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

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 – De acordo com a Diretriz n. 3.01.10/2019 – CG, a Polícia Comunitária 

tem como premissa o trabalho conjunto com a comunidade para identificar, priorizar e 

resolver problemas de Segurança Pública. Dessa forma é CORRETO afirmar:  

 

A. (   ) A participação sistêmica da PMMG, comunidade e outros Órgãos baseia-se na 

perspectiva da segurança cidadã específica na prevenção à violência, buscando 

aumentar a sensação de segurança subjetiva. 

B. (   ) A rotina de resolução de problemas de segurança pública no modelo de Polícia 

Comunitária atua diretamente em políticas públicas, crime e medo do crime. 

C. (   ) Os princípios doutrinários da Polícia Comunitária na PMMG são o conjunto de 

normas ou padrões de conduta que se baseiam numa visão moderna de gestão 

de segurança pública e cultura organizacional transformada. 

D. (   ) A setorização busca a aproximação da PMMG com a comunidade e motivar a 

obtenção e captação de recursos logísticos e humanos para implementação no 

setor.  

  

 

2ª QUESTÃO – A Resolução n. 4.787/2019 – CG, tem por finalidade disciplinar e 

padronizar o uso de ferramentas institucionais no âmbito da PMMG, no que tange ao uso 

de correio eletrônico, sistema de mensagens, comunicação e publicações na Intranet PM. 

Dessa forma é CORRETO afirmar:  

 

A. (   ) Todo policial militar deverá efetuar o acesso e leitura das mensagens pelo 

menos 2 (duas) vezes por dia, 1(uma) vez no início e outra ao término do 

expediente ou turno de serviço para o qual esteja escalado. Excetuam-se 

militares em gozo de férias regulamentares, licenciados ou com dispensa total 

do serviço. 

B. (   ) As mensagens enviadas em cópia têm a finalidade de dar conhecimento do 

conteúdo aos seus destinatários, tendo a responsabilidade pela leitura, 

resposta e providências decorrentes das demandas apenas os destinatários 

principais da mensagem. 

C. (   ) As mensagens trocadas e armazenadas no módulo de mensagens PA são de 

caráter oficial e seus destinatários ficam obrigados a tomar conhecimento de 

seus conteúdos e inclusive seus anexos. 

D. (   ) Será revogado o acesso às mensagens ao militar e servidor civil que for 

excluído, demitido, exonerado e licenciado médico definitivo pela Junta Central 

de Saúde.  
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3ª QUESTÃO – A execução das ações e operações policiais, consiste no efetivo emprego 

dos serviços policiais no teatro de operações, cumprindo os planejamentos sempre 

alinhados com o Plano de Emprego Operacional (PLEMOP). De acordo com Diretriz Geral 

para Emprego Operacional (DGEOp), marque a alternativa INCORRETA:  

 

A. (   ) O PLEMOP traduz a estratégia a ser adotada para o atingimento de metas de 

natureza operacional, devendo ter o detalhamento completo a fim de permitir o 

perfeito entendimento o perfeito entendimento e atribuições dos setores ou 

pessoas envolvidas. O PLEMOP deve ser revisto e atualizado a cada 4 (quatro) 

anos. 

B. (   ) O termo Coordenação é o ato ou efeito de harmonizar as atividades, 

conjugando-se os esforços necessários na realização de seus objetivos e da 

missão institucional.  

C. (   ) Controle é o acompanhamento das atividades da Corporação, por todos os que 

exercem Comando, Chefia ou Direção. 

D. (   ) No detalhamento do PLEMOP, as UEOp deverão buscar o lançamento diário de 

10% (dez por cento) do efetivo operacional do dia, na atividade de Patrulha a Pé 

(PA), atendendo as peculiaridades das Unidades.  

  

 

4ª QUESTÃO – A estratégia de "Redes de Proteção Preventiva" tem por base o prisma de 

Polícia Comunitária, conquistar a confiança e o engajamento da comunidade, através da 

ideia do "Cidadão Alerta/Cidadão Participativo". Com base na teoria das oportunidades, 

marque a alternativa que NÃO constitui proposta da Rede de Proteção Preventiva:  

 

A. (   ) A PMMG como figura central da Rede, deverá fomentar convênios com 

empresas do setor privado, de vigilância patrimonial, para compartilhar bancos 

de dados com informações de autor motivado para o crime e consequentes 

medidas de prevenção. 

B. (   ) Trocar a oportunidade dada pela vítima por cuidados e ações proativas, com 

medidas de autoproteção, visando dificultar a atuação do criminoso. 

C. (   ) Estimular a participação vigilante das pessoas, incutindo o senso de cooperação 

mútua, a prática de ações de alerta sonoro e identificação visual como forma de 

estratégia de comunicação, quando verificarem-se pessoas suspeitas, veículos 

parados observando residências, dentre outras.  

D. (   ) Criar mecanismos para coibir a ação criminosa, tendo por objetivo melhorar a 

proteção pessoal e patrimonial e consequentemente, o aumento da segurança e 

a garantia da paz social.  
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5ª QUESTÃO – De acordo com a Instrução n. 3.03.21/2017 – CG, as Bases de 

Segurança Comunitárias (BSC) serão empregadas diariamente, com efetivo total de 

quatro Policiais, sendo dois na viatura tipo Van e dois em motocicletas, para atendimento 

de segurança pública a comunidade, em atenção aos problemas daquele 

território/espaço, de acordo com o conceito da operação. Em relação às BSC é 

CORRETO afirmar:  
 

A. (   ) Em caso de tempo chuvoso, excepcionalmente, o efetivo de motocicletas das 

Bases poderá ser empregado em viatura quatro rodas, mediante avaliação e 

autorização do Comandante do Batalhão. 

