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PROVA DO EXAME DE APTIDÃO PROFISSIONAL (EAP) PARA OS PRIMEIROS 

TENENTES DO QOPM/QOC/QOE E QOS PARA O ANO DE 2021. 
 

EAP/2021 
(Edital DRH/CRS n. 03/2021, de 26 de março de 2021). 

 

Legislação Jurídica, Legislação Institucional e Doutrina Operacional. 
 

NOME:____________________________________________________________________. 

CPF:________________________________IDENTIDADE:__________________________. 

CIDADE PROVA:______________________________________SALA:________________. 

ESCOLA:__________________________________________________________________. 

 

ORIENTAÇÕES AOS CANDIDATOS: 

 

1. Respeitar rigorosamente as normas de prevenção da COVID-19. 

2. Abra este caderno de prova somente quando autorizado. 

3. Prova sem consulta, contendo 40 (quarenta) questões, valendo 2,5 (dois e meio) 

pontos cada e valor total de 100 (cem) pontos. 

4. Para cada questão existe somente uma resposta correta. 

5. Responda as questões e marque a opção na folha de respostas, usando caneta (tinta 

azul ou preta). É proibido utilizar lápis, lapiseira ou similares e borracha. 

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

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

candidato.  

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

incluindo o preenchimento da folha de respostas. 

8. É proibido o porte, a posse de aparelhos e equipamentos eletrônicos, computadores, 

máquinas calculadoras, telefones celulares, relógios de qualquer tipo, alarmes de 

veículos, chaves ou outros similares. 

9. Iniciada a prova, o tempo mínimo de sigilo está fixado em 01h (uma hora), ou seja, de 

08h30min às 09he 30min. O candidato somente poderá deixar a sala de prova e a 

esta retornar para uso de sanitários ou bebedouros (respeitadas as regras de controle 

e prevenção da COVID-19) e, ainda assim, somente no intervalo de tempo abrangido 

dentro da segunda hora de realização das provas, ou seja, das 09h31min às 

10h30min, e devidamente acompanhados por fiscal do concurso 

10. Ao final da prova, entregue ao aplicador a folha de respostas da prova objetiva 

devidamente preenchida, conferida e assinada. 
 

 
 

_____________________________________________________________ 

Assinatura do Candidato 

                  

 
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 

CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 
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1ª QUESTÃO – Com relação ao previsto na Constituição da República Federativa do 

Brasil, quanto aos Tribunais de Justiça e Juízes dos Estados, marque a alternativa 

CORRETA: 

 

A. (    ) Compete aos juízes de direito do juízo militar processar e julgar, singularmente, 

os crimes militares cometidos contra civis, cabendo ao Conselho de Justiça, sob 

a presidência do Oficial de maior posto, processar e julgar os demais crimes 

militares. 

B. (    ) Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, 

nos crimes militares definidos em lei, exceto as ações judiciais contra atos 

disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil. 

C. (    ) O Tribunal de Justiça poderá funcionar descentralizadamente, constituindo 

Câmaras regionais, a fim de assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à justiça 

em todas as fases do processo. 

D. (    ) A competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a lei 

de organização judiciária elaborada e de iniciativa da respectiva Assembleia 

Legislativa. 

 

2ª QUESTÃO – Considerando o conteúdo Código Penal Militar (CPM), analise as 

assertivas abaixo e marque a alternativa CORRETA: 

 

A. (    ) O Oficial de Polícia Militar ao recusar obedecer ordem superior quanto a assunto 

ou matéria de serviço, ou a dever imposto por lei, instrução ou regulamento, 

comete o crime de recusa a obediência, que tem pena de detenção de um a dois 

anos, e o tipo penal não prevê agravante em decorrência do posto do Oficial, 

tudo conforme previsão do art. 163 do CPM. 

B. (    ) De acordo com o art. 187 do CPM, o Oficial da Polícia Militar, ao não se 

apresentar ao serviço na Unidade em que serve, por mais de 8 dias, cometerá o 

crime de deserção, tendo a pena detenção de seis meses a dois anos, que não 

será agravada em decorrência do posto de Oficial. 

C. (    ) O Oficial da Polícia Militar que der asilo a seu irmão, ciente de que este praticou 

o crime de deserção, responderá pelo crime de favorecimento a desertor, nos 

termos do art. 193 do CPM, e não poderá ser beneficiado com a isenção de 

pena.  

D. (    ) A publicação, por parte de Oficial de Polícia Militar, sem licença, ato ou 

documento oficial, ou que vier a criticar, mesmo que não publicamente, ato de 

seu superior ou assunto atinente à disciplina militar, ou a qualquer resolução do 

Governo, configura o crime de publicação ou crítica indevida, com pena de 

detenção de dois meses a um ano, tudo do art. 166 do CPM. 

 

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. 
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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, 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. 
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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 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. 

 

6ª QUESTÃO – O Coordenador de Policiamento da Unidade (CPU) irá ministrar uma 

instrução pré-turno a militares que entrarão de serviço a respeito da Resolução n. 

213/2015 – Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre a apresentação de toda 

pessoa presa à autoridade judicial no prazo de 24 horas. Nesse contexto e considerando 

a resolução citada, marque a alternativa CORRETA: 

 

A. (    ) Conforme regras locais, a Secretaria de Segurança Pública ou a de 

Administração Penitenciária são responsáveis pelo deslocamento da pessoa 

presa em flagrante delito ao local da audiência e desse para alguma unidade 

prisional específica, se for o caso. 

B. (    ) O Presidente do Tribunal, ou até um Relator, poderá designar que a 

apresentação do preso seja feita a outro juiz designado, no caso de prisão em 

flagrante delito da competência originária ou não de Tribunal. 

C. (    ) O Sistema de Audiência de Custódia é destinado a facilitar a coleta de dados 

produzidos na audiência, e também das apresentações de pessoa presa em 

flagrante delito a um juiz, sendo seu preenchimento, obrigatoriamente, posterior 

à Audiência de Custódia. 

