
  

 

 

 

Nota Técnica 08/2017-CRS - Concurso n. 417 – EAP/2017. 

Visando melhor compreensão das questões recorridas pelos candidatos do Exame de Aptidão Profissional (EAP/2017) 1º 
TEN QOPM/QOC, QOS, QOE; 1º SGT e 3º SGT QPPM e QPE, para o ano de 2017. Edital DRH/CRS n. 04/2017, de 15 
de março de 2017, retificado pelo Ato de Retificação n. 01 de 19/05/2017. Apresentamos o embasamento legal para as 
questões das provas, conforme quadro abaixo: 
 

EAP TENENTE QOS 

QUESTÃO 
RESPOSTA 
CORRETA 

JUSTIFICATIVA 
EMBASAMENTO LEGAL 

6ª QUESTÃO – Conforme o Decreto-Lei n. 1002, de 21/10/1969, Código 
Penal Militar, marque a alternativa CORRETA em relação às pessoas sujeitas 
ao foro militar nos crimes definidos em lei contra as instituições militares ou a 
segurança nacional:  
A. (    )        Os militares em situação de atividade, exceto os assemelhados na 

mesma situação.  

B. (    )        Os oficiais e praças das Polícias e Corpos de Bombeiros,     
Militares, quando incorporados às Forças Armadas.  

C. (    )        Os funcionários civis que prestem serviço às Polícias e Corpos de 
Bombeiros.  

D. (    )        Os militares da reserva e reformados.  
 

ANULADA 

A questão formulada apresenta vício de 
origem, pois no próprio enunciado cita o 
Decreto-Lei n. 1002, de 21/10/1969, Código 
Penal Militar, sendo que o citado Decreto 
refere-se ao Código de Processo Penal Militar.   

8ª QUESTÃO – De acordo com a Diretriz Geral para Emprego Operacional 
da PMMG-DGEOp n. 3.01.01/2016-CG, em relação à Missão Institucional da 
PMMG:  
( ) Visão: sermos reconhecidos como referência na produção de segurança 
pública, contribuindo para a construção de um ambiente seguro em Minas 
Gerais.  

( ) Missão: promover segurança pública por intermédio da polícia ostensiva, 
com respeito aos direitos humanos e participação social em Minas Gerais.  

( ) Valores: representatividade, respeito, lealdade, disciplina, ética, justiça e 
hierarquia.  

( ) Objetivos estratégicos: ser uma organização pública voltada para o cidadão 
como foco principal, desenvolvendo ações que gerem valor para o usuário dos 
serviços, como a funcionalidade, qualidade, tempo de resposta, satisfação e 

C 

De acordo com Diretriz nr 03.01.01/2016-
DEGEOP, dentro do subtítulo que versa sobre 
a Missão Institucional da PMMG temos 
“Modelo Gerencial da Administração Pública”, 
“Visão”, “Missão”, “Valores” e “Objetivos 
Estratégicos”. 

     
   DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 
CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 



imagem positiva da Instituição.  
Marque a alternativa CORRETA:  

A. (    ) Apenas as assertivas I e III estão corretas.  

B. (    ) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas.  

C. (    ) Todas as assertivas estão corretas.  

D. (    ) Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas.  

13ª QUESTÃO – De acordo com a Portaria Normativa 660/MD, que aprova o 
Regulamento de Continências, Honras, Sinais de Respeito e Cerimonial 
Militar das Forças Armadas (RCont), marque “V” para a(s) assertiva(s) 
verdadeira(s) e “F” para a(s) falsa(s) e, ao final, responda o que se pede:  
(  )Quando os militares se deslocam em grupo, o mais antigo fica no centro, 
distribuindo-se os demais, segundo suas precedências, alternadamente à 
esquerda e à direita do mais antigo.  

(  )Em local público onde estiver sendo realizada solenidade cívico-militar, bem 
como em reuniões sociais, o militar cumprimenta, tão logo lhe seja possível, 
seus superiores hierárquicos. Havendo dificuldade para aproximar-se dos 
superiores hierárquicos, o cumprimento deve ser feito mediante um movimento 
de cabeça.  

(  )Todo militar deve, obrigatoriamente, retribuir a continência que lhe é 
prestada; se uniformizado, presta a continência individual; se em trajes civis, 
responde-a com um movimento de cabeça, com um cumprimento verbal ou 
descobrindo-se, caso esteja de chapéu.  

