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CESP/2021  
(Edital nº 07/2020, de 27 de outubro de 2020) 

 

PROCESSO SELETIVO INTERNO PARA O CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM 

SEGURANÇA PÚBLICA DA POLÍCIA MILITAR PARA O ANO DE 2021 (CESP/2021) 

 

NOME: _____________________________________________________________________. 

CPF: __________________________________IDENTIDADE:_________________________. 

ESCOLA:  _________________________________________SALA:____________________. 

CIDADE PROVA: _____________________________________________. 

 

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 180 (cento e 

oitenta) minutos, 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. Iniciadas as provas, os candidatos somente poderão deixar a sala, e a esta retornar, 

exclusivamente para uso de sanitários ou bebedouros, e, ainda assim, após transcorrido o 

tempo mínimo de 1 (uma) hora do início, ou seja, após às 14h00min, e devidamente 

acompanhados por fiscal do processo seletivo.  

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. 
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CONHECIMENTOS PROFISSIONAIS 
 

1ª QUESTÃO - De acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil de 
1988, a Administração Pública Direta e Indireta de qualquer dos Poderes dos Entes da 
Federação submete-se, entre outros, aos seguintes preceitos: 
 

I -  Caso haja compatibilidade de horários e com prevalência da atividade militar, é 
permitida a acumulação remunerada de um cargo público de policial militar e de 
professor. 

II -  É vedada a equiparação, mas permitida a vinculação de espécies remuneratórias 
para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público. 

III -  Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis exclusivamente aos 
brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei. 

IV -  Obediência aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade 
e eficiência. 

 

Estão CORRETAS as assertivas: 
 

A. (    ) I, II e III, somente. 
B. (    ) IV, somente. 
C. (    ) I, III e IV, somente. 
D. (    ) I e IV, somente. 
 
2ª QUESTÃO - Em relação aos Juizados Especiais Criminais, é CORRETO afirmar que:  
 
A. (    ) Os embargos de declaração serão opostos por escrito ou oralmente, no prazo 

de cinco dias, contados da ciência da decisão, não interrompendo o prazo para 
a interposição de recurso. 

B. (    ) Da decisão de rejeição da denúncia ou queixa e da sentença caberá recurso em 
sentido estrito, que poderá ser julgada por turma composta de três Juízes em 
exercício no primeiro grau de jurisdição, reunidos na sede do Juizado. 

C. (    ) A competência do Juizado será determinada pelo lugar em que foi praticada a 
infração penal. 

D. (    ) O Juizado Especial Criminal é provido exclusivamente por juízes togados. 
 

 

3ª QUESTÃO - De acordo com a Constituição do Estado de Minas Gerais de 1989, 
marque a assertiva CORRETA: 
 
A. (    ) Compete aos Juízes de Direito do Juízo Militar processar e julgar, 

singularmente, os crimes militares cometidos contra civis e as ações judiciais 
contra atos disciplinares militares, cabendo ao Conselho de Justiça, sob a 
presidência do oficial superior, processar e julgar os demais crimes militares. 

B. (    ) Compete aos Juízes de Direito do Juízo Militar processar e julgar, 
singularmente, os crimes militares cometidos contra civis e as ações judiciais 
contra atos disciplinares militares, cabendo ao Conselho de Justiça, sob a 
presidência do oficial superior, processar e julgar os demais crimes militares. 

C. (    ) O oficial condenado na Justiça, comum ou militar, a pena privativa de liberdade 
superior a dois anos, por sentença passível de recurso, será submetido ao 
julgamento pelo Tribunal de Justiça Militar. 

D. (    ) O Comandante-Geral da Polícia Militar e um representante da Defensoria 
Pública têm assegurada a participação no Conselho de Defesa Social. 
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4ª QUESTÃO - Com relação às disposições da Lei Federal n. 10.826/2003 (Estatuto do 
Desarmamento) e suas alterações posteriores, acerca do porte, assinale a alternativa 
CORRETA: 
 
A. (    ) É proibida a cobrança de taxas para a prestação de serviços relativos ao 

registro e renovação do registro de arma de fogo, sendo permitida a cobrança 
para a expedição de segunda via de registro. 

B. (    ) Submissão a regime de dedicação exclusiva é um dos requisitos para que os 
integrantes do quadro temporário de agentes e guardas prisionais possam 
portar arma de fogo de propriedade particular, mesmo fora de serviço. 

C. (    ) Para adquirir arma de fogo de uso permitido, o policial militar deverá, além de 
declarar a efetiva necessidade, apresentar documento comprobatório de 
ocupação lícita e de residência certa. 

D. (    ) Aos integrantes das guardas municipais dos Municípios que integram regiões 
metropolitanas será autorizado porte de arma de fogo, quando em serviço. 

 
5ª QUESTÃO - Quanto às medidas protetivas de urgência contidas na Lei Federal n. 
11.340/2006 (Lei Maria da Penha), é CORRETO afirmar que: 
 
A. (    ) Indispensável prévia manifestação do Ministério Público para a sua concessão, 

se requeridas pela ofendida. 
B. (    ) Há a proibição de aproximar-se das testemunhas, sendo que nesse caso não há 

fixação do limite mínimo de distância entre testemunhas e o agressor. 
C. (    ) A ofendida, salvo se defendida por advogado constituído, deverá ser notificada 

dos atos processuais relativos ao agressor, especialmente dos pertinentes ao 
ingresso e à saída da prisão. 

D. (    ) Podem consistir na suspensão da posse ou restrição do porte de armas, com 
comunicação ao órgão competente. 

 
6ª QUESTÃO - Leia as afirmativas a seguir: 
 
I -  Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, 

independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião 
anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso 
à autoridade competente. 

II -  Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado. 
III -  No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de 

propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, 
independentemente da ocorrência de dano. 

IV -  A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática 
de tortura, o racismo, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo 
e os definidos como crimes hediondos. 

 
Estão CORRETAS as assertivas: 
 

A. (    ) I, apenas. 
B. (    ) I e II, apenas. 
C. (    ) II e IV, apenas. 
D. (    ) I, II e IV, apenas. 
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7ª QUESTÃO - No que se refere a organização criminosa, com base na Lei Federal n. 
12.850/2013 (Lei de Organização Criminosa), analise os itens a seguir. 
 

I -  A infiltração de agentes de polícia em tarefas de investigação, representada pelo 
delegado de polícia ou requerida pelo Ministério Público, independentemente da 
manifestação técnica do delegado de polícia quando solicitada no curso de 
inquérito policial, será precedida de circunstanciada, motivada e sigilosa 
autorização judicial, que estabelecerá seus limites. 

II -  A ação controlada, que consiste em retardar a intervenção policial ou 
administrativa relativa à ação praticada por organização criminosa ou a ela 
vinculada, não é permitida como meio de obtenção da prova.  

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

IV -  As lideranças de organizações criminosas armadas ou que tenham armas à 
disposição deverão iniciar o cumprimento da pena em estabelecimentos penais de 
segurança máxima. 

 

Estão CORRETAS as assertivas: 
 

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

8ª QUESTÃO - De acordo com o Decreto-Lei n. 667/1969 (Reorganiza as Polícias 
Militares e os Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, dos Território e do Distrito 
Federal, e dá outras providências), analise as assertivas abaixo. 
 

I -  O Comando das Polícias Militares será exercido, em princípio, por oficial da ativa, 
do último posto, da própria Corporação. 

