
 
 

   

 

 

 

Nota técnica 05/2021 - CRS - Concurso nº 0321 – Exames de Aptidão Profissional (EAP) para os 1os Tenentes do QOPM, QOC, QOE 
e QOS e para os 1os e 3os sargentos do QPPM e do QPE para o ano de 2021. 

 
 

Visando melhor compreensão das questões recorridas pelos candidatos do EAP 2021, Edital DRH/CRS n. 03/2021, de 26 de 
março de 2021, apresenta-se a fundamentação fática e normativa para a decisão dos recursos, conforme quadro abaixo: 

 

Prova para os 1º Tenentes do QO-PM, QOC-PM e QOS 

 
  

QUESTÃO DECISÃO FUNDAMENTAÇÃO 
3ª QUESTÃO – Com relação ao previsto no Código de 
Processo Penal Militar, analise as assertivas abaixo: 
I) Provado o fato delituoso e havendo indícios suficientes de 
autoria, pode ser decretada a prisão preventiva em qualquer 
fase do inquérito ou do processo mediante representação da 
autoridade encarregada do inquérito policial-militar, ou de ofício 
pelo Conselho de Justiça.  
II) A garantia da ordem pública, a conveniência da instrução 
criminal, a periculosidade do indiciado ou acusado, a segurança 
da aplicação da lei penal, a exigência da manutenção das 
normas ou princípios de hierarquia e disciplina militares quando 
ameaçados com a liberdade do indiciado ou acusado, compõem 
também fundamentos para a Prisão Preventiva. 
III) Quando, no exercício de suas funções, fato criminoso for 
praticado em presença da autoridade, ou contra ela, deverá a 
autoridade prender e levar ao conhecimento da autoridade 
superior, para que essa autue em flagrante o autor da infração. 
IV) No curso do processo, o juiz poderá revogar a prisão 
preventiva ou temporária se vier a verificar a falta de motivos 
para que seja mantida, bem como poderá de novo decretá-las, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECURSOS 
INDEFERIDOS 

Gabarito Oficial: letra D. 
 
Pedido e razões: anulação da questão, posto que a assertiva I não 
está em consonância com o previsto no Código Processo Penal 
Militar (CPPM). A tratativa da questão atribuída a prisão preventiva 
foi dada de modo geral no art. 254 do CPPM, o que deixou a questão 
errada. Que diante deste erro a questão deve ser anulada. 
 
Contrarrazões: A assertiva I da questão é transcrição do art. 254 do 
Código de Processo Penal Militar (CPPM), e de suas alíneas ―a‖ e 
―b‖. Logo, razão não assiste ao recorrente. 
 

Art. 254. A prisão preventiva pode ser decretada pelo 
auditor ou pelo Conselho de Justiça, de ofício, a 
requerimento do Ministério Público ou mediante 
representação da autoridade encarregada do inquérito 
policial-militar, em qualquer fase deste ou do 
processo, concorrendo os requisitos seguintes:  

a) prova do fato delituoso;  

b) indícios suficientes de autoria.  

     
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 

CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 
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se vier a verificar razões que as justifiquem. 
Estão CORRETAS as assertivas: 
A. ( ) II e III, apenas. 
B. ( ) III e IV, apenas. 
C. ( ) I e IV, apenas. 
D. ( ) I e II, apenas. 

 

4ª QUESTÃO – Com relação aos mandamentos da Lei n. 
8.429/1992, que 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, entre 
outras providências, analise as assertivas abaixo: 
I) A posse e o exercício de agente público ficam condicionados 
à apresentação de declaração dos bens e valores que 
compõem o seu patrimônio privado, e que, quando for o caso, 
abrangerá os bens e valores patrimoniais pessoas que vivam 
sob a dependência econômica do declarante. 
II) Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão 
ao erário qualquer ação ou omissão, exceto culposa, que enseje 
malbaratamento dos haveres em entidade para cuja criação ou 
custeio o erário haja concorrido ou concorra com menos de 
cinquenta por cento do patrimônio. 
III) Na hipótese de enriquecimento ilícito haverá a perda dos 
bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, 
ressarcimento integral do dano, quando houver, perda da 
função pública, suspensão dos direitos políticos de três a cinco 
anos, pagamento de multa civil, dentre outras. 
IV) Auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em 
razão do exercício de atividade em empresa, desde que 
incorporada ao patrimônio público, constitui ato de improbidade 
administrativa importando enriquecimento ilícito. 
Estão CORRETAS as assertivas: 
A. ( ) I e II, apenas. 
B. ( ) I e IV, apenas. 
C. ( ) II e III, apenas. 
D. ( ) III e IV, apenas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECURSOS 
INDEFERIDOS 

Gabarito Oficial: letra B. 
 
Pedido e razões: anulação da questão, posto que há um erro formal 
na assertiva I, que é a falta da palavra ―das‖ antes do vocábulo 
―pessoas‖, deixa a assertiva errada dando causa a erros e 
desarranjos interpretativos para os candidatos. 
 
Contrarrazões: Para a confecção da assertiva I foram utilizados o 
caput do art. 13 e o § 1º, ambos da lei nº 8.429 de 2 de junho de 
1992. O erro formal, da falta da palavra ―das‖ apresentado pelo 
requerente na assertiva I não tirou o sentido e nem o contexto da 
assertiva, desta forma, não houve nenhum prejuízo na leitura capaz 
de invalidar a assertiva. A ausência da preposição ―das‖ na assertiva 
I tem a função de marcar que são as unidades linguísticas e não são 
formas que possuem significado suficiente ao serem isoladas de um 
enunciado. Desta forma, é predominante, considerar que a função 
semântica, que traz sentido e significado, possui um menor valor, 
uma vez que são palavras usadas para marcar as relações 
gramaticais. 
. 
 

 

5ª QUESTÃO – Com relação aos mandamentos da Lei n. 
10.826/2003, que dispõe sobre o Registro, posse e 
comercialização de armas de fogo, sobre o SINARM, define 

 
 
 

Gabarito Oficial: letra C. 
 
Pedido e razões: anulação da questão, posto que a assertiva III 
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crimes, 
entre outras providências, analise as assertivas abaixo: 
I) O indivíduo detentor do cargo de Analista Tributário possui 
Porte de Arma de Fogo, portanto, o direito de portar arma de 
fogo de propriedade particular, mesmo fora de serviço, em todo 
o território nacional. 
II) A autorização para o porte de arma de fogo de um Guarda 
Municipal está condicionada, dentre outros requisitos, ao fato da 
sua formação funcional ter sido realizada em estabelecimentos 
de ensino de atividade policial. 
III) Nos crimes de Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Restrito 
e de Comércio Ilegal de Arma de Fogo, quando praticado por 
um Oficial de Policial Militar, a pena de reclusão tem previsão de 
ser aumentada da metade. 
IV) O Banco Nacional de Perfis Balísticos foi criado com o 
objetivo cadastrar todas as armas de fogo registradas e suas 
características de classe e individualizadoras de projéteis e de 
estojos de munição deflagrados. 
Estão CORRETAS as assertivas: 
A. ( ) I e II, apenas. 
B. ( ) I e IV, apenas. 
C. ( ) II e III, apenas. 
D. ( ) III e IV, apenas. 

 
RECURSOS 

INDEFERIDOS 

apresenta em seu texto que ―nos crimes de Porte Ilegal de Arma de 
Fogo de Uso Restrito e de Comércio Ilegal de Arma de Fogo, quando 
praticado por um Oficial de Policial Militar, a pena de reclusão tem 
previsão de ser aumentada da metade‖ é uma afirmativa errada, pois 
foi utilizado o termo Oficial de Polícia Militar, e não há na norma 
referência ao referido termo. 
 
Contrarrazões: nos termos do inciso I do art. 20, os crimes previstos 
nos arts. 14, 15, 16, 17 e 18, todos da Lei 10.826/2003, a pena é 
aumentada da metade se forem praticados por integrante dos órgãos 
e empresas referidas nos arts. 6º, 7º e 8º da referida Lei, que por sua 
vez, remete aos integrantes de órgãos referidos nos incisos do art. 
144 da Constituição Federal, dentre os quais o inciso V, que traz de 
forma expressa ―polícias militares [...]. Desta feita, um silogismo 
encerra a controvérsia: 
Primeira premissa: as penas dos crimes de porte ilegal de arma de 
fogo de uso restrito e de comércio ilegal de arma de fogo serão 
aumentadas quando praticados por integrantes das polícias militares. 
Segunda premissa: os Oficiais de Polícia Militar são integrantes das 
polícias militares. 
Premissa conclusiva: logo, as penas dos crimes de porte ilegal de 
arma de fogo de uso restrito e comércio ilegal de arma de fogo serão 
aumentadas quando praticados por um oficial de Polícia Militar. 

