
          

 

 

 
PROCESSO SELETIVO INTERNO PARA O CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO ESTRATÉGICA 

DE SEGURANÇA PÚBLICA DA POLÍCIA MILITAR PARA O ANO DE 2020. 
 

CEGESP/2020 
(Edital nº 08/2019, de 21 de outubro de 2019). 

 

Legislação Jurídica, Legislação Institucional e Doutrina Operacional. 
 

 

NOME: _____________________________________________________________________________. 

ESCOLA: ________________________________________________ SALA: ______________________. 

CIDADE PROVA: _______________________________________________ _______DATA: 15/01/2020. 

 
INSTRUÇÕES AOS CANDIDATOS: 

 

1. Prova sem consulta. 

2. Abra este caderno de prova somente quando autorizado.  

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

valor total de 100 (cem) pontos. 

4. Para cada questão existe somente uma resposta. 

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

(tinta azul ou preta). 

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

realização da prova. 

7. Não será admitido qualquer tipo de rasura na folha de respostas. As questões rasuradas ou 

em branco ou com dupla marcação serão consideradas nulas para o candidato.  

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

incluindo o preenchimento da folha de respostas. 

9. É proibido o porte/posse na sala de prova, após iniciada esta, de aparelhos e equipamentos 

eletrônicos, telefones celulares, computadores, relógios de qualquer tipo, alarmes de 

veículo e similares. 

10. O candidato que, por motivo de força maior (unicamente para uso de sanitários e 

bebedouros), necessitar ausentar-se da sala antes do término da prova, deverá fazê-lo 

acompanhado por um fiscal durante todo período que estiver fora da sala, até seu retorno, 

observado o tempo mínimo de 01 (uma) hora do início da prova. 

11.  Ao final da prova, entregue ao aplicador a folha de respostas da prova objetiva e o 

caderno de prova, devidamente preenchidos, conferidos e assinados. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                       

 

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 
CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 
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LEGISLAÇÃO JURÍDICA 
 

 
1ª QUESTÃO – Marque a alternativa CORRETA. De acordo a Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/1988) e da Constituição do Estado de Minas Gerais 

de 1989 (CEMG/1989), é correto afirmar que:  

 
 
A. (    ) Nos termos da CEMG/1989, somente o Oficial será submetido a julgamento no 

Tribunal de Justiça Militar, para fins de perda do posto e da patente, quando 

condenado na Justiça, comum ou militar, a pena privativa de liberdade superior a 

dois anos, por sentença transitada em julgado. 

B. (    ) Conforme a CEMG/1989, o militar da ativa que aceitar cargo, emprego ou função 

públicos temporários, não eletivos, ainda que de entidade da administração 

indireta, ficará agregado ao respectivo quadro e, enquanto permanecer nessa 

situação, somente poderá ser promovido por antiguidade, terá seu tempo de 

serviço contado apenas para aquela promoção e transferência para a reserva e 

será, depois de dois anos de afastamento apenas contínuos, transferido para a 

inatividade. 

C. (    ) Observada a CRFB/1988, desde que haja prevalência da atividade militar, é 

permitida ao policial militar a acumulação remunerada de cargos públicos, 

quando houver compatibilidade de horários, limitada aos seguintes casos:  (a) a 

de dois cargos de professor ou (b) a de dois cargos ou empregos privativos de 

profissionais de saúde, com profissões regulamentadas. 

D. (    ) Atualmente, não é mais permitida a mudança de quadro na PMMG (QPE para 

QPPM, por exemplo). Isso porque, nos termos da CRFB/1988, a investidura em 

cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de 

provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do 

cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para 

cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. 
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2ª QUESTÃO – Observe a reportagem abaixo: 

 

“Soldado cancela chamado do Samu às vítimas do baile funk em Paraisópolis; 

testemunhas dizem que PMs impediram socorro. Soldado do Corpo de Bombeiros 

cancelou chamado feito por vítima e disse que ela foi socorrida por PMs. Testemunhas 

disseram que policiais militares impediram o socorro de vítimas do tumulto ocorrido após a 

chegada da PM no baile funk em Paraisópolis, na Zona Sul de São Paulo, na madrugada 

de domingo (1º). Nove pessoas morreram após serem pisoteadas e 12 ficaram feridas 

durante a confusão. Um chamado feito ao Samu feito por uma mulher foi cancelado por 

um soldado do Corpo de Bombeiros. Os moradores da comunidade relataram à TV Globo 

que não puderam socorrer às vítimas e chegaram a ser ameaçadas pelos policiais 

militares. Durante a confusão, muitos jovens entraram na Viela Três Corações, que não 

tem saída, e na Viela do Louro, localizada a poucos metros de distância, onde ocorreu a 

maioria das mortes. O amigo de Marcos Paulo dos Santos, de 16 anos, morto durante o 

tumulto, conta que apanhou dos PMs e mostra as marcas no corpo. „Bateram na minha 

cabeça, parei de sangrar só ontem. Meu pulso inchou, cotovelo, pernas. Os policiais me 

derrubaram no chão e me arrastaram‟. Os moradores das vielas contam que além de 

bater, os policiais ameaçavam quem tentava ajudar. „Quando a gente chegava perto, eles 

vinham com a arma para cima, tanto que chegaram até perto da minha porta. É pra ficar 

aqui embaixo, não é pra subir. A gente falava que queria salvar os que estavam lá. Não é 

pra salvar ninguém‟, segundo uma moradora que não foi identificada por questão de 

segurança.” (Disponível em: <https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2019/12/03/soldado-

cancela-chamado-do-samu-as-vitimas-do-baile-funk-em-paraisopolis-testemunhas-dizem-que-

pms-impediram-socorro.ghtml>). 

 

Considerando apenas o descrito no texto acima e o estritamente contido no Código Penal 

Militar, marque a alternativa CORRETA: 
 

A. (    ) O policial militar, na situação descrita no texto, que impede o socorro de pessoa, 

vindo esta a óbito ou ensejando lesão corporal, terá cometido crime 

propriamente militar (art. 9º, I, do CPM).  

B. (    ) O policial militar, na situação descrita no texto, que impede o socorro de pessoa, 

vindo esta a óbito ou ensejando lesão corporal, terá cometido crime 

impropriamente militar (art. 9º, II, do CPM).  

C. (    ) O policial militar, na situação descrita no texto, que impede o socorro de pessoa, 

vindo esta a óbito ou ensejando lesão corporal, terá cometido crime comum. 

D. (    ) O policial militar, na situação descrita no texto, que impede o socorro de pessoa, 

vindo esta a óbito ou ensejando lesão corporal, não terá cometido crime 

qualquer, pois estará no estrito cumprimento do dever legal (art. 42 do CPM). 

  

https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2019/12/01/perseguicao-e-tiroteio-em-baile-funk-em-paraisopolis-deixa-ao-menos-8-mortos-pisoteados-em-sp.ghtml
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3ª QUESTÃO – Considerando o estabelecido no Código Penal Militar, analise as 

assertivas abaixo: 
 

I- Incorre no crime de “violência contra militar de serviço” (art. 158) o 3º Sargento PM, 

Comandante de Viatura, que praticar violência contra Subtenente na função Oficial 

CPU. 

II- Incorre no crime de “violência contra superior” (art. 157) o 3º Sargento PM, 

Comandante de Viatura, que praticar violência contra 1º Tenente na função Oficial 

CPU. 
III- Nos crimes contra a honra, apenas no caso da “injúria” (art. 216), considerando que a 

ofensa é dirigida à dignidade ou ao decoro da vítima (honra subjetiva), não é admitida 

a exceção da verdade. 

IV- O Comandante ou o Assessor que, abusar da confiança ou boa-fé de seu superior, 

em razão do serviço, apresentando-lhe ou remetendo-lhe, para aprovação, 

recebimento, anuência ou aposição de visto, relação, nota, empenho de despesa, 

ordem ou folha de pagamento, comunicação, ofício ou qualquer outro documento, que 

sabe, ou deve saber, serem inexatos ou irregulares, atentando tal fato contra a 

administração ou o serviço militar, incorre no crime de “abuso de confiança ou boa-fé” 

(art. 332). 

 

Estão CORRETAS as assertivas: 
 

A. (    ) I, II, e IV, apenas. 

B. (    ) Todas estão corretas. 

C. (    ) I, II e III, apenas. 

D. (    ) III e IV, apenas. 

 
 

4ª QUESTÃO – Considerando apenas o contido no Código Penal Militar, marque a 

alternativa CORRETA. 
 

A. (    ) Não há crime quando o comandante de navio, aeronave ou praça de guerra, na 

iminência de perigo ou grave calamidade, compele os subalternos, por meios 

violentos, a executar serviços e manobras urgentes, para salvar a unidade ou 

vidas, ou evitar o desânimo, o terror, a desordem, a rendição, a revolta ou o 

saque. 

B. (    ) Antiguidade é posto, portanto, em qualquer situação, o militar, em virtude da sua 

antiguidade, exercerá autoridade sobre outro de igual posto ou graduação, 

considerando-o superior, para efeito da aplicação da lei penal militar. 