D. (    ) Observando os protocolos previstos para o uso de algemas recomenda-se que 

durante a oitiva na audiência de custódia a pessoa presa permaneça algemada, 

não sendo necessária, para o uso das algemas, qualquer justificativa por escrito 

do Juiz encarregado do ato. 
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7ª QUESTÃO – Considerando o disposto na Constituição do Estado de Minas Gerais, 

leia as afirmativas a seguir: 
 

I) Todo o poder do Estado emana do povo, que o exerce por meio de representantes 

eleitos ou indiretamente, nos termos da Constituição da República e desta 

Constituição. 

II) O Tribunal de Justiça Militar, com sede na Capital e jurisdição em todo o território do 

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

ou do Corpo de Bombeiros Militar.  

III) As patentes, com prerrogativas, direitos e deveres a elas inerentes, são asseguradas 

em plenitude aos Oficiais da ativa, da reserva ou reformados, sendo-lhes privativos os 

títulos, postos e uniforme militares. 

IV) O Município pode constituir guardas municipais para a proteção de seus bens, 

serviços e instalações, nos termos do art. 144, §8º, da Constituição da República.  
 

Marque a alternativa CORRETA: 
 

A. (    ) As afirmativas III e IV são verdadeiras; a I e II são falsas.  

B. (    ) As afirmativas II, III e IV são verdadeiras; a I é falsa. 

C. (    ) Todas as afirmativas são verdadeiras. 

D. (    ) As afirmativas I, II e IV são verdadeiras; a III é falsa. 

 

8ª QUESTÃO – Com base no Código Penal assinale a opção INCORRETA: 
 

A. (    ) Se o agente comete o crime de lesão corporal, previsto no artigo 129, impelido 

por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta 

emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a 

pena de um sexto a um terço.  

B. (    ) Se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma de fogo de 

uso restrito ou proibido, aplica-se em dobro a pena prevista no caput do artigo 

157.  

C. (    ) No caso do crime de extorsão, tipificado no artigo 158, se é cometido mediante a 

restrição da liberdade da vítima, e essa condição é necessária para a obtenção 

da vantagem econômica, a pena é de reclusão, de 6 (seis) a 12 (doze) anos, 

além da multa; se resulta lesão corporal grave ou morte, aplicam-se as penas 

previstas no art. 159, §§ 2o e 3o, respectivamente.  

D. (    ) No homicídio culposo, a pena é aumentada de 1/3 (um terço), se o crime resulta 

de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o agente 

deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir as 

consequências do seu ato, ou foge para evitar prisão em flagrante. Sendo 

doloso o homicídio, a pena é aumentada de 1/3 (um terço) se o crime é 

praticado contra pessoa menor de 14 (quatorze), maior de 60 (sessenta) anos ou 

contra a mulher por razões da condição de sexo feminino. 

 

9ª QUESTÃO – Com base no Código Penal, assinale a alternativa CORRETA contendo 

a conduta típica relacionada aos crimes contra a pessoa. 
 

A. (    ) Sequestrar pessoa com o fim de obter, para si ou para outrem, qualquer 

vantagem, como condição ou preço do resgate.  
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B. (    ) Entrar ou permanecer, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade 

expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas 

dependências.  

C. (    ) Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou 

violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à 

impossibilidade de resistência.  

D. (    ) Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário 

competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio.  

 

10ª QUESTÃO – Com relação às medidas cautelares, marque a alternativa INCORRETA 

dentro do que preconiza o Código de Processo Penal:  
 

A. (    ) Deverão ser aplicadas observando-se a necessidade para aplicação da lei 

penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente 

previstos, para evitar a prática de infrações penais.  

B. (    ) O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a medida cautelar ou 

substituí-la quando verificar a falta de motivo para que subsista, bem como voltar 

a decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.  

C. (    ) Não se aplicam à infração a que não for isolada, cumulativa ou alternativamente 

cominada pena privativa de liberdade.  

D. (    ) Poderão ser decretadas pela autoridade policial ou pelo juiz a requerimento das 

partes.  

 

11ª QUESTÃO – Considerando o disposto na Lei n. 9.455/1997, que define os crimes de 

tortura, leia as afirmativas a seguir. 

 

I) Constitui crime de tortura submeter alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade, 

com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, 

como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. 

II) O crime de tortura é afiançável e suscetível de graça ou anistia. 

III) Aumenta-se a pena de um sexto até um terço se o crime é cometido por agente 

público.  

IV) Aumenta-se a pena de um sexto até a metade se o crime é cometido contra criança, 

gestante, portador de deficiência, adolescente ou maior de 60 (sessenta) anos.  

 

Marque a alternativa CORRETA: 
 

A. (    ) As afirmativas II, III e IV são verdadeiras; a I é falsa. 

B. (    ) Todas as afirmativas são falsas. 

C. (    ) As afirmativas I e III são verdadeiras, a II e IV são falsas.  

D. (    ) As afirmativas I, II e IV são verdadeiras; a III é falsa. 

 

12ª QUESTÃO – Marque a alternativa CORRETA no que se refere a Lei n. 11.343/2006, 

que instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas – Sisnad; que 

prescreveu medidas para prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de 

usuários e dependentes de drogas; estabeleceu normas para repressão à produção não 

autorizada e ao tráfico ilícito de drogas; definiu crimes e deu outras providências: 
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A. (    ) Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para 

consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação 

legal ou regulamentar será submetido as penas de advertência sobre os efeitos 

das drogas; prestação de serviços à comunidade; medida educativa de 

comparecimento a programa ou curso educativo.  

B. (    ) O juiz determinará ao Poder Público que coloque à disposição do infrator, 

mediante pagamento da parte, estabelecimento de saúde, preferencialmente 

ambulatorial, para tratamento especializado.  