B. (   ) Os locais de instalação das Bases serão definidos pelo Comando Geral em 

conjunto com as RPM, observando aspectos técnicos: características 

socioeconômicas, culturais, geográficas, demográficos, incidência criminal, 

concentração de áreas comerciais/bancária, dentre outros. 

C. (   ) Os policiais militares empregados nas MP das BSC executarão o patrulhamento 

preventivo dentro de toda a Subárea das respectivas Companhias Operacional, 

cumprindo o cartão programa confeccionado pela Seção de Emprego 

Operacionais da Unidade, que possui visão sistêmica dos problemas afetos aos 

locais, repassados pelo Comandante de Setor. 

D. (   ) Em caso de indisponibilidade da Base (baixa mecânica e outros), o Comandante 

de Companhia após autorização do Comandante de Unidade, deverá escalar o 

efetivo em viaturas policiais de quatro rodas de maior porte, veículo tipo S10 ou 

congênere, até a liberação da BSC.  

  

6ª QUESTÃO – De acordo com a Instrução n. 3.03.15/2020 - CG, a Patrulha de 

Prevenção à Violência Doméstica (PPVD), consiste em guarnição qualificada por Policiais 

Militares que prestam serviço de proteção à vítima e têm a missão de desestimular ações 

criminosas no âmbito domiciliar. Em relação à PPVD é CORRETO afirmar:  

 

A. (   ) A PPVD é serviço exclusivo das Unidades de Execução operacional (UEOp) 

com responsabilidade territorial, de caráter essencial até o nível de Companhia 

de Polícia Militar Independente (Cia PM Ind) ou localidade acima de 100.000 

(cem mil) habitantes. Exceto para localidade que possuam Companhia de Polícia 

Militar Independente de Prevenção a Violência Doméstica (Cia PM Ind PVD). 

B. (   ) A equipe de PPVD deve ser composta de no mínimo 2 (dois) policiais militares, 

sendo obrigatório 1 (uma) policial feminina na equipe. Os membros da equipe 

devem permanecer no serviço por no mínimo 3 (três) anos. 

C. (   ) São requisitos para o processo de seleção para a PPVD, o militar ser indicado 

pelo Comando da Unidade, possuir de 2 (dois) a 20 (vinte) anos de serviço, não 

ter sido punido nos últimos 3 (três) anos e estar apto no TPB.  

D. (   ) A jornada de trabalho deve permitir aos integrantes da PPVD o contado com a 

rede de enfrentamento, autoridades, vítimas, agressores e testemunhas. Os 

policiais militares da PPVD deverão realizar trabalho de análise criminal, 

identificando os casos mais graves e urgentes para o atendimento, bem como 

preparar relatórios, ofícios, encaminhamentos, dentre outros. 
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7ª QUESTÃO – De acordo com a Resolução Conjunta n. 4220/2012 – CG, Manual de 

Processos e Procedimentos Administrativos (MAPPA), o Processo Disciplinar é o 

instrumento pelo qual a Administração Militar apura as faltas ou irregularidades que o 

militar estadual venha a praticar, sendo o meio necessário para a imposição de Sanção 

Disciplinar. Sobre as fases do Processo Disciplinar marque a alternativa INCORRETA:  

 

A. (   ) Defesa: complementa aquela realizada no curso da instrução do processo e 

formaliza-se, quando existente, na elaboração das razões escritas de defesa. 

B. (   ) Instauração: formaliza-se pela portaria ou despacho inicial da autoridade 

competente e encerra-se com a autuação da portaria. 

C. (   ) Julgamento: é a decisão objetiva através de análise subjetiva e discricionária do 

Comandante, Chefe ou Diretor, observando dentro dos prazos as versões da 

acusação, defesa, testemunhas e demais provas existentes nos autos. O 

Julgamento é a penúltima fase do Processo, finalizando-se este através da 

publicação.   

D. (   ) Instrução: é a fase de elucidação dos fatos e produção de provas que 

possibilitem uma correta decisão da autoridade competente.  

  

 

8ª QUESTÃO – Segundo a Resolução n. 4.827/2019 – CG, o Portfólio de Serviços 

Operacionais da PMMG constitui todos os serviços com conceitos operacionais, recursos 

humanos e logísticos, tendo por finalidade o cumprimento da missão constitucional. Sobre 

os serviços operacionais da PMMG marque a alternativa INCORRETA:  

 

A. (   ) O Tático Móvel (TM) tem como objetivo o recobrimento às atividades de 

policiamento nas áreas dos Batalhões e Companhias Independentes. Os 

policiais são treinados para intervenções qualificadas no enfrentamento à 

criminalidade violenta e ao tráfico de drogas, por isso as equipes são compostas 

por quatro policiais militares.   

B. (   ) A Patrulha de Operações (POP) são equipes integradas por três policiais 

militares em viaturas quatro rodas, atua nas subáreas das Companhias 

Operacionais, através de cartões programa para o desenvolvimento de 

operações preventivas ou operações repressivas, conforme planejamento 

específico. 

C. (   ) O Grupo Especial de Policiamento em Área de Risco (GEPAR) consiste em 

equipes com três ou quatro Policiais Militares, para a atuação em áreas de risco, 

aglomerados/vilas, através de cartão programa e treinamento específico, com 

foco na prevenção a homicídios, monitoramento do contexto social e 

proporcionar segurança à comunidade, dentre outros. 

D. (   ) A Patrulha a Pé (PA), consiste na movimentação de policiais militares, 

preferencialmente em dupla, nas áreas residenciais, centro comerciais, locais 

com grandes presenças de pessoas, com itinerários programados em cartão 

programa. 
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9ª QUESTÃO – Nos termos da Resolução n. 4.745/2019 – CG, o REDS-TC será 

direcionado ao Juizado Especial Criminal - JECrim. Dentre as assertivas abaixo, marque 

aquela que caberá o registro do REDS-TC:  

 

A. (   ) Marido agride a esposa com socos e chutes, após a ingestão de bebidas 

alcoólicas, sendo preso pela PMMG. 