15ª QUESTÃO – Com relação ao previsto na Instrução 
Conjunta de Corregedorias n.02/2014 (ICCPM/BM n. 02/2014), 
ao tratar da padronização dos atos de investigação, marque a 
alternativa CORRETA: 
A. ( ) No curso das investigações criminais, sempre que 
possível, deverão ser observados procedimentos para a 
formalização de laudo indireto nos crimes que deixam vestígios 
e, na impossibilidade de sua obtenção, o laudo direto. 
B. ( ) A Autoridade de Polícia Judiciária Militar (delegante ou 
delegada) poderá determinar a audição simultânea de todos ou 
de parte das pessoas a serem inquiridas no IPM, devendo 
nomear, para tanto, o número suficiente de escrivães 
―ad hoc‖, que, para esse fim, prestarão o compromisso legal. 
C. ( ) O Encarregado de IPM, no curso da investigação e com 
autorização da Autoridade Delegante, poderá despachar com 
Membro do Ministério Público ou com a Autoridade Judiciária e 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECURSOS 
INDEFERIDOS 

Gabarito Oficial: letra B. 
 
Pedido e razões: anulação da questão, posto que todas as 
alternativas estão incorretas, indicando que há supressão de parte 
da norma a qual se refere a assertiva ―B‖ e, portanto, a assertiva se 
encontra incorreta também. 
 
Contrarrazões: o conteúdo da assertiva ―B‖ se encontra totalmente 
contido no parágrafo único do art. 52 da Instrução Conjunta de 
Corregedorias n. 02/2014 (ICCPM/BM n. 02/2014), não tendo a 
redação da assertiva ―b‖ contrariado o conteúdo normativo.  
 
A Autoridade de Polícia Judiciária Militar Delegante ou Delegada 
pode determinar a audição simultânea de todos ou de parte das 
pessoas a serem inquiridas no IPM e deve para tal, nomear o 
número suficiente de escrivães ―ad hoc‖, que prestarão o 
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atuante na JME, a fim de requerer providências de Polícia 
Judiciária Militar pertinentes ao fato sob apuração, exceto 
pedidos de prorrogação de prazo. 
D. ( ) Em investigações complexas ou naquelas em que haja 
suspeita da possibilidade da ocorrência de ameaças às 
Autoridades Policiais envolvidas nas investigações, a 
Autoridade Delegante, de ofício ou a pedido, pode decidir pela 
designação de mais de um Escrivão, devendo ser mantida a 
unicidade de Encarregado. 

compromisso legal. 
O julgamento da conveniência, gravidade, complexidade bem como 
a avaliação das circunstâncias do caso também caberá a Autoridade 
de Polícia Judiciária Militar Delegante ou Delegada, entretanto, o fato 
de não mencionar tais aspectos na assertiva não invalidam seu 
conteúdo. 
 
  
 

16ª QUESTÃO – Considerando as normativas da Lei Estadual 
n. 5.301/1969, que contém o Estatuto dos Militares de Minas 
Gerais, marque a alternativa CORRETA quanto ao 
assessoramento de um Oficial Comandante de Pelotão ao 
Comandante de sua Unidade perante questões atinentes ao 
efetivo, em especial quanto à agregação, licenças por motivo de 
doença em pessoa da família e para tratar de interesse 
particular: 
A. ( ) O militar estadual em licença para tratamento de interesse 
particular superior a 1 (um) ano, ou em cumprimento de 
sentença, passada em julgado, cuja pena seja maior de 1 (um) 
ano e não superior a 2 (dois) anos, ficará na situação temporária 
de agregação, durante a qual fica o militar afastado da 
atividade. 
B. ( ) Um militar estadual somente após ter completado o 
período de 10 anos de serviços prestados à PMMG, poderá 
obter licença para tratar de interesse particular, garantindo-se 
assim, a qualquer momento, nova licença de 2 (dois) anos, 
desde que a licença não contrarie o interesse do serviço. 
C. ( ) O Comandante Geral poderá conceder, pelo período de 3 
(três) meses ao militar estadual, por motivo de doença na 
pessoa de seu pai, mãe, filhos ou cônjuge de que não esteja 
legalmente separado, desde que prove ser indispensável sua 
assistência pessoal, mesmo na possibilidade de movimentação 
do policial militar. 
D. ( ) A pedido e mediante inspeção de saúde, poderá ser 
concedido ao militar estadual licença para tratar de sua própria 
saúde, observando-se que o militar, após 2 (dois) anos de 
licença continuada ou não que venha a ser julgado carecedor de 
nova licença, será reformado ou excluído, ainda que sua 

RECURSOS 
INDEFERIDOS 

Gabarito Oficial: letra A. 
 
Pedido e razões: anulação da questão, posto que a alternativa de 
letra C também estaria correta, vez que a alternativa não limitou que 
a movimentação do militar se dera para a localidade e por motivo de 
doença na família, admitindo casos hipotéticos em que o militar 
poderia ser movimentado por outros motivos e ainda sim poderia lhe 
ser concedida a licença e, portanto, a assertiva se encontra correta. 
 
Contrarrazões: o conteúdo da assertiva ―C‖ se encontra totalmente 
contido no Art. 122 e respectivo § 3º da Lei Estadual nº 5.301/1969. 
Entretanto, o recorrente invoca as regras gerais de movimentação 
para construção de seu raciocínio, dissociando por completo do 
enunciado da questão e do conteúdo da assertiva atacada. O 
enunciado de uma questão é o comando inicial e traça os 
parâmetros pelos quais toda a questão deverá ser feita. O enunciado 
determina que o avaliado realize a análise das assertivas a partir de 
um pressuposto determinado, qual seja “em especial quanto à 
agregação, licenças por motivo de doença em pessoa da família e 
para tratar de interesse particular”. Portanto, a avaliação das 
assertivas deveria ser feita a partir deste parâmetro, sendo este o 
objeto de avaliação, conforme reconhece o próprio recorrente. Desta 
forma, deve ser feita uma análise da movimentação tratada na 
assertiva, somente como a prevista no § 3º do Art. 122, não cabendo 
outra conclusão senão a do impedimento da concessão de ambas as 
situações, ou seja, a movimentação para a localidade onde o doente 
estiver e ainda a concessão da licença de três meses simultâneas.  
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incapacidade não seja definitiva. 

17ª QUESTÃO – Considerando as normativas da Lei Estadual 
n. 5.301/1969, que contém o Estatuto dos Militares de Minas 
Gerais, marque a alternativa INCORRETA: 
A. ( ) Exceto se por movimentação no interesse do serviço da 
justiça ou da disciplina, o Policial Militar, da ativa, tem direito a 
passagem por conta do Estado quando obrigado a mudar-se ou 
afastar-se da sede por transferência, adição ou classificação, ou 
por designação, nomeação para qualquer serviço, missão ou 
comissão. 
B. ( ) O Oficial punido em decorrência de sua submissão a 
processo administrativo disciplinar de natureza demissionária 
pela prática de ato que afete a honra pessoal ou o decoro da 
classe será considerado possuidor do requisito de idoneidade 
moral dois anos após o término do cumprimento da sanção 
disciplinar aplicada. 
C. ( ) O Oficial que se encontrar extraviado, ausente ou 
desertor, por períodos contínuos ou não, a cada ano 
completado, contado o tempo de arredondamento, será 
remanejado para turma posterior e terá seu ano-base alterado. 
D. ( ) Com a exceção dos membros natos, não poderão 
funcionar na Comissão de Promoções os membros que tenham, 
como candidatos ao Quadro de Acesso, parentes até o 4º 
(quarto) grau, inclusive, e os afins, na mesma situação. 

RECURSOS 
INDEFERIDOS 

Gabarito Oficial: letra A. 
 
Pedido e razões: anulação da questão, posto que a alternativa de 
letra D também estaria incorreta, pois não esclarece de qual 
Comissão de Promoções se trata, e como a Comissão de Promoção 
de Praças não possui membros natos, a assertiva estaria em 
desacordo com o art. 218 da Lei Estadual nº 5.301/1969, que não 
cita os membros natos referenciados na assertiva. 
 
Contrarrazões: A assertiva encontra amparo no Art. 200, §3º da Lei 
Estadual nº 5.301/1969 cujo teor é ―à exceção dos membros natos, 
não poderão funcionar na Comissão de Promoções os membros que 
tenham, como candidatos ao Quadro de Acesso, parentes até o 4º 
(quarto) grau, inclusive, e os afins, na mesma situação‖, de forma 
que a assertiva é praticamente uma transcrição do dispositivo legal, 
que versa exclusivamente sobre a Comissão de Promoção de 
Oficiais.  

