
   

 

 

Nota técnica 06/2018-CRS - Concurso nº 0218 – Exames de Aptidão Profissional (EAP) para os 1os Tenentes do QOPM, QOC, 
QOE e QOS e para os 1os e 3os Sargentos do QPPM e do QPE para o ano de 2018. 
 

Visando melhor compreensão das questões recorridas pelos candidatos do Exame de Aptidão Profissional (EAP/2018), 
Edital DRH/CRS n. 02/2018, de 06 de fevereiro de 2018, apresentamos o embasamento legal para as questões das provas, 
conforme quadro abaixo: 
  

 

QUESTÃO PARECER DA 
COMISSÃO 

JUSTIFICATIVA / EMBASAMENTO LEGAL 

1º TEN QOPM/QOC 

 
3ª QUESTÃO - Com base no EMEMG, assinale a alternativa 

INCORRETA: 

 

A. (  ) Os militares da reserva só podem usar uniformes por 

ocasião de cerimônias sociais, militares e cívicas, mesmo 

quando convocados para o serviço ativo. 

B. (  ) As patentes, com as vantagens, prerrogativas e 

deveres a elas inerentes, são garantidas em toda a plenitude, 

assim aos oficiais da ativa e da reserva, como aos 

reformados, ressalvado quando o oficial perder o posto ou 

patente. 

C. (  ) Os militares da ativa e os inativos, estes quando 

convocados ou designados para o serviço ativo, podem, 

no interesse da dignidade profissional, ser chamados a 

prestar contas sobre a origem e natureza dos seus bens 

móveis e semoventes. 

D. (   ) 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. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECURSO 
INDEFERIDO 

 
 
 
 
O candidato requer a anulação da questão, alegando que, 
na alternativa tida pelo gabarito como correta, falta o termo 
“imóveis”, que está previsto no EMEG.  
 
Apesar de a alternativa C não incluir o termo “imóveis” 
dentre aqueles sobre os quais os militares podem ser 
chamados a prestar contas sobre a origem e natureza, o 
seu conteúdo em nada contraria a inteligência do art. 21 do 
EMEMG.  
 
A alternativa C é apenas menos abrangente, o que, por si 
só, não a torna errada, já que todo o seu conteúdo encontra 
exata correspondência com art. 21 do EMEMG, cabendo ao 
candidato, neste caso, o exercício da interpretação e não 
somente se ater à literalidade da lei. 

     
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 

CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 



 
6ª QUESTÃO - De acordo com CEDM, são autoridades 

competentes para aplicar sanção disciplinar aos oficiais 

inativos do último posto da Polícia Militar de Minas Gerais: 

 

A.( ) Governador do Estado, Comandante-Geral, 

Subcomandante-Geral e, na Capital, o Corregedor ou 

correspondente. 

B.( ) Governador do Estado, Comandante-Geral 

Subcomandante-Geral, Chefe do Gabinete Militar e 

Comandantes de Comandos intermediários, na respectiva 

região, desde que mais antigos que o oficial transgressor. 

C. (  ) A competência para aplicação de sanção disciplinar 

aos oficiais inativos do último posto recai aos Comandantes 

de Comandos intermediários, na respectiva região, desde que 

mais antigos que o oficial transgressor. 

D. (  ) A competência para aplicação de sanção disciplinar 

aos oficiais inativos do último posto é exclusiva do 

Comandante-Geral. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECURSO 
INDEFERIDO 

O candidato requer a anulação da questão alegando, em 
síntese, que o Subcomandante-Geral não é autoridade 
competente para sancionar os Coronéis inativos que 
tenham exercido a função de Comandante-Geral. 
 
Razão não assiste ao recorrente considerando que o 
CEDM estabelece que o Chefe do Estado-Maior ou 
Subcomandante-Geral, cargos que se equivalem no 
CBMMG e na PMMG, respectivamente, exercem poder 
disciplinar a todos aos militares que lhes são 
hierarquicamente subordinados, o que exclui apenas o 
Comandante-Geral e o Chefe do GMG. O restante, todos 
os militares, ativos e inativos, incluindo os Coronéis na 
reserva, independentemente do cargo que ocupou 
enquanto no serviço ativo, lhe são subordinados. 
 
Nesse sentido, Oliveira (2017, p. 317)1 assim esclarece: 
“O Corregedor tem, ainda, competência para sancionar os 
militares da reserva remunerada, cujas Unidades a que se 
vinculam estão situadas na capital, bem como todos os 
Coronéis da reserva remunerada, independente da Unidade 
de vinculação ou função que exerciam antes de se 
transferirem para a inatividade. Além do Corregedor, 
apenas as autoridades que lhe são superiores, ou seja, o 
Subcomandante-Geral/Chefe do Estado-Maior, o 
Comandante-Geral e o Governador poderão exercer a 
referida competência.” 

 
20ª QUESTÃO - Teodoro é policial militar e deveria retornar 
de férias no dia 25 de janeiro, às 12h00min, para um turno de 
6 horas. Contudo, o policial não compareceu ao serviço. Em 
relação à suposta deserção do policial, assinale a alternativa 
CORRETA conforme prevê o CPM - Código Penal Militar: (o 
mês de janeiro possui 31 dias). 
 
A. (  ) A deserção será consumada no dia 01 de fevereiro. 
B. (  ) A deserção será consumada no dia 02 de fevereiro. 
C. (  ) A deserção será consumada no dia 03 de fevereiro. 
D. (  ) A deserção será consumada no dia 04 de fevereiro. 

