
   

 

 

 

 

Nota técnica 05/2016-CRS - Concurso n. 1116 – CEGESP/2017. 

        - Concurso n. 1216 – CESP/2017. 

 
Visando melhor compreensão das questões recorridas pelos candidatos do curso de 

especialização em gestão estratégica de segurança pública da polícia militar para o ano de 2017 (CEGESP/2017) – 

edital DRH/CRS N. 11/2016 e do curso de especialização em segurança pública da polícia militar para o ano de 2017 

(CESP/2017) – edital DRH/CRS N. 12/2016. Apresentamos o embasamento legal para as questões das provas, 

conforme quadro abaixo: 

 

CEGESP/2017 

QUESTÃO 
RESPOSTA 
CORRETA 

JUSTIFICATIVA 
EMBASAMENTO LEGAL 

 
7ª QUESTÃO – Os crimes de que trata o Decreto-Lei n. 1.001, de 21/10/1969 (Código 

Penal Militar - CPM), quando definidos de modo diverso na lei penal comum, ou nela não 
previstos, são considerados propriamente militares (art. 9º, I, CPM). A partir desse 
parâmetro, marque a alternativa CORRETA:  
 
A. (     ) É admissível a modalidade culposa do crime militar de dano (art. 266 do 

CPM), desde que a destruição incida sobre qualquer patrimônio militar. 
B. (     ) O crime militar de furto de uso (art. 241 do CPM) foi revogado pelo art. 5º da 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.  
C. (     ) O militar que deixa de desempenhar uma missão que lhe foi confiada pratica 

o crime militar de descumprimento de missão (art. 196 do CPM), não se 
exigindo, para tal, uma abstenção expressa do agente, mas tácita, e, 
portanto, é incabível sua consumação na modalidade culposa.  

D. (     ) Atualmente, o tipo penal de atentado violento ao pudor (art. 233 do CPM) é 
propriamente militar. 

 

 

D 

 

 

Com o advento da Lei 12.015/09, o art. 214 do 

Código Penal Brasileiro (CPB) foi 

expressamente revogado, restando apenas 

sua previsão no Código Penal Militar (CPM) 

em seu art. 233. 

 

     
   DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 
CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 



 
 
9ª QUESTÃO – Sobre os crimes contra a Administração Militar, previstos no Decreto-Lei 

n. 1.001, de 21/10/1969 (Código Penal Militar - CPM), marque a alternativa CORRETA: 

A. (     )       O crime militar de peculato (art. 303 do CPM) pode se configurar pela 
apropriação, pelo desvio ou pelo furto de valor ou bem móvel, sendo, em 
alguns casos, ainda, possível a sua configuração em relação a bens móveis 
particulares e, em determinadas situações, admitida a modalidade culposa. 

B. (     )      O Oficial QOS, médico do NAIS, que atesta falsamente a condição de apto 
para curso de um militar candidato ao CESP, quando esse não reúne 
condições fisiológicas para tal, incorre no crime militar de falsidade 
ideológica (art. 312 do CPM). 

C. (     )      O militar da Seção de Emprego Operacional da Unidade (P/3) que revela a 
colegas detalhes sobre o planejamento de uma operação reservada de 
combate ao tráfico de drogas incorre no crime militar de corrupção ativa (art. 
309 do CPM). 

D. (     )       Para a configuração do crime militar de inobservância de lei, regulamento 
ou instrução (Art. 324 do CPM), é necessário que a abstenção seja 
realizada contra ato previsto em lei, regulamento ou instrução e que a 
conduta dê causa direta à prática de ato prejudicial à administração militar, 
não sendo, contudo, preciso que tal atitude ocorra no exercício de função. 
 

A 

A conduta da Oficial QOS mencionada se 

amolda ao disposto no art 314 do CPM: 

“Certidão ou atestado ideológicamente 

falso Art. 314. Atestar ou certificar falsamente, 

em razão de função, ou profissão, fato ou 

circunstância que habilite alguém a obter 

cargo, posto ou função, ou isenção de ônus ou 

de serviço, ou qualquer outra vantagem, 

desde que o fato atente contra a 

administração ou serviço militar. 

 

 
 
11ª QUESTÃO – Nos termos da Lei n. 14.310/2002 – Código de Ética e Disciplina dos 

Militares do Estado de Minas Gerais – EMEMG marque a alternativa CORRETA:  
 

A. (     ) Mauro, Cap PM  

Chefe CRS6/InformatizaçãoA competência para aplicar sanção disciplinar, 

no âmbito da respectiva IME, é atribuição inerente ao grau hierárquico e não 
ao cargo.  