II -  As polícias militares e os corpos de bombeiros militares serão regidos por Código 
de Ética e Disciplina, aprovado por lei estadual ou federal para o Distrito Federal, 
específica, que tem por finalidade definir, especificar e classificar as transgressões 
disciplinares e estabelecer normas relativas a sanções disciplinares, conceitos, 
recursos, recompensas, bem como regulamentar o processo administrativo 
disciplinar e o funcionamento do Conselho de Ética e Disciplina Militares. 

III -  Ao pessoal das Polícias Militares, em serviço ativo, é vedado fazer parte de firmas 
comerciais de empresas industriais de qualquer natureza ou nelas exercer função 
ou emprego remunerados. 

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

 
Estão CORRETAS as assertivas: 
 

A. (    ) Todas estão corretas. 
B. (    ) II, III e IV, apenas. 
C. (    ) I e II, apenas. 
D. (    ) I, II e III, apenas. 
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9ª QUESTÃO - O Acordo de Não Persecução Penal é um negócio jurídico de natureza 
extrajudicial, celebrado entre o Ministério Público e o autor do fato delituoso, introduzido 
no direito brasileiro no ano de 2019. A respeito do tema, marque a opção CORRETA: 

 
A. (    ) Homologado judicialmente, o acordo de não persecução penal será 

executado perante o juízo de execução penal, pelo Ministério Público. 
B. (    ) Em se tratando de crime militar próprio, o acordo de não persecução penal 

prescinde da participação do advogado do militar beneficiado, quando 
houver confissão formal nos autos do Inquérito Policial Militar. 

C. (    ) Homologado judicialmente, o acordo de não persecução penal será 
executado perante o juízo que o homologou, pelo Ministério Público, por não 
haver sentença penal condenatória e sim homologação de um acordo 
firmado entre as partes do processo criminal. 

D. (    ) Em se tratando de crime militar impróprio, cuja tipificação esteja presente 
fora do Código Penal Militar, o acordo de não persecução penal prescinde 
da participação do advogado do militar beneficiado, quando houver 
confissão formal nos autos do Inquérito Policial Militar. 

 

10ª QUESTÃO - Considerando o previsto no Código Penal e no Código Penal Militar, 
marque a opção CORRETA: 

 
A. (    ) Para que determinada conduta seja considerada crime militar, deve 

encaixar-se na moldura do art. 9º do CPM e estar prevista na parte especial 
do mesmo Código Penal Castrense. 

B. (    ) Aplica-se a lei penal brasileira ao crime cometido por estrangeiro contra 
brasileiro fora do Brasil, desde que preenchidos os requisitos previstos em 
lei. 

C. (    ) Em se tratando de feminicídio, a lei penal traz a previsão de aumento de 
pena se o crime for praticado na presença física ou virtual de ascendente, 
descendente ou irmão da vítima. 

D. (    ) Policial Militar que se opõe às ordens da sentinela, com o emprego de 
violência que resulte em lesões corporais de natureza grave realiza apenas 
o tipo penal de “oposição à ordem de sentinela”, previsto no CPM, uma vez 
que a violência, sendo meio, é absorvida pelo crime principal, para o qual 
dirigiu-se o dolo. 

 
 
11ª QUESTÃO - A respeito da legislação penal e processual penal prevista no Edital 
que regula o certame (CESP 2021), marque a opção CORRETA: 
 
A. (    ) Um Capitão da PMMG que figure como investigado em IPM que tenha por 

fim apurar as circunstâncias de uma intervenção policial militar que tenha 
resultado em morte de civil, será “citado” da instauração do IPM e poderá 
constituir defensor, no prazo de 48h a contar do recebimento da “citação”. 
Caso o investigado não nomeie defensor no prazo estipulado, caberá à 
PMMG indicar defensor para representá-lo. 

B. (    ) Um Capitão da PMMG que participa como cotista em sociedade anônima ou 
por contas de responsabilidade limitada, comete o crime militar de “exercício 
de comércio por oficial” previsto no CPM. 
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C. (    ) O início da cadeia de custódia dá-se com o efetivo recolhimento do vestígio 
e sua análise em laboratório oficial para fins forenses. 

D. (    ) Diante de uma ocorrência policial de estupro, além do registro da 
ocorrência, deve o policial militar orientar a vítima ou seu representante legal 
a comparecer à Delegacia de Polícia a fim de que possa formalizar a 
representação, por tratar-se de crime cuja ação penal é pública 
condicionada à representação. 

 

 

12ª QUESTÃO - Considerando o conteúdo previsto no Edital que regula o certame 
(CESP2021) analise as assertivas e, a seguir, marque a ÚNICA alternativa CORRETA. 
 
I -  Para que uma conduta configure crime militar de abuso de autoridade, além de se 

amoldar às condições do art. 9º do CPM, deve estar presente a finalidade 
específica de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou, ainda, 
por mero capricho ou satisfação pessoal. 

II -  Caso um Capitão cometa o crime de lesão corporal, em sendo esta considerada 
“levíssima”, o juiz pode considerá-la como infração disciplinar. 

III -  Concluída a busca domiciliar determinada no curso da instrução penal que tramita 
perante a Justiça Militar Estadual, impõe a lei que os livros, documentos, papeis e 
objetos que não tenham sido apreendidos devem ser repostos nos seus lugares. 

IV -  Em se tratando do crime de estelionato previsto no CP, a ação penal é pública 
condicionada à representação, porém, se a vítima for maior de 70 anos de idade, 
a ação penal prescinde da condicionante. 

V -  No crime de desrespeito a superior, previsto no CPM, exige a norma que a 
conduta seja praticada diante de outro militar, contudo, se a ação é praticada em 
repulsa a agressão, a condição de superior deixa de ser elemento constitutivo do 
crime.   

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

 
 
 
13ª QUESTÃO - Considerando o que prevê a Lei n. 13.869/2019 (dispõe sobre os 
crimes de abuso de autoridade), bem como o regramento processual penal, marque a 
opção CORRETA: 
 
A. (    ) O policial militar preso em flagrante delito, pela prática de crime comum, 

após a lavratura dos procedimentos legais, poderá ser recolhido a quartel da 
instituição a que pertencer, a critério da autoridade judiciária a quem foi 
remetido o auto de prisão em flagrante, ouvido o Ministério Público. 

B. (    ) Constitui conduta tipificada como crime de abuso de autoridade negar ao 
policial militar interessado acesso aos autos de Sindicância Administrativa 
Disciplina (SAD), bem como impedir a obtenção de cópias, observada a 
limitação afeta a diligências em curso ou que indiquem a realização de 
diligências futuras, cujo sigilo se impõe. 
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C. (    ) Constitui conduta tipificada como crime de abuso de autoridade negar ao 
advogado do policial militar investigado acesso aos autos de IPM, bem 
como impedir a obtenção de cópias, observada a limitação afeta a 
diligências em curso ou que indiquem a realização de diligências futuras, 
mesmo que de sigilo prescindível. 

D. (    ) O policial militar preso em flagrante delito, após a lavratura dos 
procedimentos legais, poderá ser recolhido a quartel da instituição a que 
pertencer, a critério da autoridade judiciária a quem foi remetido o auto de 
prisão em flagrante, ouvido o Ministério Público, desde que o crime 
praticado seja de natureza militar, pouco importando de próprio ou 
impróprio. 

 

 

14ª QUESTÃO - Considerando conteúdo previsto no Edital que regula o certame 
(CESP), marque a opção CORRETA. 
 