 
 
 
 
 

 
QUESTÃO 
ANULADA 

O candidato solicita a anulação da questão alegando, em 
síntese, que a alternativa C, indicada como correta pelo 
gabarito, não pode ser respondida com base nas matérias 
previstas no Anexo E – Programa de Matérias do 
EAP/2018. Segundo ele, apesar de ser claro que são 
necessários mais de 8 dias de ausência para determinar a 
consumação do crime de deserção, previsto no art. 187 do 
CPM, não está nele contida a regra para início da contagem 
de tempo e, por isso, se faz necessária a orientação para 
início da contagem dos dias de ausência estabelecida 
somente pelo art. 451, § 1º do CPPM, o qual não é 
abrangido pelo Programa de Matérias do Edital e, portanto, 
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não poderia ter seu conhecimento exigido pelo candidato. 
Argumenta, ainda que, com base no art. 23, § 1º, da ICPM 
01/2014, constante no edital, é possível aferir que a 
deserção se consuma no 9º dia de ausência, mas 
permanecendo a impossibilidade de determinar o dia de 
início para a contagem do tempo.   
 
Em análise ao pleito do recorrente, verificou-se que razão o 
assiste uma vez que a regra para determinar o início da 
contagem dos dias de ausência está contida no art. 451, § 
1º do CPPM, artigo esse não previsto no Anexo E - 
Programa de Matérias do EAP/2018. Portanto, sem tal 
conhecimento, o candidato não poderia determinar com 
exatidão o dia de consumação do crime de deserção, 
impossibilitando a escolha da resposta correta. Diante 
disso, a questão n. 20, suscitada pelo recorrente, deve ser 
anulada. 
 
Nos termos do subitem 4.3 do edital, havendo anulação de 
questão da prova pela administração, os pontos a ela 
atribuídos serão revertidos para todos os candidatos, 
sendo, portanto, computados apenas aos candidatos que 
tenham errado a referida questão. 
 

 
32ª QUESTÃO - Analise as assertivas abaixo acerca da 
Diretriz para a Produção de Serviços de Segurança Pública n. 
3.01.06/2011-CG, de 18/03/2011, que versa sobre os 
componentes do conceito de Polícia Comunitária: 
 
I - A Filosofia de Polícia Comunitária pode ser definida como o 
estudo geral sobre a natureza das coisas e suas relações 
entre si, ou ainda, como uma forma de compreender e pensar 
sobre determinado assunto. 
II - Qualidade de vida é o conjunto de condições ou situações 
que delineiam o viver e o conviver do cidadão na comunidade. 
III - A parceria é a arte de usar os meios disponíveis ou as 
condições que se apresentam para atingir determinados 
objetivos, ou também, forma de fazer, de utilizar recursos para 
atingir certa finalidade. 
IV - A estratégia pode ser definida basicamente como uma 
questão levantada para consideração, discussão, decisão ou 
busca de solução.   

 
 
 
 
 
 
 

 
QUESTÃO 
ANULADA 

 
Os candidatos solicitam a anulação da questão alegando, 
em síntese, que o enunciado da questão solicita a escolha 
da assertiva correta no tocante aos componentes do 
conceito de Polícia Comunitária, sendo indicada a 
alternativa B como resposta correta, pelo gabarito. A 
alternativa B, por sua vez, afirma estarem corretas as 
assertivas I e II, apenas. Os candidatos argumentam que o 
item I não está correto porque apresenta como componente 
do conceito de Polícia Comunitária a Filosofia de Polícia 
Comunitária, atribuindo-a, porém, a definição de Filosofia, 
em sentido geral. Segundo o candidato, o componente 
correto seria Filosofia, apenas, e, ao especificar Filosofia de 
Polícia Comunitária, a questão, além de apontar um 
componente diverso do previsto na DPSSP 3.01.06/2011-
CG, o faz com a definição que deveria servir apenas à 
Filosofia, em sentido geral, diferindo da definição que 
caberia à Filosofia de Polícia Comunitária de forma 
específica.  



 
Estão CORRETAS as assertivas: 
 
A. (  ) I, e III, apenas. 
B. (  ) I e II, apenas. 
C. (  ) II e IV, apenas. 
D. (  ) I, III e IV, apenas. 

 
Em análise aos pleitos dos recorrentes, verificou-se que 
razão os assiste já que, de fato, a DPSSP 3.01.06/2011-CG 
indica e define como componente do conceito de Polícia 
Comunitária o termo Filosofia, em sentido geral, 
diferentemente do termo Filosofia de Polícia Comunitária, 
em sentido estrito, conforme assertiva I da aludida questão, 
que além de não ser o componente previsto na Diretriz, 
contém definição geral de Filosofia. Dessa forma, a 
assertiva I deve ser considerada incorreta, tornando, por 
conseguinte, a alternativa B também incorreta e a questão 
32 sem resposta possível, devendo, portanto, ser anulada, 
em conformidade com a DPSSP 3.01.06/2011-CG, item 4, 
subitem 4.1, alínea “a”, pág. 19. 
 
Nos termos do subitem 4.3 do edital, havendo anulação de 
questão da prova pela administração, os pontos a ela 
atribuídos serão revertidos para todos os candidatos, 
sendo, portanto, computados apenas aos candidatos que 
tenham errado a referida questão. 
 

 
35º QUESTÃO – O Tenente PM “T” foi designado para 

comandar o Pelotão PM com responsabilidade territorial de 

uma cidade do interior de Minas Gerais. O Comandante de 

Companhia informou ao referido oficial que a cidade estava 

enfrentando um problema relacionado ao aumento da oferta 

de drogas. O Tenente PM “T” consultou o contido na Instrução 

n. 3.01.03/2013 – CG, e ao verificar respostas ao problema de 

drogas em mercados abertos, especificamente na prevenção 

direta a oferta de drogas encontrou diversas respostas. Tendo 

em vista a referida norma, marque a alternativa CORRETA 

que contém resposta relacionada a prevenção direta a oferta 

de drogas. 