B. (     ) A anulação da punição consiste em tornar totalmente sem efeito o ato punitivo, 
desde seu lançamento, sem a necessidade de ouvir o Conselho de Ética e 
Disciplina da Unidade.  

C. (     ) Recompensas são prêmios concedidos aos militares em razão de atos 
meritórios, serviços relevantes, mesmo com a existência de sanções 
disciplinares. 

D. (     ) A demissão pune determinada transgressão ou decorre da incorrigibilidade do 
transgressor contumaz, cujo histórico e somatório de sanções indiquem sua 
inadaptabilidade ou incompatibilidade ao regime disciplinar da Instituição.  

 

 

 

D 

O recurso não encontra respaldo em face do 
disposto no art. 50 do CEDM, não podendo 
ser utilizada como argumentação uma 
situação de avaliação acerca da conduta do 
militar que poderá receber uma recompensa, 
como uma das razões para sua concessão. 



28ª QUESTÃO - Em qualquer nível de intervenção do policial militar, o mesmo deverá 

adotar os seguintes procedimentos:  

I - Autoidentificação: demonstrar clareza, falando nome e posto ou graduação. Atitude 
que reforça os valores institucionais da ética, transparência, representatividade 
institucional e disciplina. O policial militar deve saber que sua identidade deve ser 
pública diante da função revestida pelo Estado. 

II - Tratamento respeitoso para com as pessoas: tratar os abordados com respeito, 
cordialidade, urbanidade, solicitude e dignidade. 

III - Relacionamento adequado com a imprensa: observado o princípio de publicidade, 
caberá ao policial militar repassar informações à imprensa quando solicitado, desde 
que, não comprometa o andamento da ocorrência. 

IV - Esclarecimentos sobre o motivo de uma abordagem: esclarecer às partes 
interessadas sobre a motivação e o desdobramento da ação policial, a qual se 
submete o abordado. Com essa medida, fortalecerá o respeito, a cortesia e a 
credibilidade no trabalho da Polícia Militar. 

 
Após análise das afirmativas acima e de acordo com o Manual Técnico-Profissional n. 
3.04.02/2013-CG, podemos afirmar:  
A. (      ) I, II e IV são verdadeiras. 
B. (      ) I e III são falsas. 
C. (      ) III, IV são falsas. 
D. (      ) I, III e IV são verdadeiras. 

A 

 

É importante saber que, em qualquer nível de 
intervenção, o policial militar deverá adotar os 
seguintes procedimentos: 

a) autoidenticação: demonstrar clareza, 
falando nome e posto ou graduação. Atitude 
que reforça os valores institucionais da 
ética,transparência, representatividade 
institucional e disciplina. O policial militar deve 
saber que sua identidade deve ser pública 
diante da função revestida pelo Estado; 
 

b) tratamento respeitoso para com as 
pessoas: tratar os abordados com respeito, 
cordialidade, urbanidade, solicitude e 
dignidade. 
 
c) esclarecimentos sobre o motivo de uma 
abordagem: esclarecer às partes 
interessadas sobre a motivação e o 
desdobramento da ação policial, a qual se 
submete o abordado. Com essa medida, 
fortalecerá o respeito, a cortesia e a 
credibilidade no trabalho da Polícia Militar. 
 
d) relacionamento adequado com a 
imprensa: é responsabilidade do policial 
militar preservar a pessoa quanto à veiculação 
de sua imagem, quando estiver sob sua 
custódia. 
 
Deste modo verifica-se que o constante para o 
item relacionamento com a imprensa 
prescreve a preservação da pessoa 
custodiada e não o repasse de dados à 
imprensa. 
 
 
 
 
 
 



29ª QUESTÃO – Sobre as prerrogativas de função tratadas no Manual Técnico-

Profissional n. 3.04.02/2013-CG, marque a alternativa CORRETA: 

  

A.(     ) Advogado: tem as mesmas garantias e prerrogativas funcionais do Juiz e 

Promotor de Justiça durante as audiências em que estiver militando, sendo 

que o policial militar só poderá prendê-lo em caso de crime inafiançável ou 

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

prerrogativas, devendo o policial militar prendê-lo, registrar o Boletim de 

Ocorrência (BO/REDS), e encaminhá-lo à Polícia Judiciária Competente.  

