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

SARGENTOS DO QPPM E QPE 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 

 



 

EXAME DE APTIDÃO PROFISSIONAL – EAP 2021 – 1º SGT QPPM/QPE 
 

           CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO – A BUSCA PELA EXCELÊNCIA EM CONCURSOS.            2 

1ª QUESTÃO – Considerando-se a Constituição da República Federativa do Brasil, 

todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Sobre o artigo 5º, é INCORRETO 

afirmar: 

 

A. (    ) Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, 

independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião 

anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio 

aviso à autoridade competente. 

B. (    ) A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela 

família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de 

sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu 

desenvolvimento. 

C. (    ) É assegurado à todos o direito de receber dos órgãos públicos, quaisquer 

informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que 

serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade. 

D. (    ) A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou 

utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em 

dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição. 

 

2ª QUESTÃO – Com base no Código Penal, assinale a alternativa contendo conduta 

típica que NÃO se enquadra no título dos crimes contra a pessoa. 

 

A. (    ) Expor alguém, por meio de relações sexuais ou qualquer ato libidinoso, a 

contágio de moléstia venérea, de que sabe ou deve saber que está 

contaminado. 

B. (    ) Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime. 

C. (    ) Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe 

haver reduzido, por qualquer outro meio, a capacidade de resistência, a não 

fazer o que a lei permite, ou a fazer o que ela não manda. 

D. (    ) Praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de 

satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro. 

 

3ª QUESTÃO – À luz do Código Penal Militar, quanto aos crimes contra Administração 

Militar, é CORRETO afirmar que: 

 

A. (    ) Cometerá o crime de corrupção ativa, o militar que exigir, para si ou para outrem, 

direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas 

em razão dela, vantagem indevida.  

B. (    ) O militar que falsificar, no todo ou em parte, documento público ou particular, ou 

alterar documento verdadeiro, desde que o fato atente contra a administração ou 

o serviço militar, cometerá o crime falsificação de documento. 

C. (    ) Desviar, em proveito próprio ou de outrem, o que recebeu indevidamente, em 

razão do cargo ou função, para recolher aos cofres públicos configura o crime de 

peculato. 
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D. (    ) Aquele que apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público 

ou particular, de que tem a posse ou detenção, em razão do cargo ou comissão, 

ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio, cometerá o crime de apropriação 

indébita. 
 

4ª QUESTÃO – Considerando às disposições contidas na Lei n. 8.429/1992, que trata 

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, leia as afirmativas a seguir: 
 

I) Constitui ato de improbidade administrativa que importam enriquecimento ilícito 

aceitar emprego, comissão ou exercer atividade de consultoria ou assessoramento 

para pessoa física ou jurídica que tenha interesse suscetível de ser atingido ou 

amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público, durante 

a atividade. 

II) Os atos de improbidade importarão ressarcimento ao erário, indisponibilidade dos 

bens, cassação dos direitos políticos e a perda da função pública, sem prejuízo da 

ação penal cabível.  

III) Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da 

administração pública, retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício.  

IV) As disposições da lei de improbidade são aplicáveis somente aos sujeitos ativos 

previstos no artigo 2º, por serem os agentes públicos os únicos que podem sofrer as 

sanções previstas na norma.  
 

  Marque a alternativa CORRETA: 
 

A. (    ) Todas as afirmativas são verdadeiras. 

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

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

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

5ª QUESTÃO – A Lei n. 11.343/2006 institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas 

sobre Drogas - Sisnad; prescreve medidas para prevenção do uso indevido, atenção e 

reinserção social de usuários e dependentes de drogas; estabelece normas para 

repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas e define crimes. De 

acordo com § 1º do artigo 33 da Lei, incorre nas mesmas penas impostas ao crime de 

traficar drogas quem, EXCETO: 
 

A. (    ) Fabricar, adquirir, utilizar, transportar, oferecer, vender, distribuir, entregar a 

qualquer título, possuir, guardar ou fornecer, ainda que gratuitamente, 

maquinário, aparelho, instrumento ou qualquer objeto destinado à fabricação, 

preparação, produção ou transformação de drogas, sem autorização ou em 

desacordo com determinação legal ou regulamentar. 