C. (    ) Oferecer droga, eventualmente e sem objetivo de lucro, a pessoa de seu 

relacionamento, para juntos a consumirem, será submetido a pena de detenção, 

de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa de 100 (cem) a 300 (trezentos) dias-multa.  

D. (    ) Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou 

não, qualquer dos crimes previstos nos artigos 33, caput e § 1º, e 34 desta Lei, 

será submetido a pena de reclusão, de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos, e 

pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.  

 

13ª QUESTÃO – Com base na Lei n. 13.869/2019, que dispõe sobre os crimes de abuso 

de autoridade, marque a alternativa INCORRETA: 

 

A. (    ) As responsabilidades civil e administrativa são independentes da criminal, não 

se podendo mais questionar sobre a existência ou a autoria do fato quando 

essas questões tenham sido decididas no juízo criminal.  

B. (    ) É efeito da condenação tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado 

pelo crime, devendo o juiz, a requerimento do ofendido, fixar na sentença o valor 

mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os 

prejuízos por ele sofridos.  

C. (    ) Os crimes previstos nesta Lei são de ação penal pública incondicionada sendo 

admitida ação privada se a ação penal pública não for intentada no prazo legal, 

cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia 

substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de 

prova, interpor recurso e, a todo tempo, no caso de negligência do querelante, 

retomar a ação como parte principal. 

D. (    ) Comete abuso de autoridade o agente público que, sem usar de outros meios, 

permite ao preso ou detento exibir-se ou ter seu corpo ou parte dele exibido à 

curiosidade pública. 

 

14ª QUESTÃO – Com relação ao previsto na Resolução n. 4.320/2014, que regulamenta 

o direito de acesso à informação no âmbito da Polícia Militar de Minas Gerais, marque a 

alternativa INCORRETA quanto às alternativas abaixo: 

 

A. (    ) O Comandante-Geral, quando necessário, será representado junto à 

Controladoria Geral do Estado (CGE) pelo Chefe de Gabinete do Comandante-

Geral, a quem também compete orientar as unidades no que se refere ao 

cumprimento do disposto na Lei de Acesso à Informações (LAI) e seus 

regulamentos. 

B. (    ) Constituem diretrizes observadas na gestão da informação na PMMG a 
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divulgação da informação de interesse público, independente de solicitação, e a 

proibição da divulgação de informações pessoais, mesmo com consentimento 

expresso da pessoa a que se referirem. 

C. (    ) No que tange à Transparência Ativa, incumbe aos Gestores de Conteúdo do 

Portal da PMMG, com o suporte técnico da Diretoria de Tecnologia e Sistema, a 

manutenção de informações atualizadas sobre atividades exercidas pela PMMG, 

inclusive as relativas à política, organização e serviços da Corporação. 

D. (    ) A Unidade demandada, em caso de indisponibilidade da informação, deverá, em 

prazo não superior a 20 (vinte) dias, prorrogáveis por 10 (dez) dias mediante 

justificativa expressa comunicada ao interessado, indicar as razões de fato ou de 

direito da recusa, total ou parcial, ao acesso requerido. 

 

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 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. 

 
 

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) 
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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 

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. 

  
 

18ª QUESTÃO – Considerando o conteúdo do Memorando Circular 10.275.0/2020 de 

10/09/2020, que trata da exposição da imagem institucional da PMMG em redes sociais, 

marque a alternativa CORRETA: 
 

A. (    ) Observa-se que a liberdade individual de se expressar e ostentar nas redes 

sociais confere ao militar o direito de utilizar a imagem da Instituição, seja por 

meio do uso da farda ou elementos que a identifique. 

B. (    ) Independente do nível de atingimento da imagem institucional, mesmo que não 

venha a causar grave escândalo que comprometa a honra pessoal e o decoro 

da classe, a conduta será objeto de Processo Administrativo Disciplinar, nos 

termos do art. 64, parágrafo único, III, c/c o art. 13, III (tudo do CEDM). 

C. (    ) Deixar o militar de praticar ato de ofício, concernente ao dever que lhe é imposto 

de preservação da imagem da Instituição de que é integrante, no momento em 

que publica em rede social imagem ou vídeo de conteúdo sensual, cômico, 

promocional, enfim, desvirtuado de qualquer objetivo institucional, constitui a 
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transgressão disciplinar descrita no art. 13, XVI, do CEDM (“retardar ou deixar 

de praticar, indevidamente, ato de ofício”) e, em caso de repetência, haverá a 

incidência do disposto no art. 21, II, do CEDM, que trata da conexão e 

simultaneidade de transgressões. 

D. (    ) Há que se esclarecer que a imagem da PMMG perante a sociedade passa a ser 

negativamente afetada, com reflexos diretos no decoro da classe de militares, no 

momento em que o autor da postagem faz o indevido uso da farda ou de outros 

elementos que o identifique como militar, não obstante o fato de o militar utilizar 

a sua conta e perfil pessoal nas redes sociais, fazer o uso de equipamento 

particular de mídia, poder estar em horário de folga no momento da publicação e 

o conteúdo publicado não tratar de assunto afeto ao exercício do cargo militar 

que ocupa. 
 

19ª QUESTÃO – Com relação ao previsto na Resolução n. 4.745/2018, que trata dos 

Procedimentos operacionais para lavratura do Termo Circunstanciado de Ocorrência 

(TCO) pela Polícia Militar de Minas Gerais, marque a alternativa CORRETA: 
 

A. (    ) Nas infrações penais eleitorais não será lavrado o REDS-TC, sendo quaisquer 

registros de crimes eleitorais confeccionados e endereçados diretamente ao 

Juízo eleitoral competente para o recebimento da ocorrência. 

B. (    ) O REDS-TC de infrações penais relacionadas à violência doméstica e familiar 

contra a mulher constantes na Lei n. 11.340/06 (Lei Maria da Penha), serão 

dirigidos diretamente ao Juizado Especial Criminal (JECrim) da Comarca onde 

se deu a ocorrência do fato. 