C. (    ) Não é culpado quem comete o crime em estrita obediência à ordem direta de 

superior hierárquico, em matéria de serviço. Se a ordem do superior tem por 

objeto a prática de ato manifestamente criminoso, ou há excesso nos atos ou na 

forma da execução, não deve ser punido o subordinado. 
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D. (    ) O militar da reserva, designado para o serviço ativo (reconvocado), em virtude de 

pertencer ao Quadro de Oficiais da Reserva (QOR) ou Quadro de Praças da 

Reserva (QPR), não pode se equiparar ao militar da ativa, para efeitos da 

aplicação da lei penal militar. 

 

5ª QUESTÃO – Nos termos da Lei Federal n. 8.429, de 02/06/1992 (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 e dá outras providências), relacione a primeira coluna de acordo com a 

segunda e a seguir responda o que se pede: 

 

1. Ato de improbidade 

administrativa que 

importe enriquecimento 

ilícito. 

 

2. Ato de improbidade 

administrativa que 

causa lesão ao erário. 

 

 

3. Constitui ato de 

improbidade 

administrativa que 

atenta contra os 

princípios da 

administração pública 

(    ) Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato 

de ofício. 

(    ) Qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que 

enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, 

malbaratamento ou dilapidação dos bens. 

(    ) Qualquer ação ou omissão que viole os deveres de 

honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade 

às instituições. 

(    ) Receber, para si ou para outrem, dinheiro, bem 

móvel ou imóvel, ou qualquer outra vantagem 

econômica, direta ou indireta, a título de comissão, 

percentagem, gratificação ou presente de quem 

tenha interesse, direto ou indireto, que possa ser 

atingido ou amparado por ação ou omissão 

decorrente das atribuições do agente público. 

(    ) Ordenar ou permitir a realização de despesas não 

autorizadas em lei ou regulamento. 

 

Marque a alternativa CORRETA, na ordem de cima para baixo: 

 

A. (    ) 3, 2, 3, 2, 1.  

B. (    ) 2, 3, 2, 1, 3. 

C. (    ) 3, 2, 3, 1, 2.   

D. (    ) 2, 3, 3, 1, 2. 
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6ª QUESTÃO – Segundo Maurício José de Oliveira, escritor e Tenente-Coronel da 

PMMG, é importante destacar a representação pela prisão preventiva, menagem e  

medidas cautelares diversas da prisão.   

Assim “[...] se formos levar em conta apenas a dicção do CPPM, não há necessidade e 

nem mesmo previsão legal para que o Presidente do APF se manifeste pela conveniência 

e necessidade da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ou então pela 

decretação de medida cautelar diversa da prisão. É que o CPPM, em sua redação que 

remonta a 1969, ainda prevê a possibilidade de judicialização da prisão em flagrante. 

A norma processual penal castrense ainda mantém a antiga estrutura voltada para a 

conservação da prisão em flagrante durante o processo criminal, ou seja, caminha em 

sentido diametralmente oposto àquele que vem sendo construído no Sistema Processual 

Penal brasileiro e regrado pelo CPP. 

Ocorre que, como todos os crimes militares são inafiançáveis por expressa disposição do 

art. 324, II, do CPP, o CPPM determina que, caso o militar preso em flagrante não se livre 

solto (art. 270 do CPPM), ou sua conduta não esteja amparada por indícios de excludente 

de ilicitude ou de culpabilidade (art. 253 do CPPM) ou seja o caso de concessão de 

menagem (art. 263 a 269 do CPPM), a prisão em flagrante se judicializará e o militar 

responderá ao processo criminal nessa condição – preso em flagrante delito. 

Outrossim, esse tratamento processual conferido ao militar preso em flagrante por crime 

militar não mais se sustenta, mormente agora com o advento da Resolução n. 213/15-

CNJ, que “dispõe sobre a apresentação de toda pessoa presa à autoridade judicial no 

prazo de 24 horas” e determinou a implantação da audiência de custódia em todos os 

tribunais estaduais e federais, inclusive nos militares. 

Pois bem, trilhando o caminho imposto pelo atual Sistema Processual Penal brasileiro, do 

qual o Processo Penal Militar não pode se arredar, podemos concluir que o Presidente do 

APF, ao ratificar a voz de prisão em flagrante delito do militar conduzido, deverá 

representar pela decretação da prisão preventiva, caso entenda ser necessária a 

manutenção da restrição da liberdade desse militar [...] 

Poderá, ao invés da prisão preventiva, representar pela concessão da menagem, desde 

que também demonstre a existência do periculum libertatis do conduzido, que são os 

mesmos requisitos e hipóteses da prisão preventiva, aplicados por analogia. Deverá, 

ainda, demonstrar a presença dos demais requisitos legais previstos nos arts. 263, 264 

§2º, e 269 do CPPM. 

Caso vislumbre o Presidente do APF a desnecessidade ou impossibilidade da decretação 

da prisão preventiva ou da concessão da menagem intramuros, poderá representar pela 

imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP. 

 [...]   (Texto adaptado de OLIVEIRA, Maurício José de. Crime Militar. Da prisão em 

flagrante à audiência de custódia. Teoria e Prática. 2016. Texto disponibilizado pelo autor 

em agosto de 2019).  
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Considerando o estabelecido no Código de Processo Penal, são medidas diversas da 

prisão, previstas no art. 319, marque a alternativa CORRETA:  

 

A. (    ) Comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pela 

autoridade de polícia judiciária militar, para informar e justificar atividades. 

B. (    ) Suspensão do exercício de função pública quando houver justo receio de sua 

utilização para a prática de infrações penais. 

C. (    ) Internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados sem 

violência e sem grave ameaça. 

D. (    ) Estabelecimento de fiança, para assegurar o comparecimento do acusado ao 

Quartel. 

 
 

7ª QUESTÃO – Considerando o estabelecido na Resolução n. 168, de 05/05/2016 – 

Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais (TJMMG), que regulamenta a realização da 

Audiência de Custódia, no âmbito da justiça militar de primeira instância do Estado de 

Minas Gerais, marque a alternativa CORRETA:  

 

A. (    ) É cabível a aplicação da medida cautelar diversa da prisão, prevista no art. 319, 

exclusivamente a militares presos em flagrante delito por crimes dolosos 

puníveis com pena privativa de liberdade máxima superior a 2 (dois) anos ou 

condenadas por outro crime culposo, em sentença transitada em julgado.  

B. (    ) Não se aplica no âmbito da justiça militar de primeira instância do Estado de 

Minas Gerais medida cautelares diversas da prisão previstas nos art. 319 do 

Código de Processo Penal.  

C. (    ) É cabível a aplicação da medida cautelar diversa da prisão, prevista no art. 319, 

inciso IX (monitoração eletrônica), do Código de Processo Penal, de forma 

excepcional e determinada apenas quando demonstrada a impossibilidade de 

concessão da liberdade provisória sem cautelar ou de aplicação de outra medida 

cautelar menos gravosa.    

D. (    ) Não é cabível a aplicação para os policiais militares do Estado de Minas Gerais 

das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de 

Processo Penal, em cumprimento de medidas protetivas de urgência, nos crimes 

que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, 

adolescente, idoso, enfermo ou militar com deficiência.  
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8ª QUESTÃO – Marque a alternativa CORRETA. Nos termos da Lei Complementar nº 59, 

de 18/01/2001, que contém a organização e a divisão judiciárias do Estado de Minas 

Gerais, o Poder Judiciário é exercido pelos seguintes órgãos: 

 

A. (    ) Tribunal de Justiça, Tribunal de Justiça Militar, Juízes de Direito, Tribunais do 

Júri, Conselhos e Juízes de Direito do Juízo Militar, Juizados Especiais, e Juízes 

de Direito Substitutos de Segundo Grau. 

B. (    ) Tribunal de Justiça, Tribunal de Justiça Militar, Tribunais do Júri, Conselhos e 

Juízes de Direito do Juízo Militar e Juizados Especiais. 

C. (    ) Tribunal de Justiça, Tribunal de Justiça Militar, Tribunais do Júri, Juízes de 

Direito do Juízo Militar, Juizados Especiais. 

D. (    ) Superior Tribunal de Justiça, Tribunal de Justiça Militar, Tribunais do Júri, 

Tribunal de Juízes de Direito do Juízo Militar e Juizados Especiais. 

 
 
 

9ª QUESTÃO – Marque a alternativa CORRETA, nos termos da Lei Complementar nº 59, 

de 18/01/2001, que contém a organização e a divisão judiciárias do Estado de Minas 

Gerais: 

 

A. (    ) Os Conselhos Especiais de Justiça são constituídos por um Juiz de Direito do 

Juízo Militar, que exerce a sua presidência, por um oficial superior e por três 

oficiais de posto até Primeiro Tenente, das respectivas corporações. 

B. (    ) O Conselho Especial de Justiça tem a competência de processar e julgar as 

praças nos crimes militares definidos em Lei, exceto os cometidos contra civis. 