B. (    ) Importa, exporta, remete, produz, fabrica, adquire, vende, expõe à venda, 

oferece, fornece, tem em depósito, transporta, traz consigo ou guarda, ainda que 

gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou 

regulamentar, matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação 

de drogas. 
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C. (    ) Semeia, cultiva ou faz a colheita, sem autorização ou em desacordo com 

determinação legal ou regulamentar, de plantas que se constituam em matéria-

prima para a preparação de drogas. 

D. (    ) Utiliza local ou bem de qualquer natureza de que tem a propriedade, posse, 

administração, guarda ou vigilância, ou consente que outrem dele se utilize, 

ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação 

legal ou regulamentar, para o tráfico ilícito de drogas. 

 

6ª QUESTÃO – Com base no Código de Processo Penal marque a assertiva CORRETA 

acerca do juiz das garantias: 
 

A. (    ) A competência do juiz das garantias abrange todas as infrações penais, 

inclusive as de menor potencial ofensivo.  

B. (    ) Fica assegurado às partes o acesso restrito aos autos acautelados na secretaria 

do juízo das garantias.  

C. (    ) O juiz das garantias é responsável pelo controle da legalidade da investigação 

criminal e pela salvaguarda dos direitos individuais cuja franquia tenha sido 

reservada à autorização prévia do Poder Judiciário.  

D. (    ) As decisões proferidas pelo juiz das garantias vinculam o juiz da instrução e 

julgamento.  

 

7ª QUESTÃO – Com base no Código de Processo Penal marque a assertiva 

INCORRETA: 
 

A. (    ) As buscas domiciliares deverão ser executadas apenas durante o dia, e, antes 

de penetrarem na casa, os executores mostrarão e lerão o mandado ao 

morador, ou a quem o represente, intimando-o, em seguida, a abrir a porta. 

B. (    ) A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver 

fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de 

objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for 

determinada no curso de busca domiciliar. 

C. (    ) A autoridade ou seus agentes poderão penetrar no território de jurisdição alheia, 

ainda que de outro Estado, quando, para o fim de apreensão, forem no 

seguimento de pessoa ou coisa, devendo apresentar-se à competente 

autoridade local, antes da diligência ou após, conforme a urgência desta. 

D. (    ) As regras quanto a buscas domiciliares são aplicáveis quando se tiver de 

proceder a busca em compartimento habitado ou em aposento ocupado de 

habitação coletiva ou em compartimento não aberto ao público, onde alguém 

exercer profissão ou atividade. 
 

8ª QUESTÃO – Sobre o inquérito policial militar, previsto no Código de Processo Penal 

Militar, marque a alternativa INCORRETA:  
 

A. (    ) O inquérito é iniciado mediante portaria, de ofício, pela autoridade militar em cujo 

âmbito de jurisdição ou comando haja ocorrido a infração penal, atendida a 

hierarquia do infrator. 
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B. (    ) A designação de escrivão para o inquérito caberá ao respectivo encarregado, se 

não tiver sido feita pela autoridade que lhe deu delegação para aquele fim, 

recaindo em segundo ou primeiro-tenente, se o indiciado for oficial, e em 

sargento, subtenente ou suboficial, nos demais casos. 

C. (    ) O inquérito é sigiloso, mas seu encarregado pode permitir que dele tome 

conhecimento o advogado do indiciado. 

D. (    ) O inquérito policial militar é a apuração sumária de fato, que, nos termos legais, 

configure crime militar, e de sua autoria. Tem o caráter de instrução provisória, 

cuja finalidade precípua é a de ministrar elementos necessários à propositura da 

ação penal, sendo indispensável para o desencadeamento da ação penal. 

 

9ª QUESTÃO – Considerando o disposto no Código de Processo Penal Militar, leia as 

afirmativas a seguir: 
 

I) Qualquer pessoa poderá e os militares deverão prender quem for insubmisso ou 

desertor, ou seja, encontrado em flagrante delito. 

II) Considera-se em flagrante delito aquele que é encontrado, logo depois, com 

instrumentos, objetos, material ou papéis que façam presumir a sua participação no 

fato delituoso. 