B.(     ) Prefeitos: 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, prender o prefeito e registrar o Boletim de 

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

(Polícia Civil), para possíveis providências. 

C.(     ) Secretários de Estado: enquanto não sobrevier sentença condenatória, 

nos crimes comuns, os Secretários de Estado não estarão sujeitos à prisão 

(art. 92, § 3º, da CE/89). O policial militar irá liberar o Secretário de Estado 

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

Polícia Judiciária Estadual (Polícia Civil), para possíveis providências. 

D.(     ) Vereadores: se o delito praticado pelo vereador não tiver vínculo político com 

sua função, mas for dentro da sua circunscrição, o policial militar não poderá 

prendê-lo, devendo registrar o Boletim de Ocorrência (BO/REDS), 

encaminhando-o à Polícia Judiciária Estadual (Polícia Civil) que cientificará, 

imediatamente, o Presidente da Câmara Municipal, a qual o vereador 

cumpre o seu mandato. 

B 

Caderno doutrinário n. 2 que assim assevera: 

 

5.1.1 Membros do Poder Executivo 

 

a) Presidente da República: 

b) Ministros de Estado: 

c) Diplomatas: 

d) Governadores de Estado: possíveis 

providências. 

e) Secretários de Estado: 

f) Prefeitos: não possuem prerrogativas em 

relação à prisão em ]agrante no cometimento 

de delitos tendo o mesmo tratamento dos 

demais cidadãos. O policial militar deverá, 

neste caso, prender o prefeito e registrar o 

Boletim de Ocorrência (BO/REDS), 

encaminhando-os à Polícia Judiciária Estadual 

(Polícia Civil), para possíveis providências. 

  

 

 

Deste modo verifica-se que o texto da prova 

esta de acordo com o Caderno Doutrinário 

matéria constante no Edital para o presente 

concurso. 

 

 
 
 

 



CESP/2017 

QUESTÃO 
RESPOSTA 
CORRETA 

JUSTIFICATIVA 
EMBASAMENTO LEGAL 

2ª QUESTÃO – Acerca do Poder Judiciário Brasileiro, de acordo com a Constituição da 

República Federativa do Brasil (CRFB) de 1988, marque a alternativa CORRETA: 

 

A. (     ) Compete ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) processar e julgar, 

originariamente, nos crimes comuns, os Governadores dos Estados. 

B. (     ) Compete à Justiça Militar da União 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. 

C. (     ) Compete ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) processar e julgar, 

originariamente, nas infrações penais comuns, o Presidente da República. 

D. (     ) Compete a Justiça Estadual processar e julgar a disputa sobre direitos 

indígenas.  

 

A 

A alternativa “A” está realmente correta, sendo 

justo o pleito e a consequente pontuação da 

questão “A”, caso tenha sido esta a opção 

escolhida, vez que não há irregularidade na 

questão mas, sim, um equívoco na divulgação 

do gabarito preliminar. 

 

6ª QUESTÃO – Em relação à deserção prevista no Decreto-Lei n. 1.001, de 21/10/1969 

(Código Penal Militar - CPM), marque a alternativa CORRETA: 

A. (    ) Incorre na mesma pena da deserção o militar que consegue exclusão do 

serviço ativo ou situação de inatividade, criando ou simulando incapacidade. 

B. (    ) Incorre na mesma pena da deserção o militar que não se apresenta no lugar 

designado, dentro de sete dias, findo o prazo de trânsito ou férias ou deixa de 

se apresentar a autoridade competente, dentro do prazo de sete dias, 

contados daquele em que termina ou é cassada a licença ou agregação ou 

em que é declarado o estado de sítio ou de guerra. 

C. (    ) Dentre os casos assimilados à deserção (art. 188 do CPM), enquadra-se o 

militar que, estando cumprindo pena privativa de liberdade, deixa de se 

apresentar, dentro do prazo de oito dias, após fuga do recinto prisional. 

D. (    )  O crime de deserção por evasão ou fuga (art. 192 do CPM) ocorre, 

instantaneamente, quando o militar evade do poder da escolta ou de prisão 

em flagrante. 