 
A. (  ) Resposta: Retirar telefones públicos.  
Como funciona: Obstaculariza a comunicação entre os 
traficantes e os compradores. 
B. (  ) Resposta: Recuperação dos espaços públicos.  
Como funciona: Promove o uso legítimo de espaços, inibindo 
a presença do tráfico de drogas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECURSO 
INDEFERIDO 

 
O candidato solicita a anulação da questão alegando, em 
síntese, que a Instrução n. 3.01.03/2013-CG mencionada 
no enunciado da questão não foi prevista no Edital 
DRH/CRS N. 02/2018, de 06 de fevereiro de 2018, apesar 
de reconhecer a previsão da Diretriz n. 3.01.03/10-CG, de 
17/05/2010 – Regula a atuação da PMMG na prevenção da 
demanda e da oferta de drogas – Publicada na Separata do 
BGPM nº 43, e 10/06/2010, como constante no Anexo E – 
Programa de Matérias para o EAP/2018, do referido Edital.  
 
Tratou-se de erro de escrita ao substituir a palavra Diretriz 
pela palavra Instrução e o ano de expedição de 2010 pelo 
ano 2013, porém sem prejuízo para o entendimento e a 
resolução da questão, uma vez que é perfeitamente 
verificável, já a partir do enunciado da questão, tratar-se de 
contexto relativo a atuação da PMMG diante da oferta de 
drogas, bem como todo o seu conteúdo estar baseado em 
norma prevista no Edital, a Diretriz 3.01.03/2010-CG. 
 
Dessa forma, ao se preparar para o concurso com base no 
conteúdo previsto no Edital, conforme afirma o candidato, 



C. (  ) Resposta: Apreensão de drogas escondidas.  
Como funciona: Eleva o custo do tráfico de drogas devido 
à perda do produto, o que pode desanimar o tráfico na 
área ou levantar o preço das drogas e, por sua vez, 
reduzir a demanda. 
D. (  ) Resposta: Criar um álbum de fotografias das pessoas 
já presas com drogas. 
Como funciona: Subsidia informações de segurança pública 
para futuras operações policiais. 

não lhe ocorre prejuízo ao se deparar com o conteúdo da 
questão baseado no Quadro I – Prevenção Direta a Oferta 
de Drogas, do Anexo Único, da Diretriz 3.01.03/2010-CG, 
prevista no Edital.  
 
Além disso, como o próprio candidato concluiu, não há, na 
PMMG, Instrução com idêntica numeração, qual seja, 
3.01.03/2013, e, que por isso, possa ter confundido ou 
prejudicado o entendimento do candidato ao supostamente 
propor matéria diversa do Edital. 
 
 

 
36ª QUESTÃO - Analise as assertivas abaixo acerca da 
Diretriz n 3.02.05/2014 – CG, que regula a mobilização social, 
estruturação e funcionamento dos Conselhos Comunitários de 
Segurança Pública no âmbito da PMMG: 
 
I - Nos municípios que possuírem mais de uma sede de Cia 

PM em uma mesma região conturbada, deve existir um 

CONSEP relacionado a cada subárea de Cia PM. 

II - A criação de CONSEP é iniciativa na qual deve concorrer a 

Liderança Comunitária com o apoio de cada Comandante de 

Companhia, podendo esse apoio ser, nas frações destacadas, 

atribuído até o nível de Comandante de Subdestacamento. 

III - O processo de dissolução do CONSEP será o previsto no 

Estatuto, conforme interesse da comunidade envolvida. O 

Comandante local trabalhará sempre no sentido de mobilizar 

a comunidade e evitar a dissolução. 

IV - Militares da ativa somente poderão exercer junto aos 

CONSEP a função de Conselheiro Técnico. 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GABARITO 
ALTERADO DA 
ALTERNATIVA 

“B” PARA A 
ALTERNATIVA 

“C”. 

 
Alguns candidatos solicitam alteração do gabarito da 
questão e outros solicitam a anulação da questão, todos 
alegando que o item I está incorreto. 
 
Ao apresentar rol de assertivas e solicitar que o candidato 
se posicione quanto à sua correição, é de se esperar que 
em uma análise geral dos dados que lhe foram 
apresentados, em especial quanto à adequação do 
conteúdo em relação à norma base, mas também no 
contexto de sua atuação como policial militar e dentro dos 
pressupostos da lógica, se exclua como incorreta a 
assertiva que tenha texto próximo ao original, mas traga a 
substituição de um termo por outro que, além de presente 
no léxico corrente faz parte do linguajar técnico policial 
militar. 
 
Por outro lado, havendo opção que excluía a assertiva I do 
rol de afirmativas corretas, considerando como tais apenas 
a II, III e IV, esta seria a resposta mais indicada para a 
questão. O enunciado cita expressamente que o candidato 
deveria responder à questão com base na Diretriz n. 
3.02.05/2014 – CG e a assertiva enumerada como I está, à 
luz do item 6.2.2 „a‟ da norma, incorreta. A substituição da 
expressão “conurbada” pela expressão “conturbada” tem o 
condão de alterar definitivamente o sentido da frase por 
outro que, além de também estar correto do ponto de vista 
ortográfico, estaria errado do ponto de vista normativo, 
dando ao mesmo tempo a clara impressão ao candidato 
conhecedor da norma de que a troca foi intencional e de 
que a assertiva deveria ser considerada incorreta.  