A. (    ) Em se tratando de crime militar, é possível sustentar a prisão preventiva na 

exigência da manutenção das normas e princípios de hierarquia e disciplina 
militares, quando ficarem ameaçados ou atingidos com a liberdade do militar 
que realizou a conduta típica, desde que referida conduta se amolde ao 
conceito de crime militar próprio. 

B. (    ) Constitui pena restritiva de direitos substitutiva da privativa de liberdade, em 
se tratando de crime de abuso de autoridade, a suspensão do exercício do 
cargo ou da função, pelo prazo de 1 (um) a 6 (seis) meses, sem prejuízo 
dos vencimentos e das vantagens. 

C. (    ) Em se tratando de crime militar, é possível sustentar a prisão preventiva na 
exigência da manutenção das normas ou princípios de hierarquia e 
disciplina militares, quando ficarem ameaçados ou atingidos com a liberdade 
do militar que realizou a conduta típica. 

D. (    ) Constitui-se efeito da condenação, em se tratando de crime de abuso de 
autoridade, a suspensão do exercício do cargo ou da função, pelo prazo de 
1 (um) a 6 (seis) meses, sem prejuízo dos vencimentos e das vantagens. 

 

 
15ª QUESTÃO - Considerando o conteúdo previsto no Edital que regula o certame 
(CESP2021) analise as assertivas e, a seguir, marque a ÚNICA alternativa CORRETA. 
  
 
I -  A menagem cessa com a sentença condenatória, ainda que não tenha transitado 

em julgado. 
II -  A restituição de coisas apreendidas poderá ser determinada pela Autoridade de 

Polícia Judiciária militar, mediante termo nos autos, desde que a coisa apreendida 
seja restituível; não interesse mais ao processo; não exista dúvida quanto ao 
direito do reclamante. 

III -  A restituição de coisas apreendidas poderá ser determinada pela Autoridade 
Judiciária militar, mediante termo nos autos, desde que a coisa apreendida seja 
restituível; não interesse mais ao processo; não exista dúvida quanto ao direito do 
reclamante. 
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IV -  Policial militar que, com disparo de arma de fogo (ação letal), repele agressão ou 
risco de agressão a vítima mantida refém durante a prática de crimes, age 
amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa. 

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

 

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

16ª QUESTÃO - A respeito da legislação penal e processual penal prevista no Edital 
que regula o certame (CESP 2021), marque a opção CORRETA: 
 

A. (    ) Policial militar que exige, para si ou para outrem, indiretamente, no exercício da  
função, vantagem indevida, comete o crime militar de corrupção ativa. 

B. (    )  Nos termos do Código Penal, considera-se furto qualificado a subtração para si 
ou para outrem, de coisa alheia móvel, quando praticado durante o repouso 
noturno. 

C. (    ) Policial militar pratica ato de ofício contra expressa disposição de lei, mesmo 
que ausente o interesse ou sentimento pessoal, comete o crime militar de 
prevaricação, uma vez que a conduta típica se aperfeiçoa com o núcleo “contra 
expressa disposição de lei”. 

D. (    ) No crime de violência contra inferior, se da conduta resultar lesão corporal, 
aplica-se além da pena do crime de violência contra inferior, a pena 
correspondente à lesão corporal. 

 
17ª QUESTÃO - A Lei n. 5.301/1969, que contém o Estatuto dos Militares do Estado de 
Minas Gerais (EMEMG), estabelece um complexo sistema de promoção de militares, 
que ocorre em momentos diversos no curso de cada ano, cujos marcos, requisitos e 
critérios estão previstos na referida lei. Nesse sentido, considerando as disposições 
constantes do EMEMG, leia as assertivas abaixo e ao final marque a alternativa 
CORRETA em relação ao que se pede: 
 

I - A promoção por ato de bravura ou "post-mortem" será facultada a partir da data do 
evento e a promoção por invalidez retroage, para todos os fins e efeitos legais, à 
data do fato que a provocou ou, quando essa data não puder ser determinada, à 
data do laudo médico declaratório da invalidez. Ressalta-se que a promoção por 
invalidez será concedida ao militar que, no cumprimento de suas funções e no 
exercício da atividade policial militar ou bombeiro militar tenha sofrido lesões que o 
tornem inválido permanentemente ou tenha sido acometido de moléstia profissional 
invalidante. 

II - O militar, ao completar trinta anos de serviço, quando de sua transferência para a 
reserva, será promovido ao posto ou graduação imediatos se contar, pelo menos, 
um ano de efetivo serviço no posto/graduação e vinte anos de efetivo serviço – é a 
chamada promoção trintenária. Já o oficial do último posto terá a sua remuneração 
básica ajustada no percentual de 10% (dez por cento). Ressalta-se, contudo, que 
dos requisitos para concorrer a promoção estabelecidos no EMEMG, para a 
promoção trintenária são exigidos apenas os seguintes: idoneidade moral, 
interstício no posto/graduação e comportamento disciplinar satisfatório. 
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III -  A promoção por tempo de serviço, é aquela exclusiva de Cabos e Soldados da 
ativa e é devida ao Soldado de 1ª Classe que tenha, no mínimo, oito anos de 
efetivo serviço e ao Cabo que tenha, no mínimo, oito anos de efetivo serviço na 
mesma graduação. A promoção à graduação de Cabo poderá ser concedida em 
qualquer data e seus efeitos retroagem, para todos os fins de direito, à data em que 
o militar completou o tempo necessário, já o Cabo terá sua promoção condicionada 
ao aproveitamento no curso de formação específico, sem direito a retroação. 
Ressalta-se que se aplicam a essas espécies todas a situações de impedimento à 
promoção estabelecidos no EMEMG para as promoções de antiguidade e 
merecimento. 

IV - As promoções por antiguidade e merecimento serão feitas anualmente no dia 25 de 
dezembro. Contém o EMEMG as causas de impedimento, que estabelecem quando 
o militar não concorrerá à promoção nem será promovido, embora incluído no 
quadro de acesso. Ocorre que, dentre essas causas de impedimento, tem-se que, 
no caso de estar o militar submetido a processo administrativo de caráter 
demissionário ou exoneratório ou sendo processado por crime doloso previsto no 
EMEMG, ele concorrerá à promoção e poderá, inclusive, ser incluído no quadro de 
acesso. 

 
A. (    ) Apenas duas assertivas são verdadeiras.  
B. (    ) Todas as assertivas são verdadeiras.  
C. (    ) Apenas uma assertiva é verdadeira.  
D. (    ) Apenas uma assertiva é falsa. 
 

 
18ª QUESTÃO - O Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) é o processo disciplinar 
que possui um rigor formal mais acentuado, dada a sua natureza demissionária, sendo 
o meio pelo qual se imporá as sanções de demissão, reforma disciplinar compulsória e 
perda do posto ou da graduação do militar da reserva. Tal rigor exige a estrita 
observância das disposições da Lei n. 14.310/2002 (Código de Ética e Disciplina dos 
Militares do Estado de Minas Gerais – CEDM), bem como das normas administrativas 
expedidas pelas IMEs que dispõem sobre a matéria. Nesse sentido, leia as assertivas 
abaixo e ao final marque a alternativa CORRETA em relação ao que se pede: 
 
 
I - O militar reformado não mais está sujeito ao CEDM, assim, não poderá ser 

submetido a PAD em hipótese alguma. O militar da reserva remunerada poderá ser 
submetido a PAD pela prática de ato atentatório à honra pessoal ou o decoro da 
classe, contudo, em situações mais restritas que o militar da ativa. Muito embora o 
militar da reserva remunerada esteja sujeito a três transgressões de natureza grave 
especificadas no CEDM, apenas a prática duas delas poderão dar ensejo a sua 
submissão a PAD. Já a transgressão de “apresentar-se com sinais de embriaguez 
alcoólica ou sob efeito de outra substância entorpecente, estando em serviço, 
fardado, ou em situação que cause escândalo ou que ponha em perigo a segurança 
própria ou alheia”, muito embora o militar da reserva remunerada se sujeite a ela, 
não poderá, em hipótese alguma, por mais grave que seja o seu resultado, ser 
submetido a PAD pela sua prática. 
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II - Muito embora o CEDM disponha sobre os prazos de prescrição da ação disciplinar, 
as suas disposições nesse sentido deixaram de ser aplicadas com o advento do 
Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares de 
Minas Gerais (MAPPA). Assim, as transgressões disciplinares apuradas por meio 
do PAD poderão ser objeto de sanção disciplinar no prazo prescricional de 5 (cinco) 
anos, exceto quando se tratar de PAD decorrente de deserção, cujo prazo 
prescricional será de 4 (quatro) anos. 