( )Quando o Hino à Bandeira for tocado em cerimônia religiosa, o militar 
participante da cerimônia não faz a continência individual, permanecendo em 
atitude de respeito.  
Marque a alternativa que contém a sequência CORRETA de respostas, na 
ordem de cima para baixo:  
A. (    ) V, V, V, V.  

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

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

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

C 

De acordo com o Regulamento de 
Continências (MD 660/2009), têm-se que:  
Art. 24. Todo militar faz alto para a continência 
à Bandeira Nacional, ao Hino Nacional e ao 
Presidente da República. 
§ 1º Quando o Hino Nacional for tocado em 
cerimônia religiosa, o militar participante da 
cerimônia não faz a continência individual, 
permanecendo em atitude de respeito. 
Portanto, a substituição da expressão “Hino 
Nacional” por “Hino à Bandeira” fez a 
assertiva tornar-se falsa, devendo o gabarito 
da questão ser mantido. 

21ª QUESTÃO – Segundo a Resolução Conjunta n. 4.278/2013, que dispõe 
sobre Perícias, Licenças e Dispensas Saúde na PMMG e no CBMMG, 
enumere a segunda coluna de acordo com a primeira, relacionando as 
competências e as respectivas instâncias de perícia de saúde, e ao final, 
responda o que se pede: 
 
1
.  
 

JCS 

 
( )  
 

Atuar como assistente técnico nos processos de 
interesse do Estado que envolvem militares das IME, 
quando assim recomendado pela Diretoria de Saúde 
ou equivalente do CBMMG.  

 
2

JRS 
 
( )  

Convocar militar para submissão à perícia de saúde, 
quando julgar necessário, obedecidos os critérios 

D 

A opção D, apresentada como resposta no 

gabarito oficial, é a ùnica que corresponde à 

sequência correta, pois nas demais 

sequências , as correlações não são 

verdadeiras.  

 



.  
 

 técnicos e observado os canais de Comando.  

 
3
.  
 

NAIS 

 
( )  
 

Emitir parecer referente à perícia de saúde 
determinada pelo Comandante-Geral, Diretor de 
Saúde, Chefe do Estado-Maior, Diretor de RH ou 
equivalentes no CBMMG.  

 

 

( ) Emitir parecer técnico, após perícia de saúde, nos 
limites estabelecidos na Resolução Conjunta n. 
4.278/13, no que concerne à aptidão de militar 
desertor.  

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

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

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

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

D. (   )  3, 2, 1, 3.  
 

 

25ª QUESTÃO – Conforme a Resolução n. 3.524, de 12/01/2000, que dispõe 
sobre o Atestado de Origem na PMMG, será objeto da instauração de AO:  
A. (     )        O acidente em que ficar caracterizado, em inspeção de saúde, a 

ausência de relação causa-efeito do ponto de vista médico-
odontológico-pericial.  

B. (     )         O acidente do qual não resultar lesão grave ou gravíssima, 
constatada esta condição em inspeção de saúde e registrada na C 
Ac.  

C. (     )         A morte natural, em qualquer local ou circunstância em que ocorra, 
ressalvada a situação em que se configurar a relação causa-efeito, 
do ponto de vista médico-pericial, entre o óbito e a prática de 
exercício/atividade exaustiva, física ou intelectual, durante o 
serviço de natureza policial-militar ou imediatamente após, quando 
decorrente daquela prática.  

D. (     )         A manifestação clínica de moléstia profissional.  

D 

 
De acordo com a Resolução 3524/2000, têm-
se que:  
Art. 6º - Não será objeto de instauração de 
AO: 
(...) 
IV - a morte natural, em qualquer local ou 
circunstância em que ocorra, ressalvada a 
situação em que se configurar a relação 
causa-efeito, do ponto de vista médico-
pericial, entre o óbito e a prática de 
exercício/atividade exaustiva, física ou 
intelectual, durante o serviço de natureza 
policial-militar ou imediatamente após, quando 
decorrente daquela prática; 
Portanto, a norma administrativa estabelece 
que a regra é não instaurar Atestado de 
Origem por morte natural, exceto em condição 
específica na qual se constate relação causa-
efeito decorrente de prática de 
exercício/atividade exaustiva, física ou 
intelectual, durante o serviço de natureza 
policial-militar ou imediatamente após. 
 