20ª QUESTÃO – Com relação ao previsto na Resolução n. 
4.250/2013-CG, que dispõe sobre a metodologia e os 
procedimentos da Avaliação Anual de Desempenho e 
Produtividade (AADP) dos militares no serviço ativo da Polícia 
Militar de Minas Gerais, e na Lei Estadual n. 5.301/69, que traz 
o Estatuto do Militares do Estado de Minas Gerais, marque a 
alternativa CORRETA: 
A. ( ) A combinação de conhecimentos, de saber-fazer, de 
experiências e comportamentos que se exerce em um contexto 
preciso é a definição da competência profissional mensurada na 
AADP. 
B. ( ) O militar afastado totalmente de suas atividades, 
licenciado por problemas de saúde decorrente de acidente de 
serviço ou moléstia profissional, situação devidamente 
amparada em Atestado de Origem, por mais de 120 (cento e 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gabarito Oficial: letra A. 
 
Pedido e razões: anulação da questão, posto que há uma segunda 
alternativa correta, qual seja a letra C, apresentando uma faixa de 
percentual da AADP para qual o Oficial deixará de concorrer a 
promoção, qual seja 50% ou menos. 
 

Contrarrazões: razão assiste aos recorrentes. A assertiva afirma 
que o Oficial deixará de concorrer à promoção se obtiver resultado 
igual ou inferior a 50% em sua avaliação, constituindo a AADP como 
requisito para a promoção. Considerando-se que o art. 186 da Lei 
Estadual nº 5.301/1969, em seu inciso VI, apresenta como requisito 
para concorrer à promoção ―resultado igual ou superior a 60% 
(sessenta por cento) na AADP‖, e na mesma linha o parágrafo único 
da Resolução n. 4.250/2013-CG define que ―[...] o desempenho do 
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vinte) dias, contínuos ou não, terá o resultado de sua AADP 
fixado em 7 (sete) pontos, enquanto perdurar esta situação. 
C. ( ) A Avaliação Anual de Desempenho (AADP) constitui se 
em requisito para Promoção, uma vez que deixará de concorrer 
à promoção o Oficial que tiver resultado igual ou inferior a 50% 
em sua avaliação, referente ao ano em que concorrer à 
promoção. 
D. ( ) Constituem-se em impedimentos para atuar na Comissão 
de Avaliação aquele militar que for inimigo ou amigo íntimo do 
avaliado, ou que tenha particular interesse na deliberação da 
Comissão, podendo o avaliado suscitar o impedimento a 
qualquer tempo antes da publicação da avaliação. 

QUESTÃO 
ANULADA 

militar será considerado satisfatório se o resultado da AADP for igual 
ou superior a 60%, no ano em que concorrer à promoção‖, o 
conteúdo da assertiva é validado pela previsão normativa. 

23ª QUESTÃO – De acordo com a Resolução Conjunta n. 
4.220/2012 (MAPPA), visando à proteção dos direitos dos 
militares e o interesse público da Administração Militar, analise 
as assertivas: 
I) As situações de impedimento especificadas no CEDM geram 
nulidade do processo administrativo e as de suspeição o tornam 
passível de anulabilidade nos termos especificados no próprio 
Código. 
II) Caso a autoridade convocante constate a ocorrência de vício 
sanável, poderá determinar a realização ou renovação do ato 
processual, notificadas as partes; cumprida a diligência, sempre 
que possível proferirá decisão devidamente fundamentada. 
III) Se o militar acusado se defendeu de tipificação legal diversa 
daquela constante da peça acusatória, não será considerado 
como cerceamento de defesa, bastando que as tipificações 
contidas no TAV para as RED finais sejam de igual ou menor 
gravidade. 
IV) O sobrestamento de qualquer processo ou procedimento 
administrativo, além das situações especificadas no MAPPA, a 
critério da autoridade militar competente, poderá ocorrer em 
situação de férias, licenças, dispensas e outros motivos 
justificados, por prazo razoável, não superior a 60 (sessenta) 
dias corridos e desde que não favoreça a ocorrência da 
prescrição administrativa. Decorrido o prazo e, ainda, não sendo 
concluída a pendência do processo/procedimento, após esgotar 
as diligências para sua obtenção, deverá o encarregado 
aguardar até que obtenha o documento, quando considerar se 

 
 
 

RECURSOS 
INDEFERIDOS 

Gabarito Oficial: letra D. 
 
Pedido e razões: anulação da questão, posto que há uma terceira 
assertiva incorreta, alegando que o texto invocado na resolução, 
contraria os princípios da administração pública, vez que o texto 
faculta a autoridade proferir decisão fundamentada, contrariando o 
dever de motivar o ato administrativo. 
 
Contrarrazões: a assertiva consiste em transcrição literal do §4º do 
art. 532 do MAPPA: 
 

§4º. Caso a autoridade convocante constate a ocorrência de 
vício sanável, poderá determinar a realização ou renovação 
do ato processual, notificadas as partes; cumprida a 
diligência, sempre que possível proferirá decisão 
devidamente fundamentada. 

 
O texto do normativo reafirma o cumprimento do requisito invocado 
pelos recorrentes, pois determina a autoridade que motive e 
fundamente o seu ato, portanto não há qualquer conflito com os 
princípios da administração pública. Portanto a faculdade que trata o 
texto é o de a autoridade decidir sobre o fato e não de motivar o seu 
ato. 
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tratar de diligência imprescindível à investigação. Marque a 
opção CORRETA: 
A. ( ) Apenas a assertiva III está correta. 
B. ( ) Apenas as assertivas II e III estão incorretas. 
C. ( ) Todas as assertivas estão corretas. 
D. ( ) Apenas as assertivas III e IV estão incorretas. 

27ª QUESTÃO - Com relação à Nota Técnica n. 1.7/2018 - 
DAOp, que dispõe sobre as orientações operacionais face à 
prática do crime previsto no inciso II do art. 161 do Código Penal 
(Esbulho Possessório), analise as assertivas abaixo e, ao final, 
marque a alternativa CORRETA: 
I) A imissão na posse é todo fato ou ato impeditivo do livre 
exercício da posse de um bem pelo seu possuidor. 
II) Uma das providências a serem adotadas pelo policial militar 
em local onde ocorreu o crime de esbulho possessório é 
solicitar a presença de autoridade policial competente e perícia, 
se for o caso. 
III) Em alguns casos observa-se a conexão do crime de esbulho 
possessório, previsto no artigo 161, inciso II, do Código Penal, 
com outros crimes tais como o dano, o porte ilegal de arma de 
fogo e a desobediência, dentre outros. 
IV) A turbação é a retirada forçada do bem de seu legítimo 
possuidor, que pode se dar violenta ou clandestinamente. 
A. ( ) Apenas a assertiva III é verdadeira. 
B. ( ) Apenas as assertivas I e IV são verdadeiras. 
C. ( ) Apenas as assertivas II e III são verdadeiras. 
D. ( ) Apenas a assertiva IV é verdadeira. 

RECURSOS 
INDEFERIDOS 

Gabarito Oficial: letra C. 
 
Pedido e razões: anulação da questão, posto que a infração penal 
prevista no art. 161 do Código Penal é de menor potencial ofensivo, 
o que é referendado pela Resolução n. 4745/2018, e desta feita, 
seria possível a confecção do TCO pela PMMG, dispensando a 
presença de autoridade policial no local, o que culminaria na 
conclusão de que assertiva II está incorreta, e assim, apenas a 
assertiva III estaria correta, o que corresponde a alternativa ―a‖ da 
prova. 
 
Contrarrazões: o conteúdo da assertiva II está descrito no item 4.2, 
alínea ―b‖ da Nota Técnica n. 1.7/2018 – DAOp. A Resolução 
invocada pelo candidato, em que pese não ser objeto da questão, 
não é com ela conflitante, pois ainda que se considere o crime em 
questão como infração de menor potencial ofensivo, o TCO não foi 
implementado ainda pela PMMG em todo o Estado de Minas Gerais, 
o que implicaria na adoção da medida descrita na assertiva de 
número II, que inclusive traz em seu final, transcrito da Nota Técnica 
n. 1.7/2018 – DAOp, a expressão ―se for o caso‖, ou seja, não 
afastou a eventual lavratura do TCO. 

29ª QUESTÃO - Com relação à Instrução n. 3.03.15/2020-CG, 
que regula a atuação policial militar na prevenção e 
enfrentamento à violência doméstica e familiar contra mulheres 
no Estado de Minas Gerais, analise as assertivas abaixo, e, ao 
final, marque a alternativa CORRETA: 
I) Um dos requisitos para os militares participarem do processo 
de seleção para composição da PPVD é estar apto no 
Treinamento Policial Básico (TPB). 
II) O processo de seleção para a composição da PPVD visa 
selecionar policiais militares para atuação na segunda resposta 
e os interessados devem possuir, obrigatoriamente, os cursos 
de Multiplicador de Prevenção à Violência Doméstica e o de 

RECURSOS 
INDEFERIDOS 

Gabarito Oficial: letra B. 
 