B. (   ) Dois jovens de 18 e 22 anos, respectivamente, são abordados pela PMMG, 

portando drogas ilícitas para uso em praça pública defronte à Escola Municipal 

local.   

C. (   ) O Soldado Corajoso difama o Sargento Padrão, seu Comandante de Setor, 

durante a folga do serviço operacional. 

D. (   ) Um indivíduo é flagrado pela PMMG fazendo “boca de urna” no dia das eleições 

municipais para Prefeito e Vereador, na porta de uma Escola estadual localizada 

defronte à Superintendência Regional da Polícia Federal em Belo Horizonte. 

 

 

10ª QUESTÃO – O Decreto-Lei n. 667/1969, que reorganiza as Polícias Militares e os 

Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, dos Territórios e do Distrito Federal, com as 

alterações trazidas pela Lei n. 13.954/2019, estabelece que “os militares dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Territórios que não houverem completado, até 31 de dezembro de 

2019, o tempo mínimo exigido pela legislação do ente federativo para fins de inatividade 

com remuneração integral do correspondente posto ou graduação [...]”, deverão cumprir 

as regras de transição estabelecidas no referido decreto. A respeito dessas regras de 

transição, marque a alternativa CORRETA: 

 

A. (    ) Se o tempo mínimo atualmente exigido pela legislação for de 30 (trinta) anos ou 

menos, deverá o militar cumprir o tempo de serviço faltante para atingir o exigido 

na legislação do ente federativo, acrescido de 17% (dezessete por cento) do 

tempo que já cumpriu. 

B. (    ) Naqueles Estados em que o tempo mínimo atualmente exigido para a inatividade 

for de 30 (trinta) anos ou menos, além do acréscimo de 17% (dezessete por 

cento), o militar deve contar no mínimo 25 (vinte e cinco) anos de exercício de 

atividade de natureza militar, acrescidos de 4 (quatro) meses a cada ano faltante 

para atingir o tempo mínimo exigido pela legislação do ente federativo, a partir de 

1º de janeiro de 2022, limitado a 5 (cinco) anos de acréscimo.  

C. (    ) Se o tempo mínimo atualmente exigido pela legislação for de 25 (vinte e cinco) 

anos, no caso de policiais femininas, cumprir o tempo de serviço exigido na 

legislação do ente federativo. 

D. (    ) O militar deverá contar, no mínimo com 30 (trinta) anos de efetivo serviço.  
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11ª QUESTÃO – De acordo com as disposições constantes da Lei Estadual n. 

14.310/2002 (Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais - 

CEDM), sobre o Processo Administrativo Disciplinar (PAD), marque a alternativa 

CORRETA: 
 

A. (    ) Será diretamente submetido a PAD o militar que praticar ato atentatório à 

dignidade da pessoa ou que ofenda os princípios da cidadania e dos direitos 

humanos. 

B. (    ) Fica impedido de atuar na mesma Comissão o militar que já tenha sancionado 

disciplinarmente o militar acusado. 

C. (    ) A arguição de impedimento de um dos membros será resolvida pelo Presidente 

da CPAD e comunicada à autoridade convocante. 

D. (    ) A nulidade do processo ou de qualquer de seus atos verificar-se-á quando existir 

comprovado cerceamento de defesa ou prejuízo para o acusado, decorrente de 

ato, fato ou omissão que configure vício insanável. Entretanto, a declaração de 

nulidade de um ato não necessariamente implicará na nulidade do processo ou de 

outros atos posteriores àquele declarado nulo. 

  
 

12ª QUESTÃO – Sobre a sanção de reforma disciplinar compulsória, nos termos da Lei 

Estadual n. 14.310/2002, marque a alternativa CORRETA: 

 

A. (    ) Somente poderá ser aplicada ao militar com mais de três anos de efetivo serviço. 

B. (    ) Não poderá ser reformado disciplinarmente o militar que tiver sido condenado a 

pena privativa de liberdade, transitada em julgado, na Justiça Comum ou Militar, 

ou estiver cumprindo pena. 

C. (    ) Não poderá ser reformado disciplinarmente o militar que estiver indiciado em 

inquérito ou submetido a processo por crime cuja pena cominada seja privativa de 

liberdade superior a dois anos. 

D. (    ) Somente o militar submetido a Processo Administrativo-Disciplinar, que vier a 

cometer nova falta disciplinar grave, se classificado no conceito “C”, poderá sofrer 

a sanção de reforma disciplinar compulsória. 

 
 

13ª QUESTÃO – De acordo com a Lei Estadual n. 5.301/1969, Estatuto dos Militares do 

Estado de Minas Gerais (EMEMG), ao completarem trinta anos de serviço, quando de sua 

transferência para a reserva, a praça da ativa será promovida à graduação imediata, e o 

Subtenente, ao posto de 2º Tenente, observados os requisitos estabelecidos na referida 

lei. Sobre os requisitos estabelecidos no EMEMG acerca da referida espécie de 

promoção, leia as assertivas abaixo e ao final marque a alternativa CORRETA em relação 

ao que se pede: 

 

I - Deve o militar contar com, pelo menos, um ano de exercício na graduação e vinte 

anos de efetivo serviço na instituição militar estadual, vedada a contagem de 

qualquer tempo fictício não previsto no EMEMG. 

 



 

EXAME DE APTIDÃO PROFISSIONAL – EAP 2020 – 3º SGT QPPM/QPE 
 

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

II - O militar punido em decorrência de sua submissão a processo administrativo 

disciplinar de natureza demissionária pela prática de ato que afete a honra pessoal 

ou o decoro da classe será considerado, para fins da promoção, possuidor do 

requisito de idoneidade moral dois anos após o término do cumprimento da sanção 

disciplinar. 