 

38ª QUESTÃO – Com base nas prescrições normativas contidas na Lei n. 
5.301, de 16/10/1969, que contém o Estatuto dos Militares do Estado de 
Minas Gerais analise as assertivas abaixo.  
 
I - Militar será considerado estável após três anos de efetivo serviço no 
cargo, mediante avaliação de desempenho individual.  
II - Os militares da ativa e os inativos, estes quando convocados ou 
designados para o serviço ativo, podem, no interesse da dignidade 
profissional, ser chamados a prestar contas sobre a origem e natureza dos 
seus bens móveis e semoventes.  
III - Aos militares da ativa é vedado fazer parte de firmas comerciais, 
empresas industriais de qualquer natureza ou nelas exercer função ou 
emprego remunerado.  
IV - No intuito de desenvolver a prática profissional e elevar o nível cultural 
dos elementos da Corporação, é permitido, no meio civil, aos militares 
titulados o exercício do magistério ou de atividades técnico-profissionais, 
atendidas as restrições previstas em lei própria.  
Marque a alternativa CORRETA:  

A. (    ) Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas.  

B. (    ) Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas.  

C. (    ) Apenas as assertivas I e II estão corretas.  

D. (    ) Todas as assertivas estão corretas.  

D 

De acordo com o Estatuto dos Militares do 
Estado de Minas Gerais, aprovado pela Lei 
5301/1969, tem-se que:  
Art. 21 - Os militares da ativa e os inativos, 
estes quando convocados ou designados para 
o serviço ativo, podem, no interesse da 
dignidade profissional, ser chamados a prestar 
contas sobre a origem e natureza dos seus 
bens móveis, imóveis e semoventes. 
 

EAP 1º SARGENTO QPPM 

QUESTÃO 
RESPOSTA 
CORRETA 

JUSTIFICATIVA 
EMBASAMENTO LEGAL 

5ª QUESTÃO – O Processo Administrativo Exoneratório (PAE) é destinado 
a examinar e dar parecer sobre a exoneração do serviço público de militar ou 
civil. É autoridade competente para instaurar o PAE:  
A. (    ) Chefe do Gabinete Militar.  
B. (    ) Comandante de Pelotão.  
C. (    ) Comandantes de Unidades até o nível de CompanhiaIndependente.  
D. (    ) Comandante-Geral.  
 

C 

De acordo com o Manual de Processos e 
Procedimentos Administrativos das 
Instituições Militares do Estado de Minas 
Gerais (MAPPA), tem-se o seguinte:  
Art. 382. São autoridades competentes para 
instaurar o PAE:  
I – Chefe do Estado-Maior;  
II – Corregedor da PMMG/CBMMG;  
III – Comandantes Regionais, Comandantes 
Operacionais de Bombeiros, Comandante da 
Academia de Polícia Militar e do Bombeiro 
Militar ou autoridade com atribuição 
equivalente;  
IV – Comandantes de Unidades até o nível de 
Companhia Independente.  
Nestes termos, deve ser mantido o gabarito 
da questão por não haver qualquer tipo de 



vício, conforme norma administrativa 
apontada. 

EAP 3º SARGENTO QPPM 

QUESTÃO 
RESPOSTA 
CORRETA 

JUSTIFICATIVA 
EMBASAMENTO LEGAL 

3ª QUESTÃO – A respeito das vantagens atribuídas ao pessoal da Polícia 
Militar e, considerando o que estabelece a Lei n. 5.301/1969, que contém o 
Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais (EMEMG), marque a 
alternativa CORRETA: 
 
A. (     )        Os adicionais por quinquênio vencido, o auxílio invalidez e 

adicional de desempenho (ADE), são vantagens constantes.  

B. (     )         O auxílio moradia, o abono fardamento e as diárias são vantagens 
transitórias.  

C. (     )         O auxílio invalidez e o quantitativo para funeral são vantagens 
ocasionais.  

D. (     )         A ajuda de custo e o abono familiar são vantagens especiais.  

 

A 

 
 
 
 
Alguns conceitos e vantagens foram 
revogados tacitamente pelas Leis Delegadas 
n. 35 e n. 37, bem como a Leis Delegadas n. 
37 e n. 43 modificaram o sistema 
remuneratório das Instituições militares 
estaduais no entanto os conceitos de 
vantagens constantes, transitórias e 
ocasionais permanecem inalterados. 
 