III -  O Oficial, conforme dispõe o CEDM e por imposição Constitucional, não poderá ao 
final do PAD ser sancionado disciplinarmente pelo Comandante-Geral, que 
remeterá o processo, no prazo de três dias, à Justiça Militar para decisão. 

IV - Ao final do PAD, concluindo-se pelo cometimento da transgressão disciplinar 
imputada ao militar e culminando com a consequente aplicação da sanção 
disciplinar, caberá recurso em primeira e única instância ao Governador do Estado.  

 
 
A. (    ) Apenas uma assertiva é falsa. 
B. (    ) Apenas uma assertiva é verdadeira.  
C. (    ) Apenas duas assertivas são verdadeiras.  
D. (    ) Todas as assertivas são falsas. 

 

19ª QUESTÃO - De acordo com a Lei n. 14.310/2002 (Código de Ética e Disciplina dos 
Militares do Estado de Minas Gerais – CEDM) e a norma administrativa expedida pela 
PMMG aplicável à matéria, marque a alternativa CORRETA: 
 
A. (    ) A conexão e a simultaneidade são circunstâncias agravantes a serem apuradas 

quando do julgamento das transgressões disciplinares, contudo, sem 
conceituação no CEDM. Assim, coube à Instrução Conjunta de Corregedorias 
n. 01/2014 (ICCPM/BM 01/2014) conceituar os referidos institutos que, no que 
tange à conexão, estabeleceu que haverá a coincidência de tempo e lugar e, 
para a simultaneidade, a sua incidência se dará quando a existência de uma 
transgressão requerer a ocorrência de outra. 

B. (    ) O julgamento da transgressão será precedido de análise que considere os 
antecedentes do transgressor, as causas que a determinaram, a natureza dos 
fatos ou dos atos que a envolveram e as consequências que dela possam advir. 
Ao sopesar todas essas circunstâncias, a autoridade militar poderá, a depender 
da maior ou menor ofensividade da conduta do militar, reclassificar a gravidade 
da transgressão, para que então, a partir daí, serem computadas as 
circunstâncias agravantes e atenuantes. 

C. (    ) O CEDM prevê as espécies de sanções disciplinares e as medidas que podem 
ser aplicadas independentemente das demais sanções ou cumulativamente 
com elas. Dentre essas medidas está a “movimentação de unidade ou fração”. 
Assim, a imposição desta medida prescinde do reconhecimento pela autoridade 
militar da prática de transgressão disciplinar por parte do militar.  

D. (    ) Ao militar enquadrado disciplinarmente pelo cometimento, em conexão, de duas 
transgressões disciplinares de natureza leve, mesmo que as cinco 
circunstâncias agravantes lhe sejam desfavoráveis e independentemente de 
possuir ou não atenuantes e pontuação positiva decorrente de recompensas, 
ser-lhe-á aplicada, no máximo, a sanção disciplinar de repreensão.  
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20ª QUESTÃO - Foi instaurada uma Sindicância Administrativa Disciplinar (SAD) para 
apuração de duas transgressões disciplinares residuais, vislumbradas ao final de um 
Inquérito Policial Militar (IPM), cujo ato de homologação de solução culminou com o 
indiciamento de três militares integrantes de uma guarnição policial de 
radiopatrulhamento. Foram imputadas aos militares a prática de uma transgressão de 
natureza grave, por haverem agredido e lesionado um civil durante uma abordagem 
policial, e outra de natureza média, por haverem se afastado de forma injustificada do 
local designado, já que a abordagem foi realizada fora de sua área determinada para o 
patrulhamento. Ao final da SAD, o sindicante, após proceder à abertura de vista para 
defesa final, concordou com os argumentos de defesa e concluiu pelo arquivamento 
dos autos, ao vislumbrar a existência de causas de justificação e absolvição. Com base 
nos dados apresentados e fundado nas normas vigentes que regem a matéria, leia as 
assertivas abaixo e ao final marque a alternativa CORRETA em relação ao que se 
pede: 
 
 
I - Em que pese a divergência como ato de homologação de solução do IPM, que 

reconheceu a ilicitude da ação dos militares, e, mesmo que no curso da SAD 
sobrevenha a condenação criminal dos militares pelos mesmos fatos, podemos 
afirmar que a conclusão apresentada pelo sindicante é permitida pela norma 
vigente. Essa afirmação se justifica na medida em que a independência das 
esferas administrativa e criminal que rege o processo administrativo na PMMG 
impõe que o andamento do processo disciplinar para apuração de conduta 
antiética residual ao delito não depende do andamento da investigação ou do 
processo criminal sobre o mesmo fato. 

II - A conclusão apresentada pelo sindicante estaria alinhada com a norma vigente 
desde que o processo criminal decorrente do IPM viesse a ser arquivado por 
inexistência do fato ou a negativa de autoria. 

III - Se acaso o sindicante concluísse pelo cometimento das transgressões 
disciplinares imputadas aos acusados, tem-se que o fato de haverem agredido e 
lesionado um civil durante uma abordagem policial constitui a prática de ato 
atentatório à dignidade da pessoa ou que ofenda os princípios da cidadania e dos 
direitos humanos. Nesse caso, considerando tratar-se esse fato de um ato que 
atenta a honra pessoal e o decoro da classe, em cumprimento à expressa 
determinação contida no CEDM deveria o sindicante sugerir a submissão desses 
militares a Processo Administrativo-Disciplinar (PAD). 

IV - Considerando que a SAD possuía três acusados e que a portaria foi motivada em 
mais de um fato, o que permite o arrolamento em dobro de testemunhas, o 
processo poderia chegar ao limite de 18 testemunhas de defesa arroladas nas 
defesas prévias. Já em relação aos prazos para defesa, tem-se que seria de 2 
dias úteis para apresentação de defesa prévia e em dobro para apresentação de 
defesa final, ou seja, o prazo comum de 10 dias úteis.  