III) Para verificar a possibilidade de haver sido a infração praticada de determinado 

modo, o escrivão do inquérito poderá proceder à reprodução simulada dos fatos, 

desde que esta não contrarie a moralidade ou a ordem pública, nem atente contra a 

hierarquia ou a disciplina militar. 

IV) Dentro em vinte e quatro horas após a prisão, será dada ao preso nota de culpa 

assinada pela autoridade, com o motivo da prisão, o nome do condutor e os das 

testemunhas. 
 

Marque a alternativa CORRETA: 
 

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

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

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

D. (    ) Todas as afirmativas são verdadeiras. 
 

 

10ª QUESTÃO – Considerando o disposto na Lei n. 9.455/1997, que define os crimes de 

tortura, marque a alternativa CORRETA: 

 

A. (    )    Constitui crime de tortura com pena de detenção e multa, constranger alguém 

com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou 

mental, com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de 

terceira pessoa; para provocar ação ou omissão de natureza criminosa; em 

razão de discriminação racial ou religiosa.  

B. (    )    O disposto na Lei n. 9.455/1997 aplica-se apenas quando o crime tenha sido 

cometido em território nacional, sob jurisdição brasileira. 

C. (    )    Aquele que se omite em face das condutas dispostas na Lei n. 9.455/1997, 

quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, incorre em pena de reclusão e 

multa. 
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D. (    )    Constitui crime de tortura com pena de reclusão, de dois a oito anos, 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.  

 
11ª QUESTÃO – Com base na Lei n. 13.869/2019, que dispõe sobre os crimes de abuso 
de autoridade, marque a alternativa CORRETA: 
 
A. (    ) Submeter o preso a interrogatório policial durante o período de repouso noturno, 

salvo se capturado em flagrante delito ou se ele, devidamente assistido, 
consentir em prestar declarações é um dos crimes previstos na lei.  

B. (    ) É efeito da condenação por abuso de autoridade a perda do cargo, do mandato 

ou da função pública, não sendo necessária a reincidência neste tipo de crime 

para que tal efeito ocorra. 

C. (    ) Nos termos da Lei de abuso de autoridade, as penas restritivas de direito não 

podem ser aplicadas de forma cumulativa com as privativas de liberdade. 

D. (    ) Reputa-se agente público, para os efeitos da Lei n. 13.869/2019, todo aquele 

que exerce mandato, cargo, emprego ou função em órgão ou entidade da 

administração pública sendo necessário que seja remunerado. 

 

12ª QUESTÃO – Com base na Lei n. 10.826/2003, que dispõe sobre registro, posse e 

comercialização de armas de fogo e munição, sobre o Sistema Nacional de Armas – 

Sinarm, define crimes e dá outras providências, marque a alternativa INCORRETA: 

 

A. (    ) As armas de fogo utilizadas em entidades desportivas legalmente constituídas 

devem obedecer às condições de uso e de armazenagem estabelecidas pelo 

órgão competente, respondendo o possuidor ou o autorizado a portar a arma 

pela sua guarda na forma do regulamento da Lei n. 10.826/2003.  

B. (    ) A autorização para o porte de arma de fogo de uso permitido, em todo o 

território nacional, é de competência da Polícia Federal e somente será 

concedida após autorização do Sinarm. 

C. (    ) Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, 

ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou 

ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido ou restrito, sem 

autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Pena – 

reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. 

D. (    ) A autorização de porte de arma de fogo, concedida pela Polícia Federal, 

perderá automaticamente sua eficácia caso o portador dela seja detido ou 

abordado em estado de embriaguez ou sob efeito de substâncias químicas ou 

alucinógenas. 

 

13ª 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 alternativas: 

 

I) A hierarquia é a ordenação da autoridade, em níveis diferentes, dentro da estrutura 

das IMEs. 
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II) O horário da chamada ou do início do serviço deve ser disposto de modo preciso e 

enfático, por meio de escala ou por uma ordem (mesmo que verbal) prévia para o 

serviço. 

III) Realizar fiscalização das atividades operacionais, buscando fortalecer a hierarquia e 

disciplina, bem como a ética militar durante a prestação de serviço à sociedade, é 

uma das principais atribuições das Equipes de Prevenção e Qualidade (EPQ). 