III -  Não preencherá o requisito comportamento disciplinar para satisfatório para os fins 

da promoção o militar classificado no conceito “C” ou “B”, com pontuação igual ou 

superior a vinte e cinco pontos negativos. 

IV - Não será promovido o militar que estiver preso à disposição da justiça ou sendo 

processado por crime doloso previsto em lei que comine pena máxima de reclusão 

superior a dois anos, desconsideradas as situações de aumento ou diminuição de 

pena. 
 

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

B. (    ) Apenas as assertivas I, II e IV são verdadeiras.  

C. (    ) Apenas uma assertiva é falsa.  

D. (    ) Todas as assertivas são verdadeiras. 

 

 

14ª QUESTÃO – Nos termos da Lei n. 9.099/1995, que dispõe sobre os Juizados 

Especiais Cíveis e Criminais, marque a alternativa CORRETA: 

 

A. (    ) Havendo queixa-crime, representação ou tratando-se de crime de ação penal 

pública condicionada, não sendo caso de arquivamento, o Ministério Público 

poderá propor a aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multas, a ser 

especificada na proposta. 

B. (    ) 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. 

C. (    ) Exclusivamente no caso de ação penal de iniciativa privada, o acordo 

homologado acarreta a renúncia ao direito de queixa ou representação. 

D. (    ) Aplicada pelo Ministério Público a pena restritiva de direitos, o benefício não 

poderá ser novamente concedido pelo prazo de cinco anos. 

 

 

15ª QUESTÃO – De acordo com a Lei n. 9.455/1997, “Lei de Tortura”, marque a 

alternativa INCORRETA acerca dos elementos essenciais para que ocorra o crime de 

tortura na modalidade de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo: 

 

A. (    ) A vítima deve estar sob a guarda, poder ou autoridade do autor. 

B. (    ) A vítima deve ser submetida a intenso sofrimento físico ou mental. 

C. (    ) Deve haver o emprego de violência ou ameaça. 

D. (    ) O crime não exige que o autor seja agente público. 
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16ª QUESTÃO – De acordo com a Lei n. 11.343/2006, “Lei de Drogas”, sobre o Sistema 

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

 

A. (    ) O Sisnad será coordenado pela União e tem a finalidade de articular, integrar, 

organizar e coordenar as atividades relacionadas com a prevenção do uso 

indevido, a atenção e a reinserção social de usuários e dependentes de drogas e 

a repressão da produção não autorizada e do tráfico ilícito de drogas. 

B. (    ) Sisnad é o conjunto de órgãos que atuam em articulação e harmonia, visando 

estabelecer as políticas públicas, planos, programas, ações e projetos sobre 

drogas, incluindo-se nele, por adesão, os Sistemas de Políticas Públicas sobre 

Drogas da União, Estados, Distrito Federal e Municípios.  

C. (    ) Dentre os princípios que regem o Sisnad, está a articulação com os órgãos de 

Segurança Pública, do Ministério Público e dos Poderes Legislativo, Executivo e 

Judiciário visando à cooperação mútua nas atividades do Sistema.   

D. (    ) Dentre os objetivos do Sisnad está o estabelecimento de critérios e condições 

para a produção e plantio de drogas para fins medicinais. 

 

 

17ª QUESTÃO – A Lei n. 11.343/2006, “Lei de Drogas”, tipifica como crime “Art. 33. 

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, 

oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, 

entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em 

desacordo com determinação legal ou regulamentar”, com “Pena - reclusão de 5 (cinco) a 

15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa”. 

No mesmo artigo, tipifica outras condutas criminosas que incorrem na mesma pena. 

Nesse sentido, marque a alternativa que NÃO configura um desses crimes tipificados: 

 

A. (    ) Importa, exporta, remete, produz, fabrica, adquire, vende, expõe à venda, oferece, 

fornece, tem em depósito, transporta, traz consigo ou guarda, ainda que 

gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou 

regulamentar, matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação 

de drogas. 

B. (    ) Vende ou entrega drogas ou matéria-prima, insumo ou produto químico destinado 

à preparação de drogas, sem autorização ou em desacordo com a determinação 

legal ou regulamentar, a agente policial disfarçado, sendo prescindível a 

existência de elementos probatórios de conduta criminal preexistente. 

C. (    ) Semeia, cultiva ou faz a colheita, sem autorização ou em desacordo com 

determinação legal ou regulamentar, de plantas que se constituam em matéria-

prima para a preparação de drogas.   

D. (    ) Utiliza local ou bem de qualquer natureza de que tem a propriedade, posse, 

administração, guarda ou vigilância, ou consente que outrem dele se utilize, ainda 

que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou 

regulamentar, para o tráfico ilícito de drogas. 
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18ª QUESTÃO – De acordo com a Lei n. 13.869/2019, que dispõe sobre os crimes de 

Abuso de Autoridade, marque a alternativa CORRETA, que contém um crime tipificado na 

referida lei: 

 

A. (    ) Requisitar instauração ou instaurar sindicância ou investigação preliminar 

sumária, mesmo que de forma justificada, de infração penal ou administrativa, em 

desfavor de alguém, à falta de qualquer indício da prática de crime, de ilícito 

funcional ou de infração administrativa.  

B. (    ) Inovar artificiosamente, no curso de diligência, de investigação ou de processo, o 

estado de lugar, tempo, coisa ou pessoa, com o fim exclusivo de eximir-se de 

responsabilidade.   

C. (    ) Cumprir mandado de busca e apreensão domiciliar após as 21h (vinte e uma 

horas), ou antes, das 5h (cinco horas). 