Pedido e razões: anulação da questão, posto que a assertiva IV é 
correta, pois nos termos da Instrução n. 3.03.15/2020-CG, a 
participação do oficial psicólogo e do assessor jurídico são 
facultativas, dependendo de existirem ou não na Unidade para 
composição da comissão. 
 
Contrarrazões: a assertiva IV está incorreta nos termos da Instrução 
n. 3.03.15/2020-CG. A instrução define a composição com o 
Subcomandante, Chefes da P3 e da P2, oficial psicólogo e assessor 
jurídico da Unidade. A norma prevê ainda que a comissão poderá 
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Prevenção à Violência Doméstica. 
III) Um dos requisitos para a participação de policiais militares 
no Curso de Multiplicador de Prevenção à Violência Doméstica 
é ter realizado o Curso de Prevenção à Violência Doméstica. 
IV) A Comissão de acompanhamento das ações relacionadas à 
PPVD será composta pelos chefes da P2 e da P3, pelo oficial 
psicólogo e pelo Subcomandante da unidade, que será o seu 
presidente. 
A. ( ) Apenas a assertiva IV é verdadeira. 
B. ( ) Apenas as assertivas I e III são verdadeiras.  
C. ( ) Apenas a assertiva II é falsa. 
D. ( ) Apenas as assertivas I e II são falsas. 

funcionar sem o oficial psicólogo e/ou o assessor jurídico quando um 
ou ambos não existirem na Unidade, estabelecendo assim, 
configurações distintas para funcionamento da comissão. A questão, 
entretanto, estabeleceu uma composição padrão de forma taxativa, 
não possibilitando qualquer outra configuração, o que a torna 
incorreta. 

 
Prova para os 1º Sargentos do QP-PM e do QPE 

 

QUESTÃO DECISÃO FUNDAMENTAÇÃO 
11ª QUESTÃO – Com base na Lei n. 13.869/2019, que dispõe 
sobre os crimes de abuso de autoridade, marque a alternativa 
CORRETA: 
A. ( ) Submeter o preso a interrogatório policial durante o 
período de repouso noturno, salvo se capturado em flagrante 
delito ou se ele, devidamente assistido, consentir em prestar 
declarações é um dos crimes previstos na lei. 
B. ( ) É efeito da condenação por abuso de autoridade a perda 
do cargo, do mandato ou da função pública, não sendo 
necessária a reincidência neste tipo de crime para que tal efeito 
ocorra. 
C. ( ) Nos termos da Lei de abuso de autoridade, as penas 
restritivas de direito não podem ser aplicadas de forma 
cumulativa com as privativas de liberdade. 
D. ( ) Reputa-se agente público, para os efeitos da Lei n. 
13.869/2019, todo aquele que exerce mandato, cargo, emprego 
ou função em órgão ou entidade da administração pública 
sendo necessário que seja remunerado. 

RECURSOS 
INDEFERIDOS 

Gabarito Oficial: letra ―A‖ 
 
Pedido e razões: anulação da questão, posto que a assertiva de 
letra ―C‖ também é uma alternativa correta, pois no texto legal da lei 
nº 13.869/2019, há previsão de que as penas restritivas de direitos 
podem ser aplicadas autônoma ou cumulativamente, indicando 
assim que a aplicação autônoma ou cumulativa se dá com outras 
penas restritivas de direitos e não com penas privativas de 
liberdades, tornando assim, a assertiva da letra ―C‖ correta.  
 
Contrarrazões: A assertiva da letra ―C‖ foi extraída do parágrafo 
único do art. 5º da lei 13.869/2019, que prevê a possibilidade de 
aplicação das penas restritivas de direito de forma cumulativa, não 
existindo no texto legal vedação de que tais penas sejam aplicadas 
de forma cumulativa com as penas privativas de liberdade ou de que 
somente possam ser aplicadas de forma cumulativa entre as penas 
de mesma natureza. 
 

25ª QUESTÃO - Com relação à Diretriz n. 3.01.09/2018 - CG, 
que Regulamenta a Atuação da Polícia Militar de Minas Gerais 
Segundo a Filosofia de Direitos Humanos marque a alternativa 
CORRETA: 

 
 
 
 

Gabarito Oficial: letra ―C‖ 
 
Pedido e razões: anulação da questão alegando, em síntese, que a 
questão possuiria duas alternativas corretas, quais sejam ―b‖ e ―c‖, 

Documento assinado. Verifique a autenticidade em: https://intranet.policiamilitar.mg.gov.br/lite/assinador/web/validar?id=B5B2EE9BDB68



 
 

A .( ) O Programa de Preparação para a Reserva, o Colégio 
Tiradentes e a Rede de Policiais Militares Protegidos (RPMP) 
são exemplos de programas e benefícios oferecidos pela 
PMMG em apoio ao policial militar. Nos três exemplos citados, o 
setor responsável pelo apoio é a Diretoria de Educação Escolar 
e Assistência Social (DEEAS). 
B .( ) Os Grupos Vulneráveis são aqueles compostos por 
pessoas mais suscetíveis de sofrerem eventuais violações de 
direitos humanos em razão de características ligadas ao gênero, 
idade, orientação sexual, condição social, deficiência e à 
desvantagem numérica de determinada população em relação 
aos cidadãos de um Estado. 
C .( ) Os Direitos Derrogáveis são direitos que podem ser 
abolidos, anulados ou invalidados sem a necessidade de 
motivação. 
D .( ) A Diretoria de Apoio Operacional (DAOp) é a gestora do 
Grupo Especial de Resposta Imediata (GERI), integrante do rol 
de serviços de amparo ao policial militar previsto na Resolução 
4.699/2018, a qual institui o Programa de Apoio e 
Acompanhamento aos Policiais Militares (PRO-APOIO). 

RECURSOS 
INDEFERIDOS 

considerando-se o conceito de minorias, previsto no item 5.2.2., da 
Diretriz n. 3.01.09/2018-CG. 
 
Contrarrazões: a alternativa afirma que ―os Grupos Vulneráveis são 
aqueles compostos por pessoas mais suscetíveis de sofrerem 
eventuais violações de direitos humanos em razão de características 
ligadas ao gênero, idade, orientação sexual, condição social, 
deficiência e à desvantagem numérica de determinada população 
em relação aos cidadãos de um Estado‖ (grifo nosso). O trecho 
destacado refere-se à parte da caracterização de minorias, que 
além de não compor o conceito de grupos vulneráveis nos termos da 
norma, o que seria suficiente para tornar a assertiva incorreta, 
também não apresenta o conceito preciso de minorias descrito na 
Diretriz n. 3.01.09/2018-CG, no qual se destaca que ―o conceito de 
minoria não está relacionado somente à questão numérica, mas 
também inclui a relação dominante e dominado‖. Nestes termos, a 
assertiva está incorreta, não assistindo razão ao recorrente. 

32ª QUESTÃO - Com relação ao Manual Técnico-Profissional n. 
3.04.01/2020-CG (MTP 01), que dispõe sobre Intervenção 
Policial, Processo de Comunicação e Uso da Força, assinale a 
alternativa INCORRETA: 
A .( ) Não é conveniente utilizar a terminologia ―uso progressivo 
de força‖, porque o termo progressivo remete à ideia somente 
de elevação (de escalada, de subida, atitude ascensional), 
sendo que, em muitos casos, o uso ―regressivo‖ de força é 
apropriado, quando verificada a diminuição da violência do 
agressor. 
B .( ) O controle de contato é o emprego das técnicas de defesa 
pessoal policial com um maior potencial de submissão para 
controlar o abordado sem o emprego de instrumentos. Visa a 
sua imobilização e condução, evitando, sempre que possível, 
que resulte lesões do uso da força.  
C .( ) O cão policial, devidamente treinado e conduzido, é 
considerado na Polícia Militar de Minas Gerias como um recurso 
equiparado a um instrumento de menor potencial ofensivo, 
levando-se em conta as mais diversas situações de emprego 

RECURSOS 
INDEFERIDOS 

Gabarito Oficial: letra ―D‖ 
 
Pedido e razões: anulação da questão, posto que a assertiva de 
letra ―C‖ não apresenta em seu texto quem considera que o cão 
policial, devidamente treinado e conduzido, é um recurso equiparado 
a um instrumento de menor potencial ofensivo. Como não está 
mencionado a instituição Polícia Militar de Minas Gerais, o texto 
estaria errado, pois haveria inúmeras análises quanto à qual Força 
Policial estaria utilizando o semovente. Alega ainda que no contexto 
da assertiva não foi mencionada a questão da exclusão da 
antijuridicidade ou crime ao citar que o cão policial é considerado 
como instrumento de menor potencial ofensivo, desta forma 
proporcionando interpretações diversas das assertivas.  
 