C. (    ) O Conselho Especial sempre funcionará na sede das Auditorias e pelo tempo 

indispensável, mediante autorização do Tribunal de Justiça. 

D. (    ) Os Conselhos Especiais de Justiça são constituídos por um Juiz de Direito do 

Juízo Militar, que exerce a sua presidência, e por quatro Juízes Militares, sendo 

um oficial superior de posto mais elevado que o dos demais Juízes, ou de maior 

antiguidade, no caso de igualdade de posto, e de três oficiais com posto mais 

elevado que o do acusado, ou de maior antiguidade, no caso de igualdade de 

posto. 
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10ª QUESTÃO – Considerando o previsto no §2º, do art. 247, do Código de Processo 

Penal Militar, acerca do relaxamento da prisão, marque a alternativa CORRETA: 

 

A. (    ) Somente a autoridade judiciária poderá relaxar a prisão, quando verificar a 

manifesta inexistência de infração penal militar ou a não participação da pessoa 

conduzida.  

B. (    ) Se a autoridade militar verificar a manifesta inexistência de infração penal militar 

ou a não participação da pessoa conduzida, relaxará a prisão; ou seja, a 

Autoridade de Polícia Judiciária Militar ao final da oitiva do militar conduzido 

deixará de recolher o militar ao cárcere quando vislumbrar inexistir crime no fato 

típico por ele praticado. 

C. (    ) As providências a que alude o §2º, do art. 247, do Código de Processo Penal 

Militar, acerca do relaxamento da prisão, no procedimento para a lavratura do 

Auto de Prisão em Flagrante, se dará sempre antes da expedição da nota de 

culpa e após o recolhimento do militar à prisão; ou seja, ocorre no momento em 

que a Autoridade de Polícia Judiciária irá deliberar com a autoridade judiciária 

acerca da continuidade ou não da prisão do conduzido.  

D. (    ) As providências a que alude o §2º, do art. 247, do Código de Processo Penal 

Militar, acerca do relaxamento da prisão, no procedimento para a lavratura do 

Auto de Prisão em Flagrante, se dará, sempre que for possível, com a aplicação 

pela autoridade militar das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no 

art. 319 do Código de Processo Penal.  

 
 

LEGISLAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

11ª QUESTÃO – De acordo com a Lei 14.310/2002 o Processo Administrativo-Disciplinar 

(PAD) é aquele que verifica a capacidade do militar permanecer ou não na situação de 

atividade ou inatividade na PMMG, tendo como princípios o contraditório e a ampla 

defesa. Sobre o PAD analise as assertivas abaixo: 

I- Será submetido a Processo Administrativo-Disciplinar o militar, com no mínimo três 

anos de efetivo serviço, que vier a cometer nova falta disciplinar grave, se classificado 

no conceito “C” ou aquele militar que praticar ato que afete a honra pessoal ou o 

decoro da classe, independentemente do conceito em que estiver classificado. 

II- A nulidade do PAD 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. 

III- O Comandante-Geral poderá conceder o benefício da suspensão da demissão pelo 

período de um ano, nos casos de submissão a processo previstos no artigo 64, 

incisos I e II do CEDM (I – vier a cometer nova falta disciplinar grave, se classificado 

no conceito “C”; II – praticar ato que afete a honra pessoal ou o decoro da classe, 

independentemente do conceito em que estiver classificado.) 
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IV- A Comissão de Processo Administrativo Disciplinar (CPAD) compõe-se de três 

militares de maior grau hierárquico ou mais antigos que o submetido ao processo 

sendo que fica impedido de atuar na CPAD o militar que tiver comunicado o fato 

motivador da convocação ou tiver sido encarregado do inquérito policial-militar, auto 

de prisão em flagrante ou sindicância sobre o fato acusatório. 

 

Estão CORRETAS as assertivas: 

A. (    ) II, III e IV, apenas. 

B. (    ) I, II e III, apenas. 

C. (    ) I, II e IV, apenas. 

D. (    ) Todas estão corretas. 

 

 

12ª QUESTÃO – A realização do auto de prisão em flagrante (APF) em decorrência de 

conduta de militar que se enquadre em crime militar deve ser pautada pelas orientações 

contidas na Instrução Conjunta de Corregedorias n. 02/2014 - ICCPM/BM. Marque a 

alternativa CORRETA sobre a atuação da Autoridade de Polícia Judiciária delegante 

(Comandante da Unidade) e delegada (Presidente do APF). 

 

A. (    ) A Autoridade de Polícia Judiciária Militar Delegante poderá deliberar sobre a 

necessidade de elaboração do APF ou do IPM, ou delegar essa decisão a 

Autoridade de Polícia Judiciária Militar delegada para que no curso da lavratura 

do APF verifique a existência ou não de crime, bem como se há ou não 

situações que autorizam a prisão em flagrante. 

B. (    ) O Comandante de Unidade, quando confecciona e assina a Portaria do auto de 

prisão em flagrante, delega suas atribuições de Autoridade de Polícia Judiciária 

ao Presidente do APF. 

C. (    ) A Autoridade de Polícia Judiciária Militar competente, ou as que lhe sejam 

hierarquicamente subordinadas, logo que tiver conhecimento da prática de 

infração penal militar, deverá entre outras medidas, dirigir-se ao local, 

providenciando para que não se alterem o estado e a situação das coisas, 

enquanto necessário. 

D. (    ) As diligências complementares ao APF tais como exames, perícias, busca e 

apreensão dos instrumentos do crime e qualquer outra necessária ao seu 

esclarecimento, devem ser encaminhadas à JME, no máximo em 10 (dias) dias.  
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13ª QUESTÃO – O poder disciplinar tem origem e razão de ser no interesse e na 

necessidade de aperfeiçoamento progressivo do serviço público. Pode ser conceituado 

como a força inerente à Administração Pública de apurar irregularidades e infligir sanções 

às pessoas adstritas ao regime disciplinar dos órgãos e serviços públicos. Na Polícia 

Militar de Minas Gerais a competência para aplicação do poder disciplinar está definida no 

art. 45 da Lei 14.310/2002 que contém o Código de Ética e Disciplina dos Militares 

(CEDM) e as apurações estão regulamentadas no Manual de Processos e Procedimentos 

Administrativos das Instituições Militares do Estado de Minas Gerais (MAPPA). Sobre os 

tipos de processos e procedimentos previstos no MAPPA, enumere a 2ª coluna em 

correspondência com a 1ª coluna:  

 

1)  Levantamento 

Inicial. 

(    ) A instauração do processo acusatório ocorrerá por 

intermédio de “Despacho” da autoridade militar, até o 

nível mínimo de Comandante de Pelotão ou equivalente. 

2)  Relatório de 

Investigação 

Preliminar. 

(    ) Modalidade de processo disciplinar acusatório, com rito e 

procedimentos próprios, e tem por finalidade apurar a 

autoria, a materialidade e o nexo de causalidade de 

transgressões disciplinares praticadas por militares 

estaduais no exercício ou não de suas funções, de 

maneira rápida e padronizada, podendo incorrer em 

aplicação de sanção não demissionária.  

3)  Processo de 

Comunicação 

Disciplinar. 

(    ) Visa confirmar ou não a existência de indícios acerca da 

procedência das alegações do público externo, da 

representação ou de outro documento obtido por 

intermédio de qualquer pessoa, ou mesmo aflorado na 

mídia ou meio eletrônico, capaz de possibilitar a 

instauração do procedimento adequado para apurar os 

fatos. 

4)  Sindicância 

Administrativa 

Disciplinar. 

(    ) Será realizado pela Seção de Inteligência ou por militar 

possuidor de precedência hierárquica em relação ao 

investigado. 

 

Marque a alternativa CORRETA, na ordem de cima para baixo: 

 

A. (    ) 3, 4, 2, 1. 

B. (    ) 3, 2, 1, 4. 

C. (    ) 4, 1, 3, 2. 

D. (    ) 4, 3, 2, 1. 
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14ª QUESTÃO – A ampla defesa e o contraditório conceituados pelo Manual de 

processos e procedimentos administrativos (MAPPA), como garantias constitucionais 

asseguradas a todo acusado em processo judicial ou administrativo, tais como ciência da 

acusação, apresentação de razões escritas de defesa e oportunidade para contestar, 

impugnar ou contradizer as alegações da parte contrária no curso do processo estão 

presentes nos processos acusatórios da PMMG. A inobservância de seus princípios pode 

causar nulidade do processo. Sobre realização de atos probatórios realizados na 

Sindicância Administrativa Disciplinar (SAD), analise as assertivas abaixo: 

 

I-   A primeira pessoa a ser formalmente ouvida na SAD será, em regra, o 

sindicado/acusado, contudo, caso requeira a realização do interrogatório ao final da 

apuração, deverá o sindicante atender o pedido, realizando a diligência antes da 

abertura de vista final, caso exista. 