Art. 58 e 59 do EMEMG. 
 
 
 

9ª QUESTÃO – Considerando o disposto na Lei Estadual n. 14.310/2002 
(Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais – 
CEDM), marque a alternativa CORRETA:  
 
A. (     )        A reforma disciplinar compulsória consiste em uma medida 

excepcional, de conveniência da administração, que culmina no 
afastamento do militar, de ofício, do serviço ativo da Corporação, 
pelo reiterado cometimento de faltas ou pela sua gravidade, 
quando contar pelo menos 10 (dez) anos de efetivo serviço.  

B. (     )        O CEDM aplica-se aos militares da ativa e, nos casos 
expressamente mencionados no Código, aos militares da 
reserva remunerada, não alcançando, contudo, os Coronéis 
Juízes do Tribunal de Justiça Militar Estadual, regidos por 
legislação específica e os militares reformados.  

C. (     )         A competência para aplicar sanção disciplinar, no âmbito da 
PMMG, é atribuição inerente ao cargo e não ao grau hierárquico, 
sendo deferida, dentre outras autoridades, ao Corregedor da IME, 
em relação a todos os militares sujeitos ao CEDM.  

D. (     )         Além de outras previstas em leis e regulamentos especiais, são 
recompensas militares o elogio, a dispensa de serviço, a anulação 
de punições e consignação de nota meritória.  

B 

Na essência as palavras anulação e 
cancelamento podem ter sentidos 
semelhantes, no entanto no contexto do 
Código de Ética e Disciplina dos Militares tem 
significados diferentes. A anulação de punição 
não se trata de uma recompensa, esta 
previsto no artigo n. 48 do CEDM e diz 
respeito a ilegalidade ou injustiça. Caso seja 
anulada a punição será totalmente eliminada 
dos assentamentos do militar. O 
cancelamento é uma recompensa e esta 
condicionada ao decurso de tempo nos 
termos do artigo n. 94 do CEDM. 



25ª QUESTÃO – Nos termos do Código Penal Militar (CPM), marque a 
alternativa CORRETA:  
A. (   )          Em um turno de serviço onde estão escaladas cinco guarnições 

comandadas por 3º Sgt PM, a definição de superior hierárquico, 
para fins de aplicação da Lei Penal Militar, se dá considerando-se 
a antiguidade na graduação, de sorte que o 3º Sgt PM mais antigo 
será considerado superior hierárquico em relação aos demais.  

B. (   )          3º Sgt PM Sargenteante da Companhia é considerado superior 
hierárquico a outro 3º Sgt PM Comandante de Guarnição, desde 
que pertencentes à mesma Companhia PM, para fins da aplicação 
da Lei Penal Militar.  

C. (   )          Em uma Operação Policial cuja equipe é composta por quatro 3º 
Sgt PM e dez Cabo/Soldados, o 3º Sgt PM que figurar na escala 
na condição de Comandante da Operação é considerando superior 
hierárquico aos demais 3º Sgt PM da equipe, para fins de 
aplicação da Lei Penal Militar.  

D. (   )          3º Sgt PM que exerce as funções de coordenador de turno de 
serviço em uma determinada Unidade PM é considerado superior 
hierárquico aos demais 3º Sgt da Unidade, independente de 
trabalharem no mesmo turno de serviço.  

 

ANULADA 

Além do Código Penal Militar, os militares 
estaduais também estão subordinados ao 
Estatuto dos Militares de Minas Gerais Lei nº 
5.301/1969, o qual esclarece: 
 
“Art. 11 A precedência hierárquica é regulada: 
I - Pelo posto ou graduação; II – Pela 
antiguidade no posto ou graduação salvo 
quando ocorrer precedência funcional, 
estabelecida em lei ou decreto.” 
 
Também destaca que a “função” prevista no 
Art. 24 do CPM não tem correlação a função 
de COMANDO a qualquer um dos 3º Sgt PM 
integrantes das guarnições em análise. 
 

