
 
  

PROCESSO SELETIVO INTERNO PARA O CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM 

GESTÃO ESTRATÉGICA DE SEGURANÇA PÚBLICA DA POLÍCIA MILITAR PARA 

O ANO DE 2019 (CEGESP/2019)  

 

CEGESP/2019   
 (Edital n. 16/2018, de 20 de dezembro de 2018). 

 

Legislação Jurídica, Legislação Institucional e Doutrina Operacional.  

 

 

NOME: ______________________________________________________________. 

 

CPF: _______________________________ Nº DE POLÍCIA: __________________. 

 

SALA: _________.                                                                             DATA: 20/02/2019 

 

ORIENTAÇÕES AOS CANDIDATOS: 

 

1. Abra este caderno de prova somente quando autorizado. 

2. Prova sem consulta. 

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

cada e valor total de 100 (cento) pontos. 

4. Para cada questão existe somente uma resposta correta. 

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

caneta (tinta azul ou preta). 

6. Não será admitido qualquer tipo de rasura na folha de respostas. As questões 

rasuradas ou em branco ou com dupla marcação serão consideradas nulas para o 

candidato.  

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

incluindo o preenchimento da folha de respostas. Com início às 14h e término às 

17h.  

8. É proibido o porte, a posse e o uso de computadores, máquinas calculadoras, 

telefones celulares, relógios de qualquer tipo ou outros similares. 

9. Iniciada a prova, os candidatos somente poderão deixar a sala, e a esta retornar, 

exclusivamente para uso de sanitários ou bebedouros, depois de transcorrido o 

tempo mínimo de 01h (uma hora), e devidamente acompanhados por fiscal do 

concurso. 

10. Ao final da prova, entregue ao aplicador a folha de respostas e o caderno de 

provas, devidamente preenchidos conferidos e assinados. 

                  
 

  DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 

   CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 
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LEGISLAÇÃO JURÍDICA 

 
1ª QUESTÃO – Marque a alternativa CORRETA. De acordo com artigos 42 e 142 da 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, podemos afirmar que:  

 

A. (   ) Aos pensionistas dos militares do Estado de Minas Gerais aplica-se o que for 

fixado em lei específica do ente federal. 

B. (   ) Aplicam-se aos militares do Estado de Minas Gerais os mesmos dispositivos 

constitucionais que são aplicados aos militares das Forças Armadas. 

C. (   ) Lei estadual específica disporá sobre matéria de transferência dos militares 

estaduais para a inatividade, reserva e reforma, consideradas as 

peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por força de 

compromissos internacionais e de guerra. 

D. (   ) A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu artigo 142, 

específica as condições nas quais os militares do Estado de Minas Gerais irão 

se transferir para a inatividade, reserva e reforma.   

 

2ª QUESTÃO – Em relação ao preconizado na Constituição da República Federativa 

do Brasil de 1988 e na Constituição do Estado de Minas Gerais de 1989, analise as 

assertivas abaixo: 

 

I – Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos 

crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, 

ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal 

competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação 

das praças; 

II - 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 de juiz de direito, 

processar e julgar os demais crimes militares; 

III - A Justiça Militar é constituída, em primeiro grau, pelos Juízes de Direito e pelos 

Conselhos de Justiça e, em segundo grau, pelo Tribunal de Justiça Militar; 

IV – O Tribunal de Justiça Militar, com sede na Capital e jurisdição em todo o território 

do Estado, compõe-se de juízes Oficiais da ativa, do mais alto posto da Polícia Militar 

ou do Corpo de Bombeiros Militar, e de juízes civis. 

 

Estão CORRETAS as assertivas: 

 

A. (   ) Todas estão corretas.  
B. (   ) I, II e III apenas. 
C. (   ) I, II, e IV apenas. 
D. (   ) III e IV apenas. 
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3ª QUESTÃO – Marque a alternativa CORRETA. De acordo com o art. 136 da 

Constituição do Estado de Minas Gerais de 1989, a segurança pública, dever do 

Estado e direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem 

pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: 

 

A. (   ) Policia Federal, Polícia Militar e Polícia Civil. 

B. (   ) Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Militar e Polícia Civil. 

C. (   ) Polícia Militar, Polícia Civil e Guardas Municipais. 

D. (   ) Polícia Militar e Polícia Civil apenas. 

 

4ª QUESTÃO – Sobre os crimes militares em tempo de paz, previstos no Código Penal 

Militar, marque a alternativa CORRETA:  

 

A. (    ) O militar reformado não pratica crime militar contra militar da ativa em hipótese 

alguma; apenas o militar da reserva pode cometê-lo em determinadas 

condições. 

B. (    ) São considerados crimes militares, em tempo de paz, aqueles praticados por 

militar em serviço contra civil e previstos na legislação penal comum, desde 

que não se trate de lei penal extravagante específica (por exemplo, Código de 

Trânsito Brasileiro e as Leis que definem o crime de tortura e abuso de 

autoridade).  

C. (    ) Em tempo de paz, o civil não comente crime militar em nenhuma instância, 

independente da Instituição Militar contra a qual foi o delito (Federal ou 

Estadual). 

D. (    ) Militar da reserva não pratica crime contra militar da reserva, exceto se o 

sujeito passivo (militar “vítima”) for designado para o serviço ativo e, por 

exemplo, o delito castrense ocorrer durante policiamento ostensivo (serviço de 

garantia e preservação da ordem pública). 

 

5ª QUESTÃO – Sobre os tipos penais, abaixo consignados e previstos no Código 

Penal Militar, marque a alternativa CORRETA: 

 

A. (    ) O superior, que ofender inferior, mediante ato de violência que, por natureza ou 

pelo meio empregado, se considere aviltante, pratica o crime de violência 

contra inferior. 

B. (    ) O militar, que deixar, no exercício de função, de observar lei, regulamento ou 

instrução, inobstante ter dado causa direta à prática de ato prejudicial à 

administração militar, comete crime de inobservância de lei, regulamento ou 

instrução. 

C. (    ) O militar, que incitar à desobediência, à indisciplina ou à prática de crime 

militar, pratica o crime de apologia de fato criminoso. 

D. (    ) O militar que criticar publicamente ato de seu superior ou assunto atinente à 

disciplina militar pratica crime de publicação ou crítica indevida. 

 



CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO ESTRATÉGICA DE SEGURANÇA PÚBLICA DA POLÍCIA MILITAR – CEGESP/2019  
 
 

 CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO – A BUSCA PELA EXCELÊNCIA EM CONCURSOS.                       4 

6ª QUESTÃO – Nos termos do Decreto-Lei n. 1.002, de 21/10/1969 (Código de 

Processo Penal Militar - CPPM), marque a alternativa CORRETA: 

 

A. (   ) Os autos do inquérito policial militar nunca poderão ser devolvidos a autoridade 

de polícia judiciária militar. 

B. (   ) Os autos do inquérito policial militar somente poderão ser devolvidos a 

autoridade policial militar, mediante representação do ofendido, para diligências 

por ele consideradas imprescindíveis. 

C. (   ) Os autos do inquérito policial militar poderão ser devolvidos a autoridade 

policial militar, mediante requisição do Ministério Público, para diligências por 

ele consideradas imprescindíveis ao oferecimento da denúncia. 

D. (   ) Os autos do inquérito policial militar poderão ser devolvidos a autoridade 

policial militar mediante determinação do juiz, depois do oferecimento da 

denúncia, para complemento de prova que julgue necessária. 

 

7ª QUESTÃO – Marque a alternativa CORRETA, nos termos do Decreto-Lei n. 1.002, 

de 21/10/1969 (Código de Processo Penal Militar - CPPM), quando da liberdade 

provisória: 

 

A. (   ) O indiciado sempre livrar-se-á solto no caso de infração dolosa punida com 

pena de detenção não superior a dois anos. 