II-  Se o processo possuir mais de um sindicado, estes serão interrogados 

separadamente, de preferência, no mesmo dia, podendo estar presente o defensor de 

sindicado diverso. Se o sindicado/acusado estiver realizando sua autodefesa, ficará 

prejudicado quanto a assistir pessoalmente o interrogatório de sindicado/acusado 

diverso e, caso queira, deverá constituir defensor para acompanhar a realização do 

ato. Não constituindo o sindicado defensor para acompanhar a realização do ato, o 

encarregado poderá dar continuidade sem a obrigação de nomear um defensor ad 

hoc. 

III-  Deve-se, em regra, primeiramente, ouvir todas as testemunhas do processo (aquelas 

arroladas pelo responsável da apuração) e depois as apresentadas pela defesa, mas 

a inversão na ordem da audição das testemunhas, quando autorizadas pela defesa 

ou, excepcionalmente, quando forem devidamente justificadas pelo 

sindicante/comissão durante o curso do processo, não importarão em causa de 

nulidade. 

IV- Poderá o sindicado contraditar a testemunha no todo ou em parte, bem como requerer 

ao responsável pelo ato que a testemunha inquirida esclareça ou torne mais precisa 

qualquer informação, não podendo reperguntá-lo desnecessariamente, procrastinando 

o procedimento. As perguntas do sindicado deverão ser feitas por intermédio do 

sindicante, vogal interrogante ou autoridade processante. 

 

Estão CORRETAS as assertivas: 

A. (    ) II, III e IV, apenas. 

B. (    ) I, III e IV, apenas. 

C. (    ) I, II e III, apenas. 

D. (    ) Todas estão corretas. 

 



 
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO ESTRATÉGICA DE SEGURANÇA PÚBLICA DA POLÍCIA MILITAR – CEGESP/2020 

 

 

 
CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO – A BUSCA PELA EXCELÊNCIA EM CONCURSOS.                   13 

 

15ª QUESTÃO – “Fulano de Tal”, policial militar lotado no 73º BPM, foi visto em dias 

seguidos, em horário costumeiro de realização de espetáculos em frente a uma casa de 

teatro, no Centro da Cidade X. Nestas ocasiões, percebeu-se que o militar estava com 

certo volume na cintura, indicando que estaria portando arma de fogo. No início e no final 

dos eventos, permanecia atento ao trânsito de pessoas e veículos que passavam nas 

proximidades. Tinha contato com pessoas no interior do estabelecimento, indicando que 

os conhecia. Agentes de inteligência da referida Unidade, após levantamentos no local, 

verificaram que o policial militar “Fulano de tal” prestava serviço de segurança, armado 

com sua arma particular, e que recebia remuneração para tal atividade. Considerando as 

orientações contidas na Instrução Conjunta de Corregedorias 01/2014, marque a 

alternativa CORRETA: 

 

A. (    ) “Fulano de tal”, em tese, cometeu a transgressão disciplinar prevista no art. 13, X 

do CEDM. (exercer, em caráter privado, quando no serviço ativo, diretamente ou 

por interposta pessoa, atividade ou serviço cuja fiscalização caiba à Polícia 

Militar ou ao Corpo de Bombeiros Militar ou que se desenvolva em local sujeito à 

sua atuação). 

B. (    ) “Fulano de tal”, em tese, cometeu a transgressão disciplinar prevista no art. 13, 

XIX do CEDM (fazer uso do posto ou da graduação para obter ou permitir que 

terceiros obtenham vantagem pecuniária indevida).  

C. (    ) “Fulano de tal”, em tese, cometeu a transgressão disciplinar prevista no art. 14, 

XIX do CEDM (participar, o militar da ativa, de firma comercial ou de empresa 

industrial de qualquer natureza, ou nelas exercer função ou emprego 

remunerado). 

D. (    ) “Fulano de tal”, em tese, cometeu a transgressão disciplinar prevista no art. 15, 

III do CEDM (deixar de observar princípios de boa educação e correção de 

atitudes). 
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16ª QUESTÃO – Sobre a Instrução Conjunta de Corregedorias n. 01-ICCPM/BM n. 

01/2014, que estabelece a padronização das atividades administrativas e disciplinares no 

âmbito da PMMG e do CBMMG assinale a resposta CORRETA: 

 

A. (    ) Para configurar a transgressão disciplinar descrita no art. 13, XI do CEDM 

(maltratar ou permitir que se maltrate o preso ou a pessoa apreendida sob sua 

custódia ou deixar de tomar providências para garantir sua integridade física) há 

necessidade de haver lesão corporal ou outro resultado na pessoa presa ou 

apreendida. Assim, por exemplo, o comandante de guarnição que assiste, 

passivamente, subordinado agredir a pessoa presa, apreendida, ou sob sua 

custódia, não comete esta transgressão, mas sim desídia no desempenho das 

funções caracterizada por desempenho insuficiente. 

B. (    ) A transgressão disciplinar prevista no art. 13, III do CEDM (faltar, publicamente, 

com o decoro pessoal, dando causa a grave escândalo que comprometa a honra 

pessoal e o decoro da classe) se configura quando o fato ocorre em local 

público, uma vez que a publicidade exigida para que se configure a falta deve 

alcançar o público interno e externo e da mesma forma o grave escândalo deve 

ter repercussão geral.  

C. (    ) A conduta transgressiva de falta à instrução (semanal, de tiro, de educação física 

ou outras), que seja parte do empenho previsto, não deve ser considerada falta 

ao serviço (art. 13, XX, do CEDM), mas sim descumprimento de ordem, prevista 

no art. 14, III, do CEDM, mas a ausência do militar ao treinamento 

policial/profissional básico (TPB) constituirá a transgressão descrita no art. 13, 

XX, do CEDM, posto que ele estará à disposição dessa atividade. 

D. (    ) A coação prevista na transgressão disciplinar do art. 13, IV do CEDM (exercer 

coação ou assediar pessoas com as quais mantenha relações funcionais) 

constitui uma forma de constrangimento pelo superior em desfavor sempre do 

subordinado e da mesma forma o assédio (sexual ou moral) caracteriza-se por 

meio de ameaças, insinuações, propostas e até mesmo de insistentes 

questionamentos praticados por superiores para com os subordinados o 

contrário, ou seja, condutas praticadas por subordinados em desfavor do 

superior não caracterizam coação ou assédio, portanto não enquadra nesta 

transgressão disciplinar. 
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17ª QUESTÃO Non bis in idem é o instituto jurídico que veda a dupla punição na mesma 

esfera (penal, civil ou administrativo disciplinar) pelo mesmo ato ilícito, o qual se desdobra 

em infrações penais e administrativas. De acordo com o previsto na Instrução Conjunta de 

Corregedorias n. 01- ICCPM/BM n. 01/2014, marque a alternativa CORRETA: 

A. (    ) 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, salvo quando na penal decidir-se pela inexistência do fato, pela 

negativa de autoria ou insuficiência de provas. 

B. (    ) No caso de ocorrer a identidade entre transgressão disciplinar e o crime militar, 

seja ele próprio ou não, em face da concomitância das esferas, configura bis in 

idem a punição na seara administrativa pelas transgressões residuais que 

aflorarem no mesmo fato. 

C. (    ) Não se configura o bis in idem aplicar mais de uma sanção disciplinar pela 

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

mesmo processo ou não. 

D. (    ) Nos termos do art. 25 do CEDM, não configura bis in idem a cumulação da 

sanção disciplinar com as medidas administrativas de cancelamento de matrícula 

e com desligamento de curso, estágio ou exame, de destituição de cargo, função 

ou comissão e de movimentação de unidade ou fração. 

 

 

18ª QUESTÃO – Sobre a Resolução Conjunta 4.338/2014 que dispõe sobre a 

normatização e os parâmetros, no âmbito da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros 

Militar de Minas Gerais, para a declaração da ação legítima analise as assertivas abaixo: 

 

I- 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, 

solicitação ou iniciativa própria, desde que tal desempenho se faça 

comprovadamente necessário e se paute nos estritos parâmetros autorizados pelo 

direito. 

II- A competência para declarar a ação legítima é da Autoridade Militar que detém o 

poder disciplinar, nos termos do art. 45 do CEDM, sobre o militar acusado da prática 

do crime. 

III- Os encarregados de IPM não deverão, no relatório, emitir seu parecer quanto à 

possibilidade de declaração da legitimidade da ação do militar investigado, haja vista 

ser uma competência da autoridade delegante. 

IV- O ato administrativo que declarar a legitimidade da ação produzirá os seus efeitos a 

partir da data da sua publicação, mas quando a declaração se der em decorrência de 

requerimento do militar, o ato terá seus efeitos a partir da data da protocolização do 

pleito junto à Administração Militar. 
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Estão CORRETAS as assertivas: 

A. (    ) II, III e IV, apenas. 

B. (    ) I, II e IV, apenas. 

C. (    ) I, II e III, apenas. 

D. (    ) Todas estão corretas. 

 

19ª QUESTÃO – Considerando o disposto no art. 223 do Estatuto dos Militares do Estado 

de Minas Gerais – EMEMG, acerca do direito do militar de apresentar requerimentos, 

representações ou interpor recursos, na forma da legislação vigente, analise as assertivas 

abaixo: 
 

I- O direito a que se refere o artigo decai, na esfera administrativa, no prazo de 60 

(sessenta) dias, contado da publicação do ato ou do conhecimento do fato. 