1º TEN QOS 

 
15ª QUESTÃO – Segundo a Resolução de Saúde n. 
4.449/2016, a aplicação do questionário AUDIT (Alcohol Use 
Disorders Identification Test), teste para identificação de 
problemas relacionados ao uso imoderado de álcool, será 
obrigatória nos policiais militares que responderam SIM no 
campo uso de bebida alcoólica. Marque “V” para a (s) 
assertiva (s) verdadeira (s) e “F” para a (s) falsa (s) e, ao final, 
responda o que se pede: Marque a alternativa que contém a 
sequência CORRETA de respostas, na ordem de cima para 
baixo:  
 
(  ) Os policiais militares que preencheram o questionário 
AUDIT e se encontram nas zonas II ou III de risco, com 
periodicidade de 01 (um) ano, submeter-se-ão ao exame de 
rastreamento de alcoolismo, através da dosagem sanguínea 
de Gama GT (gama-glutamiltransferase).  
(  ) Militares etilistas na zona II (8 a 15 pontos) necessitam de 
aconselhamento.  
(  ) O exame de rastreamento de alcoolismo e o quesionário 
AUDIT serão procedimentos utilizados pelo oficial médico 
para detecção do uso nocivo de álcool, podendo ser 
solicitados outros exames complementares.  
(  ) O policial militar será encaminhado ao oficial psicólogo 
se, durante a avaliação médica, estiver enquadrado nas zonas 
de risco II, III ou IV do AUDIT. 
 
A. (   ) V, V, F, V. 
B. (   ) F, F, V, F.  
C. (   ) F, V, V, V.  
D. (   ) V, V, V, V. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
QUESTÃO 
ANULADA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Os candidatos alegam que no parágrafo 2

o
 do Art. 19 da 

Resolução de Saúde n. 4,449/2016 se estabelece a 
periodicidade de 2 anos para repetição da GGT e cita o 
anexo E da mesma resolução para embasamento. Porém o 
anexo E apresentam tabela cuja última linha determina 
periodicidade anual para a mesma dosagem. Considerando 
que há duas informações diferentes, sobre o mesmo tema 
no programa de matérias do concurso, o primeiro item da 
questão comporta duas respostas, devendo ser anulada.  
 
Nos termos do subitem 4.3 do edital, havendo anulação de 
questão da prova pela administração, os pontos a ela 
atribuídos serão revertidos para todos os candidatos, 
sendo, portanto, computados apenas aos candidatos que 
tenham errado a referida questão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24ª QUESTÃO – Conforme disposto na Resolução Conjunta 
n. 01/2002, que dispõe sobre o Plano Diretor para a 
reformulação do Sistema de Saúde, marque “V” para a (s) 
assertiva (s) verdadeira (s) e “F” para a (s) falsa (s) e, ao final, 
responda o que se pede: O Conselho Gestor do Sistema de 
Saúde (CONGES) será constituído por:  
 
(  ) Diretor de Saúde (DS) e Diretor Técnico de Saúde (DTS). 
(  ) Coordenador das Atividades de Saúde do CBMMG.  
(  ) Diretor de Recursos Humanos do CBMMG (DRH).  
(  ) Diretor de Assistência e Benefícios (DAB) do IPSM.  

 
 
 
 

RECURSO 
INDEFERIDO 

 
 
A candidata alega que como a Resolução Conjunta n. 
01/2002 foi posteriormente modificada por resoluções e 
separatas que também fazem parte do programa de 
matérias do EAP 2018, não haveria resposta para a referida 
questão. Tal razão não assiste à recorrente considerando 
que o enunciado da questão especifica que se trata das 
definições referentes à Resolução Conjunta n. 01/2002. 



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

 
32ª QUESTÃO – O Inquérito Policial Militar (IPM) é a 

apuração sumária de fato, que, nos termos legais, configure 

crime militar, e de sua autoria. Com base no Código de 

Processo Penal Militar (CPPM), instituído pelo Decreto-Lei n. 

1.002, de 21 de outubro de 1969, marque a única alternativa 

CORRETA: 

 

A.( ) Mesmo quando a infração penal não for, evidentemente, 

de natureza militar, a autoridade militar deverá instaurar o IPM 

quando a suspeita de autoria recair em militar. 

B.( ) A designação de escrivão para o IPM caberá ao 

respectivo encarregado, senão tiver sido feita pela 

autoridade que lhe deu delegação para aquele fim, 

recaindo em 2º Tenente ou 1º Tenente, se o indiciado for 

Oficial, e em Sargento ou Sub-Tenente, nos demais casos. 

C.(  ) Não é atribuição do encarregado do IPM a adoção de 

medidas destinadas à proteção de testemunhas, peritos ou do 

ofendido, quando coactos ou ameaçados de coação que lhes 

tolha a liberdade de depor, ou a independência para a 

realização de perícias ou exames. 

D.( ) O IPM não poderá ser instaurado a partir de 

requerimento da parte ofendida ou de quem legalmente a 

represente, considerando o princípio da imparcialidade da 

autoridade competente. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

RECURSO 
INDEFERIDO 

 
 
 
 
 
A candidata requer a anulação da questão alegando que a 

não possui o termo “sub-oficial” conforma a literalidade do 

art. 11 do CPPM. 

 

Apesar de a alternativa B não incluir a figura do sub-oficial 

dentre aqueles sob quem pode recair a designação de 

escrivão para o IPM, o seu conteúdo em nada contraria a 

inteligência do art. 11 do CPPM. A alternativa B é apenas 

menos abrangente em relação ao artigo da Lei, o que, por 

si só, não a torna errada, já que todo o seu conteúdo 

encontra exata correspondência com art. 11 do CPPM, 

cabendo ao candidato, neste caso, o exercício da 

interpretação e não somente se ater à literalidade estrita da 

lei. 