Contrarrazões: Razão não assiste ao recorrente. Observada a 
assertiva de letra ―C‖, verifica-se que em seu texto traz todos os 
termos do item 7.1.2, alínea B do MTP 01, observando-se que houve 
apenas o deslocamento do termo ―Polícia Militar de Minas Gerais‖ na 
oração sem mudança de sentido da frase. Todo o restante do 
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tático, as circunstâncias de exclusão de antijuridicidade ou 
crime. 
D .( ) A regra geral em uma situação de controle de distúrbio 
civil é o policial militar não disparar sua arma de fogo. 
Excepcionalmente, o policial militar que estiver encarregado da 
segurança da equipe poderá disparar sua arma de fogo, nos 
casos de legítima defesa própria ou de terceiros, contra ameaça 
iminente de morte ou ferimento grave. Esses disparos devem 
ser dirigidos a um alvo específico (agente causador da ameaça) 
e na quantidade minimamente necessária para fazer cessar a 
agressão. 

conceito doutrinário sobre o uso do cão policial continuou idêntico ao 
texto do MTP 01, o que torna a assertiva totalmente correta, ao 
passo que a assertiva ―D‖ é a assertiva incorreta a ser marcada.  
 

36ª QUESTÃO – O 3º Sargento ―A‖ foi acionado durante 
patrulhamento na cidade de Uberlândia por um cidadão de 
nome Fúlvio, que alegou que 3 (três) homens acabaram de 
invadir seu edifício em construção e mediante grave ameaça 
ocuparam um apartamento do último andar. Fúlvio legítimo 
proprietário do imóvel, relatou ainda que um dos homens estava 
de posse de uma faca e ele teve que sair correndo quando 
encontrou a viatura em patrulhamento. A equipe no local 
identificou a veracidade dos fatos e narrou os acontecimentos 
para o 1º Sargento coordenador do turno. Em conversa com o 
3º Sargento, o coordenador do turno perguntou qual providência 
policial o graduado iria tomar. Neste caso, com base na Nota 
Técnica n. 1.7/18-DAOp de 11 de abril de 2018, marque a 
alternativa CORRETA: 
A. ( ) Redigir e registrar o Boletim de Ocorrência narrando os 
fatos para providência relativa à ação de reintegração de posse. 
B. ( ) Redigir e registrar o Boletim de Ocorrência pelo crime de 
esbulho possessório.  
C. ( ) Redigir e registrar o Boletim de Ocorrência narrando os 
fatos para providências relativas ao artigo 1210 do Código Civil, 
impedindo a turbação da sua legítima posse.  
D. ( ) Redigir e registrar o Boletim de Ocorrência pelo crime de 
ameaça. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECURSOS 
INDEFERIDOS 

Gabarito Oficial: letra ―B‖ 
 
Pedido e razões: anulação da questão alegando, em síntese, que 
há ambiguidade na construção textual, impossibilitando identificar 
quem ―teve que sair correndo...‖, se Fúlvio ou o homem que estava 
de posse da faca, e ainda que há um erro em não separar o aposto 
explicativo ―legítimo proprietário do imóvel‖, que deveria estar entre 
vírgulas, situações estas que interferiram na análise da questão de 
forma que ―ultrapassa a fronteira da interpretação‖.  
 
Contrarrazões: não existe erro grosseiro ou vício insanável que 
possam interferir na análise da questão. A assertiva ―A‖ está 
incorreta, pois não é o caso de reintegração de posse, uma vez que, 
existe flagrante de crime de esbulho possessório; o fato narrado não 
é turbação que tem amparo no Código Civil, conforme descrito na 
assertiva ―C‖, e não consiste em ameaça, conforme previsto na 
assertiva ―D‖, mas sim, conduta criminal de esbulho possessório, 
tornando tais assertivas incorretas. 
A alternativa ―B‖ seria a única questão correta, pois trata-se de um 
crime de esbulho possessório, com base na Nota Técnica n. 1.7/18-
DAOp de 11 de abril de 2018. Na questão em lide, o objetivo do 
examinador foi de trazer apenas uma das providencias policiais 
prevista na Nota Técnica, e não que o candidato fizesse uma 
interpretação completa sobre todas as providências policiais a serem 
tomadas no crime de Esbulho Possessório. 
A suposta ambiguidade estrutural citada pelo requerente, em nada 

compromete a interpretação do texto, pois quando o examinador 

usou o pronome ―ele‖, claramente estava se referindo a aquele sobre 
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o qual se fala, no caso o personagem Fúlvio, sujeito da frase. 

No caso da ausência da vírgula para separar o aposto explicativo, o 
obstáculo foi ainda menor na interpretação do enunciado, pois a 
descrição da ação do tipo penal já havia sido totalmente descrita na 
frase inicial, o que já seria suficiente para responder à questão.  

 

 

Prova para os 3º Sargentos do QP-PM e do QPE 

 

QUESTÃO DECISÃO FUNDAMENTAÇÃO 
1ª QUESTÃO – No que tange a prova, marque a assertiva 
INCORRETA dentro do que prevê o Código de Processo Penal: 
A .( ) O juiz formará sua convicção pela restrita apreciação da 
prova produzida em contraditório judicial.  
B .( ) A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, 
porém, facultado ao juiz de ofício ordenar, mesmo antes de 
iniciada a ação penal, a produção antecipada de provas 
consideradas urgentes e relevantes, observando a necessidade, 
adequação e proporcionalidade da medida.  
C .( ) São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do 
processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em 
violação a normas constitucionais ou legais.  
D .( ) São inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo 
quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e 
outras. 

RECURSOS 
INDEFERIDOS 

Gabarito Oficial: letra ―A‖ 
 
Pedido e razões: anulação da questão, por considerar que contém 
três alternativas incorretas. A letra ―A‖, gabarito oficial, a letra ―B‖, 
posto que seu conteúdo é ponto de debate doutrinário e parte dos 
doutrinadores consideram o dispositivo elencado inconstitucional, e a 
letra ―D‖, pois do texto da assertiva foi retirada a palavra ―também”. 
 
Contrarrazões: a assertiva da letra ―B‖ é cópia literal do texto 
contido no inciso I do artigo 156 do Código de Processo Penal, não 
existindo ressalvas à sua aplicação. A doutrina convergente ou 
divergente do conteúdo da assertiva não integra o programa de 
matérias previsto no Edital DRH/CRS Nº 03/2021, devendo a 
questão ser respondida nos limites do Código de Processo Penal 
(CPP) - Decreto-lei nº 3.689/1941. 
 
Quanto à assertiva da letra ―D‖ é cópia do texto normativo contido no 
artigo 157 do Código de Processo Penal e seu respectivo §1º, e a 
supressão do termo ―também‖ não modifica seu sentido.  

4ª QUESTÃO – Com base na Lei n. 13.869/2019 que dispõe 
sobre os crimes de abuso de autoridade, marque a alternativa 
INCORRETA:  
A .( ) A Lei n. 13.869, de 15/09/2019, define os crimes de abuso 
de autoridade cometidos por agente público, servidor ou não, 
que, mesmo fora do exercício de suas funções, abuse de poder 
que lhe tenha sido atribuído.  

RECURSOS 
INDEFERIDOS 

Gabarito Oficial: letra ―A‖ 
 
Pedido e razões: anulação da questão, sob alegação de que a 
assertiva da letra ―A‖ está errada, pois, é unânime na doutrina o 
entendimento de que o crime de abuso de autoridade pode ser 
praticado por agente público, mesmo fora do exercício de suas 
funções, e que o texto ―mesmo fora do exercício de suas funções‖ é 
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B .( ) A divergência na interpretação de lei ou na avaliação de 
fatos e provas não configura abuso de autoridade previsto na 
Lei n. 13.869/2019.  
C .( ) Os crimes previstos na Lei n. 13.869/2019 são de ação 
penal pública incondicionada.  
D .( ) São efeitos da condenação na Lei n. 13.869/2019 a perda 
do cargo, do mandato ou da função pública. 

sinônimo ―a pretexto de exercê-las‖ previsto na lei, e ainda que a 
assertiva da letra ―D‖ também está incorreta pois os efeitos da 
condenação previstos no inciso III do art. 4º, são condicionados à 
ocorrência de reincidência em crime de abuso de autoridade e não 
são automáticos, devendo ser declarados motivadamente na 
sentença. 
 