II- O recurso terá efeito suspensivo. 

III- É vedado o reexame de recurso que já tenha sido solucionado pela administração. 

IV- Das decisões do Comandante-Geral caberá recurso ao Governador do Estado, cuja 

decisão poderá ser precedida de parecer da Advocacia-Geral do Estado. 

 

Estão CORRETAS as assertivas: 
 

A. (    ) I e III, apenas. 

B. (    ) I, II e III, apenas. 

C. (    ) Todas estão corretas. 

D. (    ) I, III e IV, apenas. 

 

 

20ª QUESTÃO – Quanto aos deveres, responsabilidades, direitos e prerrogativas dos 

militares previstos no EMEMG, analise as assertivas abaixo: 

 

I- Aos militares da ativa é vedado fazer parte de firmas comerciais, de empresas 

industriais de qualquer natureza ou nelas exercer função ou emprego remunerado. 

II- Os militares da reserva, quando convocados para o serviço ativo, ficam proibidos de 

tratar nas repartições públicas, civis ou militares, de interesse de indústria ou comércio 

a que estejam ou não associados. 

III- Cabe aos militares a responsabilidade integral das decisões que tomam ou dos atos 

que praticam, inclusive na execução de missões por eles taxativamente determinadas. 

IV- No intuito de desenvolver a prática profissional e elevar o nível cultural dos elementos 

da Corporação, é permitido, no meio civil, aos militares titulados, o exercício do 

magistério ou de atividades técnico-profissionais, atendidas as restrições previstas em 

lei própria. 
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Estão CORRETAS as assertivas: 

 

A. (    ) I, III e IV, apenas. 

B. (    ) I e III, apenas. 

C. (    ) Todas estão corretas. 

D. (    ) I, II e III, apenas. 

 

 

21ª QUESTÃO – De acordo com a Resolução n. 4.787//2019, que dispõe sobre o uso do 

correio eletrônico institucional, do sistema de mensagens do Painel Administrativo e das 

publicações na página principal da Intranet PM, marque a alternativa CORRETA: 

 

 

A. (    ) As mensagens trocadas e armazenadas no correio eletrônico institucional são de 

caráter oficial e seus destinatários ficam obrigados a tomar conhecimento de 

seus conteúdos, inclusive anexos, e adotar providências decorrentes na forma 

das normas em vigor. 

B. (    ) A Resolução n. 4.787//2019 aplica-se apenas aos militares da Corporação 

quando da utilização das ferramentas de comunicação da PMMG. Os servidores 

civis estão sujeitos a norma própria definida em legislação específica, no caso o 

Estatuto do Servidor Civil de Minas Gerais. 

C. (    ) As mensagens enviadas para caixas individuais são de leitura obrigatória para 

seus destinatários e as mensagens enviadas para caixas administrativas são de 

leitura obrigatória apenas pelos respectivos chefes de seção. 

D. (    ) Com referência ao Sistema de Publicações, a ferramenta disponível na página 

principal da Intranet PM é destinada à publicação de assuntos de interesse geral 

e institucional, cujo teor tem caráter oficial e informativo, sendo permitido seu uso 

para fins particulares. 
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22ª QUESTÃO – De acordo com o art. 24 da Resolução n. 4.085/2010, a transferência de 

propriedade de arma de fogo, já devidamente cadastrada e registrada no SAAM/PM e no 

SIGMA, será realizada por venda, permuta, doação, ou outra forma em direito admitida, 

podendo ocorrer entre militares e de militares para civis, devendo ser observados alguns 

procedimentos. Analise as assertivas abaixo referentes a tais procedimentos: 

 

I- Autorização interna, de autoridade da PMMG, e externa, de autoridade militar do 

Exército, da Marinha ou da Aeronáutica, quando ocorrer a transferência de arma de 

fogo registrada diretamente em órgão da respectiva Força Armada. 

II- Autorização de autoridade militar, quando ocorrer a transferência de arma de fogo de 

militar para militar de outra Instituição, sendo a prova de registro no SIGMA, em nome 

do militar de outra Instituição, necessária às modificações de registro no SAAM/PM. 

III- Autorização de autoridade da Polícia Civil, quando ocorrer a transferência de arma de 

fogo de militar para civil, sendo a prova de registro no SINARM, em nome do civil, 

necessária às modificações de registro no SAAM/PM e no SIGMA. 

IV- Autorização do Chefe do Estado-Maior, no caso de Coronel da ativa. 

 

Estão CORRETAS as assertivas: 

 

A. (    ) I, II e IV, apenas. 

B. (    ) I e II, apenas. 

C. (    ) I, II e III, apenas. 

D. (    ) Todas estão corretas. 

 

 

23ª QUESTÃO – Considerando os limites para aquisição de armas de fogo por parte dos 

militares definidos pelo Comando do Exército Brasileiro, descrito na Resolução n. 

4.085/2010, que dispõe sobre o tema dentre outros, marque a alternativa CORRETA: 

 

A. (    ) A quantidade máxima de armas de fogo que o militar pode adquirir é definida em 

2 (duas) arma de porte de uso restrito, semiautomática, no calibre .40; 1 (uma) 

arma de porte de uso permitido; 2 (duas) armas portáteis, de caça, de alma 

raiada, de uso permitido; e 2 (duas) armas portáteis, de caça, de alma lisa, de 

uso permitido. 

B. (    ) A quantidade máxima de armas de fogo que o militar pode adquirir é definida em 

1 (uma) arma de porte de uso restrito, semiautomática, no calibre .40; 2 (duas) 

armas de porte de uso permitido; 2 (duas) armas portáteis, de caça, de alma 

raiada, de uso permitido; e 2 (duas) armas portáteis, de caça, de alma lisa, de 

uso permitido. 
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C. (    ) A quantidade máxima de armas de fogo que o militar pode adquirir é definida em 

1 (uma) arma de porte de uso restrito, semiautomática, no calibre .40; 1 (uma) 

arma de porte de uso permitido; 2 (duas) armas portáteis, de caça, de alma 

raiada, de uso permitido; e 1 (uma) arma portátil, de caça, de alma lisa, de uso 

permitido. 

D. (    ) A quantidade máxima de armas de fogo que o militar pode adquirir é definida em 

2 (duas) arma de porte de uso restrito, semiautomática, no calibre .40; 2 (duas) 

armas de porte de uso permitido; 1 (uma) arma portátil, de caça, de alma raiada, 

de uso permitido; e 2 (duas) armas portáteis, de caça, de alma lisa, de uso 

permitido. 
 

24ª QUESTÃO – A Resolução n. 4.421/2015, define os procedimentos para a designação 

e recondução de militares da reserva remunerada para o serviço ativo. De acordo com tal 

resolução, analise as assertivas abaixo: 

 

I- É vedada a assunção por militar integrante do Quadro de Praças da Reserva (QPR) 

de cargo privativo dos Quadros de Oficiais ou por militar integrante do Quadro de 

Oficiais da Reserva (QOR) de cargo privativo dos Quadros de Praças. 

II- O militar designado apenas poderá ser movimentado no âmbito da própria Unidade 

para a qual foi designado. 

III- O militar da reserva remunerada designado para o serviço ativo que não tenha 

realizado o Treinamento Policial Básico (TPB) no biênio deverá ser matriculado para 

realizá-lo na primeira oportunidade. 

IV- O designado ou reconduzido para o serviço ativo cumprirá a mesma jornada de 

trabalho dos militares da ativa de igual posto, graduação ou especialidade, nos termos 

das normas em vigor. Ainda que designado para função na atividade-meio, observada 

a sua capacidade laborativa, poderá ser empregado na atividade-fim da Corporação. 

 

Estão CORRETAS as assertivas: 

 

A. (    ) I e III, apenas. 

B. (    ) I, II, e IV, apenas. 

C. (    ) I, III, e IV, apenas. 

D. (    ) Todas estão corretas. 
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25ª QUESTÃO – A Resolução n. 4.626/2017, estabelece a estrutura básica das seções do 

Estado-Maior das Unidades de Execução Operacional da Polícia Militar de Minas Gerais, 

definindo os blocos de competências como o conjunto de processos e atividades 

administrativas relacionadas entre si e organizadas metodicamente em cada seção. 

Considerando o exposto, enumere a segunda coluna, que traz atividades/processos 

principais de cada bloco, de acordo com a primeira coluna, que se refere à respectiva 

seção do EMU, e a seguir marque a alternativa CORRETA, na ordem de cima para baixo. 

 

 

(1) Recursos Humanos (  ) Atividades de valorização, informação 

para o público interno. 

(2) Inteligência (  ) Gestão da produção, trâmite e arquivo da 

documentação produzida e recebida na 

Unidade; controle das mensagens 

eletrônicas da Unidade, produção de 

ofícios e documentos diversos. 

(3) Emprego Operacional (  ) Execução e controle de atividades de 

segurança pública. 