C. (    ) O Procedimento Operacional Padrão (POP) determina que o Coordenador de 

Policiamento da Unidade (CPU) ou da Companhia (CPCia) receba todos os fatos 

relativos a registro de REDS-TC referente aos policiais sob seu Comando, após 

finalizados. 

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

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

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 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. 
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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. 

 

21ª QUESTÃO – De acordo com a Lei Estadual n. 14.310/2002 (CEDM) e a Instrução 

Conjunta de Corregedorias n. 01/2014 (ICCPM/BM n. 01/14), analise as assertivas: 

 

I) É dever do militar incentivar e manter a harmonia, a solidariedade e a amizade em 

seu ambiente social, familiar e profissional. 

II) A movimentação por conveniência da disciplina, prevista no art. 25, III, do CEDM, 

configura medida administrativa a ser aplicada quando a presença do militar em 

determinada localidade seja perniciosa, nociva ou prejudicial à imagem institucional e 

à própria hierarquia e disciplina. 

III) Para a configuração da transgressão de deixar de observar princípios de boa 

educação e correção de atitudes, prevista no art. 15, III, do CEDM, nas situações da 

vida particular do militar, a conduta praticada deve causar reflexos negativos para a 

IME, o que será avaliado por meio de um ponderado senso de razoabilidade. 

IV) Abster-se, mesmo na reserva remunerada, do uso das designações hierárquicas no 

exercício de cargo de natureza civil, na iniciativa privada é um dos princípios éticos a 

serem observados pelo integrante das IMEs. 

 

Analise as alternativas e marque a opção CORRETA: 

 

A. (    ) Apenas a assertiva I 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. 

 

22ª QUESTÃO – De acordo com a Resolução Conjunta n. 4.220/2012 (MAPPA) e a 

Instrução Conjunta de Corregedorias n. 01/2014 (ICCPM/BM n. 01/14), analise as 

assertivas: 

 

I) A ausência de autenticação “confere com o original” em cópias de documentos 

juntados aos autos dos processos e procedimentos disciplinares não tem o condão de 

tornar o documento inidôneo, salvo prova em contrário. 

II) O parecer da SRH, de assessor jurídico ou outro, eventualmente produzidos, não 

devem ser, em regra, anexados aos autos do processo ou procedimento 

administrativo disciplinar, por se tratar de mera peça informativa. 

III) As nulidades da instrução do processo administrativo poderão ser reconhecidas de 

ofício ou arguidas perante a Administração até o momento da solução ou nas razões 

de recurso. 

IV) Por meio do Presidente da CPAD, o militar acusado e seu defensor, caso este já 

tenha sido constituído, serão notificados da acusação que lhe é feita, da data, da hora 

e do local da reunião de instalação, com no mínimo 02 (dois) dias úteis de 

antecedência. Sugere-se, por questão de economia processual, que a data do 
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interrogatório coincida com a data da reunião de instalação, ocasião em que os autos 

serão devolvidos à CPAD. 

 

Marque a opção CORRETA: 

 

A. (    ) Apenas as assertivas I e II estão incorretas. 

B. (    ) Apenas as assertivas II e III estão incorretas. 

C. (    ) Apenas as assertivas III e IV estão incorretas. 

D. (    ) Apenas as assertivas I e IV estão incorretas. 

 

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 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. 

 

24ª QUESTÃO – De acordo com a Resolução n. 4.234/2012, que estabelece 

procedimentos e competência para a proposição, formalização, celebração, execução e 

prestação de contas de convênios e outros instrumentos congêneres no âmbito da Polícia 

Militar de Minas Gerais, analise as alternativas e marque a opção CORRETA: 
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A. (    ) É vedada a inclusão, tolerância ou admissão nos convênios, sob pena de 

nulidade do ato e responsabilidade do agente, de cláusulas ou condições que 

prevejam ou permitam o compromisso da convenente de movimentar os 

recursos em conta bancária específica, quando não integrante do sistema de 

Unidade de Tesouraria. 

B. (    ) Constitui motivo para rescisão do convênio, independente do instrumento de sua 

formalização, a inadimplência de quaisquer das cláusulas pactuadas, 

particularmente quando constatada a obtenção de resultados abaixo dos 

indicadores de desempenho, qualidade e produtividade fixados no plano de 

trabalho do convênio. 

C. (    ) A não apresentação da prestação de contas final, no prazo estipulado no 

convênio, acordo, ajuste ou instrumento congênere de transferência de recurso 

financeiro, ou a prestação de contas não aprovada poderá ensejar na rescisão 

do convênio. 

D. (    ) É papel do preposto propor, até 30 dias antes de vencer o instrumento, 

alterações das cláusulas por meio de aditamento prevendo alteração do objeto, 

quando representar medida imprescindível à sua boa execução, se for o caso. 

 

25ª QUESTÃO – De acordo com a Resolução n. 4.404/2015, que dispõe sobre o controle 

da jornada de trabalho na Polícia Militar e dá outras providências, analise as alternativas e 

marque a opção CORRETA:  

 

A. (    ) A carga-horária dos períodos de supervisão operacional efetiva deverá ser 

computada sempre na forma de sobreaviso. 

B. (    ) As licenças de qualquer natureza (saúde, interesse pessoal, paternidade ou 

maternidade), dispensas por motivo de luto ou núpcias, férias anuais ou férias 

prêmio e recompensas por dispensas do serviço, bem como o tempo de 

prestação de serviço imposta em virtude de sanção disciplinar ou de decisão 

judicial, deverão ser lançados como período neutro, não podendo gerar créditos 

ou débitos de horas para o militar. 

C. (    ) A carga-horária dos períodos de prontidão deverá ser computada à razão de um 

quarto (1/4) da duração da prontidão quando não houver acionamento; caso 

ocorra o acionamento, o período de emprego deverá ser somado a aquela 

fração. 