 
 
29ª QUESTÃO – Considerando o disposto no Decreto-Lei n. 1.001/1969 
(Código Penal Militar – CPM), marque a alternativa CORRETA:  
 
A. (    )         Para configurar o crime militar de dormir em serviço (art. 203 do 

CPM), é necessário que o autor (sujeito ativo) esteja em serviço, 
como oficial de quarto ou de ronda, ou em situação equivalente, 
ou, não sendo oficial, em serviço de sentinela, vigia, plantão às 
máquinas, ao leme, de ronda ou em qualquer serviço de natureza 
semelhante, e aja com dolo ou, pelo menos, culpa.  

B. (    )         No crime militar de Ofensa Aviltante a Inferior (art. 176 do 
CPM), o ato de violência é elementar do tipo penal.  

C. (    )         O crime militar de embriaguez no serviço (art. 202 do CPM) 
somente se configura quando o militar se embriaga durante o 
decorrer do serviço.  

D. (    )         O crime militar de abandono de posto (art. 195 do CPM) configura-
se apenas em relação aos militares que exercem a atividade de 
sentinela ou em patrulhamento (policiamento ostensivo). 

 

B 
O artigo 203 do CPM ao trazer o crime de 
dormir em serviço não faz a previsão da 
modalidade culposa. 

 
30ª QUESTÃO – Em relação ao instituto da deserção, prevista no Decreto-Lei 

A 
Considera-se praticado o crime no lugar em 
que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou 



n. 1.001/1969 (Código Penal Militar – CPM), analise as assertivas e, a seguir, 
marque a alternativa CORRETA: 

I. Todos os casos assimilados a deserção (art. 188 do CPM) possuem 
período de graça. 

II. Se o militar ausentar-se, sem licença, da unidade em que serve, ou do 
lugar em que deve permanecer, por menos de oito dias, não incorrerá 
em deserção simples (art. 187 do CPM), pois o fato é atípico, e a 
conduta poderá ser considerada, apenas, transgressão disciplinar. 

III. O militar que evade do poder da escolta ou foge em seguida à prática 
de crime para evitar prisão, permanecendo ausente por mais de oito 
dias, também se enquadra em uma das espécies de deserção. 

IV. O militar que consegue exclusão do serviço ativo ou situação de 
inatividade, criando ou simulando incapacidade, incorre nas mesmas 
penas da deserção. 

 
 

A. (   )  Apenas as assertivas II, III e IV são verdadeiras. 

B. (   )  Apenas as assertivas I, II e IV são verdadeiras. 

C. (   )  Todas as assertivas são verdadeiras. 

D. (   )  Apenas as assertivas I, II e III são verdadeiras. 
 

em parte, bem como onde se produziu ou 
deveria produzir-se o resultado. 
O crime de deserção, previsto no art. 187 do 
Código Penal Militar – CPM – crime 
propriamente militar, tem a seguinte redação: 
“Ausentar-se o militar, sem licença, da 
unidade em que serve, ou do lugar em que 
deve permanecer, por mais de oito dias. 
Pena – detenção, de seis meses a dois anos; 
se oficial, a pena é agravada”. 
Verifica-se, portanto, serem elementos 
constitutivos do delito: 
a) a ausência sem licença, da unidade em que 
serve ou do lugar em que deve permanecer e; 
b) que o período de ausência seja superior a 
oito dias. 
 
Desta forma a deserção somente se consuma 
depois de decorridos oito dias após a 
ausência inicialmente constatada do militar. 
Excetua-se a deserção instantânea (art. 190, 
CPM), que se configura com o não 
comparecimento do militar em momento e 
local determinado. 
Este período de oito dias da ausência sem 
licença do militar é chamado de prazo de 
graça. Antes desse prazo, não haverá 
desertor e sim, o ausente, a quem são 
aplicadas as sanções disciplinares. 

 
31ª QUESTÃO – Considerando o disposto no Decreto-Lei n. 2.848/1940 
(Código Penal – CP), marque a alternativa CORRETA: 

A. (   )  O Código Penal Brasileiro adota, tanto para a consideração do 
tempo do crime, quanto para o lugar do crime, a teoria da 
atividade. 

B. (   )  No caso da estrita obediência a ordem, o superior hierárquico, 
autor da ordem, é o único punido se esta for manifestamente ilegal 
ou não manifestamente ilegal. 