(4) Logística (  ) Atendimento às demandas oriundas da 

imprensa. 

(5) Comunicação Organizacional (  ) Execução e controle das atividades de 

segurança da sociedade. 

 

A. (    ) 5, 1, 3, 5, 2. 

B. (    ) 3, 1, 2, 5, 3. 

C. (    ) 3, 1, 5, 1, 2. 

D. (    ) 5, 1, 2, 5, 2. 
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26ª QUESTÃO – A 2ª edição do Programa Minas Segura foi instituída por meio da 

Resolução n. 4.826/2019, com a definição de quatro premissas básicas de atuação e a 

seleção de quatro eixos principais para atuação do programa e seus respectivos projetos. 

De acordo com o Programa Minas Segura (2ª edição), analise as assertivas abaixo que 

apresentam alguns dos projetos relacionados a cada eixo, marcando a alternativa 

CORRETA: 

 

A. (    ) Eixo: Segurança Rural – Projetos: Reestruturar a Patrulha de Polícia Rodoviária; 

Promover a atuação qualificada do Policiamento Rodoviário; e Promover a 

criação de Redes de Segurança Rural. 

B. (    ) Eixo: Polícia 4.0 – Projetos: Sistemas de Inteligência Artificial para Segurança 

Pública (Divisa Segura); Sistemas de Otimização Operacional; Comunicações 

Operacionais (Digitalização da rede de rádio e regionalização do serviço de 

atendimento 190 e despacho de viaturas – COPOM Regional); e Potencializar as 

atividades de Inteligência de Segurança Pública. 

C. (    ) Eixo: Prevenção à violência e ao crime – Projetos: Segurança Blindada; 

Reestruturar o GEPAR, Tático Móvel, Patrulha de Prevenção ao Homicídio e o 

Policiamento de Meio Ambiente; Potencializar as ações preventivas no ambiente 

escolar; Potencializar a atuação integrada do CPE e ComAvE; e Nova atuação 

frente às invasões de terras (TCO). 

D. (    ) Eixo: Setorização do Policiamento Ostensivo – Projetos: Consolidar a 

setorização do policiamento até o nível de subsetor; Potencializar a visibilidade e 

ostensividade do policiamento; Atualizar a doutrina de Polícia Ostensiva; e 

Otimizar a qualidade dos serviços policiais militares. 
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DOUTRINA OPERACIONAL 

 

 

27ª QUESTÃO – O Plano de Emprego Operacional (PLEMOP) é o documento que traduz 

a estratégia a ser adotada para cumprir determinada missão institucional de natureza 

operacional. Contém a exposição metódica e sistematizada do conjunto das medidas e 

dos procedimentos a serem executados com vistas ao atingimento de um objetivo 

claramente definido. No detalhamento do PLEMOP deverá constar de forma expressa e 

inequívoca a missão principal, ou seja, aquela para qual a Unidade foi concebida e 

preparada, em termos de recursos e treinamento. Considerando o descrito sobre o 

PLEMOP na Diretriz n. 3.01.01/2019, que regula o emprego operacional da Polícia Militar 

de Minas Gerais, analise as assertivas abaixo e, ao final, responda o que se pede: 

 

I- Atendendo as peculiaridades, as UEOp deverão buscar o lançamento diário mínimo 

de 10% (dez por cento) do efetivo operacional do dia, no exercício da atividade de 

Patrulha a Pé (PA). 

II- Lançar com restrição de empenho, na localidade sede de Batalhão e Cia PM Ind., 

30% (trinta por cento) do efetivo operacional do dia, escalado na atividade de 

Radiopatrulha (Rp), para que este possa atuar em caráter preventivo, cumprir cartão 

programa, realizar operações e visitas comunitárias no seu respectivo setor de 

patrulhamento. 

III- Os demais 60% (sessenta por cento) do efetivo lançado ficam responsáveis pelo 

atendimento de ocorrências vinculadas ao rádioatendimento designado pelo 

CICOp/COPOM. 

IV- Também deverá ser definida a missão secundária em que eventual ou 

excepcionalmente tal Unidade possa ser empregada, de forma suplementar ou em 

apoio. 

 

Marque a alternativa CORRETA: 

 

A. (    ) Apenas a assertiva III é falsa.  

B. (    ) Apenas a assertiva I é falsa. 

C. (    ) Apenas a assertiva IV é falsa. 

D. (    ) Todas as assertivas são verdadeiras. 

 

 

28ª QUESTÃO – A Diretriz n. 3.01.01/2019, que regula o emprego operacional da Polícia 

Militar de Minas Gerais, descreve sobre o planejamento das intervenções policiais, no qual 

não se admite a ação de uma fração da Polícia Militar ou de um militar isolado que não 

obedeça a um planejamento oportuno e, via de regra, escrito. Nos casos simples ou de 

urgência, poderá ser verbal ou mental. No planejamento para o emprego da tropa, serão 

levados em conta os fatores intervenientes básicos. Neste sentido, marque a alternativa 

CORRETA, que descreve esses fatores: 
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A. (    ) Componentes, intervenientes e intrínsecos. 

B. (    ) Determinantes, componentes e intervenientes.  

C. (    ) Determinantes, componentes e condicionantes. 

D. (    ) Componentes, intervenientes e condicionantes. 

 

 

29ª QUESTÃO – A filosofia de Polícia Comunitária, em conformidade com a  Diretriz para 

a Produção de Serviços de Segurança Pública n. 3.01.10/2019-CG,  oferece meios para o 

fortalecimento do processo de “empoderamento” dos cidadãos, no sentido de 

compartilharem entre si e a polícia a tarefa de planejar práticas para antecipar a eclosão 

do crime e o medo do crime. Nesse sentido, marque a alternativa CORRETA: 

 

A. (    ) Propõe uma mudança cultural na polícia, em que a população deixa de ser 

apenas fonte de informação e passa a ser parceira na solução dos problemas. 

B. (    ) Busca não ultrapassar o simples atendimento de ocorrências e desenvolvimento 

de inquéritos, bem como a simples lida com as causas dos problemas. 

C. (    ) Reconhece que a polícia, por mais profissional e especializada que seja,  

consegue lidar sozinha com o crime, a desordem e o medo do crime. 

D. (    ) Alia o profissionalismo, a especialização e as técnicas de resolução de 

problemas, acrescentando um componente fundamental: o envolvimento das 

autoridades nessa atividade. 

 

 

 

30ª QUESTÃO – Conforme a Diretriz para a Produção de Serviços de Segurança Pública 

nº 3.01.10/2019-CG, em 1955 criou-se, em Belo Horizonte, a Companhia de Policiamento 

Ostensivo, cujo foco era o policiamento preventivo e educativo. Esse serviço era exercido 

por duplas de policiamento a pé, alocadas em subdivisões territoriais denominadas 

Distritos Policiais, num total de sete, e esses, por sua vez, em Áreas de Patrulhamento. O 

Capitão Antônio Norberto dos Santos foi o primeiro Comandante dessa nova Companhia e 

o responsável por escrever doutrinas de emprego, relatórios de resultados da atuação da 

Companhia e um dos primeiros manuais institucionais para estabelecer padrões de 

policiamento na atividade profissional. Essa doutrina aponta uma série de iniciativas e 

práticas, as quais têm vínculo com o policiamento comunitário e resolução de problemas. 

Considerando a correlação com as estratégias comunitárias e as respectivas práticas e 

iniciativas de policiamento comunitário e de resolução de problemas sistematizados pela 

PMMG na década de 1960, enumere a segunda coluna de acordo com a primeira e a 

seguir, marque alternativa, que contém a sequência de respostas CORRETAS, na ordem 

de cima para baixo:  
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1. Prevenção (    ) Patrulhamento Distrital, de caráter preventivo, 

realizado por duplas de policiais a pé, em 

bicicletas, montadas e com cães, vinculadas a 

áreas territoriais previamente definidas. Dentre as 

missões da dupla, tem-se a de manter a atenção 

aos locais de maior presença de indivíduos 

suspeitos.                                    

2. Desordem moral (    ) Atuar com prioridade preventiva e educativa em 

detrimento à repressão. 

3. Desordem física (    ) Informar à Prefeitura situações de acúmulo de 

entulhos e lixo.  

4. Vínculos comunitários 
Polícia e Sociedade 

(    ) Comunicar à Prefeitura Municipal o funcionamento 

irregular de bares e à autoridade competente as 

situações de suspeição nesses locais. 

5. Setorização, fixação do 
policial e foco em 
problemas. 

(    ) Envidar esforços para conhecer os habitantes da 

localidade e seus costumes. 