D. (    ) Os militares da atividade de direção geral ou atividade meio hipotecados para 

emprego no serviço operacional deverão ter sua carga horária lançada 

normalmente, mas nos casos em que a duração do emprego operacional for 

inferior ao seu emprego ordinário, poderá implicar em débito de horas. 

 
26ª QUESTÃO – De acordo com o Memorando Técnico 14.3/2020, que trata sobre o 

cancelamento das sanções disciplinares regulada pela Lei n. 23.511/2019, e suas 

implicações no âmbito da PMMG, analise as alternativas e marque a opção INCORRETA: 

 

A. (    ) A Lei n. 23.511/2019 aplica-se aos atos administrativos de cancelamento das 

sanções disciplinares ocorridos a partir do ano de 2019. Os requerimentos 

postulando a aplicação da retroatividade da Lei dos atos administrativos de 

cancelamento das sanções disciplinares publicados antes da promulgação da 
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referida lei, deverão ser enviados à Diretoria de Recursos Humanos através das 

Seções Administrativas ou equivalente nas Unidades das IMEs, observados os 

cinco anos que a Administração poderá anular seus atos. 

B. (    ) Os requerimentos de promoção por tempo de serviço de militares que, em tese, 

possam ser beneficiados pela Lei n. 23.511/2019 devem ser encaminhados para 

a Seção de Promoção (DRH2) por meio da Seção de Recursos Humanos - SRH 

da Unidade ou correspondente, devendo estar devidamente instruídos com 

documentos comprobatórios e em conformidade com o Ofício Circular n. 

001/2013 - DRH2, de 14 de maio de 2013. 

C. (    ) A Lei n. 23.511/2019 alterou o art. 94 da Lei 14.310/2002, ao normatizar que 

“decorridos cinco anos de efetivo exercício a contar da data de publicação da 

última transgressão, o militar sem nenhuma outra punição terá suas penas 

disciplinares canceladas automaticamente e, caso possua conceito „B‟ com 

pontuação negativa ou conceito „C‟, terá sua respectiva pontuação negativa 

cancelada automaticamente, sendo reclassificado no conceito „B‟ com zero 

ponto”.  

D. (    ) Foi recomendada a manutenção, de forma inalterada, das regras vigentes 

regulamentadoras da concessão da recompensa “cancelamento de punições”, 

que não foram açambarcadas pela alteração legislativa, especialmente aquelas 

vinculadas aos requisitos para concessão da mencionada recompensa, previstas 

no MAPPA e na Instrução de Recursos Humanos n. 260/2003-DRH. 

 

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.  

 

28ª QUESTÃO - Com relação à Instrução n. 3.03.21/2017- CG, que regula o emprego 

das Bases de Segurança Comunitária, analise as assertivas abaixo e, ao final, marque a 

alternativa CORRETA: 
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(    ) Os locais de instalação das bases serão definidos pelo Comando Regional em 

conjunto com os respectivos comandantes de unidades, em observância a 

aspectos técnicos, tais como as características socioeconômicas, demográficas, 

culturais e geográficas da localidade, dentre outros. 

(    ) Uma das atribuições do Comandante de Setor é fazer-se presente na Base, 

principalmente nos horários identificados como de maior incidência criminal e/ou 

de maior demanda operacional, visando avaliar a qualidade de atendimento e a 

produtividade das equipes. 

(    ) Durante o turno de serviço da Base ela permanecerá no local previamente 

definido, e, sob nenhuma circunstância, os deslocamentos poderão ser 

autorizados. 

(    ) O período de emprego da Base será de 14h00min as 23h30min, totalizando nove 

horas e trinta minutos de efetivo serviço no posto, em turno único, computando-se 

o tempo destinado à chamada, instrução, montagem de equipamentos e 

deslocamentos. 

(    ) A Diretoria de Tecnologia e Sistemas (DTS) e Diretoria de Apoio Logístico (DAL) 

não participam do processo de avaliação e validação dos locais propostos para 

implantação das Bases, devendo, tão somente, provê-las dos recursos logísticos 

necessários. 
 

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

para baixo:  
 

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

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

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

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

 
 

 

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 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.  
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C. (    ) Apenas a assertiva II é falsa.  

D. (    ) Apenas as assertivas I e II são falsas.  

 

30ª QUESTÃO - A P3 do 77º BPM estava colhendo dados para subsidiar a apresentação 

a ser feita na reunião da GDO (Gestão do Desempenho Operacional). Para tanto, 

informações acerca de crimes ocorridos na área do Batalhão, acrescidas de alguns 

resultados alcançados pela unidade durante o período sob avaliação da GDO, foram 

condensados no sentido de auxiliar a montagem dos slides. Tais informações estão 

discriminadas adiante: 
 

Total de homicídios: 05 (cinco) 

Observações sobre os homicídios: 03 (três) mortes em conflitos entre gangues rivais 

envolvidas com o tráfico de drogas, 01 (uma) morte no interior do presídio existente na 

área do batalhão e 01 (uma) morte após troca de tiros entre autor de roubo e uma equipe 

da Polícia Civil.    
 

Total de armas de fogo apreendidas: 25 (vinte e cinco), das quais 04 (quatro) foram 

apreendidas na área de outro batalhão. 
 

Total de simulacros de arma de fogo apreendidos: 07 (sete), dos quais 04 (quatro) 

simulacros apreendidos após averiguação e abordagem a pessoa em atitude suspeita (A 

05000) e 03 (três) simulacros apreendidos com autores de roubos. 
 

Total de furtos: 86 (oitenta e seis), dos quais 77 (setenta e sete) furtos consumados e 09 

(nove) furtos tentados. 
 

Total de crimes com uso de arma de fogo: 28 (vinte e oito), dos quais 05 (cinco) 

homicídios, 18 (dezoito) roubos, 02 (duas) extorsões, 02 (dois) disparos de arma de fogo 

e 01 (um) sequestro ou cárcere privado. 
 