 

A. (    ) Apenas uma assertiva é verdadeira.  
B. (    ) Apenas uma assertiva é falsa. 
C. (    ) Apenas duas assertivas são verdadeiras.  
D. (    ) Todas as assertivas são verdadeiras. 
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21ª QUESTÃO - De acordo o art. 60 da Instrução Conjunta de Corregedorias n. 
01/2014 (ICCPM/BM 01/2014), “Após a edição do MAPPA, foi verificada a necessidade 
de se proceder ao esclarecimento de alguns dispositivos, cuja aplicabilidade ou 
interpretação tem gerado dúvidas”. Nesse sentido, considerando os esclarecimentos 
trazidos pela ICCPM/BM 01/2014, marque a alternativa INCORRETA: 
 
 

A. (    ) Em uma SAD com mais de um sindicado, o sindicado não poderá acompanhar 
o interrogatório do outro, sendo permitido apenas a presença dos seus 
respectivos defensores. Da forma como dispôs o MAPPA, conduziu ao 
entendimento de que não é dever do sindicante a nomeação de defensor ad 
hoc caso o sindicado não apresente defensor constituído para acompanhar o 
interrogatório do outro sindicado. Assim, a ICCPM/BM 01/2014 esclareceu 
que, de forma a não haver afronta aos princípios da ampla defesa e do 
contraditório, caso um sindicado esteja realizando autodefesa e não constitua 
defensor para estar presente no interrogatório do outro sindicado, deverá o 
sindicante proceder à nomeação de defensor ad hoc para esse ato. 

B. (    ) O MAPPA estabeleceu que os documentos de inteligência, tais como 
Informação, Apreciação, Informe, Pedido de Busca, Ordem de Busca, 
Relatório de Agente e Memória, não poderão ser juntados aos autos de 
processos disciplinares. Ocorre que, ICCPM/BM 01/2014 esclareceu que 
diante do conflito aparente entre o art. 23 do MAPPA com a doutrina de 
inteligência, deve prevalecer esta que, por exemplo, não veda a inserção de 
Memória em processos e procedimentos administrativos. 

C. (    ) No que tange ao PCD, a ICCPM/BM 01/2014 trouxe três esclarecimentos. O 
primeiro concernente ao encarregado que, diferentemente da SAD, poderá ser 
até mesmo um Soldado. O segundo refere-se ao encaminhamento dos autos 
do PCD para o CEDMU, restando esclarecido que, recebidas as alegações de 
defesa e ocorrendo na sequência a oitiva de testemunhas, caso o encarregado 
conclua pelo arquivamento dos autos sem, contudo, proceder à abertura de 
vista ao comunicado, os autos não seguirão para o CEDMU. A terceira diz 
respeito à autoridade competente para instaurar PCD, já que o MAPPA 
estabelece que é competente até o nível mínimo de Comandante de Pelotão 
ou equivalente, ficando assim esclarecido que o Subcomandante da Unidade 
integra esse rol. 

D. (    ) Pode ocorrer que, em uma SAD, após o recebimento das razões escritas de 
defesa (RED), o sindicante vislumbre a necessidade de realização de novas 
diligências. Realizadas tais diligências, nada obsta que o sindicante decida por 
produzir o relatório sugerindo o arquivamento dos autos, sem, contudo, 
proceder a nova abertura de vista de RED. A regra imposta para remessa de 
autos para o CEDMU é a existência de RED. Ocorre que, conforme esclareceu 
a ICCPM 01/2014, nesse caso narrado dispensa-se a remessa dos autos ao 
CEDMU, podendo a autoridade delegante proceder ao arquivamento direito 
dos autos, caso concorde com o sindicante.  
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22ª QUESTÃO - A Resolução n. 4.626/2017, que estabelece a estrutura básica das 
seções do Estado-Maior das Unidades de Execução Operacional da PMMG, elencou as 
seções de Estado-Maior das Unidades e definiu os blocos de competências para cada 
uma. Assim, nos termos da referida norma, marque a alternativa CORRETA: 
 
 
A. (    ) Logística - Bloco de Competências: Chefia, SOFI, Almoxarife, Transportes, 

Armamento e Tiro, Tecnologia da Informação e Comunicações, Compras. 
Comunicação Organizacional - Bloco de Competências: Chefia, Comunicação 
interna, Comunicação externa, Imprensa, Cerimonial, Atividades culturais. 

B. (    ) Recursos Humanos - Bloco de Competências: Chefia, Justiça e Disciplina, 
Ensino e Treinamento, Controle de efetivo, Direitos e vantagens estatutários, 
Contagem de tempo de serviço / Boletins, Gestão de pastas funcionais e 
certidões, Gestão documental. 

C. (    ) Inteligência - Bloco de Competências: Chefia, Inteligência, Contra-inteligência, 
Segurança da sociedade, Segurança pública, Operações, Agentes de busca, 
Velado.   

D. (    ) Emprego Operacional - Bloco de Competências: Chefia, Análise criminal, 
Estatística, Emprego operacional, Prevenção Ativa, Coordenação e controle 
operacional. 

 
 
23ª QUESTÃO - Considerando o disposto na Instrução Conjunta de Corregedorias n. 
06/2015, que regula o controle, a fiscalização, e vistoria em armários, gavetas, baús e 
similares, não identificados e/ou desocupados, em lugar sujeito à Administração Militar, 
marque a alternativa CORRETA: 
 
 
A. (    ) Detectando-se, durante a vistoria dos armários, gavetas, baús e similares não 

identificados e/ou desocupados, produto ilícito e/ou substâncias entorpecentes, 
deverá o responsável isolar imediatamente o mobiliário e acionar a perícia para 
os devidos trabalhos técnicos e científicos. 

B. (    ) A vistoria dos armários, gavetas, baús e similares não identificados e/ou 
desocupados existentes nas Unidades será realizada trimestralmente na 
PMMG, devendo os citados mobiliários serem filmados ou fotografados pelo 
responsável pela inspeção e preenchido o termo de vistoria. 

C. (    ) Trata-se de competência exclusiva do Almoxarife da Unidade a execução da 
vistoria dos armários, gavetas, baús e similares não identificados e/ou 
desocupados, existentes nas Unidades da PMMG. 

D. (    ) Caso o Almoxarife encontre algum material ou produto, que não seja 
manifestamente ilícito, após a abertura dos armários, gavetas, baús e similares 
não identificados e/ou desocupados, deverá manusear os mesmos com luvas 
descartáveis, descrevendo-se minuciosamente os materiais encontrados em 
Boletim de Ocorrência Policial, e encaminhá-los à Delegacia de Polícia Civil 
responsável. 

 



 
PROCESSO SELETIVO INTERNO PARA O CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM SEGURANÇA PÚBLICA – CESP/2021 

 

 

 
 CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO – A BUSCA PELA EXCELÊNCIA EM CONCURSOS         14 

 

24ª QUESTÃO - Em relação aos requisitos para a proposição, formalização, 
celebração, execução e prestação de contas de convênios e outros instrumentos 
congêneres, previstos na Resolução n. 4.234/2012, analise as assertivas abaixo: 
 

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

 
25ª QUESTÃO - Considerando o disposto na Resolução n. 4.745/2018, que dispõe 
sobre a lavratura do Termo Circunstanciado de Ocorrências (TCO) pela Polícia Militar 
de Minas Gerais (PMMG), marque a alternativa CORRETA: 
 
 
A. (    ) Nas infrações penais de menor potencial ofensivo com localização e 

prisão/detenção do (s) autor (es), em flagrante, será confeccionado o REDS-
TC, que será dirigido à Delegacia de Polícia Civil responsável pelo local onde 
se deu a ocorrência do fato. 

B. (    ) Caso o autor das infrações penais de menor potencial ofensivo não assuma o 
compromisso de comparecer em juízo, o militar responsável pela lavratura do 
REDS-TC deverá, antes da liberação do autor, notificá-lo verbalmente, na 
presença de 02 (duas) testemunhas idôneas, que assinarão ato próprio. 

C. (    ) Não será lavrado, em regra, o REDS-TC para os atos infracionais análogos às 
infrações penais de menor potencial ofensivo cometidos por menores de idade, 
nas infrações penais relacionadas à violência doméstica e familiar contra a 
mulher, a que alude a Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), e nos crimes 
militares. 