 

A. (    ) 4, 1, 5, 2, 3. 

B. (    ) 5, 1, 2, 3, 4. 

C. (    ) 1, 5, 3, 2, 4. 

D. (    ) 5, 1, 3, 2, 4. 

 

31ª QUESTÃO – Cada ocorrência policial possui um conjunto de variáveis que a torna 

única. Cada intervenção é singular, exigindo que o policial militar seja versátil e capaz de 

adaptar-se às peculiaridades de cada situação do cotidiano operacional. Nesse contexto, 

a segurança do policial militar, na execução das suas tarefas, está diretamente 

relacionada ao seu preparo mental. Com base no Caderno Doutrinário nº 1, marque a 

alternativa CORRETA, quanto ao preparo mental: 

 

A. (    ) A falta do preparo mental do policial militar durante uma intervenção prejudicará o 

seu desempenho, levando a uma diminuição de seu tempo de resposta à 

agressão e, assim, o uso de força poderá ser inadequado (excessivo ou aquém 

do necessário para contê-la). 

B. (    ) Considera-se preparo mental o processo de realizar a intervenção policial militar, 

sem a pré-visualização dos prováveis problemas a serem encontrados, não 

havendo necessidade do ensaio mental para as possibilidades de respostas. 

C. (    ) Visualizar as situações e respostas possíveis prepara o policial militar para a 

tomada de decisões. Mesmo em circunstâncias adversas (por exemplo, ferido ou 

sob estresse), o policial militar bem treinado terá como responder 

adequadamente, dentro dos padrões técnicos, legais e éticos. 

D. (    ) Ao desenvolver o preparo mental, o policial militar deixa de antecipar-se, fazendo 

uma avaliação posterior das ameaças e considerando possibilidades de atuação. 
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32ª QUESTÃO – Conforme o Caderno Doutrinário nº 1, na atividade profissional, o policial 

militar lida com diversas situações caracterizadas por diferentes níveis de risco e 

complexidade. Cada momento exigirá dele uma habilidade de antecipar e reagir ao perigo 

e atuar em um estado de prontidão diferente. Considerando a classificação de cada 

estado de prontidão e seus exemplos, enumere a segunda coluna de acordo com a 

primeira e a seguir, marque alternativa, que contém a sequência de respostas, 

CORRETA, na ordem de cima para baixo:  

 

1. Estado relaxado                         

2. Estado de atenção 

3. Estado de alerta 

4. Estado de alarme 

5. Estado de pânico 

(    ) o policial militar poderá abandonar um abrigo e atracar-

se fisicamente com um agressor, utilizar a arma de fogo 

sem controle, atirando de maneira instintiva e 

descontrolada, ou, até mesmo, entrar em uma situação 

de letargia física ou paralisia momentânea, deixando de 

acompanhar sua guarnição.                                    

(    ) o policial militar acionado pelo rádio (CICOP) para 

atender a uma ocorrência de uma briga entre vizinhos 

devido à perturbação do sossego (barulho de música e 

conversa alta), em um local considerado zona quente de 

criminalidade ou de um roubo à mão armada ocorrido na 

sua região de patrulhamento, desloca-se a fim tentar 

realizar a prisão dos agentes. 

(    ) o policial militar, realizando patrulhamento em sua área 

de responsabilidade e interagindo com comerciantes, 

orientando-os quanto a dicas de segurança e, ao mesmo 

tempo, estando atento a toda a movimentação de 

pessoas dentro e fora do estabelecimento comercial; o 

deslocamento do policial militar fardado durante sua 

folga. 

(    ) o policial militar de folga almoçando com sua família. Por 

outro lado, num patrulhamento, escutando música com 

fone de ouvido ou conversando ao celular assuntos 

diversos do policiamento executado, colocará a sua 

segurança e a de seu grupo em risco, caso tenha que 

fazer uma intervenção inesperada. 

(    ) o policial militar intervindo no atendimento de uma 

ocorrência, como num conflito entre vizinhos, e um deles 

ameaça o outro com uma arma de fogo; ou quando se 

depara com um veículo que acaba de ser tomado de 

assalto, iniciando-se um acompanhamento a veículo em 

fuga. 
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A. (    ) 5, 4, 2, 3, 1. 

B. (    ) 5, 4, 2, 1, 3. 

C. (    ) 5, 3, 2, 1, 4. 

D. (    ) 3, 4, 5, 2, 1. 

 

 

33ª QUESTÃO – Existem algumas situações típicas do serviço operacional, em que existe 

a possibilidade do policial militar disparar sua arma de fogo, que são consideradas 

circunstâncias especiais para que possa ocorrer esse disparo. Considerando o descrito no 

Caderno Doutrinário nº 1, analise as assertivas abaixo e, ao final, responda o que se 

pede: 

 

I- Em Controle de distúrbio civil: a regra geral é não disparar a arma de fogo nesses 

tipos de intervenção. Excepcionalmente, o policial militar que estiver encarregado da 

segurança da equipe (grupo ou pelotão) poderá disparar sua arma de fogo, nos casos 

de legítima defesa própria ou de terceiros, contra ameaça iminente de morte ou 

ferimento grave. 

II- Os Disparos táticos são realizados para obter uma vantagem tática, para dar mais 

segurança ao reposicionamento da equipe de policiais militares no terreno. Não 

devem ser dirigidos contra pessoas. São aqueles normalmente efetuados pelo policial 

militar, para dar cobertura a companheiros durante confrontos armados, também, para 

diminuir a luminosidade de um ambiente, romper a fechadura de uma porta ou outros 

obstáculos. 

III- Disparos de dentro da viatura policial militar em movimento ou contra veículos em 

fuga: a regra é não atirar. Todavia, existem algumas circunstâncias em que a vida do 

policial militar ou a de terceiros se encontra em grave e iminente risco, como nos 

casos de atropelamentos ou acidentes intencionais provocados pelo veículo em fuga 

(o motorista utiliza o veículo como “arma”). Esses disparos representam a única opção 

do policial militar para detê-lo.  

IV- Pessoas em fuga: a regra geral é não disparar a arma de fogo. Todavia, seu emprego 

está autorizado, quando outros meios menos lesivos se mostrem ineficazes e seja 

estritamente necessário o disparo, nos casos de legítima defesa própria ou de outrem, 

quando o indivíduo, durante a fuga, provocar ameaça iminente de morte ou ferimento 

grave. 

 

Marque a alternativa CORRETA: 

 

A. (    ) Apenas a assertiva III é falsa. 

B. (    ) Todas as assertivas são verdadeiras.  

C. (    ) Apenas a assertiva II é falsa. 

D. (    ) Apenas a assertiva IV é falsa. 
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34ª QUESTÃO – Em relação à Resolução n. 4.827/2019 - CG, que dispõe sobre o 

Portfólio de Serviços da Polícia Militar de Minas Gerais,  analise as assertivas abaixo: 

 

I- Radiopatrulha Unitária - consiste no policiamento preventivo com um policial militar em 

viatura de duas ou quatro rodas, precedida de análise criteriosa para implantação, 

visando acima de tudo, a segurança da atuação do policial militar. 

II- Para a criação de novos serviços, deverá haver a análise de viabilidade do projeto 

piloto, que conterá a descrição para a sua implementação prevendo as variáveis 

como: prazo de teste, a finalidade, o objetivo, o período de implementação, os 

recursos humanos e logísticos necessários, os mecanismos de controle, os 

indicadores de avaliação, dentre outros, e poderá ser implementado com autorização 

do respectivo Comandante Regional. 

III- O Grupo Especial para Prevenção Motorizada Ostensiva Rápida (GEPMOR) – 

consiste no lançamento de duplas ou trios de motopatrulhas (sendo compostas por 

um policial militar para cada motocicleta), previamente selecionados e capacitados, 

com a missão precípua de dar recobrimento ao policiamento ordinário, notadamente 

nos aspectos de antecipação, presença e visibilidade dos pontos considerados, bem 

como a realização de operações policiais militares. 

IV- Grupo Tático de Trânsito (GT) – consiste em grupamento formado por policiais 

militares experientes na condução de motocicletas, comandados por graduado que 

pode estar embarcado em viatura quatro rodas (e motorista) que atue em apoio às 

blitzen e demais operações desenvolvidas pela Unidade. 

 

 

Estão CORRETAS as assertivas: 

 

A. (    ) III e IV, apenas  

B. (    ) I, III e IV, apenas. 

C. (    ) I, II e III, apenas. 

D. (    ) Todas estão corretas. 

 

 

 

35ª QUESTÃO – No tocante à Gestão do Desempenho Operacional (GDO), regulada pela 

Diretriz n. 3.01.07/2017 – CG, marque a alternativa CORRETA:  

 

A. (   )  As reuniões de Gestão do Desempenho Operacional (GDO) serão realizadas 

bimestralmente. No primeiro nível, os comandantes de companhias e pelotões 

se reúnem com os seus comandantes de Unidades, expondo os resultados 

operacionais com base em indicadores e metas estabelecidas, apresentando 

estratégias e ações para manutenção ou melhoria dos desempenhos 

diagnosticados. 
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B. (   )  No segundo nível, ocorrerão reuniões, também bimestrais, com apresentação 

de dados e informações das Unidades de Execução Operacional (UEOp) aos 

respectivos comandantes de Unidade de Direção Intermediária (UDI).   