Total de operações: 17 (dezessete), das quais 06 (seis) Operações Batida Policial (Y-

7.001), 04 (quatro) Operações Presença (Y-7.002), 03 (três) Operações Incursão em ZQC 

(Y-07.003), 02 (duas) Operações Cerco, Bloqueio e Interceptação (Y-07.004) e 02 (duas) 

Operações Ocupação de Pontos Críticos - ZQC (Y-07.005). 

 

 

Considerando-se todas as informações expostas na questão e tomando-se por base a 

Diretriz n. 8002.2/2020-CG, que estabelece diretrizes para a Gestão do Desempenho 

Operacional na Polícia Militar de Minas Gerais, analise as assertivas abaixo e, ao final, 

marque a alternativa CORRETA. 

 

(    ) Para o cálculo da Taxa de Homicídios Consumados (THC), que é um indicador 

Finalístico, o número total de vítimas que serão consideradas é 04 (quatro). 

(    ) Para o cálculo da Taxa Qualificada de Furtos (TQF), que é um indicador 

Finalístico, o quantitativo de furtos que serão considerados é 86 (oitenta e seis). 

(    ) Quanto ao Índice de Apreensão de Armas de Fogo (IAF), que é um indicador de 

Ação Qualificada, a variável AFA utilizada na fórmula do cálculo do indicador terá 

o valor de 25 (vinte e cinco). 
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(    ) Para o cálculo do Índice de Apreensão de Armas de Fogo (IAF), que é um 

indicador de Ação Qualificada, o número de crimes com o uso de armas de fogo 

que serão considerados é 26 (vinte e seis). 

(    ) Quanto à Repressão Qualificada da Violência (RQV), que é um indicador 

Finalístico, e considerando-se que todas as operações atenderam aos critérios de 

eficiência, eficácia e efetividade, a fórmula do cálculo do RQV levará em 

consideração um total de 13 (treze) operações. 

 

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

para baixo:  
 

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

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

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

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

 
31ª QUESTÃO - De acordo com a Instrução n. 3.03.22/2017-CG, que padroniza o 

estacionamento e posicionamento de viaturas e da guarnição Policial Militar, marque a 

alternativa CORRETA. 

 

A. (    ) A Seção Administrativa da Unidade/Fração deverá expedir e controlar as 

credenciais de estacionamento de veículos particulares no interior de 

aquartelamentos. 

B. (    ) Os veículos particulares só poderão acessar e permanecer no interior do quartel 

desde que estejam em situação regular de acordo com as normas do Código de 

Trânsito Brasileiro, cabendo ao CPU tal verificação. 

C. (    ) O Comando da Unidade/Fração deverá destinar 5% das vagas destinadas para 

visitantes e veículos de outros órgãos no interior de aquartelamentos. 

D. (    ) As chaves das viaturas estacionadas deverão ser mantidas na Unidade/Fração 

em local apropriado, conforme previsto no Plano de Estacionamento. Em casos 

excepcionais, devidamente justificados, o motorista poderá permanecer com as 

chaves em sua guarda, sendo que nessas oportunidades, a viatura deverá ser 

trancada e, preferencialmente, não conter materiais em seu interior. 

 
32ª QUESTÃO - De acordo com a Diretriz n. 3.01.01/2019-CG, que regula o emprego 

operacional da PMMG (DGEOP), marque a alternativa INCORRETA. 

 

A. (    ) Conforme o conceito de Malha Protetora, o 5º esforço de emprego operacional 

consiste de uma Força-Tarefa estratégica, que é uma estrutura organizacional 

permanente, flexível, adaptável, estática e integrada. 

B. (    ) De acordo com o modelo de gestão operacional por resultados na PMMG, um 

dos pressupostos desejáveis para a atividade-fim será a transparência e 

divulgação dos resultados positivos à comunidade, utilizando-se a rede de 

contatos via CONSEP, Redes de Proteção Preventiva, mídia local, periódicos, 

informativos diversos etc. 

C. (    ) A tática policial militar é a arte de empregar a tropa em ações e operações 

policiais militares de forma a se aplicar com eficiência os recursos técnicos 
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disponíveis, ou de se explorar as condições favoráveis para se atingir os 

objetivos desejados. 

D. (    ) O Plano de Emprego Operacional (PLEMOP) deve ser suficientemente 

detalhado e completo, a fim de permitir o perfeito entendimento do contexto, das 

demandas existentes, das atribuições dos setores e das pessoas envolvidas, 

dos recursos disponíveis, dos limites da atuação, do espaço territorial onde as 

ações serão desenvolvidas, dos prazos final e intermediários, dentre outros. 

 

33ª QUESTÃO - Uma área comercial de Belo Horizonte apresentou durante o primeiro 

trimestre do ano de 2021 uma alta incidência de furtos e roubos. O Tenente PM 

responsável pelo policiamento da região, preocupado com o recrudescimento da 

criminalidade em seu setor, sugeriu ao Comandante de Companhia a ativação no local de 

um dos tipos de Base Comunitária previstos na doutrina institucional. Decorridas algumas 

semanas, a P3 condensou os resultados alcançados após a implantação do serviço e os 

apresentou ao Comandante da unidade com o objetivo de verificar se o objetivo traçado 

havia sido cumprido.  
 

Considere, também, as seguintes informações: 
 

- Atrelado a esta Base Comunitária, o Tenente PM Comandante do setor sugeriu ainda a 

ativação do serviço de Ciclopatrulha, composta por 01 (um) Soldado PM. 
 

- Durante o período de ativação dos serviços, os militares da Base Comunitária e da 

Ciclopatrulha realizaram 20 (vinte) ações de natureza A19000 e 12 (doze) ações de 

natureza A20000. 
 

- Os dados condensados pelo P3 demonstraram que a área comercial havia alcançado 

uma considerável redução do número de furtos e roubos, porém outro bairro localizado na 

área do batalhão estava apresentando o mesmo problema, razão pela qual foi proposta 

ao Comandante da unidade a realocação da Base Comunitária para aquele local.  
 