B. (   ) O indiciado livrar-se-á solto no caso de infração a que não for cominada pena 

privativa de liberdade.  

C. (   ) O indiciado sempre livrar-se-á solto no caso de infração culposa punida com 

pena de prisão não superior a dois anos. 

D. (   ) O instituto da liberdade provisória é de simples compreensão, pois trata da 

concessão do direito, ao indiciado, de responder ao processo criminal preso, 

até que seja prolatada a sentença de absolvição.  

 

8ª QUESTÃO – Observe a notícia: 
 
-“Um suspeito de assalto foi morto depois que invadiu a casa de um policial militar, na 
madrugada desta terça-feira [13/11/2018], em Belo Horizonte. Algumas telhas da casa 
– que fica no bairro Céu Azul – foram quebradas porque, de acordo com a Polícia 
Militar (PM), o criminoso entrou pelo telhado. Uma moradora acordou com o barulho. 
„Então ela acordou o marido, para verificar as dependências da residência e, a 
princípio, não tinha localizado nada. Então tinha recolhido os dois filhos para um quarto 
e quando ela já estava achando que estava numa situação de normalidade ela então 
foi para o lado da cozinha e deparou com um desconhecido que de pronto foi para o 
lado dela. Então ela pediu socorro para o marido‟[...] O marido dela é sargento da PM e 
está afastado por causa de um acidente. Mesmo usando muletas, ele conseguiu se 
levantar e foi pra cima do ladrão. „[Ele] se identificou como policial, falou „polícia‟, 
„parado‟, o de praxe que a polícia tem que fazer. Só que como o invasor viu que ele 
fazia uso de muleta, investiu para o lado dele. Então eles entraram em luta corporal e, 
graças a Deus, o policial estava armado e conseguiu se defender‟ [...]. O homem foi 
baleado e morreu. Ele estava sem os documentos e não foi identificado” . 
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(Disponível em: <https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2018/11/13/policial-militar-e-suspeito-de-

matar-criminoso-em-belo-horizonte.ghtml>). 

 

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

Militar e no Código de Processo Penal Militar, analise as assertivas abaixo:  

 
I - Trata-se de crime doloso contra a vida e cometido por militar contra civil, sendo de 
competência do Tribunal do Júri. 
 
II - Cabe a instauração de Inquérito Policial Militar (IPM), cujos autos serão 
encaminhados pela Justiça Militar à Justiça Comum. 
 
III – Apesar de identificar-se como militar, por não estar de serviço, o militar pratica um 
crime doloso contra a vida de civil que será apurado por meio de Inquérito Policial 
“Comum” (IP) e julgado pela Justiça Comum.   
 
IV – Apesar de o militar não estar de serviço, este agiu em razão da função, quando se 
identificou para a vítima como policial, enquadrando-se em uma das hipóteses do  art. 
9º do Código Penal Militar, que define os crimes militares em tempo de paz. 
 
Estão CORRETAS as assertivas: 
 
A. (   ) Todas estão corretas. 
B. (   ) I e IV apenas. 
C. (   ) I, II e IV apenas  
D. (   ) II e III apenas. 

 
 

9ª QUESTÃO – Considerando o estabelecido na Resolução n. 213, de 15/12/2015 - 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que dispõe sobre a apresentação de toda pessoa 

presa à autoridade judicial no prazo de 24 horas, na Resolução n. 168, de 05/05/2016 – 

Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, que regulamenta a realização da Audiência 

de Custódia, no âmbito da Justiça Militar de primeira instância do Estado de Minas 

Gerais, e o texto estabelecido na Constituição da República Federativa do Brasil 

(CRFB) de 1988, marque a alternativa CORRETA:  

 

A. (   ) A Resolução n. 213, de 15/12/2015 – CNJ e a Resolução n. 168, de 05/05/2016 

– TJMMG foram instituídas sob o fundamento que exige a apresentação do 

preso à autoridade judicial. 

B. (   ) A Resolução n. 213, de 15/12/2015 – CNJ e a Resolução n. 168, de 05/05/2016 

– TJMMG são idênticas e aplicam-se aos mesmos destinatários. 

C. (   ) A Resolução n. 213, de 15/12/2015 - CNJ, e a CRFB/1988, artigo 5º, incisos 

LXV e LXVI, descrevem a prisão como uma medida moderada que se aplica 

nos casos expressos em lei. 

D. (   ) A Resolução n. 168, de 05/05/2016, do Tribunal de Justiça Militar de Minas 

Gerais (TJMMG), regulamenta que, ao militar peso, não caberá habeas corpus 

nos casos de prisão por transgressão militar ou crime propriamente militar, 

definidos em lei. 



CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO ESTRATÉGICA DE SEGURANÇA PÚBLICA DA POLÍCIA MILITAR – CEGESP/2019  
 
 

 CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO – A BUSCA PELA EXCELÊNCIA EM CONCURSOS.                       6 

10ª QUESTÃO – Considerando o estabelecido na Lei n. 8.429, de 02 de junho de 1992 

(dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de 

enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na 

administração pública direta, indireta ou fundacional e dá outras providências), marque 

a alternativa CORRETA: 

 

A. (    ) As ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas na Lei n. 

8.429/1992 prescrevem em cinco anos, independente de previsão diversa em 

legislação específica para faltas disciplinares puníveis com demissão a bem do 

serviço público. 

B. (    ) Os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia são obrigados a velar pela 

estrita observância dos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e 

publicidade no trato dos assuntos que lhe são afetos, e constituirá ato de 

improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração 

pública qualquer ação ou omissão por eles praticada que viole os deveres de 

honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições. 

C. (    ) No caso de enriquecimento ilícito, perderá o agente público ou terceiro 

beneficiário os bens ou valores, desde que não acrescido ao seu patrimônio 

familiar. 

D. (    ) As disposições da Lei n. 8.429/1992 são aplicáveis apenas ao agente público 

responsável pela prática do ato de improbidade, vedada sua aplicação a 

terceiro, não agente público, que dele se beneficie direta ou indireta, sendo 

este submetido à legislação penal comum. 

 
LEGISLAÇÃO INSTITUCIONAL 

  

11ª QUESTÃO – Considerando o disposto no Estatuto dos Militares do Estado de 

Minas Gerais – EMEMG, acerca dos requisitos para o oficial da ativa ser promovido ao 

posto imediato ao completar trinta anos de serviço, analise as assertivas abaixo: 

 

I - Contar, pelo menos, um ano de serviço no posto. 

II - Possuir, vinte anos de efetivo serviço na instituição militar estadual, vedada, neste 

caso, a contagem de qualquer tempo fictício não prevista no EMEMG. 

III - Satisfazer os requisitos estabelecidos nos incisos I (idoneidade moral) e IV 

(comportamento disciplinar satisfatório) do caput do art. 186 do EMEMG. 

IV - Não se enquadrar nas situações impeditivas de promoção previstas no art. 203, 

ambos do EMEMG. 

 

Estão CORRETAS as assertivas: 

 

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

B. (    ) I e III, apenas. 

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

D. (    ) Todas estão corretas. 
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12ª QUESTÃO – Quanto à promoção por tempo de serviço dos Cabos e Soldados de 

1ª Classe, nos termos do EMEMG, marque a alternativa CORRETA: 

A. (    ) A promoção à graduação de Cabo por tempo de serviço é exclusiva para o 

Soldado de 1ª Classe formado apenas no CTSP. 

B. (    ) Os Cabos, para promoção por tempo de serviço, serão convocados para o 

curso de formação específico, observada a antiguidade, o número de vagas 

ofertadas para o curso, a necessidade e o interesse da instituição militar, 

ficando sua promoção condicionada ao aproveitamento no curso, observada a 

devida retroação à data da formatura da turma. 