 

 

 

 

 

A 

A alternativa “A” está realmente correta, sendo 

justo o pleito e a consequente pontuação da 

questão “A”, caso tenha sido esta a opção 

escolhida, vez que não há irregularidade na 

questão mas, sim, um equívoco na divulgação 

do gabarito preliminar. 



 

8ª QUESTÃO – Sobre os crimes militares em tempo de paz, previstos no art. 9º do 

Decreto-Lei n. 1.001, de 21/10/1969 (Código Penal Militar - CPM), marque a alternativa 

CORRETA:  

A. (     )       Um Sargento PM que, durante o serviço, aliciar uma adolescente de 17 

anos a com ele praticar atos libidinosos, somente incorrerá no crime militar 

de corrupção de menores (art. 234 do CPM), se for comprovado que a 

conduta ocorreu contra a vontade da vítima. 

B. (     )       O militar, de folga e em trajes civis, que, valendo-se de uma arma da carga 

da PMMG, subtrai dinheiro de um estabelecimento comercial, incorrerá no 

crime militar de roubo. 

C. (     )      Observada estritamente a previsão no CPM, os crimes dolosos contra a 

vida, praticados por policial militar em serviço e cometidos contra civil, 

apesar de serem da competência da justiça comum, são considerados 

delitos militares. 

D. (     )      Um Capitão PM da ativa que, dentro do Clube dos Oficiais, durante um 

evento desportivo, ofende, publicamente, um Major PM da reserva e 

desrespeita a sua condição de Oficial Superior, perante outros militares 

presentes, não incorrerá em crime militar, uma vez que a vítima é da 

reserva e o lugar do fato não está sujeito à administração militar.  

 

 

 

C 

Considerando o recurso, sob a alegação de 

que as assertivas “C” e “D” estariam corretas, 

razão não assiste ao recorrente, pois, a 

incorreção da assertiva  “D”, vez que retrata 

um crime militar próprio de desrespeito a 

superior, previsto somente no art 160 do CPM, 

em consonância ao art 9, I: 

Art. 160. Desrespeitar superior diante de outro 

militar:  

Pena - detenção, de três meses a um ano, se o fato 

não constitui crime mais grave”;  

 

“Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo 

de paz:   

I - os crimes de que trata este Código, quando 

definidos de modo diverso na lei penal comum, ou 

nela não previstos, qualquer que seja o agente, 

salvo disposição especial”;   

Dessa forma, por não prosperar a pretensão 

recursal, somos do parecer pelo 

INDEFERIMENTO, permanecendo a 

alternativa “C” como a resposta correta para a 

questão 8. 

 

 

11ª QUESTÃO – Nos termos da Lei n. 14.310/2002 – Código de Ética e Disciplina dos 

Militares do Estado de Minas Gerais – EMEMG, em relação à Disponibilidade Cautelar, 

marque a alternativa que corresponde a quem pode solicitar a disponibilidade cautelar 

ao Comandante-Geral: 

 

A. (     ) O Encarregado de Sindicância Administrativa Disciplinar (SAD).  

B. (     ) O Chefe do Estado Maior. 

C. (     ) O Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade- CEDMU. 

D. (     ) A Comissão de Processo Administrativo-Disciplinar- CPAD. 

 

 

 

 

 

C 

O recurso não encontra respaldo em face do 

disposto no art. 26 do CEDM, estando a 

questão n. 11 da prova do CESP isenta de 

erros que ensejem sua anulação. 



18ª QUESTÂO – O emprego da informática e a utilização dos equipamentos e da 

infraestrutura de Tecnologia da Informação na Polícia Militar de Minas Gerais é 

disciplinado pela Resolução n. 3.854, de 26 de maio de 2006, sendo CORRETO afirmar 

que: 

A. (     ) Em decorrência da especificidade técnica e a necessidade do serviço, as 

Unidades têm autonomia para adquirirem: impressora multifuncional, câmera 

fotográfica digital, notebook, projetor multimídia, gravador de CD e DVD. 

B. (     ) O recebimento de equipamentos, oriundos de aquisição ou doação, dispensa 

a presença de pessoa com conhecimento técnico, a considerar que as 

especificações constam no termo correspondente. 

C. (     ) Apenas os administradores de TI têm o dever de denunciar qualquer 

desrespeito aos dispositivos da Resolução n. 3.854, adotando, 

imediatamente, as providências necessárias para garantir a segurança e a 

conservação dos recursos, bem como notificando o Diretor de Tecnologia e 

Sistemas da Polícia Militar. 