1º SGT QPPM 

 
31ª QUESTÃO – De acordo com previsão normativa contida 
na DGEOp, Diretriz n. 3.01.01/16 - CG, que regula o emprego 
operacional da PMMG, é CORRETO afirmar que: 
 
A. ( ) O uso de força não é um instrumento de trabalho da 
polícia, contudo, é  indispensável conhecer as leis que 
balizam a sua atuação.  
B. ( ) As expectativas sociais relacionadas ao que a polícia faz 
ou é chamada a fazer não se relacionam com o uso da força. 
C. ( ) A autoridade do militar, que legitima a sua ação, decorre 
de sua investidura no cargo ou função para o qual foi 
designado. O poder público do qual o militar é investido deve 
ser usado como um privilégio de quem exerce o cargo. 
D. ( ) A Polícia Milita pretende ser uma organização 
pública, voltada para o cidadão como foco principal, 
desenvolvendo ações que gerem valor para o usuário dos 
serviços, como a funcionalidade, qualidade, tempo de 
resposta, satisfação e imagem positiva da Instituição. 

 
 
 
 
 
 
 
 

RECURSO 
INDEFERIDO 

 
O candidato solicita a anulação da questão alegando, em 
síntese, que a alternativa apontada como correta possui 
erro grosseiro de grafia, sendo que onde devia estar escrito 
“Polícia Militar” foi grafado “Polícia Milita”, o que teria 
gerado dúvidas no candidato e lhe induzido ao erro. 

 
Não é razoável que se exclua como incorreta a assertiva 
que tenha mero erro de grafia que não altera em nada o 
sentido da frase, nem substitua o termo por outro diferente, 
mas presente no léxico corrente, havendo por outro lado 
em todas as outras opções apresentadas diferenças claras 
em relação ao texto e à doutrina e à ética policial militar. 
 
O enunciado cita expressamente que o candidato deveria 
responder à questão com base na Diretriz n. 3.01.01/2016 – 
CG e a assertiva apontada como correta, apesar do erro de 
grafia na palavra “Militar” (grafada como “Milita”) é a única 
que coaduna com os princípios expostos na citada 
legislação. 
 

3º SGT QPPM 

 
02ª QUESTÃO – O EMEMG regulamenta as promoções das 
praças. A esse respeito, considerando o que prescreve o 
referido Estatuto, assinale a alternativa CORRETA. 
 
A. ( ) O Soldado de 1ª Classe colocado à disposição de 

entidade associativa de militares não computará o tempo à 

disposição da entidade para promoção por tempo de serviço, 

contudo poderão ser promovidos por merecimento. 

B. ( ) A promoção por necessidade do serviço poderá 

ocorrer em qualquer data. 

C. ( ) Os efeitos da promoção à Cabo serão contados a partir 

da data que se der publicidade o ato de promoção. 

D. ( ) O Exame de Aptidão Profissional - EAP será aplicado a 

todos os Sargentos, independente de quadro. 

 
 
 
 
 
 

 
 

RECURSO 
INDEFERIDO 

 
O candidato solicita a revisão ou anulação da questão 
alegando, em síntese, que a supressão dos termos “ato de 
bravura ou post morten”, na referida prova foi uma 
“pegadinha”. Além disso, em relação a letra “C”, também é 
uma resposta adequada. Alega também que a publicidade 
é um dos princípios da administração pública, previsto na 
Constituição Federal e que, neste sentido, a promoção só é 
válida com a publicação em Boletim interno, e que o Sd, 
somente após a publicação em BI, faz jus a usar as divisas 
de Cabo, logo esta alternativa também está correta, 
havendo então duas respostas.  
 
Considerando as alegações do militar, verifica-se que 
ambas não prosperam, conforme abaixo. No caso da 
alternativa considerada correta pelo gabarito, o foco da 
comissão foi apenas na promoção por necessidade de 
serviço, sendo que a omissão da promoção por ato de 
bravura ou post mortem, não traz prejuízo algum ao sentido 
exposto. Não há “pegadinha” ou erro na questão. 



  
Em relação à possibilidade da alternativa “C” também estar 
correta, diferentemente do item acima exposto a supressão 
do termo “e seus efeitos retroagem” altera o sentido da 
alternativa, pois a publicidade é um requisito para a 
promoção, mas não é necessariamente a partir dela que a 
promoção ocorrerá, pois o direito retroage, no caso do 
militar fazer jus a ele em data anterior. Ou seja, o marco 
mais importante é o momento que o militar faz jus a 
promoção e não apenas o momento da publicação do ato. 
Nesse sentido, a alternativa permanece falta, não havendo 
qualquer erro no gabarito. 
 

 
06ª QUESTÃO – A Lei n. 14310/2002 e a Resolução Conjunta 
n. 4.220, de 28/06/2012, tratam de comunicação disciplinar. A 
respeito desse assunto é CORRETO afirmar que: 
 
A. ( ) Todo militar que presenciar ou tomar conhecimento 
da prática de transgressão disciplinar ou qualquer outro 
ato irregular deverá levar o fato ao conhecimento da 
autoridade competente, por meio de comunicação 
disciplinar ou relatório reservado, observando-se os 
requisitos legais acerca de cada documento. 
B. ( ) Para possibilitar a identificação das pessoas envolvidas 
na transgressão disciplinar, a citação de testemunhas é fator 
determinante para que a comunicação disciplinar não seja 
arquivada. 
C. ( ) O comunicante, para evitar impedimentos e suspeições, 
não poderá incluir na comunicação disciplinar provas do fato 
observado. 
D. ( ) O prazo para a Administração abrir vista de 
comunicação disciplinar ao militar comunicado 
disciplinarmente é de 5 dias úteis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECURSOS 
INDEFERIDOS 

 
Os candidatos solicitam a revisão e anulação da questão 
alegando, em síntese, que o tema da questão é 
comunicação disciplinar, mas o conteúdo da alternativa 
refere-se também a relatório reservado, que é outro 
assunto, tanto que tem previsão em artigos diferentes do 
CEDM. Além disso, alega que a alternativa “que mais 
estaria correta” seria a letra “D”, visto que o prazo para 
administração abrir vistas ao comunicado é de 5 dias úteis. 
 