C. (    ) A promoção 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. 

D. (    ) O Cabo que não obtiver aproveitamento satisfatório no curso, bem como o que 

desistir do curso após seu início, mesmo sem motivo justificado, somente 

poderá ser convocado para novo curso um ano após o término do primeiro. 

 

 

13ª QUESTÃO – O Código de Ética e Disciplina dos Militares - CEDM previu como 

princípios basilares a hierarquia e a disciplina que aliados à ética militar orientarão a 

conduta do militar e as ações dos comandantes para adequá-las às exigências das 

Instituições Militares Estaduais, dando-se sempre, entre essas ações, preferência 

àquelas de cunho educacional. O Comandante da Unidade, em observância ao 

previsto no CEDM poderá aplicar as algumas sanções disciplinares. Marque a 

alternativa CORRETA que contenha as sanções que podem ser aplicadas pelo 

Comandante da Unidade: 

 

A. (    ) Advertência, repreensão e demissão. 

B. (    ) Prestação de serviço, reforma disciplinar e suspensão. 

C. (    ) Repreensão, prestação de serviço e movimentação para outra RPM.  

D. (    ) Advertência, prestação de serviço e suspensão. 
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14ª QUESTÃO – O Conselho de Ética e Disciplina Militares da Unidade – CEDMU – é 

o órgão colegiado designado pelo Comandante da Unidade, abrangendo até o nível de 

Companhia Independente, com vistas ao assessoramento do Comando nos assuntos 

de natureza disciplinar, seja em relação a concessão de recompensa ou ao 

cometimento de transgressão disciplinar, para tanto, estabeleceu-se na Lei Estadual 

14.310/02 a sua composição, organização e funcionamento. Sobre o referido Conselho 

analise as assertivas abaixo:  

 

I -   O CEDMU será integrado por três militares, superiores hierárquicos ou mais 

antigos que o militar cujo procedimento estiver sob análise, possuindo caráter 

vinculante. 

II -  A qualquer tempo, o Comandante da Unidade poderá substituir membros do 

Conselho, desde que haja impedimento de atuação ou suspeição de algum deles.  

III - O integrante do CEDMU será designado para um período de seis meses, permitida 

uma recondução, devendo ser observado o interstício de um ano, contado do 

término do último período de designação, para que o militar seja novamente 

designado para o CEDMU.  

IV - Havendo discordância entre o parecer do CEDMU e a decisão do Comandante da 

Unidade, toda a documentação produzida será encaminhada ao comando 

hierárquico imediatamente superior, que será competente para decidir sobre a 

aplicação ou não da sanção disciplinar. 

 

Estão CORRETAS as assertivas: 

 

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

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

C. (   )  I e IV, apenas. 

D. (   )  Todas estão corretas. 
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15ª QUESTÃO – Transgressão disciplinar é toda ofensa concreta aos princípios e 

deveres inerentes às atividades das Instituições Militares Estaduais (IME), em sua 

manifestação elementar e simples, objetivamente especificada no Código de Ética e 

Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM), distinguindo-se da infração 

penal, considerada violação dos bens juridicamente tutelados pelo Código Penal Militar 

(CPM) ou Comum. Sobre as orientações contidas na Instrução Conjunta de 

Corregedorias 01/14 a respeito das transgressões disciplinares analise as assertivas 

abaixo:  

 

I -   A transgressão disciplinar prevista no art. 13, III do CEDM “faltar, publicamente, 

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

pessoal e o decoro da classe” para configurar-se não há necessidade de que o fato 

ocorra em local público, uma vez que a publicidade exigida para que se configure a 

falta diz respeito ao comprometimento do decoro pessoal, entendido como um 

sentimento de decência particular, e o grave escândalo deve ser compreendido 

como algo marcantemente negativo, um fato repreensível, uma situação 

vergonhosa, perniciosa, cometida pelo transgressor. 

II -   As transgressões disciplinares conexas estão intimamente ligadas entre si. Uma 

não existe sem a outra ou não pode ser objeto de conhecimento perfeito, sem que 

também se tome conhecimento da outra. Não se enquadra, em regra, como 

transgressões conexas o fato de o militar faltar a escalas de serviço subsequentes, 

devendo, neste caso, cada falta ser apurada individualmente em processos 

disciplinares distintos. 

III -  O uso de viatura policial para a realização de atividade de cunho particular 

enquadra-se na transgressão disciplinar prevista no art. 13, inc. IX do CEDM, 

“utilizar-se de recursos humanos ou logísticos do Estado ou sob sua 

responsabilidade para satisfazer a interesses pessoais ou de terceiros”. Para tanto, 

não há necessidade da ocorrência de vantagem pessoal ou de terceiro, basta que 

a utilização dos meios logísticos tenha por finalidade a satisfação de interesse 

pessoal ou de terceiro e que seja indevida, imoral, ou mesmo, ímproba.  

IV - Entende-se como praticada a transgressão disciplinar prevista no art. 13, XII do 

CEDM, “referir-se de modo depreciativo a outro militar, a autoridade e a ato da 

administração pública”, quando a conduta for externada não apenas na forma 

presencial, mas também se a ação for exteriorizada por carta anônima, blog, 

mensagem de e-mail, SMS, redes sociais, podendo ainda, enquadrar-se, em 

crimes contra a Autoridade ou Disciplina Militar e a honra. 

 

Estão CORRETAS as assertivas: 

 

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

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

C. (    ) Todas estão corretas. 

D. (    )  I e III, apenas 
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16ª QUESTÃO – Acerca do contido na Instrução Conjunta de Corregedorias 01/2014, 

que estabelece padronização sobre as atividades administrativas e disciplinares no 

âmbito da PMMG e do CBMMG, marque a alternativa CORRETA: 

 

A. (    ) As Equipes de Prevenção e Qualidade (EPQ) tem o objetivo de prevenir e 

reprimir os desvios de conduta dos integrantes das Instituições Militares, 

atuando ostensivamente, em suplementação ao dever de fiscalização e 

correção de atitudes inerentes a todos os militares, tendo como uma de suas 

atribuições a fiscalização nas áreas de Unidades, escolhidas aleatoriamente 

pela equipe, com as atenções voltadas para qualquer tipo de ocorrência e 

possíveis desvios de conduta. 

B. (    ) Nos casos de transferência de militar que fora sancionado disciplinarmente 

pelo Comandante antecessor e que apresente o pedido de anulação na sua 

atual Unidade, o Comandante atual poderá anular a sanção aplicada a militar 

sob seu comando, independente de quem aplicou a sanção disciplinar, se 

subordinado ou superior do novo Comandante. 

C. (    ) A disponibilidade cautelar é medida administrativa disciplinar sancionatória 

aplicada pelo Comandante de Unidade a militar sob o seu comando, e, em 

hipótese alguma, tem o condão de cercear a liberdade do militar, se 

prestando, exclusivamente, a retirar o militar do exercício das funções do local 

onde ocorreu o fato. 

D. (    ) É vedado aos Comandantes em todos os níveis utilizar seu poder disciplinar, 

com a finalidade de obrigar os militares à satisfação de seus débitos, 

limitando-se, em regra, a orientá-los e, também, à parte interessada, 

conforme o caso. Contudo, restando indícios de comprovada má-fé ou caso 

valha-se de sua condição funcional para obter credibilidade, depois de 

assegurados os postulados constitucionais da ampla defesa e do 

contraditório, o militar poderá ser responsabilizado disciplinarmente, sem 

prejuízo para o eventual cometimento de crime militar. 
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17ª QUESTÃO – O auto de prisão em flagrante (APF) é um tipo de procedimento de 

polícia judiciária militar descrito na Instrução Conjunta de Corregedoria 02/2014 o qual 

teve sua padronização regulamentada a fim de dar segurança jurídica à decisão da 

autoridade de Polícia Judiciária Militar na ratificação ou não do flagrante, além de 

orientar o presidente na condução dos trabalhos investigativos. Sobre o APF analise as 

assertivas abaixo:  

 

I -   Em situações definidas como crime militar, caso haja a lavratura do boletim de 

ocorrência, este será, em regra, endereçado à Autoridade de Polícia Judiciária 

Comum e cópia irá para a Autoridade de Polícia Judiciária Militar competente para 

lavratura do APF. 