D. (    ) Impedir a entrevista pessoal e reservada do preso com seu advogado. 

 

 

 

19ª QUESTÃO – Nos exatos termos da Lei n. 13.869/2019, que dispõe sobre os crimes 

de Abuso de Autoridade, marque a alternativa CORRETA, que estabelece um dos efeitos 

da condenação: 

 

A. (    ) Tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, devendo o juiz, 

de ofício, fixar na sentença o valor corrigido para reparação dos danos causados 

pela infração, considerando os prejuízos por ele sofridos.  

B. (    ) Perda do cargo, do mandato ou da função pública, condicionado à ocorrência de 

reincidência em crime de abuso de autoridade e não será automático, devendo 

ser declarado motivadamente na sentença. 

C. (    ) Inabilitação para o exercício de cargo, mandato ou função pública, pelo período 

definido na sentença penal.   

D. (    ) A inabilitação para o exercício do mandato é de efeito automático da sentença. 

 

 

 

20ª QUESTÃO – De acordo com as Instruções Conjuntas de Corregedorias n. 01/2014 e 

n. 02/2014 marque a alternativa CORRETA: 

 

A. (    ) Por uma única conduta ilícita, o militar poderá ser responsabilizado na esfera 

penal militar, cível e administrativa disciplinar, sem que uma interfira noutra, salvo 

quando na penal decidir-se por não haver prova da existência do fato ou pela 

negativa de autoria ou por falta de prova. 

B. (    ) Configura o bis in idem, repetição, os seguintes fatos: aplicar mais de uma sanção 

em face de um mesmo fato; aplicar mais de uma sanção disciplinar pela prática 

simultânea ou conexão de duas ou mais transgressões, apuradas em um mesmo 

processo ou não. 
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C. (    ) Sobre o instituto do comparecimento espontâneo, podemos afirmar: será 

formalizado nos autos do IPM, não podendo, contudo, haver o comparecimento 

espontâneo no APF; ilidirá a confecção do APF quando a autoridade tomar 

conhecimento, pelo próprio militar que se apresenta, da ocorrência do ilícito penal 

por ele praticado, e até então desconhecido. Se o IPM já estiver sido encerrado e 

encaminhado à Justiça Militar, o referido termo não mais será lavrado. 

D. (    ) Havendo estado de flagrância, no caso de autoria colateral certa, haverá a prisão 

em flagrante do autor da infração penal militar pelo crime consumado. Já na 

autoria colateral incerta haverá a prisão em flagrante dos autores por crime 

tentado. Agora, havendo autoria desconhecida, não haverá prisão em flagrante. 

 
 

21ª QUESTÃO – Sargento Matrifuso, preocupado com o valor crescente de sua dívida no 

cheque especial, comandando uma operação de trânsito, aborda duas moças em um 

Toyota Corolla. Ambas estavam bêbadas, era madrugada e elas estavam voltando de 

uma boate. Desejando auferir alguma vantagem o Sgt Matrifuso exige das moças 500 

reais ou as levaria para “soprar o bafômetro” na barreira policial mais adiante. 

Considerando o caso descrito, de acordo com o Código Penal Militar, assinale a 

alternativa CORRETA:   
 

A. (    ) Sgt Matrifuso cometerá o crime de concussão se as moças aceitarem pagar ou 

realmente lhe pagarem o valor exigido. 

B. (    ) Sgt Matrifuso cometeu crime de corrupção passiva, uma vez que exigiu 

vantagem indevida; 

C. (    ) Sgt Matrifuso cometeu o crime de concussão por ter exigido vantagem indevida 

em razão da função que exercia. 

D. (    ) Sgt Matrifuso não cometeu crime algum, uma vez que as moças estavam em 

flagrante delito, ele apenas tomaria as providências de praxe e cumpriria a lei.  

 
 

22ª QUESTÃO – Sargento Pincel, empenhado em operação de trânsito, aborda um 

indivíduo conduzindo o carro sem o licenciamento atualizado e sem possuir carteira de 

habilitação para a categoria. Ao perceber que estava prestes a ter seu veículo 

apreendido, o sujeito diz a Pincel que o conhece, sendo trabalhador, empregado da 

oficina onde Pincel faz o alinhamento de seu carro particular. Verificando então que o 

cidadão é “gente boa”, Sgt Pincel o manda embora sem tomar qualquer providência. 

Considerando o caso descrito, de acordo com o Código Penal Militar, assinale a 

alternativa CORRETA: 
 

A. (    ) Sgt Pincel agiu de acordo com a lei, pois a discricionariedade é um princípio da 

atividade policial.  

B. (    ) Sgt Pincel cometeu o crime de prevaricação por deixar de tomar as providências 

em desfavor do cidadão.  

C. (    ) Sgt Pincel cometeu o crime de condescendência criminosa, por não tomar 

providências em relação ao infrator. 

D. (    ) Sgt Pincel cometeu o crime de concussão, uma vez que estava “escolhendo” 

qual condutor seria penalizado. 
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23ª QUESTÃO – Considere as afirmações a seguir:  
 

I - A situação de flagrante delito perdura por, no máximo, 24 horas.  

II - As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais tem aplicação imediata.  

III - O crime de desacato só se consuma quando a ofensa, o menosprezo ou o vilipêndio 

tem como destinatário agente de segurança pública. 

IV - É crime se reunir em local aberto ao público, ainda que sem armas, sem o prévio 

aviso da autoridade competente. 