Contrarrazões: o art. 1º da lei 13.869/2019 é explicito em afirmar 
que o crime de abuso de autoridade, cometido por agente público, 
servidor ou não, deve ocorrer no exercício de suas funções ou a 
pretexto de exercê-las. Ao constar na assertiva que o abuso de 
autoridade pode ser praticado mesmo fora do exercício de suas 
funções e sem contemplar que seja a pretexto de exercê-las, a 
assertiva se torna incorreta pois afasta a vinculação funcional 
obrigatória por lei. Não há qualquer fundamento que permita concluir 
que fora das funções seja sinônimo de a pretexto de exercê-las. 
 
Quanto à assertiva da letra ―D‖ é o texto do art. 4º e respectivo inc. III 
da lei, e fato de não citar na assertiva as condicionantes descritas no 
parágrafo único do mesmo artigo não os descaracterizam como 
efeitos. 

6ª QUESTÃO – Josefina, cansada de seu casamento, decide 
por iniciar um relacionamento extraconjugal, tendo gerado um 
filho, fruto desse relacionamento. Após dar à luz, pretendendo 
esconder sua desonra, decidiu abandonar o recém-nascido em 
uma lixeira, vindo a criança ser encontrada, ainda com vida, por 
um gari, quando da coleta do lixo. Com base no Código Penal e 
considerando a situação hipotética, é CORRETO afirmar: 
A .( ) Josefina responderá pelo crime de perigo para a vida ou 
saúde de outrem, uma vez que a criança foi resgatada com 
vida. 
B .( ) Josefina responderá pelo crime de abandono de incapaz. 
C .( ) Josefina responderá pelo crime de abandono de recém-
nascido. 
D .( ) Josefina responderá pelo crime de maus-tratos, uma vez 
que expôs a perigo a vida ou a saúde de pessoa sob sua 
autoridade. 

RECURSOS 
INDEFERIDOS 

Gabarito Oficial: letra ―C‖. 
 
Pedido e razões: anulação da questão, sob argumento de que a 
assertiva da letra ―C‖, apontada como a resposta para a questão 
deveria apresentar em seu corpo todo o texto normativo do caput do 
art. 134 do Código Penal (CP), uma vez que a supressão do termo 
exposição na assertiva da letra ―C‖ mudaria o nome do tipo penal, 
pois no ordenamento jurídico brasileiro não existe o crime de 
abandono de recém-nascido e sim o crime de exposição ou 
abandono de recém-nascido, tornando assim a assertiva incorreta, 
uma vez que não seria suficiente para configurar o crime de 
―Exposição ou abandono de recém-nascido‖. Alegam também que a 
ação do crime do art. 134 CP de abandonar recém-nascido só se 
configura se estiver ligado ao motivo de ocultar desonra própria. 
 
Contrarrazões: o fato praticado por Josefina, personagem do caso 
hipotético, se amolda ao tipo penal do artigo 134 do CP, em seu 
verbo abandonar. Mesmo o artigo 134 do CP sendo um crime de 
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ação múltipla, o comportamento nuclear praticado pela personagem 
foi o de abandonar recém-nascido, desta forma, não houve a criação 
de novo tipo penal por parte da assertiva da letra ―C‖ e sim a 
especificação do caso hipotético do enunciado ao fato típico da 
assertiva da letra ―C‖. O tipo incriminador do artigo 134 do CP se 
encontra bem caracterizado pela assertiva correta, a descrição de 
uma das ações do tipo penal, que no caso em concreto da assertiva 
foi de abandonar, não invalidando o “nomen juris” dado pelo 
legislador ao delito. O enunciado da questão apresenta todos os 
elementos tipificados no artigo 134 do CP para configurar o crime de 
abandono de recém-nascido, incluindo a motivação do abandono do 
recém-nascido que seria ―esconder sua desonra (grifo nosso) de 
ter dado à luz a uma criança fruto de um relacionamento 
extraconjugal‖.  

8ª QUESTÃO – Em relação aos crimes militares, assinale a 
alternativa INCORRETA, com base no Código Penal Militar: 
A .( ) Considera-se crime de organização de grupo para a 
prática de violência, a reunião de dois ou mais militares, com 
armamento ou material bélico, de propriedade militar, praticando 
violência à pessoa ou à coisa pública ou particular em lugar 
sujeito ou não à administração militar. 
B .( ) Considera-se como omissão de lealdade militar, o fato do 
militar deixar de levar ao conhecimento do superior o motim ou 
revolta de cuja preparação teve notícia, ou, estando presente ao 
ato criminoso, não usar de todos os meios ao seu alcance para 
impedi-lo. 
C .( ) A revolta é um crime militar em que o sujeito ativo é o 
militar, e o que diferencia do motim é o fato dos agentes, 
quando da prática do delito, estarem armados. 
D .( ) Considera-se crime de motim a reunião de militares, 
armados, agindo contra a ordem recebida de superior, ou 
negando-se a cumpri-la. 

 
 
 
 
 
 
 

RECURSOS 
INDEFERIDOS 

 
 
 
 
 
 
 

Gabarito Oficial: letra ―D‖. 
 
Pedido e razões: anulação da questão, posto que em todas as 
assertivas foram suprimidas a palavra ―assemelhado‖ e/ou 
―assemelhados‖, desta forma deixando todas as assertivas 
incorretas, o que não permitiria responder à questão, uma vez que a 
omissão da palavra nas assertivas altera o contexto das alternativas 
deixando-as sem coerência com os artigos do Código Penal Militar 
 
Contrarrazões: de acordo com os artigos 149, 150 e 151 todos do 

Código Penal Militar (CPM), as assertivas das letras ―A‖, ―B‖ e ―C‖ 

são transcrições da lei. A supressão das palavras “assemelhado” e 

“assemelhados” não modificam o sentido dos excertos normativos. 

Já no que tange à assertiva da letra ―D‖, a inclusão da palavra 

“armado” modifica o tipo penal do crime de Motim para o crime de 

Revolta, tornando a alternativa incorreta.  

17ª QUESTÃO – Considerando o conteúdo da Resolução n. 
4.745/2018 – CG, que trata dos Procedimentos operacionais 
para lavratura do Termo Circunstanciado de Ocorrências (TCO) 
pela Polícia Militar de Minas Gerais, em resumo, são 
procedimentos a serem adotados pelo policial militar 
responsável pelo registro do REDS-TC: 
I) Confeccionar o REDS-TC no local da ocorrência (se o REDS-

RECURSOS 
INDEFERIDOS 

Gabarito Oficial: letra ―B‖. 
 
Pedidos e razões: anulação da questão alegando, em síntese, que 
a questão não possui resposta correta, pois há contradição entre as 
normas invocadas havendo confusão entre as assertivas, o que 
invalidaria o gabarito; solicitam também alteração do gabarito, 
modificando o gabarito oficial para a letra ―A‖, por haver contradição 
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TC for confeccionado em ponto de apoio ou Unidade/Fração a 
guarnição deve deslocar com as partes); 
II) Colher declarações dos envolvidos; 
III) Colher assinatura da vítima no Termo de Manifestação da 
Vítima (Representação /Cientificação), em caso de ação penal 
pública condicionada à representação ou ação privada; 
IV) Colher assinatura do autor no Termo de Compromisso de 
comparecer em juízo; 
V) Liberar partes envolvidas. 
Analisando as assertivas acima é CORRETO dizer que: 
A. ( ) Apenas uma das assertivas acima é falsa. 
B. ( ) Todas as assertivas acima são verdadeiras. 
C. ( ) Duas das assertivas acima são falsas. 
D. ( ) Três das assertivas acima são falsas. 

entre as normas invocadas. 
 
Contrarrazões: a leitura e interpretação da Resolução nº 4.745/2018 
deve ser feita com os acréscimos da Resolução nº 4.895, de 13 de 
abril de 2020. Nestes termos, considerando o conteúdo integral da 
norma, as assertivas I, II, III, IV e V estão efetivamente corretas pois 
são respectivamente transcrições literais dos itens 5.7, 5.4, 5.5, 5.6 e 
5.10 do POP 1.9.0.016, e estão ancoradas nos incisos IV, V, VI, VII e 
X do art. 6º da Resolução nº 4.745/2018.  
 
O inc. IV versa sobre o local de confecção do REDS-TC permitindo a 
confecção no local do fato ou em outro pré-definido, caso este em 
que deslocará com os envolvidos; o inc. V trata da coleta de 
declarações dos envolvidos, entendida como forma genérica de se 
referir à declarações ou depoimentos; o Inc. VI cuida da 
representação da vítima e prazo para tal em casos de ação penal 
pública condicionada e ação penal privada; o inc. VII versa sobre o 
compromisso do autor de comparecer em juízo; e o inc. X trata da 
liberação das partes.  
 
Desta feita, apesar dos incisos do art. 6º apresentarem volume maior 
de informações, em nenhum momento são contrários às disposições 
do POP 1.9.0.016 transcritas nas assertivas da questão atacada. 