II -   O procedimento do APF somente admite homologação de solução, uma vez que a 

ratificação ou não da voz de prisão em flagrante e o eventual amoldamento da 

conduta do militar conduzido ao tipo de ilícito constante do CPM dar-se-ão 

mediante deliberação prévia da Autoridade de Polícia Judiciária Militar delegante 

(Comandante da Unidade). 

III -  O conhecimento formal da prisão em flagrante delito ao Juiz de Direito do Juízo 

Militar não se resume à mera confecção de um ofício comunicando a prisão, mas 

inclui o envio de todo o auto lavrado, da nota de culpa e da certidão dos direitos 

constitucionais, de forma a possibilitar a deliberação pela autoridade judiciária 

acerca da necessidade de concessão de liberdade provisória ou relaxamento da 

prisão, dentre outras medidas. 

IV - A nota de culpa (art. 247 do CPPM) deverá ser entregue ao preso, no prazo 

máximo de 24 horas após sua prisão, assinada pelo Presidente do APF, expondo o 

seu motivo, a tipificação legal do crime militar cometido, o nome do condutor e das 

testemunhas. 

 

Estão CORRETAS as assertivas: 

 

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

B. (    ) I e IV, apenas. 

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

D. (    ) Todas estão corretas. 
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18ª QUESTÃO – A notícia de fato, previsto como crime doloso contra a vida (crimes 

contra a pessoa tipificados no CPM: art. 205 - homicídio consumado e tentado; art. 207 

– provocação direta, indireta e auxílio a suicídio) e praticado por militar em serviço ou 

agindo em razão da função, contra civil, nos termos do § 2º do art. 82 do CPPM, será 

investigada pela Polícia Judiciária Militar, por intermédio de Inquérito Policial Militar ou 

Auto de Prisão em Flagrante. Em relação às orientações referentes à ação policial que 

resulta em evento morte ou outros crimes, descritos na Instrução Conjunta de 

Corregedorias 02/2014, marque a alternativa CORRETA: 

 

A. (   ) O Termo de Comparecimento Espontâneo (TCE) será possível quando, 

instaurado o Inquérito Policial Militar, militar que não seja investigado ou 

indiciado apresentar-se como responsável pelo fato ou quando a autoridade 

tomar conhecimento, pelo próprio militar que se apresenta, da ocorrência do 

ilícito penal por ele praticado, e até então desconhecido, mesmo quando 

presentes os requisitos para lavratura do APF. 

B. (   ) Nas ocorrências em que a intervenção policial resulte morte (consumada ou 

tentada) de qualquer pessoa, a Central de Operações da IME, por meio do 

Coordenador do turno, a Corregedoria/Subcorregedoria ou equivalente deverá 

ser cientificada imediatamente. 

C. (   ) Na autoria indefinida ou indeterminada, quando não se consegue determinar 

qual dos militares que, agindo em concurso de agentes, cometeu o crime, 

deixar-se-á de lavrar o APF quando estiverem em flagrante delito, instaurando-

se, imediatamente, o IPM. 

D. (   ) O fato de o militar ter praticado o crime em serviço ou agindo em razão da 

função, com comunicação ou apresentação imediata à Central de operações 

da IME, Coordenador do turno ou qualquer outra autoridade de polícia judiciária 

com atribuição equivalente, afastará a lavratura do APF, mesmo que 

preenchidos os requisitos previstos no CPPM. 

 

 

19ª QUESTÃO – A Instrução Conjunta de Corregedorias 06/2015 prestou-se a regular 

o controle, a fiscalização e vistoria em armários, gavetas, baús e similares, não 

identificados e/ou desocupados, em lugar sujeito à Administração Militar em 

decorrência de terem sido encontrados objetos ilícitos em situação irregular no interior 

de armários, gavetas, baús e similares não identificados e/ou desocupados, bem como 

se constatou inabilidade no manuseio e acondicionamento desses materiais para 

formação de futuras provas processuais. Sobre a referida norma, marque a alternativa 

CORRETA: 

 

A. (    ) A vistoria dos armários, gavetas, baús e similares não identificados e/ou 

desocupados, existentes nas Unidades Administrativas, Unidades 

Operacionais e Unidades de Execução até o nível de Batalhão será procedida 

pelo Subcomandante das Unidades ou militar designado pelo comandante. 
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B. (    ) O armário ocupado não poderá ser alvo de vistoria, sem autorização do militar 

que o ocupa, haja vista, possuírem, em seu interior, objetos pessoais, sendo, 

portanto, inviolável o mobiliário e, mesmo no caso de suspeita de algum ilícito 

o responsável deverá pedir autorização para proceder a vistoria. 

C. (    ) As Unidades Administrativas, Unidades Operacionais e Unidades de 

Execução deverão encaminhar, semestralmente, cópia, digitalizada ou física, 

do TERMO DE VISTORIA preenchido para as respectivas Subcorregedorias 

no caso da PMMG, que deverão arquivá-los em pasta própria. 

D. (    ) Em uma vistoria, caso se encontre algum material e ou produto lícito após a 

abertura dos mobiliários, deverá o responsável relacioná-lo no termo de 

vistoria, e, imediatamente, descartá-lo e/ou doá-lo mediante termo próprio, 

com o fim de retirá-lo da esfera de responsabilidade da Administração Militar. 

 

20ª QUESTÃO – A Instrução de Corregedoria 06/2015- CPM visa regulamentar a visita 

íntima nas Unidades Militares Prisionais que possuem condições físicas adequadas, a 

fim de assegurar a dignidade da pessoa humana, fortalecer as relações familiares, as 

quais devem ser asseguradas pelo Estado, além de cumprir o previsto no art. 67 da Lei 

Estadual n. 11.404/2004 assegura ao preso o direito à visita íntima com periodicidade, 

duração, horários e procedimentos definidos pela autoridade competente. Sobre a IC 

06/15 – CPM, analise as assertivas abaixo:  

 

I - A visita íntima é entendida como a recepção, pelo preso, do cônjuge ou 

companheira (o), no estabelecimento prisional em que estiver recolhido, em 

ambiente reservado, cuja privacidade e inviolabilidade sejam asseguradas.  

 

II - Incumbe à Unidade Militar Prisional, via Seção de Recursos Humanos ou 

equivalente, o controle administrativo da visita íntima, como o cadastramento do 

visitante e a confecção do cronograma da visita. 

 

III - A visita íntima e as condições para o exercício desse direito, aos presos com 

condenação definitiva em regime fechado, deverão ser autorizadas pelo Juiz da 

execução, após manifestado expressamente o interesse do preso por escrito, por 

intermédio de seu advogado. 

 

IV - A visita íntima poderá ser suspensa ou restringida, por falta disciplinar de natureza 

grave ou média ou por atos motivados pela (o) companheira (o) que causar 

problemas de ordem moral ou de risco para a segurança ou disciplina. 

 

Estão CORRETAS as assertivas: 

 

A. (    ) III e IV, apenas. 

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

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

D. (    ) Todas estão corretas. 
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21ª QUESTÃO – A Resolução Conjunta 4338/2014 tem por finalidade normatizar e 

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

Militar de Minas Gerais, para a declaração da ação legítima a que alude o § 4º do art. 