 
Embora sejam documentos próprios, tanto a comunicação 
disciplinar quanto o relatório reservado guardam 
semelhanças entre si, na medida em que os dois são 
formas de um militar comunicar a administração ato 
irregular cometido por outro militar, nesse sentido não há 
nenhum erro na alternativa. Ressalta-se que, muito embora 
o enunciado chame a atenção para o tema comunicação 
disciplinar, que é o objeto principal da questão, a citação do 
relatório reservado na assertiva “A” se deu como forma de 
tornar o conceito apresentado correto em sua completude, 
além do que trata-se de assunto previsto no conteúdo 
programático do edital. 
 
Em relação a alternativa “D”, o prazo  de cinco dias úteis é 
para o comunicado se defender e não para administração 
abrir vista ao comunicado, sendo assim a alternativa está 
errada, conforme o gabarito oficial, não havendo previsão 
legal que corrobore os argumentos. 
 



 
09ª QUESTÃO – O CEDM preceitua que a honra, o 
sentimento do dever militar e a correção de atitudes impõem 
conduta moral e profissional irrepreensíveis a todo integrante 
das IMEs. Neste contexto, conforme Instrução Conjunta de 
Corregedorias n. 01, é CORRETO afirmar que: 
 
A. ( ) O cometimento de infração de trânsito, por militar, na 

condução de viatura policial, não configura transgressão 

disciplinar. 

B. ( ) A Administração Militar deve atentar para eventuais 

indícios de simulação de doença. 

C. ( ) O militar que se ausentar do serviço, possuindo atestado 

médico, emitido por profissional de saúde, não homologado 

por médico ou profissional habilitado da PMMG ou CBMMG, 

responderá pela transgressão disciplinar descrita no art. 14, II, 

do CEDM (desídia no desempenho das funções caracterizada 

por fato que revele procedimento contrário às normas legais). 

D.( ) O CEDM elenca como transgressão disciplinar: 

“permutar serviço sem permissão da autoridade competente”. 

Assim a permuta de qualquer ato de serviço necessita de 

prévia autorização da autoridade competente de forma escrita 

e registrada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECURSO 
INDEFERIDO 

O candidato solicita a anulação da questão alegando, em 
síntese, que há duas respostas corretas, a letra “B”, que o 
gabarito trouxe como correta, e a letra “D, visto que 
segundo a ICCPM/BM 01/2017, descreve que a permissão 
para troca de serviço não carece ser escrita, mas deve ser 
tempestiva e emanada pela autoridade competente. Se por 
um lado a permuta não carece de ser escrita, sendo ela 
tempestiva e emanada de autoridade competente, por 
outro, se ela for intempestiva, de última hora, precisa ser 
escrita e registrada. 
 
O recorrente alega que existem duas alternativas corretas. 
Concorda que a alternativa “B” está correta, conforme o 
gabarito. Porém alega que a alternativa “D” também está 
correta.  
 
Pois bem, os argumentos não possuem respaldo normativo, 
pois o recorrente alega que no caso de a permuta ser 
intempestiva, ela deve ser escrita e registrada. Não é 
possível essa interpretação a partir da leitura da ICCPM/BM 
01/2017, pois lá está expresso que  “tal permissão não 
carece de ser escrita, desde que tempestiva e emanada 
pela autoridade competente”.  
 
A Instrução trata da permissão, que é a expressão da 
autoridade competente, e o recorrente “traduziu” como 
pedido de permuta, que é ato formalizado pelo militar 
interessado. 
 
A Instrução esclarece que a permissão tem que ser 
tempestiva, ou seja, dentro do tempo razoável, antes do 
início previsto para o serviço. O militar transcreve que o 
pedido de permuta tem que ser tempestivo, distorcendo o 
que está na Instrução, apontando ainda que se o pedido for 
intempestivo, a solicitação de permuta tem que ser escrita e 
registrada. Tais argumentos não procedem e sequer estão 
expressos na norma citada, havendo uma distorção no 
entendimento e no texto normativo. 
 
Acrescenta-se, ainda, que a alternativa “D” afirma que a 
autorização de permuta tem que ser por escrito, sendo que 
a ICCPM 01/2017 não estabelece essa necessidade.   
 



 
10ª QUESTÃO – Durante uma intervenção policial, uma 
Guarnição, composta por um Sargento PM e um Soldado PM 
necessitou empregar arma de fogo. Somente o Sargento PM 
efetuou disparo de arma de fogo, de forma consciente e 
voluntária, vindo atingir um civil que, não resistindo aos 
ferimentos, faleceu. Outra Guarnição, comandada por um 
Cabo PM chegou ao local. Conforme preconiza a Instrução 
Conjunta de Corregedorias n. 02, que estabelece 
padronização sobre as atividades de Polícia Judiciária Militar 
no âmbito da PMMG e CBMMG, é CORRETO afirmar que: 
 
A. ( ) Ocorreu homicídio doloso contra civil, dentre as práticas 
rotineiras, deverá ser registrado boletim de ocorrência, 
destinada à Delegacia de Polícia Judiciária. 
B. ( ) O Cabo deverá dar voz de prisão ao autor e o conduzir 
ao quartel. 
C. ( ) No caso de prisão de militar, não existirá possibilidade 
do uso de algemas. 
D. ( ) O Cabo deverá dar voz de prisão ao Sargento. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

RECURSO 
INDEFERIDO 

O candidato solicita a anulação da questão alegando, em 
síntese, que existem duas alternativas corretas. A letra “D”, 
conforme gabarito, mais a letra “A”. Segundo as alegações, 
o boletim deveria ser encaminhado para a Delegacia de 
Polícia Judiciária, conforme previsão expressa no art. 17 da 
ICCPM/BM 01/2014.  
 