D. (    ) O autor de infração penal de menor potencial ofensivo que não estiver de posse 
do documento de identificação civil deverá ser conduzido para delegacia da 
Polícia Civil, considerando a impossibilidade de confirmação de seus dados de 
identificação no local dos fatos. 

 

I - Todo processo contendo proposta de convênio com vistas à realização de estágios 
em Unidades da PMMG deverá estar instruído com parecer da Diretoria de 
Educação Escolar e Assistência Social (DEEAS), quanto à forma e requisitos 
legais. 

II - Para celebrar convênio, acordo, ajuste ou instrumento congênere de transferência 
de recurso financeiro, os partícipes deverão comprovar que estão em situação 
regular com a Administração Pública. 

III - Os convênios celebrados com municípios, com previsão de repasse não financeiro 
para a PMMG, obrigatoriamente conterão cláusula de contrapartida 
economicamente mensurável, equivalente a realização de serviço pela PMMG em 
prol de órgãos e entidades municipais. 

IV - Os convênios celebrados com os municípios deverão ter o  respectivo extrato 
publicado  junto ao Órgão Oficial do Estado. 
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26ª QUESTÃO - Acerca do Programa Minas Segura, instituído pela Resolução n. 
4.826/2019, é CORRETO afirmar que: 
 
 

A. (    ) O Projeto de otimização da qualidade dos serviços policiais militares tem como 
objetivo final a avaliação da sensação de segurança e do medo do crime. 

B. (    ) O Projeto de reestruturação GEPAR, TM e PRv tem como objetivo a 
reestruturação destes portifólios, com o objetivo de potencializar suas 
atividades e cumprir a premissa de combater a interiorização do crime. 

C. (    ) O Programa Minas Segura destaca como estratégias que funcionam no controle 
da criminalidade: os projetos de prevenção situacional, a intensificação do 
patrulhamento preventivo direcionado e a resposta rápida da chamada policial. 

D. (    ) A premissa principal da setorização é a fixação do policial em um local de 
trabalho, fazendo com que este policial seja referência da PMMG para a 
comunidade. 

 

 

27ª QUESTÃO - A Instrução Conjunta de Corregedorias n. 02/2014, reservou capítulo 
exclusivo para tratar do acompanhamento e controle da letalidade e uso da força no 
âmbito da PMMG. Com relação ao disposto na norma citada, marque a alternativa 
CORRETA: 
 
 

A. (    ) Deverão ser comunicados à Corregedoria, por meio da matriz mensal, os fatos 
em que haja envolvimento de policiais militares, da ativa, reserva ou 
reformados, de serviço ou de folga, quer na situação de autor, quer na condição 
de vítima, nos quais o uso de força causar lesão corporal a pessoas. 

B. (    ) Não há necessidade de serem comunicados à Corregedoria, por meio da matriz 
mensal, os casos de tentativas de suicídios cometidas por policiais militares da 
reserva ou reformados. 

C. (    ) As Comissões de Acompanhamento e Controle da Letalidade e do Uso da 
Força possuem como análise secundária a verificação da instauração do 
procedimento de polícia judiciária militar ou administrativo-disciplinar. 

D. (    ) O chefe direto do militar envolvido em ocorrência com uso de força que cause 
morte ou lesão de pessoas deverá preencher o relatório individual e encaminhá-
lo à Comissão de Acompanhamento e Controle da Letalidade e do Uso da 
Força, até o primeiro dia útil seguinte ao fato. 
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28ª QUESTÃO - O Plano Estratégico 2020-2023, aprovado pela Resolução n. 
4.877/2020, serve de base para a definição prospectiva dos rumos da Instituição, 
considerando as potencialidades, fraquezas e variáveis contextuais da PMMG, bem 
como as diretrizes dispostas Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado (PMDI) para 
o período de 2019-2030. Considerando o disposto no Plano Estratégico 2020-2023 da 
PMMG, marque a alternativa CORRETA: 
 
 

A. (    ) O Plano Estratégico 2020-2023, ao definir a identidade organizacional, 
estabelece como Visão da PMMG: sermos reconhecidos como referência na 
produção de segurança pública, contribuindo para a construção de um 
ambiente seguro em Minas Gerais. 

B. (    ) O Plano Estratégico 2020-2023 estabeleceu como indicador estratégico 
vinculado à gestão do desempenho operacional (GDO) a Taxa de Reação 
Imediata (TRI), que visa aferir a relação entre o total de autores de crimes 
violentos presos ou apreendidos pela PMMG e o total de crimes violentos 
registrados. 

C. (    ) A missão da PMMG, definida na identidade organizacional do Plano Estratégico 
2020-2023, consiste em promover segurança pública por intermédio da polícia 
ostensiva, com respeito aos direitos humanos e participação social em Minas 
Gerais. 

D. (    ) Trata-se de Objetivo Estratégico para o período de 2020-2023: aprimorar as 
ações de prevenção e apuração das ocorrências de desvio de conduta dos 
servidores da PMMG. 
 
 

29ª QUESTÃO - Sobre o Processo de Gestão do Risco descrito na Instrução n. 
3.03.28/2020 - CG (Gerenciamento de Crises Decorrentes de Incidentes Críticos de 
Natureza Policial), é correto afirmar, EXCETO:  

 

A. (    ) No estabelecimento do contexto é onde se inicia o processo de avaliação do 
risco na gestão do incidente crítico, definindo-se o escopo, o contexto e o 
critério, isto é, estabelecendo-se qual o tipo de fato (ou evento crítico) é mais 
suscetível de ocorrer diante das peculiaridades da fração policial, qual é a 
responsabilidade legal da PMMG em relação àquele fato (competência) e quais 
os fatores internos e externos que podem influenciar e criar riscos para a polícia 
ostensiva. 

B. (    ) A identificação do risco se relaciona com a compreensão de cada risco, suas 
consequências e probabilidades. 

C. (    ) A avaliação (estimativa) do risco envolve tomada de decisão sobre o nível do 
risco identificado e se há necessidade de adoção de outras medidas para 
mitigar ou solucionar o problema.    

D. (    ) Tratamento do risco – se refere ao processo pelo qual os protocolos de 
intervenção existentes são aperfeiçoados ou novos são desenvolvidos e 
implementados.  
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30ª QUESTÃO - Sobre a execução do policiamento das Bases de Segurança 
Comunitária previsto na Instrução n. 3.03.21/2017 - CG, leia as assertivas abaixo e ao 
final marque a alternativa CORRETA em relação ao que se pede:  

I -  Os policiais militares da Base serão basicamente responsáveis pela operação do 
videomonitoramento, atendimento ao público e confecção de REDS. Esses 
policiais militares serão responsáveis por montar a estrutura física, inclusive a 
parte tecnológica, para que a Guarnição esteja em condições totais de monitorar 
as câmeras e atender ao público. 

II -  Os locais de instalação das Bases serão definidos pelo Comando da Região em 
conjunto com as RPM em observância a aspectos técnicos, dentre eles: 
características socioeconômicas, demográficas, culturais e geográficas da 
localidade; incidência criminal; concentração de estabelecimentos 
comerciais/bancários (potencialmente suscetíveis a crimes contra o patrimônio); 
público alvo; demanda por serviços da PMMG; e a demanda por registros de 
ocorrências. 