203 da Lei n. 5.301/1969, que contém o Estatuto dos Militares do Estado de Minas 

Gerais (EMEMG). Sobre a referida Resolução marque a alternativa CORRETA: 

 

A. (    ) No IPM/APF, instaurado para investigação de fatos envolvendo militares de 

Unidades distintas, competirá à Autoridade de Polícia Judiciária Militar 

delegante, ao final da investigação, manifestar-se acerca da legitimidade da 

ação de todos os militares investigados. 

B. (    ) Nos crimes dolosos e culposos de qualquer natureza e nos demais crimes 

não previstos no art. 203, IX, do EMEMG, a autoridade que detém o poder 

disciplinar deve se manifestar sobre a legitimidade da ação de seus 

comandados. 

C. (    ) A declaração da ação legítima (ou ilegítima) será realizada por meio de ato 

administrativo da autoridade militar competente em ato apartado da 

homologação/avocação da solução do Inquérito Policial Militar (IPM). 

D. (    ) A declaração da ação legítima, considerando as hipóteses listadas na 

resolução 4338/2014, pressupõe, necessariamente, o indiciamento do militar 

investigado pela Autoridade de Polícia Judiciária Militar competente para 

emanar o ato de homologação/avocação de IPM.  

 

 

22ª QUESTÃO – De acordo com a Resolução n. 3.854, de 26/05/2006, que disciplina o 

emprego da informática e a utilização de equipamentos e da infraestrutura de 

Tecnologia da Informação na PMMG, marque a alternativa CORRETA: 

A. (    ) Somente será permitido ao usuário conectar computador fora de carga 

patrimonial à rede de computadores interna da Unidade mediante prévia 

autorização do Comandante, Diretor, Corregedor ou Chefe, e desde que 

atendam às necessidades do serviço. 

B. (    ) É facultado aos Administradores de TI o acesso a todos os equipamentos 

ligados à rede, visando possibilitar a realização de procedimentos de 

auditoria, controle, manutenção e segurança que se fizerem necessários, 

exceção feita aos equipamentos particulares, os quais deverão ser acessados 

com autorização do usuário proprietário. 

C. (    ) As Unidades da PMMG podem desenvolver Sistemas de Informação sem 

avaliação técnica da Diretoria de Tecnologia e Sistemas, desde que sejam 

concebidos para uso interno. 

D. (    ) O envio e armazenamento de mensagens e arquivos, utilizando a 

infraestrutura de TI da PMMG, que contenham entretenimentos, “correntes”, 

material de natureza político-partidária, anúncios publicitários, músicas, 

vídeos ou animações que não sejam de interesse específico do trabalho, é 

permitido desde que seja utilizada a caixa postal do usuário, e não a da 

Unidade. 
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23ª QUESTÃO – De acordo com a Resolução n. 4.085, de 11/05/2010, que estabelece 

as situações impeditivas à autorização interna da PMMG para a aquisição de arma de 

fogo, munição ou colete à prova de balas e seus reflexos para o militar, marque a 

alternativa CORRETA: 

 

A. (    ) Uma situação impeditiva, sem exceções, é o fato de o militar estar submetido 

a processo administrativo de natureza demissionária ou com vistas à 

exoneração.  

B. (    ) A transferência para a reserva não remunerada é uma situação impeditiva à 

aquisição de arma de fogo, exceto se ao ex-militar for emitido parecer 

favorável do Chefe da Seção de Recursos Humanos (SRH) e do Comandante 

da Unidade.  

C. (    ) Estar processado por crime doloso previsto em lei que comine pena máxima 

de reclusão, superior a dois anos, desconsideradas as situações de aumento 

ou diminuição de pena, é uma das situações impeditivas, salvo indícios de 

excludente de ilicitude ou culpabilidade ou, observadas algumas condições, 

autorização exarada pelo Chefe do Estado-Maior (Subcomandante-Geral). 

D. (    ) A licença ou dispensa de saúde com restrição ao uso de arma de fogo é uma 

situação impeditiva, sendo obrigatória a avaliação de saúde para todos os 

militares, da ativa ou da reserva e reformado, para a obtenção de autorização 

para a aquisição de arma de fogo, munição ou colete à prova de balas.  

 

 

24ª QUESTÃO – A Resolução n. 4.320, de 16/07/2014, regulamenta o direito de 

acesso à informação no âmbito da PMMG. Marque a alternativa CORRETA 

relacionada a este direito de acesso: 

A. (    ) Caberá ao Subcomandante-Geral coordenar tecnicamente a política de 

transparência no âmbito da Corporação, representando o Comandante-Geral, 

quando necessário, junto à Controladoria Geral do Estado – CGE. 

B. (    ) A DINT e a AE5, após a consolidação de dados de todas as UDI‟s, 

encaminharão anualmente até 20 (vinte) de maio de cada ano, relatório 

institucional ao DCO, para fins de publicação no portal da PMMG. 

C. (    ) Não serão atendidos pedidos de acesso à informação desproporcionais ou 

desarrazoados, sendo permitidos os acessos qualitativos e genéricos, desde 

que não sigilosos. 

D. (    ) O acesso à informação compreende, dentre outros, os direitos de obter 

informação sobre atividades exercidas pela Corporação, inclusive as relativas 

à sua política, organização e serviços, ressalvadas aquelas classificadas com 

grau de sigilo. 

  

 

 



CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO ESTRATÉGICA DE SEGURANÇA PÚBLICA DA POLÍCIA MILITAR – CEGESP/2019  
 
 

 CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO – A BUSCA PELA EXCELÊNCIA EM CONCURSOS.                       16 

25ª QUESTÃO – O Plano Estratégico 2016-2019 da PMMG (2ª edição) traz que na 

PMMG, o processo de Gestão Estratégica compreende tanto o planejamento 

estratégico, quanto os seus desdobramentos por meio de planejamentos táticos e 

planejamentos operacionais. Considerando o exposto, enumere a segunda coluna de 

acordo com a primeira e a seguir, marque a alternativa CORRETA, na ordem de cima 

para baixo. 

(1) Planejamento estratégico (  ) É desenvolvido por meio de projetos 

e planos de ação estratégicos, 

propostos e gerenciados por 

unidades do nível estratégico e UDI 

de atividade-meio, conforme o tema 

abordado. 

(2) Planejamento tático (  ) Permite identificar riscos com 

antecedência, promovendo a 

formação de uma visão comum e 

auxiliando na criação de 

comprometimento dos servidores 

com a busca de metas. 

(3) Planejamento operacional (  ) Consiste basicamente no 

gerenciamento da rotina 

desenvolvido pelas unidades do nível 

tático e operacional, nas diversas 

áreas de negócio da PMMG, com 

foco no alcance das metas 

estabelecidas para os indicadores 

estratégicos. 

  (  ) Contempla tanto o planejamento de 

rotina desenvolvido pelas unidades 

para a execução das atividades do 

dia-a-dia, quanto a elaboração de 

planos de ação para os casos de 

indicadores com desempenho 

insatisfatório, que devem estar 

devidamente alinhados aos objetivos 

estratégicos. 

  (  ) Voltado ao desenvolvimento das 

iniciativas estratégicas e, 

consequentemente, ao alcance dos 

objetivos estratégicos. 

 

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

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

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

D. (    ) 2, 1, 3, 3, 1. 
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26ª QUESTÃO – A Resolução n. 4.745, de 26/10/2018, dispõe sobre a lavratura do 

Termo Circunstanciado de Ocorrências (TCO) pela Polícia Militar de Minas Gerais. 