 

Marque a alternativa CORRETA: 
 

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

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

C. (    ) Apenas a assertiva II é verdadeira. 

D. (    ) Apenas a assertiva I é falsa. 

 
 

24ª QUESTÃO – Sargento Justiceiro foi até uma residência para atender chamada que 

noticiava prática de violência sexual contra uma criança. Justiceiro, diligente, entrevistou a 

solicitante, mãe da criança, que alegou que seu filho lhe contara ter sido abusado pelo 

padrasto. A mulher ainda lhe exibiu uma cuequinha do menino, com o desenho do 

Homem Aranha na frente e uma manchinha seca de sangue atrás. Justiceiro se encorajou 

a entrevistar a criança, apesar da delicadeza do assunto. O jovenzinho, entre lágrimas, 

confirmou, então, o ocorrido ao policial. O fato teria se dado dois dias atrás, quando sua 

mãe havia ido cuidar do avô da criança, que é acamado em razão de um recente AVC.  

Perguntada, a mãe informou que o padrasto da criança, suposto autor do crime, trabalha 

como motorista de UBER na região central da cidade.  

Sargento Justiceiro decidiu ir até o centro da cidade e, com seu aparelho celular 

particular, solicitou e cancelou viagens até localizar o Siena Prata que sabia ser o do 

padrasto da criança. Quando chegou a procura do passageiro, sargento Justiceiro 

apreendeu o veículo do padrasto da criança e o prendeu em flagrante, conduzindo-o para 

a delegacia de polícia.  

 

Considerando esta ocorrência policial, marque a alternativa CORRETA: 
 
 

A. (    ) Sgt Justiceiro agiu de acordo com a lei, uma vez que havia presunção robusta de 

que o suspeito havia cometido o crime. 

B. (    ) Sgt Justiceiro podia conduzir o cidadão preso em qualquer tempo, uma vez que 

os crimes contra a dignidade sexual, dada sua gravidade, são considerados 

permanentes. 

C. (    ) Sgt Justiceiro conduziu o suspeito em desacordo com a lei, uma vez que não 

havia nenhuma das previsões legais para a prisão em flagrante, podendo, 

portanto, ser responsabilizado pela condução ilegal.  

D. (    ) Sgt Justiceiro, ao utilizar um aplicativo de celular na captura do suspeito, 

extrapolou as hipóteses de flagrante, podendo ser classificada sua prisão como 

flagrante preparado.  
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25ª QUESTÃO – São direitos do preso, previstos na Constituição Federal de 1988, 

EXCETO:  
 

A. (    ) O cumprimento da pena em estabelecimento distinto, de acordo com a natureza 

do delito, sua idade e o seu sexo. 

B. (    ) Um telefonema, podendo o preso optar por avisar o juiz e alguém de sua família 

o lugar em que se encontra.  

C. (    ) Respeito à integridade física e moral.  

D. (    ) Saber quem é o responsável pelo seu interrogatório.  

 

 

26ª QUESTÃO – Em relação à Constituição do Estado de Minas Gerais de 1989, é 

CORRETO afirmar: 
 

A. (    ) É possível que o Comando da Polícia Militar seja exercido por oficial da reserva 

que tenha ocupado, durante serviço ativo, e em caráter efetivo, cargo privativo do 

último posto na corporação, desde que haja decisão fundamentada do 

Governador do Estado.   

B. (    ) Diferentemente da PMMG, o CBMMG, em razão de suas atividades de defesa 

civil, prevenção e combate a incêndio, não possui atribuição de polícia judiciária 

militar. 

C. (    ) O artigo 136 da Constituição Estadual, devidamente modificado por Emenda 

Constitucional, elenca os quatro órgãos responsáveis pela segurança pública no 

Estado, quais sejam: Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiro Militar e 

Guardas Municipais.  

D. (    )  Criar condições para promoção da segurança e ordem pública assim como as 

condições necessárias para promover a fixação do homem no campo não são 

objetivos prioritários do Estado de Minas Gerais. 
 

 

27ª QUESTÃO – O Comandante do Batalhão decidiu suspender por um ano as 

concessões de férias prêmio aos militares da unidade, uma vez que os índices criminais 

estavam desfavoráveis. O 3º Sgt Bravão, da reserva remunerada da PMMG, que ainda 

pertencia ao grupo de “WhatsApp” da Companhia PM, ao qual também eram integrantes, 

além de diversas praças, o Comandante do Batalhão, de Cia e de Setores, publicou 

mensagem intitulada “O Caçador de Férias”, onde dizia que o Comandante do Batalhão 

estava possuído por instintos malignos e que não merecia estar à frente daquela tropa, 

que era um oficial fraco, que adotava decisões infundadas, de forma a perseguir os 

militares da Unidade. Com base no contexto apresentado, marque a opção CORRETA:  

 

A. (    ) O 3º Sgt QPR Bravão responderá por crime capitulado no art. 166 do CPM, 

Publicação ou Crítica indevida. 

B. (    ) O 3º Sgt QPR Bravão responderá por crime capitulado no art. 155 do CPM, 

Incitamento.  
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C. (    ) O 3º Sgt QPR Bravão e todos os demais membros do grupo do WhatsApp que 

visualizaram e emitiram qualquer opinião responderão por crime capitulado no 

art. 166 do CPM, Publicação ou Crítica indevida.   

D. (    ) O 3º Sgt QPR Bravão e todos os integrantes do grupo do WhatsApp responderão 

por crime capitulado no art. 155 do CPM, Incitamento.  

 

  

28ª QUESTÃO – Sobre o instrumento jurídico do Habeas Corpus, de acordo com o 

Código de Processo Penal, é CORRETO afirmar: 

 

A. (    ) Deverá ser assinado por advogado legalmente constituído, representando o 

interesse do preso, sob pena de invalidade.   

B. (    ) Presta-se a liberar o preso preventivamente, mas não se presta a evitar a prisão 

de cidadão investigado em inquérito.  

C. (    ) Sua impetração prescinde defesa técnica, ou seja, dispensa advogado, mas 

deverá ser protocolado no juízo competente por pessoa com formação superior, 

ainda que o paciente não seja, sequer, alfabetizado.  