D. (     ) É vedado o uso de programas de computador que não sejam destinados ao 

desempenho de suas funções; que possam ser considerados nocivos ao 

ambiente de TI, que não sejam licenciados e aqueles que não sejam 

autorizados para utilização na infraestrutura de TI da PMMG. 

ANULADA 

 

O recurso encontra respaldo em face do 

Memorando n. 233.4/2016-EMPM, de 21 de 

outubro de 2016, o que enseja a anulação da 

questão n. 18 da prova do CESP. 

26ª QUESTÃO – Observado o Manual Técnico-Profissional n. 3.04.01/2013-CG, sobre o 

quarteto do pensamento tático é correto afirmar, EXCETO: 
 
A. (     ) Área de segurança: É a área na qual a Polícia Militar têm o domínio da 

situação, não havendo, presumidamente, riscos à integridade física e à 
segurança dos envolvidos. É o espaço onde o policial militar deve, 
primeiramente, se colocar durante a intervenção, evitando se expor a perigos 
desnecessários. 

B. (     ) Área de risco: Consiste num espaço físico delimitado, no “teatro de operações”, 
onde podem existir ameaças, potenciais ou reais, que ponham em perigo a 
integridade física e a segurança dos envolvidos. É a área na qual o policial 
militar não detém o domínio da situação, por ainda não ter realizado buscas. 
São exemplos: portas, janelas, escadas, corredores, veículos, obstáculos 
físicos, escavações, uma pessoa, ou qualquer outro elemento no local de 
atuação que possa oferecer ameaça, mesmo que não imediatamente visível ou 
conhecida. 

C. (     ) Ponto de foco: Os pontos de foco são partes dentro da área de risco que 
requerem monitoramento específico e demandam imediata atenção do policial 
militar, uma vez que deles podem surgir ameaças que representem risco à 
segurança dos envolvidos. O interior de uma residência onde se encontram 
suspeitos da prática de um delito, considerando que os policiais militares já 
dominaram os arredores da edificação é um exemplo desta situação.   

D. (     ) Ponto quente: são partes do ponto de foco que possuem um maior potencial de 
se tornarem fontes reais de agressão e que, por isso, devem ser 
cautelosamente monitorados para garantir a segurança de todos os envolvidos.  
 

 

 

 

ANULADA 

 

O recurso encontra respaldo em face do 

Caderno Doutrinário 1 – Manual Técnico 

Profissional n. 3.04.01/2013, no Capitulo 4 

Pensamento Tático; 4.1 Quarteto do 

pensamento tático nas letras “b” e “c”, o que 

enseja a anulação da questão n. 26 da prova 

do CESP. 



 

37ª QUESTÃO - As forças de reação do Comando-Geral são unidades especiais 

subordinadas ao Comando de Policiamento Especializado (CPE) que desenvolvem 

ações/operações táticas e de recobrimento nas situações emergentes no campo da 

segurança pública em todo o território mineiro (DPSSP n. 3.01.01/2016-CG Diretriz 

Geral para Emprego Operacional da PMMG). Sobre estas unidades marque a alternativa 

CORRETA: 

A. (    )      A função principal do Regimento de Cavalaria Alferes Tiradentes é o 

enfrentamento da criminalidade violenta de forma suplementar a atuação 

das UEOp de área da Região Metropolitana de Belo Horizonte. 

B. (    )     Em situações de emergência, o acionamento do BOPE para atuação em 

qualquer parte do Estado poderá ser feito por meio do contato direto do 

Comandante da fração PM com o Centro Integrado de Comunicações 

Operacionais (CICOp), após análise do Comandante do CPE. 

C. (    )      O Batalhão ROTAM é unidade especializada responsável pelas operações 

mediante o emprego do policiamento com cães. 

D. (    )  O Batalhão de Polícia de Choque (BPCHQ) atua em operações específicas 

que extrapolem a capacidade de atendimento rotineiro do policiamento 

ordinário. 

 

 

B 

 

O recurso não encontra respaldo em face do 

disposto na Diretriz Geral para emprego 

Operacional da PMMG – Diretriz 3.01.01/2016 

– CG em 6.2.4.4 e 6.2.4.5 

 

Belo Horizonte, 23 de dezembro de 2016. 

 

 

(a) GRAZIELA CARPINSKI CORRÊA, MAJ PM 
RESP. P/ CHEFIA DO CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 