IV) O objetivo primordial da transgressão prevista no art. 15, I do CEDM, descrita como 

“chegar injustificadamente atrasado para qualquer ato de serviço de que deva 

participar”, é preservar a pontualidade e a assiduidade do militar, que é regido por 

normas próprias, calcadas basicamente pela hierarquia, disciplina e pelo dever 

constitucional de eficiência. 
   

Analise as alternativas e marque a opção CORRETA: 

 

A. (    ) Todas as alternativas estão corretas. 

B. (    ) Apenas a alternativa I está correta. 

C. (    ) As alternativas II e III estão incorretas. 

D. (    ) As alternativas III e IV estão incorretas. 

 

14ª 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 

alternativas: 
 

I) Os processos e procedimentos sigilosos, após a determinação de arquivamento 

definitivo, deverão ser remetidos à SRH, ou seção equivalente, sendo indevida a 

criação de arquivos distintos nas Segundas Seções das Unidades, haja vista que as 

pastas funcionais dos militares já são protegidas pelo sigilo, de acesso restrito. 

II) Nos casos de menor complexidade, que envolva apenas um militar acusado ou por 

conveniência administrativa, a autoridade competente poderá determinar a apuração 

da transgressão disciplinar residual nos moldes do Processo de Comunicação 

Disciplinar, definido no MAPPA. 

III) Caso o sindicado/acusado esteja realizando sua autodefesa, ficará prejudicado 

quanto a assistir pessoalmente o interrogatório de sindicado/acusado diverso e, caso 

queira, deverá constituir defensor para acompanhar a realização do ato. 

IV) Restando dúvidas na solução de problemas, surgidos no curso de processos e 

procedimentos administrativos, devem os respectivos encarregados reportarem 

diretamente, à CPM/CCBM, possibilitando ao Corregedor conhecer da questão e, 

inclusive, procurar solucioná-la. 
 

Analise as alternativas e marque a opção CORRETA: 
 

A. (    ) Apenas a alternativa IV está incorreta. 

B. (    ) As alternativas I e III estão incorretas. 

C. (    ) As alternativas II e III estão incorretas. 

D. (    ) Apenas a alternativa I está incorreta. 
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15ª QUESTÃO – De acordo com a Resolução Conjunta n. 4.220/2012, que cria o 

Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares de Minas 

Gerais (MAPPA), visando à proteção dos direitos dos militares e o interesse público da 

Administração Militar, analise as alternativas: 

 

I) No curso da SAD, o comparecimento do militar para seu interrogatório e a devolução 

dos autos é obrigatória, devendo o encarregado, quando necessário, dar ordem direta 

ao acusado, que poderá incorrer, em tese, na prática do crime do art. 301 

(desobediência) do CPM e, contra ele, serem adotadas as medidas necessárias de 

natureza penal-militar decorrentes. 

II) A degravação de assuntos sigilosos fica vinculada às normas próprias do Sistema de 

Inteligência da IME, devendo o encarregado buscar orientações junto à Segunda 

Seção da sua Unidade, Região ou Estado Maior, bem como na Corregedoria, se 

necessário. 

III) Em caso de perícias de microcomparação balística, necessário se faz encaminhar, 

juntamente com a arma de fogo a ser periciada, pelo menos 2 (dois) cartuchos 

intactos semelhantes àqueles utilizados no momento da prática da infração penal 

militar. 

IV) Na confecção da notificação para a defesa prévia, o sindicante deve descrever a(s) 

conduta(s) antiética(s), utilizando os verbos/expressões dos tipos transgressionais 

militares, amoldando-os aos fatos reais ensejadores da acusação; tipificar a(s) 

conduta(s) antiética(s) em um ou mais tipos transgressionais militares, conforme o 

caso e atrelar o libelo ao crime militar eventualmente praticado pelo sindicado. 