Considerando-se todo o exposto e tomando-se por base a Resolução n. 4.827/2019 (que 

regula o portfólio de serviços da PMMG), a Diretriz n. 3.01.01/2019-CG (que regula o 

emprego operacional da PMMG - DGEOP) e a Diretriz n. 8002.2/2020-CG (que 

estabelece diretrizes para a Gestão do Desempenho Operacional na PMMG), analise as 

assertivas abaixo e, ao final, marque a alternativa CORRETA:  

 

(    ) Por se tratar de um serviço de natureza eletiva, a ativação da Base Comunitária na 

região comercial ficou a cargo do Comandante do batalhão. 

(    ) A composição da Ciclopatrulha com 01 (um) Soldado PM, proposta pelo Tenente 

Comandante do setor, está em desacordo com o previsto na Resolução n. 

4.827/2019. 

(    ) Para o cálculo da Interação Comunitária (IC), que é um indicador de Ação 

Qualificada, será levado em consideração o quantitativo de 12 (doze) ações de 

natureza A20000. 

(    ) Através das informações expostas, conclui-se que o serviço ativado na região 

comercial foi a Base de Segurança Comunitária. 
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(    ) A alta incidência de furtos e roubos na área comercial, a ativação de uma Base 

Comunitária no local, e a apresentação ao Comandante do Batalhão dos 

resultados alcançados após a implantação dos serviços correspondem, 

respectivamente, às fases de Identificação, Análise e Avaliação do Método IARA. 
 

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

para baixo:  
 

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

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

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

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

34ª QUESTÃO – Conforme a Instrução n. 3.03.24/2018-CG, de 06/11/2018, que regula a 

atuação de primeiro interventor em ocorrências de incidentes críticos de segurança 

pública de natureza policial, indique a ação que NÃO é adotada pelo primeiro interventor 

ou controlador do incidente crítico em caso de ocorrência com suicidas:  
 

A. (    ) Se proteger para não ser vitimado por disparos de arma de fogo. 

B. (    ) Permitir, caso seja benéfico, a interferência de terceiros na verbalização 

(advogados, políticos, amigos ou familiares).  

C. (    ) Solicitar a presença do BOPE. 

D. (    ) Ações iniciais: conter, isolar, estabilizar, verbalizar e acionar. 
 

35ª QUESTÃO – Conforme a Instrução n. 3.03.28/2020-CG, de 16/03/2020, que regula a 

atuação do policial militar no gerenciamento de crises decorrentes de incidentes críticos 

de natureza policial, assinale a alternativa que NÃO faz parte das ações do Controlador 

do Incidente Crítico em um incidente crítico de natureza policial:  
  

A. (    ) Potencialização das medidas de proteção e segurança.  

B. (    ) Realocação dos recursos disponíveis. 

C. (    ) Preparação dos locais para receber as equipes especializadas.  

D. (    ) Negociação tática com o perpetrador até a chegada da equipe especializada.  
 

36ª QUESTÃO – Uma dupla de policiais militares, sendo um Sargento e um Soldado 

estavam patrulhando a pé no centro comercial e deparou com um cidadão saindo de uma 

loja, de posse de uma faca (arma branca) na mão direita. Quando o soldado o viu saindo 

desta loja, já estava a uma curtíssima distância, aproximadamente de 4 metros do 

cidadão. O cidadão viu a guarnição na mesma distância e teve a reação de desferir 

golpes de facada contra o Soldado. O Soldado logo tentou se afastar, sacando sua arma 

de fogo, e a disparou contra o cidadão até cessar a agressão. Nesta ocorrência nenhum 

dos dois policiais realizaram os procedimentos se identificarem como policiais militares e, 

tampouco, advertiram o cidadão para que largasse a faca. Após os fatos, verificou-se que 

aquele cidadão era portador de deficiência mental.  

Acerca do Manual Técnico-Profissional n. 3.04.01/2020-CG (MTP 01 - Intervenção 

Policial, Processo de Comunicação e Uso da Força), marque a alternativa CORRETA: 

 

A. (    ) A partir do princípio do uso da força, a ação do policial que realizou o disparo 

contra o cidadão constituiu-se de legalidade e necessidade, contudo não foi 
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proporcional, tendo em vista que poderia se ter tentado Golpes de Defesa 

Pessoal Policial em Regiões Vitais do cidadão antes de utilizar o ultimo nível de 

força. 

B. (    ) A partir do princípio do uso da força, a ação do policial que realizou o disparo 

contra o cidadão, além de desproporcional, se constituiu de ilegalidade, pois se 

tratava de pessoa com deficiência mental. 

C. (    ) A partir do princípio do uso da força, a ação do policial que realizou o disparo 

contra o cidadão não se constituiu de proporcionalidade, tendo em vista que, 

conforme o Modelo Gráfico do Uso da Força ilustra, a verbalização consta em 

todos os níveis de intensidade de força e, obrigatoriamente, o policial deveria 

realizar a verbalização. 

D. (    ) A partir do princípio do uso da força, a ação do policial que realizou o disparo 

contra o cidadão constituiu-se de proporcionalidade, uma vez que na ocorrência 

em questão a arma branca possui, em relação à arma de fogo, potencial 

igualmente letal. 

 

37ª QUESTÃO – O Coordenador do Policiamento de determinada Unidade (CPU) 

recebeu uma denúncia de crime que estava ocorrendo em um aglomerado urbano. O 

CPU reuniu sua tropa e, com o objetivo de proporcionar maior fluidez, formou uma 

patrulha de policiais militares para deslocamento tipo 'Serpente'. Acerca do Manual 

Técnico-Profissional n. 3.04.02/2020-CG (MTP 02 - Abordagem a Pessoas), marque a 

alternativa CORRETA: 

 

A. (    ) O policial militar na função de 'Ala' na patrulha tem como uma de suas 

atribuições a de efetuar buscas pessoais. 