C. (   )  Os indicadores de desempenho estabelecidos para a Gestão do Desempenho 

Operacional se dividem em: Indicadores de Ações Estaduais; Indicadores de 

Ações Qualificadas; Indicadores de Ações Repressivas; Indicadores de Ações 

de Meio Ambiente e Trânsito; Indicadores de Ações Regionalizadas. Neste 

último indicador, as UDI de atividade-fim poderão definir indicadores 

específicos para pactuarem com suas UEOp subordinadas, os quais deverão 

ser avaliados por ocasião das reuniões da GDO dos níveis tático e operacional. 

D. (   )  O terceiro e último nível da GDO consiste na apresentação de comandantes de 

UEOp pré-selecionadas ao Comandante-Geral, acompanhados dos respectivos 

comandantes de Unidades de Direção Intermediária (UDI).  

 

 

36ª QUESTÃO – De acordo com a Diretriz n. 3.01.07/2017 – CG, que estabelece 

parâmetros, organiza e disciplina a Gestão do Desempenho Operacional (GDO) na Polícia 

Militar de Minas Gerais, analise as assertivas abaixo e, ao final, responda o que se pede: 

 

I- O gerenciamento das atividades da gestão dos processos relacionados à GDO, no 

nível tático, caberá às P/3 das RPM/CPE visando prestar assessoria oportuna e 

eficiente aos respectivos comandantes de UDI. 

II- No nível estratégico, caberá ao Núcleo de Gestão Estratégica (NGE) da Assessoria de 

Desenvolvimento Organizacional (ADO) a gestão dos processos relacionados à GDO, 

visando prestar assessoria oportuna e eficiente ao Comandante-Geral.  

III- Caberá, no nível operacional, às Seções de Emprego Operacional (P/3) das UEOp a 

gestão dos processos relacionados à GDO, visando prestar assessoria oportuna e 

eficiente aos respectivos comandantes de Unidade.   

IV- No desenvolvimento das reuniões da GDO, as apresentações deverão conter a 

análise dos resultados dos indicadores operacionais, conforme responsabilidade de 

cada unidade/fração, permitindo a identificação e análise de problemas, a elaboração 

e revisão de planos de ação e avaliação sistemática dos planos de ação e seus 

resultados.  

 

Marque a alternativa CORRETA: 
 

A. (    ) Todas as assertivas são verdadeiras.  

B. (    ) Apenas a assertiva I é falsa. 

C. (    ) Apenas a assertiva II é falsa. 

D. (    ) Apenas a assertiva IV é falsa.  
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37ª QUESTÃO – A abordagem a pessoas se refere apenas às ações policiais para se 

aproximar de um ou mais indivíduos sendo que esta não se restringe às pessoas em 

situação de suspeição. Tal afirmativa está em conformidade com previsão constante no 

Caderno Doutrinário nº 2, aprovado pela Resolução 4.151/2011. Analise as assertivas 

abaixo e, ao final, responda o que se pede: 

 

I- A ação de abordar uma pessoa é um ato administrativo, discricionário, autoexecutório 

e coercitivo. Significa dizer que a abordagem policial é realizada de ofício. 

II- Durante a atuação policial, caso haja resistências e agressões em variadas formas e 

graus de intensidade, o policial militar terá que adequar sua reação a essas 

circunstâncias, estabelecendo formas de controlar e direcionar o abordado, a fim de 

dominá-lo. 

III- A supremacia de força é uma vantagem tática do policial militar em relação ao 

abordado para uma atuação segura. Esta vantagem é medida de forma qualitativa e 

quantitativa, podendo estar relacionada não só  ao número de policiais militares, mas 

também ao uso de força e a posse de instrumentos, equipamentos e armamentos por 

parte da guarnição.   

IV- Os procedimentos adotados pela guarnição variam de acordo com os fatos 

motivadores da abordagem e com o ambiente. Além disso, o policial militar deve 

compreender as peculiaridades daquele com quem interage e não vincular essa 

interação, necessariamente, a ações delituosas.  

 

Marque a alternativa CORRETA: 

 

A. (    ) Apenas a assertiva II é falsa. 

B. (    ) Apenas a assertiva III é falsa. 

C. (    ) Apenas a assertiva IV é falsa.  

D. (    ) Todas assertivas são verdadeiras.  

 

38ª QUESTÃO – No tocante aos procedimentos policiais em ocorrências envolvendo 

autoridades previstos no Caderno Doutrinário nº 2, aprovado pela Resolução 4.151/2011, 

marque a alternativa CORRETA:  

 

A. (    ) Os Secretários de Estado possuem prerrogativas em relação à prisão em 

flagrante no cometimento de delitos. O policial militar irá liberar o Secretário de 

Estado no local e registrar o Boletim de Ocorrência (BO/REDS), encaminhando-o 

à Polícia Judiciária Federal ou Estadual, dependendo da competência normativa 

de investigação.   

B. (    ) Os Juízes Estaduais só podem ser presos por ordem escrita do Tribunal ou 

órgão especial competente para o julgamento. Em caso de flagrante de crimes 

inafiançáveis, afiançáveis e de menor potencial ofensivo, o policial fará imediata 

comunicação e apresentação do magistrado ao Presidente do Tribunal a que 

esteja vinculado, para possíveis providências.  
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C. (    ) No caso do Advogado-Geral do Estado, se o delito cometido tiver vínculo com 

sua função, o policial militar só poderá prendê-lo em caso de crime inafiançável 

ou desacato. Para quaisquer outros crimes, fora do exercício da função, não há 

prerrogativas. O registro do Boletim de Ocorrência (BO/REDS) e a autoridade, 

quando for efetuada a prisão, serão encaminhados à Polícia Judiciária 

competente, para possíveis providências.  

D. (    ) No caso de membros da Polícia Federal e Rodoviária Federal, o policial militar 

irá, quando do cometimento de delitos em flagrante delito, prendê-los e registrar 

o Boletim de Ocorrência (BO/REDS). Após a chegada do superior hierárquico do 

conduzido, o membro preso da Polícia Federal ou Rodoviária Federal será 

repassado para que esta autoridade o conduza à Polícia Judiciária Competente. 

Não possuem prerrogativas em relação à prisão em flagrante no cometimento de 

delitos.  

 

39ª QUESTÃO – De acordo com a Instrução n. 3.03.21/2017 – CG, que regula o emprego 

das Bases do Projeto Segurança Comunitária, analise as assertivas abaixo e, ao final, 

responda o que se pede: 

 

I- As motocicletas poderão atender às demandas de Segurança Pública determinadas 

pelo Comandante do Setor, devido à sua mobilidade, uma vez que a Base ficará 

durante todo o turno estacionada no local previamente estabelecido e também realizar 

visitas tranquilizadoras, determinadas pelo Comandante de Setor e/ou Comandante 

da Companhia. 

II- Os locais de instalação das Bases de Segurança Comunitária (BSC) serão definidos 

pelos Comandos Regionais em conjunto com os Comandos das Unidades de 

Execução Operacional (UEOp) em observância a aspectos técnicos.  

III- O período de emprego da Base será de 14h00min a 23h30min, totalizando nove horas 

e trinta minutos de efetivo serviço no posto, em turno único, não se computando o 

tempo destinado à chamada, instrução, montagem de equipamentos e deslocamento. 

IV- As ocorrências de registro posterior e/ou aquelas em que não haja condução de 

presos ou apreensão de material, ocorridas no respectivo Setor e atendidas 

inicialmente por outras viaturas do turno, poderão ser encaminhadas à Base para a 

confecção do REDS, após avaliação do CPU, a fim de liberá-las para o 

radiopatrulhamento.  

 

Marque a alternativa CORRETA: 

 

A. (    ) Apenas a assertiva III é falsa. 

B. (    ) Apenas a assertiva II é falsa. 

C. (    ) Apenas a assertiva I é falsa.  

D. (    ) Todas assertivas são verdadeiras.  
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40ª QUESTÃO – Os procedimentos operacionais para lavratura do Termo 

Circunstanciado de Ocorrências (TCO) pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) são 

normatizados pela Resolução 4.745/2018. Acerca do assunto, marque a alternativa 

CORRETA:  

 

A. (    ) Não será lavrado, em regra, o REDS-TC quando das infrações penais 

relacionadas à violência doméstica e familiar contra a mulher, a que alude a Lei 

n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).  

B. (    ) Nas comarcas onde não forem instaladas varas especializadas dos Juizados 

Especiais, o REDS-TC (Registro de Evento de Defesa Social redigido pela 

PMMG relativo às infrações penais de menor potencial ofensivo - crime e 

contravenção penal - cujo autor assuma o compromisso de comparecer em 

juízo) será dirigido à Delegacia de Polícia Civil com responsabilidade pela área.   

C. (    ) A regra é que se lavre o REDS-TC quando de atos infracionais análogos às 

infrações penais de menor potencial ofensivo. 

D. (    ) A regra é que se lavre o REDS-TC quando ocorrência de dois ou mais delitos em 

concurso material ou formal, os quais a soma das respectivas penas máximas 

cominadas em abstrato ou a incidência de causa de aumento de pena 

ultrapassem dois anos.   
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RASCUNHO 

 

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

RASCUNHO DO GABARITO 
 

 

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

                    

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