III -  Enquanto não houver atendimento ao público, um militar da Base permanecerá no 
monitoramento das câmeras e o outro ficará postado no lado externo do veículo, 
de modo a prevenir e inibir a prática criminosa pela presença ostensiva, 
demonstrando disponibilidade e acessibilidade à comunidade. 

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

 

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

31ª QUESTÃO - Sobre o Manual Técnico-Profissional 3.04.02/2020, Caderno 
Doutrinário 2, no que tange a Posturas de abordagem com as mãos livres, marque a 
alternativa INCORRETA:  
 

A. (    ) Na postura aberta, os braços do policial militar permanecerão naturalmente 
abaixados, com as palmas das mãos voltadas para frente, manifestando 
gestualmente uma mensagem de receptividade. 

B. (    ) São técnicas em que o policial militar faz a intervenção sem recorrer a 
quaisquer armamentos e instrumentos, podendo, entretanto, utilizar seus 
equipamentos. São estabelecidas para cada nível de risco, orientando a 
distância e a angulação de aproximação, bem como a posição de mãos e 
braços do policial militar. 

C. (    ) Na postura defensiva o policial militar manterá a cabeça ereta na posição 
natural, com as mãos abertas próximas ao rosto, e os cotovelos projetados na 
linha das costelas, a fim de protegê-las, permanecendo assim em melhores 
condições de emprego das técnicas de controle físico e com maiores chances 
de defesa contra golpes. 

D. (    ) Na postura de prontidão o policial militar utiliza-se dos braços elevados e mãos 
abertas, o que permite ao militar o emprego mais eficiente das técnicas de 
controle de contato, além de transmitir uma mensagem gestual de contenção do 
conflito, não agressividade e intenção de resolução pacífica. 
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32ª QUESTÃO - Sobre os Procedimentos para abordagens a veículos previstos no 
Caderno Doutrinário 04/2020, marque "V" para a (s) assertiva (s) verdadeira (s) e "F" 
para a (s) falsa (s) e, ao final, responda o que se pede. 

 

(    ) Ao iniciar uma abordagem veicular, o policial deve procurar fazer com que o 
veículo abordado pare fora da pista de rolamento (ou onde haja menos tráfego). 

(    ) Na abordagem a veículos, utilizando viaturas 04 (quatro) rodas, poderão ser 
empregadas 03 (três) táticas: Tática de Posicionamento Paralelo; Tática de 
Posicionamento Diagonal e Tática de cerco, bloqueio e interceptação. 

(    ) Na abordagem a ônibus é importante que o Policial Militar adote como conduta, 
durante a aproximação para a abordagem, bem como durante o contato com os 
passageiros e vistorias, manter a atenção e vigilância constantes, verificando 
reações e comportamentos suspeitos, que denotem nervosismo, apreensão ou 
tentativa de distrair os policiais militares ou de dispensar qualquer tipo de 
material. 

(    ) Na abordagem a caminhões, nível 1, o PM Segurança deslocará pela retaguarda 
do caminhão no sentido horário e realizará aproximação até aproximadamente 
3(três) a 5(cinco) metros da cabine. 

(    ) Na abordagem a veículo, nível 2, o Estado de Prontidão coerente é o Alarme 
(vermelho), como por exemplo, as utilizadas nas ações e fiscalizações de 
documentos e equipamentos obrigatórios. 

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

A. (    ) V, V, F, F, V. 
B. (    ) F, V, F, F, V. 
C. (    ) V, V, V, F, F. 
D. (    ) V, F, V, V, F. 

 
 

33ª QUESTÃO - Sobre a atuação policial militar na prevenção e enfrentamento à 
violência doméstica e familiar contra mulheres no Estado de Minas Gerais, marque a 
opção INCORRETA:  

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

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

C. (    ) A Primeira Resposta do Serviço de Prevenção à Violência Doméstica, em regra, 
consiste no atendimento pelo policial da PPVD que toma conhecimento do fato 
de violência doméstica durante o episódio criminal ou após o relato da vítima. 

D. (    ) No atendimento a casos reincidentes, em nenhuma hipótese será refeito o 
protocolo de segunda resposta, sendo o contato feito somente para 
providencias específicas, como confecção de relatório, prisão, 
encaminhamentos, etc. 
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34ª QUESTÃO - Sobre a Intervenção Policial, Processo de Comunicação e Uso da 
Força pela PMMG (MANUAL TÉCNICO-PROFISSIONAL n. 3.04.01/2020-CG), marque 
"V" para a (s) assertiva (s) verdadeira (s) e "F" para a (s) falsa (s) e, ao final, responda 
o que se pede. 

(    ) A metodologia de avaliação de riscos compreende as seguintes etapas:  
identificação de direitos e garantias sob ameaça; avaliação das ameaças; 
classificação de risco, análise das vulnerabilidades e diagnóstico dos resultados. 

(    ) Existem 03 (três) questões para a correta leitura de ambiente prevista no 
MANUAL TÉCNICO-PROFISSIONAL Nº 3.04.01/2020-CG, sendo: “Onde estão os 
riscos potenciais nesta situação?”; “Esses riscos estão controlados?”; “Se esses 
riscos não estão controlados, como fazer para controlá-los?”.   

(    ) A responsabilidade pelo uso da força é individual e, portanto, recai somente sobre 
o policial militar que a empregou, mesmo que esse militar tenha agido com 
excesso e sob ordens e ciência de superior imediato. 

(    ) A ação de empunhar a arma durante a intervenção, acompanhada de uma 
verbalização adequada, não constitui demonstração de força. 

(    ) Algumas variáveis estão presentes na intervenção policial-militar onde o confronto 
armado pode resultar em morte do agressor. Dentre elas podemos citar as 
variáveis controladas pelo policial militar tais como o direcionamento do disparo, 
ou seja, local do corpo do agressor em que se dará o impacto. 

 

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

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

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

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

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

35ª QUESTÃO - Toda ação policial militar deverá ser precedida de uma avaliação dos 

riscos envolvidos, que consiste na análise da probabilidade da concretização do dano e 

de todos os aspectos de segurança que subsidiarão o processo de tomada de decisão 

em uma intervenção, formando um componente importante do diagnóstico da 

intervenção. Sobre a metodologia de avaliação de riscos, leia as assertivas abaixo:  

I -  É uma metodologia que compreende cinco etapas. 
II -  A Etapa de avaliação das ameaças consiste em avaliar as características dos 

fatores que ameaçam direitos e garantias. Para tanto, o policial militar deve 
identificar quais são os indivíduos expostos ao risco, os bens móveis e imóveis 
sujeitos a algum tipo de dano, as circunstâncias e o histórico dos fatos. 

III -  O risco nível 1 é caracterizado pela reduzida possibilidade de ocorrerem ameaças 
que comprometem a segurança. Este nível de risco está presente em situações 
rotineiras do patrulhamento e o estado de prontidão coerente com o risco de nível 
I é o estado de atenção (laranja). 

IV -  A análise das vulnerabilidades consiste em analisar os recursos que existem para 
responder à ameaça, dentre eles competências profissionais dos policias militares, 
se o efetivo policial militar é suficiente para atuar com supremacia de forca, os 
meios de que o policial dispõe para atuar, a reação da população local diante da 
intervenção policial. 
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Com base nas assertivas acima, marque a alternativa CORRETA:  
 

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

 
 

36ª QUESTÃO - A Gestão de Desempenho Operacional (GDO) surgiu da necessidade 
em estabelecer na PMMG uma metodologia científica de análise do fenômeno criminal, 
indicação de respostas/ações para contenção e minoração da problemática de aumento 
criminal e do grau de insegurança da população. Sobre a GDO é CORRETO afirmar: 
 

A. (    ) Para cada indicador com desempenho insatisfatório (farol vermelho) no 
acumulado anual, poderá ser elaborado um plano de ação pelo respectivo 
Comandante de Unidade/fração, conforme modelo contido no Anexo “C” desta 
Diretriz, que contenha propostas para a neutralização ou minimização das 
causas diagnosticadas, visando à solução dos problemas identificados, 
definindo-se metas, ações, responsabilidades e prazos. 