Os argumentos ora apresentados não são pertinentes ao 
caso apresentado, visto que o homicídio nas condições 
apresentadas é crime militar e deverá ser encaminhado 
para a Autoridade de Polícia Judiciária Militar, ou seja, o 
Comandante. O caput do art. 17 confirma essa situação. O 
§1º refere-se à ocorrência simultânea de crime comum 
praticado por militar ou civil, sendo que o § 2º versa para 
sobre os procedimentos a serem adotados no caso anterior 
(§1º). Ambos não se aplicam ao fato apresentado, pois há 
relato apenas de crime militar praticado pelo Sgt, sem 
explicitação de ocorrência de crime comum. 
 
Nesse ínterim, não prosperam os argumentos apontados 
pelo recorrente, no sentido se que é verdadeira a 
alternativa apresentada na letra “A”, que é falsa, não 
cabendo, assim, duas alternativas na referida questão. 
 

 
14ª QUESTÃO – Dos casos hipotéticos narrados abaixo, 
marque a alternativa que NÃO configura crime militar: 
 
A. ( ) Um Cabo reconduzido ao serviço ativo, em trajes civis, 
no interior de uma determinada prefeitura, pratica violência 
contra um 3° Sargento da ativa que estava em uma fila para 
ser atendido. 
B. ( ) Militar reformado, em trajes civis, ao ser franqueado o 
acesso ao quartel, para fins de recadastramento, subtrai um 
livro que estava sobre o balcão de atendimento na seção de 
recursos humanos da Unidade. 
C. ( ) Militar de folga, em trajes civis, dentro de um 
shopping, aproveita distração de um militar da reserva 
remunerada, seu desafeto, e com golpes de faca, lhe 
suprime a vida. 
D. ( ) Um Cabo, ao ser reconduzido ao serviço ativo, 
apresentou-se na sede do quartel com divisas de 3º Sargento 
afixadas na gandola. 

 
 
 
 
 
 
 
 

RECURSO 
INDEFERIDO 

 
O candidato solicita a anulação da questão alegando, em 
síntese, que além da letra “C”, divulgada como correta a 
letra “D” também está correta, pois segundo a Instrução 
Conjunta da Corregedoria nº 01/2014 em seu art. 6º, em 
seu § 5º refere-se ao mesmo exemplo citado na questão, 
sendo assim, o fato é apenas transgressão disciplinar e não 
crime militar. Nesse sentido a questão passa a ter duas 
alternativas possíveis de serem marcadas como corretas. 
 
Os argumentos do recorrente não devem prosperar, pois 
alega que existem duas alternativas corretas na questão. 
Segundo o militar, além da letra apontada como correta no 
gabarito a letra “D” também está correta, pois esta 
configura transgressão disciplinar e não crime militar.  
 
Ocorre que, além da transgressão disciplinar prevista no 
CEDM, o militar, na situação descrita na alternativa “D”, 
também incorre em prática de crime militar, conforme art. 



172 do CPM. Ser o fato infração administrativa não exclui, 
necessariamente, a possibilidade do mesmo ser 
considerado crime, pois as esferas administrativa e penal 
são independentes e pode haver responsabilização nas 
duas, concomitantemente, pelo mesmo fato.  
 
Assim, somente a alternativa “C” é correta, não havendo 
modificação a ser procedida no gabarito. 

 
25ª QUESTÃO – São tipos de busca pessoal conforme 
Caderno Doutrinário n. 2 da PMMG:  
 
A. ( ) Rápida, minuciosa e completa. 
B. ( ) Ligeira, minuciosa e completa. 
C. ( ) Ligeira, rápida e minuciosa. 
D. ( ) Rápida, ligeira e geral. 
 

 
 

 
 
 
 
 

RECURSO 
INDEFERIDO 

O candidato solicita a anulação da questão alegando, em 
síntese, que os termos “rápida” e “ligeira” devem ser 
considerados como sinônimos, de forma que existiriam, 
segundo o recorrente, duas opções corretas na questão. 
 
Em que pese em um senso comum as palavras rápida e 
ligeira poderem ser usadas como sinônimos, é de se 
esperar que o candidato saiba listar com propriedade os 
conceitos técnicos basilares da profissão policial militar, 
entre eles os tipos de busca pessoal. 
 
O enunciado cita expressamente que o candidato deveria 
responder à questão com base no Caderno Doutrinário 2 e 
a norma traz em seu item 4.2 a definição taxativa de cada 
uma dos tipos de busca pessoal, de forma que é inequívoco 
que existe apenas uma resposta correta para a questão, 
sendo ela a atualmente indicada no gabarito. 

 
27ª QUESTÃO – Leia a situação narrada abaixo que seria de 
um hipotético histórico de REDS e marque o que se pede:  
“Após evadir de uma blitz policial e ser perseguido, o condutor 
do veículo em fuga, valendo-se deste como arma veio a 
atropelar um pedestre que estava sobre a calçada da avenida 
B, bem como, em seguida derrubar intencionalmente um 
motociclista que trafegava no mesmo sentido da via. Vendo 
que o veículo não iria parar, e sendo sua única opção para 
deter o infrator, o Sargento PM “F”, componente da guarnição 
que acompanhava o veículo, veio a efetuar um disparo de sua 
pistola Imbel .40 em direção ao veículo em fuga, durante a 
perseguição, em um trecho de via deserto, (...).” 
 
