
(dez) dias a contar da sua ciência. O recurso será dirigido à mesma autoridade 
que negou o acesso, tendo em vista a possibilidade de revisão de sua decisão, 
no prazo de 5 (cinco) dias. 

C. (    ) A autoridade máxima de cada órgão ou entidade publicará, a cada 5 (cinco) 
anos, em sítio à disposição na internet e destinado à veiculação de dados e 
informações administrativas, como por exemplo, o rol das informações que 
tenham sido desclassificadas nos últimos 12 (doze) meses. 

D. (    ) A competência para classificar, em âmbito federal, uma informação como 
ultrassecreta e secreta, é exclusiva do Presidente e do Vice-Presidente da 
República, não podendo ser delegada a qualquer outra autoridade, tendo em 
vista a possibilidade de prejuízos à segurança nacional. 

 
 
 
 
 

40ª QUESTÃO – Com relação à Lei n. 12.850/2013, que define organização criminosa e 
dispõe sobre a investigação criminal, os meios de obtenção da prova, infrações penais 
correlatas e o procedimento criminal, marque a alternativa INCORRETA: 
 

A. (    ) Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais 
pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda 
que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de 
qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas 
sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional. 

B. (    ) Se houver indícios suficientes de que o funcionário público integra organização 
criminosa, poderá o juiz determinar seu afastamento cautelar do cargo, emprego 
ou função, sem prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária à 
investigação ou instrução processual. Ocorrendo a condenação com trânsito em 
julgado acarretará ao funcionário público a perda do cargo, função, emprego ou 
mandato eletivo e a interdição para o exercício de função ou cargo público pelo 
prazo de 8 (oito) anos subsequentes ao cumprimento da pena. 

C. (    ) Se houver indícios de participação de policial militar estadual nos crimes de que 
trata a presente Lei, a Corregedoria de Polícia respectiva instaurará inquérito 
policial competente para apurar os fatos e, necessariamente, comunicará o fato 
ao Ministério Público que, de ofício, determinará ao Chefe da Polícia Civil do 
respectivo Estado da Federação que proceda a nomeação de um delegado de 
Polícia para auxiliar, acompanhar e fiscalizar o feito até a sua conclusão. 

D. (    ) O condenado expressamente em sentença por integrar organização criminosa 
ou por crime praticado por meio de organização criminosa não poderá progredir 
de regime de cumprimento de pena ou obter livramento condicional ou outros 
benefícios prisionais se houver elementos probatórios que indiquem a 
manutenção do vínculo associativo. 
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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 
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