D. (    ) Não exige forma complexa, devendo constar o nome de quem sofre a coação e 

de quem é o responsável pela violência, a declaração do constrangimento e/ou 

as razões do seu temor e assinatura do próprio cidadão.    

 

 

29ª QUESTÃO – Em relação à abordagem constitucional das Forças Armadas, marque a 

questão INCORRETA: 

 
     

A. (    ) A Constituição Federal é clara ao estabelecer que não haverá Habeas Corpus em 

relação a punições disciplinares militares. 

B. (    ) O militar não pode se sindicalizar ou fazer greve, mas pode se filiar a partido 

político, desde que em tempos de paz. 

C. (    ) Os eclesiásticos ficam desobrigados do serviço militar em tempo de paz. 

D. (    ) Destinam-se a defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e da lei e 

da ordem. 
 

 

30ª QUESTÃO – Marque a alternativa INCORRETA:  
 

A. (    ) É vedado aos juízes exercer atividade de caráter político partidário. 

B. (    ) São órgãos federais integrantes do Sistema de Segurança Pública, previstos, 

portanto, no artigo 144 da Constituição da República, devidamente modificada 

pela Emenda Constitucional n. 104/2019, a Polícia Federal, a Polícia Ferroviária 

Federal, a Força Nacional de Segurança Pública, a Polícia Militar, o Bombeiro 

Militar e a Polícia Civil. 

C. (    ) O militar da reserva ou reformado, empregado na administração militar, equipara-

se ao militar em situação de atividade, para o efeito da aplicação da lei penal 

militar. 

D. (    ) É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. 
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31ª QUESTÃO – Com relação à Lei n. 8.429/1992, que dispõe sobre as sanções 

aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício do 

mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta ou 

fundacional, marque a alternativa CORRETA: 

 

A. (    ) Ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação dolosa do agente ou de 

terceiros, dar-se-á o integral ressarcimento do dano. 

B. (    ) A perda da função pública pode efetivar-se independente do trânsito em julgado 

da sentença condenatória. 

C. (    ) Não constitui crime a representação por ato de improbidade contra agente 

público ou terceiro beneficiário, quando o autor da denúncia o sabe inocente. 

D. (    ) A aplicação das sanções previstas nesta lei depende da aprovação ou rejeição 

das contas pelo órgão de controle interno ou pelo Tribunal ou Conselho de 

Contas. 

 

32ª QUESTÃO – Com relação à Lei n. 10.741/2003, que dispõe sobre o Estatuto do 

Idoso, marque a alternativa CORRETA: 

A. (    ) Aos maiores de 60 (sessenta) anos fica assegurada a gratuidade dos transportes 

coletivos públicos. 
B. (    ) Entende-se como idoso somente as pessoas com idade superior a 60 (sessenta) 

anos. 

C. (    ) Os crimes definidos na referida Lei são de ação penal pública incondicionada.  
D. (    ) Ao idoso internado é assegurado o direito a acompanhante, devendo o órgão de 

saúde proporcionar as condições adequadas para a sua permanência em tempo 

integral, independente de critérios médicos. 

 

33ª QUESTÃO – Com relação a Instrução 3.03.22/2017-CG, que trata sobre os 

Procedimentos básicos de estacionamento e posicionamento de viaturas e da guarnição 

policial militar, marque "V" para a (s) assertiva (s) verdadeira (s) e "F" para a (s) falsa (s) 

e, ao final, responda o que se pede.  

 

(    ) Nas Ações Policiais Rotineiras e Operações Policiais Preventivas, 

preferencialmente, a viatura será posicionada entre 45º e 90º em relação à guia da 

calçada ou do acostamento, com a frente voltada para o sentido de circulação da 

via.  

(    ) No Atendimento de Ocorrências e Operações PM de Resposta, as viaturas 

deverão ser posicionadas em observância aos aspectos de segurança da equipe 

policial militar, devendo-se postar sempre de maneira ostensiva. 

(    ) No emprego em Policiamento Especial de Eventos, a viatura será posicionada nas 

principais vias de acesso ao local de evento e com os dispositivos luminosos 

ligados. 
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(    ) Com relação ao estacionamento no interior de aquartelamentos, deve-se  priorizar 

o estacionamento de veículos oficiais em detrimento de veículos particulares. 

(    ) O posicionamento da viatura não deverá atrapalhar ou contribuir para congestionar 

a fluidez do trânsito. 

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

 

34ª QUESTÃO – Com relação a Diretriz 3.01.09/2018-CG, que regula a atuação da 

PMMG segundo a Filosofia dos Direitos Humanos, marque a alternativa CORRETA: 

 

A. (    ) É um objetivo da diretriz, definir as perspectivas filosóficas, históricas, teóricas e 

conceituais de Direitos Humanos no contexto operacional da PMMG.  

B. (    ) São eixos temáticos previstos na diretriz: Segurança, Educação, Política Interna e 

Externa.  

C. (    ) O Eixo Segurança tem como objetivo a inserção do assunto Direitos Humanos na 

Educação de Polícia Militar. 

D. (    ) Direitos Inderrogáveis são direitos que não podem ser abolidos, anulados ou 

invalidados em nenhuma circunstância.  

 

35ª QUESTÃO – Com relação a Resolução n. 4.404/2015, que dispõe sobre o controle da 

jornada de trabalho na Polícia Militar, leia as assertivas abaixo. 

  

I -  Crédito de horas é a carga horária excedente da jornada de trabalho de 40 horas 

semanais do policial militar, computadas em até um bimestre.  

II -  Dispensa por problemas de saúde é uma situação em que o militar continua 

trabalhando, entretanto com restrições de atividades.  

III -  Dispensa luto possui duração de oito dias, para quando ocorrer falecimento de pais, 

esposa (o), filhos, irmãos e sogros do militar.  