B. (    ) O deslocamento 'Serpente' é realizado com policiais com formação em linha a 

fim de dispersar o foco do provável agressor, aumentar a capacidade de 

resposta à frente (disparos de arma de fogo) e ampliar os ângulos de visão da 

patrulha durante cerco em edificações com possibilidade de existirem infratores 

homiziados e áreas abertas. 

C. (    ) O Comandante da patrulha deve se posicionar à frente da patrulha (Ponta 1), a 

fim de visualizar o cenário e poder decidir as ações (direção do deslocamento, 

abordagem a suspeitos, etc). 

D. (    ) Em uma patrulha composta por seis policiais militares, caso o Ponta 1 seja 

ferido, o Comandante terá como função remover o ferido o mais rápido possível 

até a área de segurança. 

 

38ª QUESTÃO – Durante o serviço de CPU, o Tenente passou com sua viatura 

fiscalizando alguns postos de policiamento e por fim chegou a uma operação blitz 

composta por 05 (cinco) policiais militares. O CPU anotou as seguintes observações: 

 

 Observação 1 - Abordagem ao veículo Gol de cor cinza realizada por apenas 1 

(um) PM; 
 

 Observação 2 - Há apenas 01 (uma) viatura empregada na blitz; 
 

 Observação 3 - Perguntado ao militar Vistoriador/Revistador em qual estado de 
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prontidão deveria estar no momento da abordagem, respondeu Estado de Atenção; 
 

 Observação 4 - O militar, ao realizar a abordagem no Box, identificou que o 

condutor do veículo apresentava vários sinais de embriaguez. Sob o fundamento 

de o condutor ter recusado ser submetido ao teste em etilômetro, o policial militar 

tomou apenas providências administrativas. 
 

 Observação 5 - Os Boxes estavam com ocupação máxima e então o militar 

Selecionador assumiu a função de Relator; 

 

De acordo com o Manual Técnico-Profissional n. 3.04.03/2020-CG (MTP 03 - Blitz 

Policial), das cinco observações feitas pelo CPU quantas observações estão ERRADAS 

(em desacordo com o referido manual)? 

 

A. (    ) 1 

B. (    ) 2 

C. (    ) 3  

D. (    ) 4 

 

39ª QUESTÃO – O Tenente da Companhia ficou responsável por ministrar uma instrução 

à tropa referente ao Manual Técnico-Profissional n. 3.04.04/2020-CG (MTP 04 - 

Abordagem a Veiculo). Ao chegar à porta da sala de instrução ouviu os militares 

conversarem a respeito do assunto, de onde ouviu quatro afirmações de militares 

diferentes: 

 

- Sd Raimundo: "A busca veicular será iniciada pelo porta-malas, prossegue para a região 

destinada aos ocupantes do veículo e finaliza no box do motor". 

- Sd Craus: "Durante o bloqueio da via os policiais ficarão abrigados atrás da viatura, 

utilizando-a como abrigo". 

- Cb Otto: "No bloqueio policial, o limitador de fuga, caso exista, deverá ser instalado 

antes da 1ª barreira, a fim de reduzir ao máximo as possibilidades de fuga e 

favorecimento da abordagem pelos policiais militares". 

- Cb Tim: "Durante a verbalização, desembarque e busca pessoal na abordagem a 

motocicleta, não há necessidade de retirada do (s) capacetes do (s) abordados".  

 

Conforme o citado manual, quais militares estão CORRETOS em suas afirmações? 

 

A. (    ) Sd Craus e Cb Otto. 

B. (    ) Sd Raimundo e Cb Tim. 

C. (    ) Sd Raimundo e Sd Craus. 

D. (    ) Cb Otto e Cb Tim. 

 

40ª QUESTÃO – O Tenente CPU foi acionado a se deslocar até a Delegacia para tomar 

conhecimento e providências a respeito da conduta de um policial militar, condutor de 

uma ocorrência. Chegando à delegacia o Oficial tomou conhecimento que os militares da 

guarnição apreenderam um adolescente que roubara uma joalheria utilizando uma pistola 

calibre .40 carregada. Os militares conduziram o adolescente no compartimento de 
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segurança de viaturas, além de terem utilizado algemas neste menor. 

 

Segundo o Manual Técnico-Profissional n. 3.04.05/2020-CG (MTP 05 - Escoltas 

Policiais e Conduções Diversas), marque a alternativa CORRETA: 

 

A. (    ) É proibido sob quaisquer condições que os adolescentes apreendidos sejam 

conduzidos no compartimento de segurança de viatura. 

B. (    ) Em casos extremos em que o adolescente apresentar séria ameaça à 

integridade física dos policiais militares, devido a sua compleição física 

avantajada, com atitudes violentas em resistência à ação policial, e com histórico 

de atos infracionais violentos, poderá ser admitido o uso de algema e condução 

em compartimento fechado de veículo policial, visando até mesmo a segurança 

do adolescente. No REDS, deverá ser constado e justificado esse procedimento. 

C. (    ) Os policiais militares agiram errado, pois deveria ter acionado o Conselho 

Tutelar para condução do adolescente até a presença da autoridade. Caso o 

Conselho Tutelar não compareça, os militares deveriam levar o menor na 

presença dos pais, e esses conduziriam até a delegacia. 

D. (    ) Os policiais militares agiram corretamente, pois o referido Manual Técnico-

Profissional nº 3.04.05/2020-CG orienta que a condução do adolescente deve 

ser realizada assim como é feita com infratores adultos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

           CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO – A BUSCA PELA EXCELÊNCIA EM CONCURSOS.            23 

EXAME DE APTIDÃO PROFISSIONAL – EAP 2021 – 1º TEN QOPM/QOC/QOE E QOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corte aqui 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

RASCUNHO – GABARITO DO CANDIDATO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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