Considerando somente o descrito no REDS e o que prevê o 
Manual Técnico n. 3.04.03/2013 – o Caderno Doutrinário 03 
da PMMG, marque a alternativa CORRETA. 
 

 
 
 
 
 
 
 

RECURSO 
INDEFERIDO 

 
O candidato solicita a anulação da questão alegando, em 
síntese, que no momento descrito pelo enunciado o veículo 
em fuga não apresentava grave e iminente risco à vida de 
terceiros, de forma que a utilização do veículo como arma 
teria cessado, dispensando o uso da arma de fogo para 
realizar a detenção. 
 
A informação na questão de que o local onde o policial 
decide realizar a intervenção estava deserto não invalida 
sua ação, pois encontra-se de acordo com a técnica 
policial, em especial o princípio da oportunidade, visto que 
o dado mais demonstra um cuidado do hipotético Sargento 
com a contenção dos resultados de sua ação. 
 
De outro lado, cabe ao policial zelar não só pela segurança 
de terceiros, mas também de sua guarnição e a sua 
própria, sendo o militar uma vítima em potencial no caso 



A.( ) O Sargento PM “F” poderia efetuar o disparo de arma de 
fogo, contudo, anteriormente e quando oportuno, deveria 
parar a viatura a fim de obter maior precisão no disparo, 
devendo este ser direcionado para os pneus ou para o 
condutor. 
B.( ) O Sargento PM “F” poderia efetuar o disparo de arma 
de fogo. Embora a regra seja não atirar, o condutor em 
fuga utilizava do veículo como arma e colocava vida de 
terceiros em risco grave e iminente. 
C.( ) O Sargento PM “F” não poderia efetuar o disparo de 
arma de fogo uma vez que disparos de dentro da viatura 
policial não possuem precisão e podem atingir terceiros. 
Deveria acionar o plano de cerco e bloqueio e em hipótese 
alguma disparar estando embarcado. 
D.( ) O Sargento PM “F” não poderia efetuar o disparo de 
arma de fogo já que tal disparo tem pouca eficácia e, caso o 
condutor fosse atingido o risco de acidente seria elevado, 
ademais existe o risco de existirem reféns no porta-mala ou 
no banco de passageiros. O Sgt agiu de forma errada. 
 
 

descrito. 
 
O enunciado cita expressamente que o candidato deveria 
responder à questão com base no Manual Técnico n. 
3.04.03/2013 (Caderno Doutrinário 03) e a norma traz em 
seu item 3.10 as circunstâncias em que é admissível o 
disparo de dentro da viatura policial em movimento, sendo 
plenamente cabível o disparo descrito na questão. Além 
disto, as demais assertivas apresentadas contêm 
incorreções claras em relação à norma citada, deixando 
claro que a única opção passível de ser considerada 
correta seria a já apontada no gabarito como tal. 

3º SGT QPE 

 
2ª QUESTÃO - O artigo 84 do CEDM prevê a possibilidade de 
encaminhamento dos autos do processo à autoridade superior 
em caso de discordância entre o parecer do CEDMU e da 
decisão da autoridade competente para a aplicação da 
sanção disciplinar, satisfeitas algumas situações. Após a 
leitura das assertivas, e também com base no MAPPA, 
assinale a alternativa CORRETA: 
 
I- Quando há ou não existência da transgressão 

disciplinar, inclusive em relação à tipificação da falta 
cometida. 

II- Sobre o mérito da ação nos casos de julgamento de 
recompensa, sem, contudo, fazer menção ao tipo de 
recompensa a ser concedida. 

III- Em caso de parecer do CEDMU pelo arquivamento dos 
autos com fundamento em uma das causas de 
justificação ou absolvição, contrariando o entendimento 
da autoridade pelo cometimento da transgressão 
disciplinar. 

IV- Em caso de parecer desfavorável à aplicação do artigo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECURSO 
INDEFERIDO 

 
O candidato não apresenta solicitação, mas alega, em 
síntese, que a alternativa “IV” que também é apresentada 
no gabarito como correta, quando analisada em conjunto 
com o art 522 do MAPPA, se torna falsa. Cita o § 1º, do 
referido artigo, que refere-se ao não acatamento pela 
autoridade, no caso de sugestão de aplicação do art. 10 do 
CEDM. 
 
Não prospera o argumento do recorrente, considerando que 
há um equívoco na interpretação da norma pelo recorrente, 
pois o § 1, do art 522 refere ao caso de quando a 
autoridade competente não acata a sugestão do CEDMU 
em aplicar do artigo 10. Porém, a questão refere-se 
situação diversa, ou seja, quando o CEDMU é de parecer 
desfavorável à aplicação do artigo 10 e a autoridade 
entende a aplicação. Tal previsão encontra-se no § 2, do art 
522. Dessa forma não há equívoco algum na questão. 
 



10 do CEDM, quando a autoridade entende pela 
aplicação do benefício. 

V- Na decisão sobre a discordância, pela autoridade 
imediatamente superior, para o desembaraço entre as 
decisões anteriormente dissonantes.  

 

Está CORRETA a alternativa: 
 
A. (    ) As assertivas I, III e V são falsas. 
B. (    ) As assertivas II, III e IV são verdadeiras. 
C. (    ) As assertivas II, IV e V são falsas. 
D. (    ) Todas as assertivas são verdadeiras. 

 

 

Belo Horizonte, 17 de agosto de 2018. 

 

(a) CARLA CRISTINA MARAFELLI, TEN CEL PM 
CHEFE DO CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 