IV -  Dispensa núpcias possui duração de cinco dias, para quando o militar contrair 

núpcias.  

 

Com base nas assertivas acima, marque a alternativa CORRETA: 

 

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

B. (    ) Apenas a assertiva Il está correta. 

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

D. (    ) Todas as assertivas estão corretas. 
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36ª QUESTÃO – Conforme previsto na Resolução n. 4.320/2014, que regulamenta o 

direito de acesso à informação no âmbito da PMMG, marque a alternativa CORRETA:  

 

A. (    ) O acesso à informação compreende, entre outros, os direitos de obter informação 

produzida ou custodiada por pessoa física ou entidade privada decorrente de 

qualquer vínculo com a PMMG, desde que esse vínculo não tenha cessado.  

B. (    ) O acesso à informação previsto nesta resolução não compreende as informações 

referentes a projetos de pesquisa e desenvolvimento científicos ou tecnológicos 

cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. 

C. (    ) É vedado ceder informações relativas à remuneração, vencimentos e subsídio 

recebidos por ocupante da Corporação.  
D. (    ) O acesso à informação compreende, entre outros, os direitos de obter informação 

sobre atividades exercidas pela Corporação, inclusive as relativas à sua política, 

organização e serviços, sem ressalvas aquelas classificadas com grau de sigilo, 

ressalvando apenas aquela imprescindível à segurança do Governo. 

 

37ª QUESTÃO – Com relação ao Memorando n. 10.463.2/2019 - EMPM, que trata sobre 

o exercício por policiais militares de atividades laborativas estranhas à carreira militar, 

marque "V" para a (s) assertiva (s) verdadeira (s) e "F" para a (s) falsa (s) e, ao final, 

responda o que se pede.  
 

(    ) 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. 

(    ) Não 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, mas preventivamente a Instituição veda o “bico” 

para preservar o militar. 

(    ) Os militares estaduais em situação de atividade estão sujeitos à disponibilidade 

para o serviço público, a qualquer hora do dia ou da noite, como também estão 

impossibilitados de exercer outra atividade remunerada em entidade pública ou 

privada, ressalvados, no meio civil, o exercício do magistério.  

(    ) O envolvimento de policiais militares com a atividade de segurança privada apesar 

das implicações éticas, privilegia a proteção da sociedade, somado ao contato 

comunitário. 

(   ) A vedação do exercício de outras atividades remuneradas (bico) objetiva 

possibilitar a recomposição orgânica do militar, de sorte a possibilitar o descanso 

necessário à eficiente realização de suas atividades laborativas e, por 

consequência, assegurar a qualidade na prestação dos serviços de polícia 

ostensiva e de preservação da ordem pública. 
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Marque a alternativa que contém a sequência de respostas CORRETA, na ordem de cima 
para baixo: 
 
A. (     ) V, F, V, F, V. 
B. (     ) F, V, F, V, F. 
C. (     ) F, V, F, F, V. 
D. (     ) V, F, V, V, F.  
 

 
 

38ª QUESTÃO – Com relação a Instrução n. 3.03.23/2017 - CG, que padroniza os 

procedimentos operacionais adotados pelas Frações destacadas da PMMG em caso de 

ocorrências envolvendo ataques a agências bancárias e similares, marque a alternativa 

CORRETA: 

A. (    ) As três fases da eclosão do delito são inicial, confrontação e final. 
B. (    ) A fase pré-incidental abarca as atividades/operações de apoio e resposta dos 

crimes. 

C. (    ) A fase incidental ou de confrontação compreende as ações de reação ao fato 

durante sua imediata ocorrência. 
D. (    ) A fase pós-incidental consiste no desenvolvimento de ações preventivas, 

desenvolvendo conhecimento e análise da modalidade criminosa.  

 

39ª QUESTÃO – Com relação 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, marque a alternativa CORRETA: 

A. (    ) As pessoas jurídicas de direito privado que, por ação de seus proprietários, no 

efetivo exercício de suas atividades profissionais, incorrerem em constrangimento 

de ordem psicológica, comprovadamente praticados em razão da orientação 

sexual da vítima, ficam sujeitas a interdição do estabelecimento. 

B. (    ) O Poder Executivo imporá sanções às pessoas físicas que no efetivo exercício de 

suas atividades profissionais, discriminem, coajam ou atentem contra os direitos 

da pessoa em razão de sua orientação sexual.  

C. (    ) Constrangimento de ordem física, psicológica ou moral, é considerado atentado 

contra os direitos da pessoa, independente de comprovação da prática em razão 

da orientação sexual. 

D. (    ) Considera-se discriminação contra os direitos da pessoa, desde que 

comprovadamente praticado em razão da orientação sexual da vítima, o ato de 

preterição ou tratamento diferenciado em estabelecimento aberto ao público, não 

incluso aqueles de propriedade de ente privado. 
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40ª QUESTÃO – Conforme previsto na Resolução n. 4.404/2015, que dispõe sobre o 

controle da jornada de trabalho na Polícia Militar, para efeitos de cômputo da carga 

horária, marque a alternativa CORRETA: 
 

A. (    ) As dispensas por problemas de saúde, em que o militar apesar de restrições de 

empenho continua trabalhando, não deverão ser computados integralmente.  

B. (    ) A carga-horária dos períodos de sobreaviso, quando não houver acionamento, 

não se computa.  

C. (    ) O tempo de prestação de serviço imposta em virtude de sanção disciplinar ou de 

decisão judicial será computado parcialmente.  
D. (    ) Os militares da atividade de direção geral ou atividade meio, hipotecados para 

emprego no serviço operacional deverão ter sua carga horária lançada 

normalmente, mas nos casos em que a duração do emprego operacional for 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corte aqui 
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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 

                    

 