C. (   )  O policial militar, em relação as suas atribuições legais que 
ensejam deveres de cuidado, proteção ou vigilância, enquadra-se 
no caso em que a omissão é penalmente relevante, ou seja, 
quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. 

C 

 
Art. 6º - Considera-se praticado o crime no 
lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no 
todo ou em parte, bem como onde se produziu 
ou deveria produzir-se o resultado. 
Conforme esclarece o professor CELSO 
DELMANTO (2016) a determinação do lugar 
do crime decorre das três teorias existentes a 
respeito (da atividade, do resultado e da 
ubiquidade), nosso CP tomou por critério o 
princípio da ubiquidade. 
Assim, embora o art. 4º, ao tratar do tempo do 
crime, considere o delito praticado no 
momento da ação ou da omissão, ainda que 



D. (   )  O agente, nos casos de excludentes de ilicitude, responderá pelo 
excesso doloso ou culposo apenas em relação aos fatos 
praticados em legítima defesa ou estado de necessidade. 

 

outro seja o momento de seu resultado (com 
implicações na verificação da lei aplicável à 
época, no início do curso do prazo 
prescricional etc.), este art. 6º entende ser o 
lugar do crime tanto o local em que ele foi 
praticado quanto o local em que ocorreu o seu 
resultado. 
 

32ª QUESTÃO – Em relação aos crimes contra a pessoa, previstos no 
Decreto-Lei n. 2.848/1940 (Código Penal – CP), analise as assertivas e, a 
seguir, marque a alternativa CORRETA:  
I - O Código Penal considera qualificado, dentre outras hipóteses, o homicídio 
praticado contra a mulher por razões da condição de sexo feminino 
(feminicídio).  

II - Considera-se o crime de desobediência quando alguém se opõe à execução 
de ato legal mediante violência ou ameaça a funcionário competente para 
executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio.  

III - Aquele que agencia, alicia, recruta, transporta, transferir, compra, aloja ou 
acolhe pessoa, mediante grave ameaça, violência, coação, fraude ou abuso, 
com a finalidade de remover-lhe órgãos, tecidos ou partes do corpo, de 
submetê-la a trabalho em condições análogas à de escravo, de submetê-la a 
qualquer tipo de servidão, de adoção ilegal ou de exploração sexual, incorre no 
crime de tráfico de pessoas.  

IV - Todos os crimes contra a honra (calúnia, difamação e injúria) admitem a 
chamada exceção da verdade, ou seja, é permitido ao autor (sujeito ativo) 
demonstrar e provar que os fatos imputados à vítima (sujeito passivo) são 
verdadeiros.  
A. (    ) Apenas as assertivas I, e III são verdadeiras.  

B. (    ) Apenas as assertivas I, II e IV são falsas.  

C. (    ) Apenas as assertivas II, III e IV são falsas.  

D. (    ) Todas as assertivas são verdadeiras. 

A 
O teor da questão está inserto no artigo 149 
do Código Penal e tal matéria faz parte do 
Edital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EAP 3º SARGENTO QPE 



QUESTÃO 
RESPOSTA 
CORRETA 

JUSTIFICATIVA 
EMBASAMENTO LEGAL 

20ª QUESTÃO – A respeito dos direitos e deveres individuais e coletivos 
previstos na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e, 
tendo-se por referência a atividade policial militar, marque a alternativa 
CORRETA:  
A. (    ) A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo 

penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de 
flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou por 
determinação judicial, sendo dia ou noite.  

B. (    )        Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita 
e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos 
casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, 
definidos em lei.  

C. (    )        Constitui crime inafiançável e imprescritível a prática da 
tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes, o terrorismo e a ação 
de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem 
constitucional e o Estado Democrático.  

D. (    )        Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais 
abertos ao público, desde que autorizado pelo órgão municipal 
e/ou policial competente e desde que não frustrem outra reunião 
anteriormente convocada para o mesmo local.  

 

C 

A questão formulada está de acordo com o 
gabarito da prova, não havendo erro em sua 
elaboração. 
As demais assertivas não guardam 
conformidade com o disposto no Manual 
Técnico-Profissional 3.04.03.  
 

 

Belo Horizonte, 25 de agosto de 2017 

 
 

(a) Carla Cristina Marafelli, Ten Cel PM 
Chefe do Centro de Recrutamento e Seleção 