Acerca do tema marque a alternativa CORRETA: 

A. (    ) A Polícia Militar atuará na elaboração de TCO relativo às infrações de menor 

potencial ofensivo de competência da Justiça Eleitoral em conjunto com a 

Polícia Federal, em todos os municípios onde houver seções eleitorais. 

B. (    ) O REDS-TC, em regra, terá como destinatário o Delegado de Polícia Civil do 

município sede da Comarca. 

C. (    ) Os materiais arrecadados/apreendidos no REDS-TC, que deverão constar no 

REDS, serão acondicionados e lacrados pelo seu relator em invólucro próprio 

e entregues na CREDS-TC antes do final do turno de serviço. 

D. (    ) O compromisso do autor das infrações penais de menor potencial ofensivo 

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

TC. Caso o autor não assuma o compromisso de comparecer em juízo, o fato 

deverá ser constado no histórico do REDS-TC, que será endereçado a 

autoridade policial civil, devendo o autor ser liberado. 

 

DOUTRINA OPERACIONAL 

 

27ª QUESTÃO – No tocante aos pressupostos e orientações procedimentais básicas 

para em emprego da Polícia Militar de Minas Gerais previstos na Diretriz n. 

3.01.01/2016 – CG (DGEOp), marque a alternativa CORRETA:  

 

A. (    ) O uso da força independe da compreensão das relações da causa e efeito 

entre as atitudes do abordado e as respostas do policial. Isto possibilitará uma 

avaliação prática e tomada de decisão pelo nível mais adequado de força.  

B. (    ) A moderna concepção de defesa social assevera que não é tarefa apenas 

das instituições do poder público discutir os problemas de criminalidade e de 

segurança pública. Assim, no tocante à participação social, fica evidenciada a 

necessidade da definição de novas formas de gestão, mediante a criação de 

mecanismos e instrumentos que viabilizem a cooperação, a negociação e a 

busca do consenso. Propugna-se uma mudança de enfoque capaz de ampliar 

as condições de eficácia da polícia.  

C. (    ) O patrulhamento dirigido desenvolve-se durante a eclosão do delito, 

consistindo na ação dinâmica de observação, vigilância, reconhecimento de 

pontos críticos, proteção aos ambientes passíveis de atuação criminosa, 

combate a práticas contravencionais e incursão em locais de homizio de 

criminosos de alta periculosidade, antecipando-os.  

D. (    ) O estado de Minas Gerais apresenta realidades bastante homogêneas quanto 

ao desenvolvimento social, econômico e estrutural das regiões e municípios, 

configurando-se em um desafio à prestação de serviços de polícia ostensiva 

de forma eficiente e que atenda às demandas e realidades sociais. 
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28ª QUESTÃO – O modelo de gestão operacional por resultados na Polícia Militar de 

Minas Gerais será norteado por objetivos desejáveis para a atividade-fim. Este 

conteúdo é tratado na Diretriz n. 3.01.01/2016 – CG (DGEOp). Acerca do assunto 

marque a alternativa CORRETA:  

 

A. (    ) Um dos objetivos é a previsão do emprego das Unidades de Recobrimento em 

substituição às UEOp de área da capital e do interior do Estado.  

B. (    ) Potencializar o direcionamento dos recursos logísticos para as sedes de 

Regiões e Batalhões, de forma a aprimorar a efetividade dessas Unidades.  

C. (    ) Desenvolvimento de sistemas de incentivo e recompensas direcionados à 

valorização dos policiais que atuem em atividades de polícia ostensiva de 

repressão criminal e atendimento de ocorrências junto à comunidade. 

D. (    ) Dentre os objetivos desejáveis para a atividade-fim está a regionalização ou 

setorização das atividades de polícia ostensiva, e valorização das unidades 

básicas de policiamento, nas UEOp que possuem responsabilidade territorial.  

 

 

29ª QUESTÃO – Em consonância com a Diretriz n. 3.01.01/2016 – CG (DGEOp), que 

regula o emprego operacional da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), analise as 

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

 

I - A cadeia de comando é o conjunto de escalões e canais de comando, por 

intermédio dos quais as ações de comando são exercidas verticalmente, no sentido 

ascendente e descendente. 

II - Quanto às autoridades, pode-se dizer que existem 03 (três) tipos na PMMG sendo 

a primeira a autoridade de linha ou hierárquica; a segunda é a autoridade técnica 

ou funcional e, a terceira, é a autoridade de estado-maior ou assessoria. 

III - A PMMG estrutura-se em três níveis decisórios: direção geral, direção 

intermediária, e nível de execução. Quanto à natureza das atividades, estrutura-se 

em atividade meio e atividade fim.  

IV - Os escalões de comando são os diferentes níveis de comando, em estrutura 

escalar (vertical ou hierárquica), que compõem a organização.  

 

Marque a alternativa CORRETA: 

 

A. (    ) Apenas a assertiva I é falsa. 

B. (    ) Apenas a assertiva II é falsa. 

C. (    ) Apenas a assertiva IV é falsa.  

D. (    ) Todas as assertivas são verdadeiras.  
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30ª QUESTÃO – Com base na resolução n. 4.605/2017-CG, que dispõe sobre o 

Portfólio de serviços da PMMG, o desenvolvimento do serviço operacional ordinário 

observará como fundamentos condicionantes de ativação. Enumere a segunda coluna 

de acordo com a primeira e a seguir, marque a alternativa, que contém a sequência de 

respostas, CORRETA, na ordem de cima para baixo: 

 

1) Racionalidade (    ) A inclusão ou supressão de um serviço em cada espaço de 

responsabilidade territorial deve ser baseada em estudo de 

situação específico, instruído com diagnósticos técnicos, 

científicos, de análise criminal e de inteligência de 

segurança pública.  

2) Controle (    ) A ativação de um serviço deve proporcionar maior eficácia e 

efetividade no emprego dos recursos humanos e logísticos 

disponíveis na Unidade de Execução Operacional em vista 

dos resultados a serem atingidos. 

3) Cientificidade (    ) Somente poderá ser ofertado serviço cujo provimento 

permita lidar com uma demanda local específica por 

segurança pública e defesa social, própria do espaço de 

responsabilidade territorial ou da natureza da atividade 

executada pela Unidade ou Comando Operacional. 

4) Coerência (    ) Todo serviço operacional deve ser validado, previamente, 

quanto à ativação e à supressão, pelo Gabinete do 

Comando Geral da Polícia Militar, segundo o processo 

decisório prescrito nesta Resolução e deve ser mensurado 

e avaliado periodicamente. 

  

 

Marque a alternativa CORRETA: 

 

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

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

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

D. (    ) 1, 3, 4, 2. 
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31ª QUESTÃO – Os serviços destinados ao Policiamento Ostensivo Geral (POG) 

visam satisfazer as necessidades basilares de segurança da sociedade, por intermédio 

da presença real ou potencial do policial militar, em contínuo contato com a 

comunidade. São empregados com ênfase no policiamento preventivo, em suas 

diversas modalidades a fim de potencializar a atuação da Instituição, evitando-se a 

sobreposição de esforços, com aumento da sensação objetiva de segurança. Com 

base na resolução n. 4.605/2017-CG, que dispõe sobre o Portfólio de serviços da 

PMMG, marque a alternativa CORRETA: 

 

A. (    ) A Ciclopatrulha (Cp) utiliza a bicicleta tipo mountain bike como veículo policial 

militar. Poderá ser ativado o ciclopatrulhamento unitário, com 01 (um) policial 

militar, precedido de análise criteriosa para implantação, a partir da análise 

científica e geográfica que constate a viabilidade local para emprego. 

B. (    ) A Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica (PPVD) é a equipe 

constituída, no mínimo, por 02 (dois) policiais militares (obrigatoriamente 

composta por uma policial militar feminina), que prestam serviço de proteção 

à vítima real ou potencial, e têm a missão de desestimular ações criminosas 

no ambiente domiciliar e intrafamiliar.  