18ª QUESTÃO – Considerando o conteúdo da Instrução 
Conjunta de Corregedorias n. 02/2014 (ICCPM/BM n. 02/14), 
que estabelece padronização sobre as atividades de Polícia 
Judiciária Militar no âmbito da PMMG e CBMMG, marque a 
alternativa INCORRETA:  
A. ( ) A Guarnição PM responsável pelo registro de boletins de 
ocorrência relativo a crime militar deve após a liberação do local 
de crime pela perícia técnica, se necessário, arrecadar os 
instrumentos da infração e/ou objetos que tenham relação como 
fato e encaminhá-los às autoridades policiais competentes.  
B. ( ) A Guarnição PM ou o militar autor ou envolvido na prática 
de crime militar deve socorrer a vítima, com sua remoção 
segura à unidade de saúde mais próxima, o que pode ser 
realizado por unidades especializadas de socorro, se essa 
situação não representar iminente risco de morte.  
C. ( ) A guarnição PM responsável pelo registro de boletim de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECURSOS 
INDEFERIDOS 

Gabarito Oficial: letra ―C‖. 
 
Pedidos e razões: anulação da questão, posto que possui 2 
alternativas incorretas vez que, além da alternativa C considerada 
pelo gabarito, a alternativa A também estaria incorreta por conter a 
palavra ―como‖ ao invés da expressão ―com o‖, o que teria, em tese, 
alterado o sentido da alternativa. Alega que a modificação do termo 
gerou um ―erro no direito, principalmente, no nosso Direito Penal‖ 
conforme expressado. 
 
Contrarrazões: A alternativa A faz uma menção às condutas que 
deverão ser adotadas pelas guarnições PM/BM responsáveis pelos 
registros e que estejam no local do fato e que estariam dispostas na 
ICCPM/BM n. 02/14 em art. 19, Inc. V. Apesar do alegado pelo 
recorrente, a palavra ―como‖ não alterou qualquer pressuposto de 
direito que impedisse a interpretativa da conduta correta contida na 
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ocorrência relativo a crime militar deve isolar, preservar, vigiar e 
controlar o acesso ao local de crime e seus vestígios, devendo 
manter o local preservado apenas até a chegada dos peritos, a 
partir de quando a cobertura policial até a conclusão dos 
trabalhos periciais passa a ser de responsabilidade exclusiva da 
Polícia Civil. D. ( ) A Guarnição PM ou o militar autor ou 
envolvido na prática de crime militar deve comunicar 
imediatamente o fato ao Oficial de serviço e ao Comandante da 
Unidade. 

assertiva, permanecendo o entendimento de que a arrecadação dos 
objetos na cena do crime, sempre que necessário, é realizado pela 
guarnição que registra o fato, não havendo transcrição literal dos 
dispositivos legais para o texto da prova, mas apenas a descrição de 
condutas que devem ser interpretadas e, portanto, a assertiva se 
encontra correta. Em termos práticos, houve apenas uma junção do 
―com‖ com o ―o‖ na impressão da prova, permitindo a identificação e 
interpretação do conteúdo sem prejuízo aos candidatos. 
 

20ª QUESTÃO – Considerando o conteúdo da Lei n. 
5.301/1969, que contém o Estatuto dos Militares do Estado de 
Minas Gerais, marque a alternativa INCORRETA:  
A. ( ) O Sargento movimentado por conveniência da disciplina, 
para uma cidade que fica a 500km de sua antiga sede, entrará 
em trânsito após ter cumprido a punição imposta, fazendo jus a 
15 (quinze) dias de trânsito e instalação.  
B. ( ) O militar tem direito de gozar, por ano, vinte e cinco dias 
úteis de férias, que constituem dispensas totais do serviço. O 
Comandante de UEOp, autoridade competente para concede-
las aos militares sob seu comando, quem deve organizar um 
plano de férias anuais tendo em vista o interesse do serviço e a 
obrigatoriedade de sua concessão a todos os militares que a 
elas tenham direito.  
C. ( ) Serão concedidas dispensas do serviço de 8 (oito) dias ao 
militar por motivo de núpcias ou quando ocorrer falecimento de 
seus pais, filhos, irmãos, esposa e sogros. As dispensas do 
serviço não prejudicarão o direito às férias, podendo estas ser 
concedidas em prorrogação àquelas.  
D. ( ) A movimentação de praças tem por finalidades completar 
ou nivelar os efetivos dos Corpos de Tropa, Estabelecimentos, 
Serviços e Destacamentos, promover o desenvolvimento da 
instrução, atender aos interesses do serviço e beneficiar a 
saúde da praça. Para atender a tais prescrições as 
movimentações podem se dar por necessidade do serviço, 
conveniência da disciplina ou interesse próprio 

RECURSOS 
INDEFERIDOS 

Gabarito Oficial: letra ―A‖. 
 
Pedidos e razões: anulação da questão sob argumento de que 
possui 2 alternativas incorretas, uma vez que, além da alternativa A 
considerada pelo gabarito, a alternativa D também estaria incorreta 
por não citar a segunda parte do art. 174, inciso IV – beneficiar a 
saúde da praça ou de pessoa de sua família,  afirmando que o 
intuito da questão seria citar todas as finalidades descritas no retro 
mencionado artigo, e ainda que no Inciso II – promover o 
desenvolvimento da instrução, através da matrícula em escolas e 
cursos de formação ou de aperfeiçoamento, a parte destacada 
não fora citada, e a sua supressão não prejudicou a interpretação da 
questão. 
 
Contrarrazões: a alternativa D faz uma mescla dos artigos 174 e 
175 da Lei Estadual 5.301/69. Conforme apontado pelo próprio 
recorrente, a supressão de parte dos textos legais não prejudica a 
interpretação da alternativa, contraditando a argumentação de que a 
alternativa se torna falsa quando não citou parte do texto do art. 174, 
Inciso IV. A questão não faz menção literal ao dispositivo legal, 
entretanto, todos os conceitos abarcados na alternativa estão 
previstos nos respectivos artigos sendo, portanto, verdadeiros, e 
desta feita, a alternativa está correta. 

23ª QUESTÃO – Acerca dos vários indicadores de desempenho 
contemplados pela Gestão do Desempenho Operacional, 
conforme Diretriz N. 8.002.2/2020-CG, relacione a segunda 
coluna de acordo com a primeira:  

RECURSOS 
INDEFERIDOS 

Gabarito Oficial: letra ―A‖. 
 
Pedidos e razões: anulação da questão, posto que a finalidade 
descrita no item 5 da questão 23 não encontra respaldo na Diretriz 
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1) O indicador tem por finalidade verificar a repressão 
qualificada da violência por meio das operações policiais de 
Batida Policial (Y-07.001), Incursão em ZQC (Y-07.003), Cerco, 
Bloqueio e Interceptação (Y-07.004) e Ocupação de Pontos 
Críticos – ZQC (Y07.005).  
2) O indicador tem por finalidade verificar as atividades de 
resposta à sociedade, em especial aos crimes violentos que 
mais incomodam a população de Minas Gerais, através da 
busca constante de prisão dos autores de tais crimes.  
3) O indicador tem por finalidade verificar a diminuição das 
ocorrências com uso de armas de fogo em razão das 
apreensões de armas de fogo.  
4) O indicador tem por finalidade verificar a diminuição das 
ocorrências de furto (tentado e consumado).  
5) O indicador tem por finalidade verificar a taxa de crimes 
violentos por 100.000 habitantes.  
 
( ) Taxa de Crimes Violentos (TCV)  
( ) Índice de Apreensão de armas de Fogo (IAF)  
( ) Taxa de Reação Imediata aos Crimes Violentos (TRI)  
( ) Repressão Qualificada da Violência (RQV)  
( ) Taxa Qualificada de furtos (TQF)  
 
Marque a alternativa que contém a sequência CORRETA de 
respostas, na ordem de cima para baixo. 
A. ( ) 5, 3, 2, 1, 4.  
B. ( ) 5, 2, 4, 1, 3.  
C. ( ) 1, 3, 2, 5, 4.  
D. ( ) 1, 4, 3, 5, 2. 

Nº 8.002.2/2020 e assim impossibilita que seja selecionada qualquer 
resposta correta, sendo necessário lançar mão da GDO, 
especificamente na letra ―a‖ do item 4.1 que trata dos Indicadores 
Finalísticos, e ao comparar a GDO com o item 5 da questão 
recorrida é possível verificar a irregularidade da questão, destacando 
que os termos índice e taxa não se confundem e não são sinônimos, 
a Diretriz Nº 8.002.2/2020-CG não conceitua o termo ÍNDICE e 
tampouco TAXA, assim, para facilitar minimamente o entendimento, 
é necessário observar os conceitos fixados na revogada Diretriz Nº 
3.01.012016-CG, que regulava o emprego Operacional de Polícia 
Militar de Minas Gerais (DGEOp).  
 