B. (    ) A GDO tem como fundamento apresentações analíticas e elaboração de planos 
de ação pelos gestores operacionais da Instituição, numa dinâmica pragmática 
e numa interface metodológica simplificada e objetiva. 

C. (    ) As Unidades Especializadas (Btl ROTAM, BPE, Cia Ind PE, etc) e Unidades de 
Meio Ambiente e Trânsito Urbano e Rodoviário também poderão desenvolver e 
participar das reuniões da GDO, nos termos desta Diretriz, respeitadas as 
respectivas particularidades. Na ocasião, deverão ser analisados tanto os 
indicadores sob responsabilidade dessas Unidades, quanto os resultados de 
ações/operações que possam interferir direta ou indiretamente no desempenho 
dos indicadores de Ações Estaduais.   

D. (    ) As metas dos indicadores serão divulgadas anualmente por meio de 
memorando do Comandante Geral e servirão de base para a avaliação dos 
resultados no período de janeiro a dezembro do ano de referência. 

37ª QUESTÃO - A temática “Direitos Humanos”, notadamente no início dos anos 2000, 
revestiu-se de tema central para a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). Constituiu-
se, no período, em um dos principais objetivos institucionais, com consideráveis e 
inéditos desdobramentos na concepção dos planos estratégicos, políticas educacionais, 
e, de modo geral, em toda concepção doutrinária de emprego operacional da 
Corporação. Sobre A Diretriz n. 3.01.09/2018-CG que regula a atuação da Polícia Militar 
De Minas Gerais Segundo A Filosofia De Direitos Humanos é CORRETO afirmar: 
 

A. (    ) O GERI possui como missão atuar em situações nas quais o militar seja vítima 
de infração penal que resulte na tentativa ou consumação de sua morte, ou que 
sofra risco de morte ou tenha a integridade física ameaçada mesmo que em 
razão diversa da natureza de suas atividades ou do local que reside. 

B. (    ) Toda pessoa reivindica o respeito aos seus direitos humanos, todavia, algumas 
circunstâncias específicas criam conflitos entre pessoas ou grupos de pessoas 
distintas. Quando isso acontece, a Polícia Militar é chamada para resolução do 
problema. Ocorre, porém, que independentemente da decisão que a Polícia 
Militar tomar, uma das partes envolvidas entenderá que a instituição usurpou 
seus direitos. Nesse contexto conflitante, é importante que o policial esteja 
preparado para decidir e agir da forma mais justa possível, considerando o 
sopesamento de princípios ou a regra da proporcionalidade. 
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C. (    ) Na localidade onde houver conselhos ou coordenadoria de defesa dos Direitos 
Humanos, o comando local poderá (conforme avaliação de cada comandante) 
envidar esforços no sentido de fazer participar dos referidos órgãos um policial 
militar, professor ou promotor de Direitos Humanos, como representante da 
PMMG, a fim de manter um diálogo permanente com a comunidade acerca das 
questões sobre Direitos Humanos.   

D. (    ) Os eixos temáticos que perpassam a Diretriz n. 3.01.09/2018-CG são: 
Educação; Grupos Vulneráveis, Minorias e Vítimas; Integração com Outros 
Órgãos e Entidades. 
 

38ª QUESTÃO - Com relação ao portfólio de serviços da PMMG estabelecidos na 
Resolução n. 4.827/2019 - CG é CORRETO afirmar: 

A. (    ) Uma das variáveis operacionais da Patrulha de Atendimento de Meio Ambiente 
(PMAmb) é o Patrulhamento Aquático (PAq) que consiste no patrulhamento dos 
recursos hídricos, bem como em complemento à patrulha de atendimento de 
meio ambiente com embarcações. 

B. (    ) A Base Comunitária pode ser Fixa, Móvel, de Segurança Comunitária ou de 
CROP – Centro de Registro de Ocorrência Policial. 

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

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

39ª QUESTÃO - Com relação ao Manual Técnico Profissional 03/2020, Blitz Policial, é 
INCORRETO afirmar: 

A. (    ) Em situações de fuga, a operação será mantida no local e um integrante da 
equipe deverá repassar as informações ao COPOM ou correspondente, 
preferencialmente via rede-rádio, sobre o ocorrido, transmitindo os dados (local, 
características do veículo/ocupantes e rota de deslocamento), para fins de 
rastreamento e abordagem, com maior segurança, por outras guarnições PM. 

B. (    ) Em caso de operações que necessitem ser montadas em vias de grande fluxo 
de veículos pesados, elas serão precedidas de rigorosa análise de riscos, 
observada a segurança dos policiais e do tráfego da via (ver procedimentos 
operacionais específicos tratados nos MTP referentes à prática policial-militar 
especializada de trânsito).  
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C. (    ) A blitz é um tipo de operação policial realizada exclusivamente em vias 
urbanas, com a utilização de sinalização física, visual e sonora, para abordar 
veículos e seus ocupantes, realizando checagens e vistorias em geral.  

D. (    ) Um policial militar poderá acumular duas ou mais funções na blitz, conforme a 
categoria da operação blitz, os objetivos a se atingir, ou devido ao número de 
policiais integrantes da equipe.  

40ª QUESTÃO - A filosofia de Polícia Comunitária perpassa por diferentes 
interpretações desde que foi implantada como estratégia de atuação policial. A Polícia 
Militar de Minas Gerais (PMMG) vem, desde a década de 1960, lapidando o 
entendimento referente a esta temática para aprimorar os conceitos na prestação de 
serviços policiais. Sobre a Diretriz n. 3.01.10/2019-CG (Polícia Comunitária), leia as 
afirmativas abaixo. 

I -  É objetivo da Diretriz de Polícia Comunitária Sedimentar a Doutrina de Polícia 
Comunitária e Policiamento Comunitário, alinhada à missão, visão e valores da 
PMMG, com ênfase na mobilização social, na resolução de problemas, e na 
prevenção situacional da violência e criminalidade. 

II -  Para construção de uma estratégia de polícia comunitária devem ser buscados 
como objetivos, a parceria, o fortalecimento, a resolução de problemas, a 
prestação de contas e a orientação para a comunidade. A polícia deve trabalhar 
em parceria com a sociedade, com o governo, órgãos públicos e privados. 

III -  São problemas de Segurança Pública as situações de crime, medo do crime e 
desordens físicas e morais vinculadas a certas variáveis, que geram 
intranquilidade na comunidade. Tais problemas impactam na qualidade de vida 
local por serem capazes de causar danos. São contínuos na mesma região ou 
local, dia da semana e/ou faixa horária; 

IV -  O processo de interação comunidade-comunidade e comunidade-polícia, dado por 
reuniões comunitárias, permite aos participantes terem a oportunidade de discutir 
de forma objetiva a temática segurança pública e suas variáveis, causas, 
consequências e ações a serem realizadas para atender aos interesses da 
comunidade local e melhorar a qualidade de vida. 

Com base nas assertivas acima, marque a alternativa CORRETA: 

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

 

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

RASCUNHO DO GABARITO 
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