C. (    ) O Grupo Tático de Ação Presença deverá ser criado para fazer face às 

demandas inerentes à necessidade de presença preventiva e repressiva da 

Unidade com responsabilidade territorial, mediante o desencadeamento de 

operação-presença, batida policial, incursão em zonas quentes de 

criminalidade, aglomerados urbanos e afins. É de caráter essencial nas 

Companhias TM. 

D. (    ) O Grupo Especial de Policiamento em Área de Risco (GEPAR) é o serviço 

cujas Guarnições são integradas por 03 (três) ou 04 (quatro) policiais militares 

em veículos de duas ou quatro rodas, com emprego em áreas de risco, 

aglomerados/vilas, mediante planejamento contido em cartão-programa e 

treinamento específico, cujo trabalho consista em ações de polícia preventiva 

e de reação qualificada. 

 

 

32ª QUESTÃO – A Polícia Militar de Minas Gerais desenvolveu o Projeto “Segurança 

Comunitária”, visando à instalação de uma Base de Segurança Comunitária por setor 

de policiamento. Em agosto de 2017, foi concluída a primeira etapa do programa com a 

instalação das Bases em cada um dos 86 (oitenta e seis) setores de policiamento da 

cidade de Belo Horizonte, sendo realizada a ampliação do projeto, no ano de 2018, 

para a RMBH e algumas cidades do interior.  Nesse sentido, com base em regular as 

atividades desenvolvidas por esse serviço, a Instrução n. 3.03.21/2017 - Comando 

Geral estabeleceu as seguintes missões particulares:  
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I - Promover maior eficiência e vigor operacional da Corporação, evidenciados na 

pronta-resposta da Polícia Militar no combate ao crime, violência e desordem. 

II - Fomentar a participação das pessoas, em cada setor, nas ações afetas à 

segurança pública, em especial na viabilização de informações de interesse 

operacional, ou de defesa social.  

III - Proporcionar maior visibilidade e referência à população para atendimento às 

demandas de segurança pública local, de forma setorizada, sob a égide da filosofia 

de polícia comunitária. 

IV - Disponibilizar a população residente naquele setor de policiamento, acesso às 

novas tecnologias utilizadas na PMMG, tais como lavratura de Registro de Eventos 

de Defesa Social (REDS) e Termo Circunstanciado de Ocorrências (TCO), 

agilizando o atendimento para registro de ocorrências, vedada a pesquisa de 

pessoas e veículos. 

 

Estão CORRETAS as assertivas: 

 

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

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

C. (    ) III e IV, apenas 

D. (    ) Todas estão corretas. 

 

 

33ª QUESTÃO – Com base na Instrução n. 3.03.21/2017 - Comando Geral, que regula 

as Bases de Segurança Comunitária (BSC) da Polícia Militar de Minas Gerais, marque 

a alternativa CORRETA: 

  

A. (    ) As BSC deverão gerar o respectivo Boletim de Ocorrência Simplificado 

(BOS), de natureza Y 15.060 (Operação da Base Comunitária Móvel), para 

cada emprego operacional. As motos a elas agregadas serão lançadas no 

turno sem restrição de empenho. 

B. (    ) Em caso de indisponibilidade da Base (por motivo de baixa mecânica, por 

exemplo), a Unidade deverá entrar em contato com a RPM para a 

substituição por Base de Segurança Comunitária reserva. O Comandante da 

Companhia, enquanto não receber a Base reserva, poderá escalar o efetivo 

em uma Guarnição PM, que realizará patrulhamento em todo o setor de 

policiamento.  

C. (    ) O analista criminal da Unidade de Execução Operacional (UEOp) 

providenciará análise criminal e dados estatísticos mensais específicos sobre 

o emprego das Bases do Projeto Segurança Comunitária, por meio do 

monitoramento dos crimes violentos, crimes contra o patrimônio e dos crimes 

típicos de polícia, prisões e apreensões, além das operações realizadas. 

D. (    ) Durante o turno, a Base permanecerá no local previamente definido e os 

deslocamentos serão autorizados somente em circunstâncias excepcionais, 

com a devida autorização do CPU. 
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34ª QUESTÃO – Em consonância com a Diretriz para a produção de serviços de 

Segurança Pública n. 3.01.05/2010 – CG, que regula a atuação da Polícia Militar de 

Minas Gerais (PMMG) segundo a filosofia dos Direitos Humanos, analise as assertivas 

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

 

I - Direitos Humanos não são sinônimos de direito abstrato, pelo contrário, fazem 

parte do dia a dia de todas as pessoas, pois abarca o direito à vida, o direito à 

propriedade, o direito de constituir uma família, além de tantos outros. 

II - As pessoas identificam o policial como alguém em quem confiam e trazem a 

perspectiva de que ele solucionará seus problemas. Por isso, o policial tem o dever 

de estar sempre preparado tecnicamente, para agir com imparcialidade e 

humanismo, em todos os seus contatos com o público. 

III - Os eixos temáticos constituem-se de temáticas afetas ao universo policial-militar, 

que objetivam explicitar conceitos, correlacionando-os com a atuação policial 

referendada na promoção e proteção dos Direitos Humanos. São eles: educação; 

grupos vulneráveis, minorias e vítimas; política interna e externa; integração com 

outros órgãos e entidades. 

IV - A diferença básica entre grupos vulneráveis e minorias é que estas se limitam aos 

aspectos étnicos, linguísticos e religiosos, enquanto os grupos vulneráveis estão 

relacionados com características especiais como tenra idade, gênero, idade 

avançada, orientação sexual e deficiência física ou sofrimento mental.  

 

Marque a alternativa CORRETA: 

 

A. (    ) Apenas a assertiva III é falsa. 

B. (    ) Apenas a assertiva II é falsa. 

C. (    ) Apenas a assertiva IV é falsa.  

D. (    ) Todas assertivas são verdadeiras 

 
 

35ª QUESTÃO – Para compreender o surgimento do policiamento moderno, hoje 

executado pelas instituições policiais no Brasil, é necessário relembrar a história de 

como surgiu o policiamento moderno nos Estados Unidos, que muito nos influenciou 

com a sua cultura e estilo administrativo. Historicamente, o policiamento nos EUA foi 

dividido em três períodos fundamentais, denominados “eras”.  De acordo com a Diretriz 

para a Produção de Serviços de Segurança Pública n. 3.01.06/2011 – CG são 

características presentes nesses períodos: 

 

I - A Era política foi caracterizada pelo sistema de aplicação da lei, com funcionários 

dedicados em tempo integral ao patrulhamento contínuo visando à prevenção do 

crime. Neste contexto, a polícia desenvolve um serviço social amplo, pois não está 

bem definida sua função social. 

II - A Era da Reforma ou Profissional, foi o momento em que surgiram as Academias 

de Polícia com o objetivo de formar profissionais com foco no combate ao crime.  
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III - Na Era da Reforma ou Profissional, os policiais eram considerados suficientemente 

preparados para o exercício de suas funções se portassem um revólver, cassetete, 

algemas e vestissem um uniforme. Tratava-se de uma era de incivilidade, 

ignorância, brutalidade e corrupção.  

IV - A Era de resolução de problemas com a comunidade, orienta-se na construção de 

um relacionamento de cooperação entre a polícia e a sociedade, tem como base a 

participação dos agentes comunitários. 