Contrarrazões: de fato, a Diretriz Nº 8.002.2/2020-CG cita no item 
4.1 – Letra A, que a Taxa de Crimes Violentos (TCV) tem por 
finalidade verificar o índice de crimes violentos por 100.000 
habitantes. Já no Anexo B – Fichas técnicas dos Indicadores 
gerenciados pela GDO do mesmo dispositivo, a descrição da Taxa 
de Crimes Violentos (TCV) traz: ―O indicador tem por finalidade 
verificar a taxa de crimes violentos por 100.000 habitantes‖. Inclusive 
com o detalhamento de unidade de medida TAXA, bem como a 
fórmula de cálculo do indicador, observando-se assim que duas 
unidades de medidas estão presentes no Indicador de Taxa de 
Crimes Violentos. 
Os conceitos das unidades de medida em discussão não estão 
previstos na Diretriz Nº 8.002.2/2020-CG, que apenas as utiliza para 
mensurar a TCV e outros indicadores, e tais conceitos não são 
necessários para a resolução da questão. 

Não há que se recorrer à normas revogadas e não previstas no 
Edital para efeitos de resolução da questão. 
O enunciado da questão não exigiu conceituação de unidades 
métricas, apenas a correlação entre o indicador e a natureza criminal 
mensurada por ele, e a natureza ―crimes violentos‖ só aparece uma 
vez em cada coluna, o que por si só, já possibilitaria a identificação 
da correspondência correta.  

26ª QUESTÃO – Considerando os procedimentos básicos do 
Procedimento Operacional Padrão (POP n. 1.3.0.010) de 
Posicionamento de viaturas e seus integrantes no Atendimento 
de Ocorrências e Operações Policiais de Resposta, com base 
na Instrução n. 3.03.22/2017- CG, marque a alternativa 

RECURSOS 
INDEFERIDOS 

Gabarito Oficial: letra ―B‖. 
 
Pedidos e razões: anulação da questão alegando, em síntese, que 
há conflito no que se pede no enunciado, referenciando ao 
Procedimento Operacional Padrão (POP n. 1.3.0.010) e ao mesmo 
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CORRETA:  
A. ( ) Posicionar a viatura, com a parte frontal direcionada no 
sentido da via, num ângulo aproximado entre 45º a 90º em 
relação à guia da calçada.  
B. ( ) Avaliar a conveniência de se postar de maneira ostensiva, 
de acordo com a ocorrência, o tipo de operação e o resultado 
pretendido.  
C. ( ) Trancar a viatura nos casos em que toda Guarnição 
precisar se afastar do veículo policial militar, colocando os 
armamentos e munições em compartimento fechado da viatura, 
coberto das vistas de transeuntes.  
D. ( ) Desembarcar da viatura e deslocar pelo menos um dos 
integrantes da Guarnição, em regra, para atendimento de 
ocorrência e/ou Operações de Resposta, enquanto que o 
motorista deverá permanecer na viatura. 

tempo com base na Instrução n. 3.03.22/2017- CG, no que tange a 
algumas palavras com sentido contrário da questão em relação aos 
documentos normativos, pois a assertiva traz ―de acordo com a 
ocorrência, o tipo de operação...‖, ao passo que o texto da instrução 
traz ―de acordo com a finalidade da operação...‖. 
 
Contrarrazões: A Instrução n. 3.03.22/2017- CG dispõe sobre o 
posicionamento de viaturas e dos policiais militares integrantes da 
guarnição, define o posicionamento de viaturas em relação a três 
situações, dentre elas ―Atendimento de Ocorrências e Operações 
Policiais de Resposta‖. Nesse caso, ―as viaturas deverão ser 
posicionadas em observância aos aspectos de segurança da equipe 
policial militar, avaliando-se a conveniência em se postar de maneira 
ostensiva, de acordo com a finalidade da operação e resultado 
pretendido‖. A alternativa correta traz com clareza a orientação 
quanto à avaliação da conveniência de se postar de maneira 
ostensiva, de acordo com a ocorrência, o tipo de operação e o 
resultado esperado. Não há que se falar em palavras com sentido 
contrário da assertiva correta, letra ―B‖, em relação ao texto da 
Instrução n. 3.03.22/2017- CG. 

37ª QUESTÃO – Leia o texto a seguir referente a uma 
verbalização entre o policial militar e o abordado que se 
encontra no interior de um carro:  
―— Atenção motorista, aqui é a Polícia!  
―— Desligue o veículo!‖  
―— Abaixe os vidros!‖  
―— Ocupantes do veículo, ponham as mãos para fora!  
―— Motorista, desça do carro e coloque as mãos sobre a testa!‖  
―— Com a mão esquerda, abra a porta traseira do seu veículo! 
‖(as portas permanecem abertas).  
―— Fique ajoelhado!‖(ou deitado)  
―— Motorista, quantas pessoas estão no veículo?‖  
Em relação ao Manual Técnico Profissional Nº 3.04.04/2020 
(Abordagem a Veiculo), no que se refere aos procedimentos 
para a tática de posicionamento diagonal, onde é sugerido a 
verbalização para o desembarque do abordado, marque a 
alternativa CORRETA:  
A. ( ) A verbalização do policial está errada, pois se esqueceu 
de mandar o condutor retirar as chaves da ignição e colocá-las 

RECURSOS 
INDEFERIDOS 

Gabarito Oficial: letra ―D‖. 
 
Pedidos e razões: anulação da questão alegando, em síntese, que 
o Manual Técnico Profissional traz um conflito no que se refere aos 
procedimentos para a tática de posicionamento diagonal a veículos, 
mais especificamente onde é sugerido a verbalização para o 
desembarque do abordado. A controvérsia está no fato de que a 
norma trata tal verbalização apenas como sugestão, e desta forma 
os militares durante uma abordagem poderiam adotar outra 
verbalização, desde que os objetivos propostos pela Tática de 
Procedimento Diagonal fossem alcançados. 
 
Contrarrazões: a questão 37 tinha como propósito avaliar o 
conhecimento do candidato sobre os procedimentos operacionais 
dos militares em relação à tática de posicionamento diagonal na 
abordagem a veículos, sendo que o policial militar necessariamente 
teria que utilizar-se de técnicas de verbalização para 
orientar/direcionar uma série de ações/movimentos dos suspeitos, 
desde o desembarque até o direcionamento para o lugar que os 
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no teto do veículo.  
B. ( ) A verbalização do policial está errada, pois não há 
previsão do próprio condutor abrir a porta traseira do seu 
veículo.  
C. ( ) A verbalização do policial está errada, pois se esqueceu 
de dizer: "caminhe, lentamente, em minha direção!".  
D. ( ) A verbalização do policial está errada, pois se esqueceu 
de dizer: "vá para a calçada!". 

ocupantes do veículo seriam abordados. 
O direcionamento dos abordados para a calçada, ou sugestivamente 
para a parede, muros, atrás do veículo ou outro local seguro, está 
dentro dos princípios do pensamento tático, mapeando o local da 
intervenção em função da avaliação de riscos. Neste sentido o MTP 
4, apresenta uma ordem cronológica coesa e lógica dos passos da 
verbalização e, no enunciado da questão foi suprimido o momento 
em que o policial deveria verbalizar com os abordados ―Vá para a 
calçada!‖,  
O uso da palavra ―sugerido‖ trata-se de uma orientação/ 
direcionamento da verbalização policial no que tange às variáveis de 
ambientes e/ou locais das abordagens, assim como também em 
relação ao comportamento dos abordados. Na situação em tela, a 
questão 37 não apresenta nenhuma variável que exigisse outra 
ação/intervenção do policial, senão, a prevista no aludido Manual. 
Observa-se que o manual, além da palavra sugere-se, também 
apresenta as palavras: ―recomenda-se‖ e ―orienta-se‖, para que os 
policiais possam se adaptar, em casos excepcionais diversos aos 
padrões comuns das abordagens policiais. 
Desta forma, analisando os procedimentos operacionais descritos no 
enunciado da questão, fica claro existir uma lacuna entre os 
direcionamentos, onde o candidato teria que sinalizar a alternativa 
―D‖ como alternativa correta, pois o policial esqueceu de verbalizar 
―vá para a calçada‖. 
Destaque-se ainda que por se tratar de questão objetiva, o próprio 
comando da questão já indicava que a alternativa a ser marcada 
seria a resposta correta de acordo com a verbalização que é 
sugerida. 

 

Belo Horizonte, 20 de agosto de 2021. 

 

CLAUDIO APARECIDO DA SILVA, TEN CEL PM 
CHEFE DO CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 
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