 

Estão CORRETAS as assertivas: 

 

A. (    ) II e III, apenas. 

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

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

D. (    ) Todas estão corretas. 

 
36ª QUESTÃO – Expressar toda a complexidade da atividade policial militar é algo 

desafiador. Cada intervenção é singular e exige flexibilidade do profissional. É 

necessário que se tenha parâmetros bem definidos e que deem sustentação às ações 

policiais militares, mesmo com essa versatilidade. Em conformidade com a previsão 

constante no Caderno Doutrinário n. 1/2010, e suas atualizações, analise as assertivas 

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

 

I - Entende-se por intervenção policial a ação ou a operação que empregam técnicas 

e táticas policiais, em eventos de defesa social, tendo como objetivo prioritário a 

promoção e a defesa dos direitos fundamentais da pessoa. 

II - A abordagem policial é a forma de intervenção policial mais comum. Trata-se de 

um conjunto de ações policiais militares ordenadas e qualificadas para que o 

policial militar possa se aproximar de pessoas, veículos ou edificações com o 

intuito de orientar, identificar, advertir, realizar buscas e efetuar detenções. 

Qualquer contato do policial militar com as pessoas, decorrente da atividade 

profissional, é considerada abordagem. Exemplos: orientações diversas, coleta de 

informações, contatos comunitários, medidas assistenciais, buscas pessoais, 

imobilizações físicas, prisão e condução. 

III - São requisitos básicos para a atuação e intervenção policial militar: conhecimento 

da missão; conhecimento do local de atuação; relacionamento; postura e 

compostura; comportamento na ocorrência.  

IV - Uma intervenção policial militar deve ser dividida em etapas para garantir o seu 

sucesso. São estas: diagnóstico; plano de ação; execução; avaliação.  

 

Marque a alternativa CORRETA: 

 
A. (    ) Apenas a assertiva II é falsa. 
B. (    ) Todas assertivas são verdadeiras.  
C. (    ) Apenas a assertiva III é falsa. 
D. (    ) Apenas a assertiva IV é falsa.  
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37ª QUESTÃO – No exercício da atividade policial, ter um conceito claro e objetivo de 

“força” é necessário. A palavra tem significados diferentes dependendo do contexto. No 

tocante a este assunto e, em conformidade com previsão constante no Caderno 

Doutrinário n. 1/2010, e suas alterações, marque a alternativa CORRETA:  

 

A. (    ) O policial militar poderá usar a força no exercício de suas atividades e, para 

tanto, é necessário que ele ou outrem seja atacado primeiro, ou exponha-se 

desnecessariamente ao perigo, antes que possa empregá-la.   

B. (    ) Entende-se por uso diferenciado de força o resultado escalonado das 

possibilidades da ação policial militar, diante de uma ocorrência em que a 

simples presença do policial não foi suficiente para controlar o perigo. 

C. (    ) A decisão entre as alternativas de força se baseará na avaliação de riscos. E, 

para tanto, é importante considerar a relevância da formação e do 

treinamento de cada policial militar. Assim, ele observará a classificação para 

o uso diferenciado da força, sendo níveis primário, secundário, terciário e 

quaternário.  

D. (    ) Os princípios do uso da força pelos policiais militares são: legalidade, 

necessidade e proporcionalidade.  

 

38ª QUESTÃO – A comunicação é um processo de interação estabelecida no mínimo 

entre duas pessoas, construindo em ambas um intercâmbio de sentimentos e ideias. 

Este processo, por si só, já remete a uma série de interpretações diferenciadas, pois, 

com características únicas que temos, podemos entender distintamente as mensagens. 

No tocante a este assunto e, em conformidade com previsão constante no Caderno 

Doutrinário n. 1/2010, e suas alterações, marque a alternativa CORRETA:  

 

A. (    ) O processo de comunicação, como um dos fatores mais importantes das 

intervenções policiais militares, se bem realizado, é um grande facilitador para 

o sucesso da abordagem. Para que a comunicação atinja o seu objetivo, o 

melhor caminho é a cumplicidade.   

B. (    ) Algumas atitudes contribuem para a solução pacífica dos conflitos e o alcance 

dos objetivos institucionais e, consequentemente, para a boa imagem e a 

legitimidade de suas intervenções. Dentre elas, o policial deve ser: firme, justo 

e indiferente. 

C. (    ) Nas teorias de comunicação, diz-se que uma informação somente é eficaz 

quando apresenta, dentre outras, duas características fundamentais: clareza 

e precisão.  

D. (    ) O modo de agir, de se postar e falar com o abordado interfere diretamente na 

sua reação, auxilia no nível de cooperação e no acatamento das ordens. O 

policial militar modificará e adequará os elementos da comunicação (volume, 

timbre, entonação e postura) independentemente do abordado demonstrar 

algum tipo de resistência.  
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39ª QUESTÃO – O Caderno doutrinário n. 2 descreve as providências que devem ser 

tomadas pelos policiais militares nos casos de cometimento de ilícitos penais e prisão 

em flagrante de autoridades. Considerando as prerrogativas a serem observadas 

conforme cada autoridade, enumere a segunda coluna de acordo com a primeira e a 

seguir, marque a alternativa, que contém a sequência de respostas, CORRETA, na 

ordem de cima para baixo: 

 

 

1) Deputado Federal 

e Senador 

(    ) Sua pessoa é inviolável. Não poderá ser preso ou 

detido (art. 29, da Convenção de Viena). O policial 

militar irá liberá-lo no local e registrar o Boletim de 

Ocorrência (BO/REDS), encaminhando-o à Polícia 

Judiciária Federal (Polícia Federal), para possíveis 

providências. 

2) Diplomata (    ) Não possuem prerrogativas em relação à prisão em 

flagrante no cometimento de delitos, tendo o mesmo 

tratamento dos demais cidadãos. O policial militar 

deverá, neste caso, prendê-lo e registrar o Boletim de 

Ocorrência (BO/REDS), encaminhando-os à Polícia 

Judiciária Estadual (Polícia Civil), para possíveis 

providências. 

3) Governador  

de Estado 

(    ) O policial militar deverá, no caso de flagrante de crime 

inafiançável, prendê-lo e registrar o Boletim de 

Ocorrência (BO/REDS), encaminhando-o à Polícia 

Judiciária Federal (Polícia Federal), para possíveis 

providências. Nos demais delitos (afiançáveis e de 

menor potencial ofensivo), será feito apenas o registro 

do BO/REDS, encaminhando-o à Polícia Federal, 

sendo liberados no local. 

4) Prefeito (    ) Enquanto não sobrevier sentença condenatória, nos 

crimes comuns, não estará sujeito à prisão (art. 92, § 

3º, da CE/89). O policial militar irá liberá-lo no local e 

registrar o Boletim de Ocorrência (BO/REDS), 

encaminhando-o à Polícia Judiciária Federal (Polícia 

Federal), para possíveis providências. 

   

 

Marque a alternativa CORRETA: 

 

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

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

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

D. (    ) 1, 2, 4, 3. 
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40ª QUESTÃO – Conforme o Caderno doutrinário n. 2, a disciplina de luz e som é o 

conjunto de recomendações que pode ser empregado para reduzir ou eliminar a 

emissão de ruídos e de luminosidade que possam denunciar o posicionamento do 

policial militar. Assim, simples medidas podem preservar a vantagem tática durante a 

abordagem, para manutenção da disciplina de som:  

 

I - Realizar a autoinspeção (bater nos bolsos, efetuar pequenos saltos) antes de 

iniciar o deslocamento, retirando materiais que façam barulho. 

II - Manter no modo silencioso ou em volume baixo os telefones celulares, alarmes de 

relógio e similares.  

III - Certificar-se de que os metais do cinturão ou de qualquer objeto conduzido estejam 

realmente presos, como as algemas, apitos, tonfa, outros. 

IV - Ajustar o volume do rádio HT ou, quando possível, usar fones de ouvido para 

comunicação. 

 

 

Estão CORRETAS as assertivas: 

 

A. (    ) I e II apenas. 

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

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

D. (    ) Todas estão corretas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