 

Analise as alternativas e marque a opção CORRETA: 
 

A. (    ) As alternativas III e IV estão incorretas. 

B. (    ) As alternativas II e III estão incorretas. 

C. (    ) Apenas a alternativa I está correta. 

D. (    ) Apenas a alternativa IV está incorreta. 

 

16ª 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: 

 
 

A. (    ) A proposta de convênio, acordo, ajuste ou instrumento congênere que 

contemple transferência de recursos financeiros para a PMMG deverá estar 

acompanhada do respectivo projeto e plano de trabalho. O projeto deverá ser 

apresentado conforme as normas e modelos definidos pelo concedente. É 

papel do preposto,abrir conta bancária para os convênios de repasse 

financeiro. 

B. (    ) É responsabilidade dos respectivos prepostos entregar 1 (uma) cópia dos 

convênios, acordos, ajustes e instrumentos congêneres e seus termos aditivos 

aos signatários da PMMG, em até 05 (cinco) dias após sua publicação, para 

coordenação e execução. 
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C. (    ) Propor, até 30 dias antes de vencer o instrumento, alterações das cláusulas por 

meio de termo aditivo, quando representar medida imprescindível à sua boa 

execução, providenciando inclusive as reformulações do plano de trabalho, 

quando for o caso, é uma das atribuições do preposto. 

D. (    ) Caberá ao preposto adotar as medidas necessárias à formalização e 

encaminhamento para a concedente da prestação de contas parcial e final 

relativas aos convênios de repasse financeiro. 
 

17ª 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 CORRETA: 
 
 

A. (    ) O Sistema Informatizado de Recursos Humanos - SIRH, em cumprimento às 

prescrições da Lei n. 23.511/2019, atualizou automaticamente o conceito 

disciplinar de todos os militares que estavam com pontuação negativa e com as 

sanções disciplinares canceladas, reclassificando-os no conceito "B", com 0 

(zero) ponto, a partir de 20 de dezembro de 2019, data de publicação e 

vigência da referida lei. 

B. (    ) Para efeito da Lei n. 23.511/2019, o cancelamento das transgressões 

disciplinares é a denominação dada à conveniência e a oportunidade de 

substituir a punição por aconselhamento ou advertência verbal pessoal e, não 

deve ser confundida com a recompensa prevista no art. 50 do CEDM. 

C. (    ) Os requerimentos postulando a aplicação da retroatividade da Lei n. 

23.511/2019 dos atos administrativos de cancelamento das transgressões 

disciplinares publicados antes da promulgação da referida lei, deverão ser 

enviados à Diretoria de Recursos Humanos através das Seções 

Administrativas ou equivalente nas Unidades das IMEs, para que seja avaliada 

a possibilidade jurídica de retroação. 

D. (    ) A Lei n. 23.511/2019 (que fixa os efetivos da Polícia Militar do Estado de Minas 

Gerais – PMMG e do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais - CBMMG 

para o período de 2017 a 2019, e dá outras providências), alterou o art. 94 da 

Lei n. 14.310/2002 (contém o Código de Ética e Disciplina dos Militares do 

Estado de Minas Gerais), gerando seus efeitos aos atos administrativos de 

cancelamento das sanções disciplinares aplicadas a partir do ano de 2017. 
 

18ª QUESTÃO – De acordo com a Lei Estadual n. 14.310/2002 (CEDM), fica impedido 

de atuar na CPAD (Comissão de Processo Administrativo-Disciplinar) o militar que: 
 
 

I)     Estiver submetido a Processo Administrativo-Disciplinar. 

II)     Tenha particular interesse na decisão da causa. 

III)     Tenha emitido parecer sobre a acusação. 

IV)     Seja inimigo ou amigo íntimos do acusado. 
 

Analise as alternativas e marque a opção CORRETA: 
 

A. (    ) Apenas as alternativas II e III estão corretas. 

B. (    ) Apenas as alternativas I e II estão corretas. 

C. (    ) Apenas as alternativas I e IV estão corretas. 

D. (    ) Apenas as alternativas I e III estão corretas. 
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19ª QUESTÃO – Considerando o conteúdo do Memorando Circular n. 10.275.0/2020 - 

EMPM, que trata da exposição da imagem institucional da PMMG em redes sociais, 

marque a alternativa INCORRETA: 
  

A. (    ) Deixa 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 

(“memes”), promocional, enfim, desvirtuado de qualquer objetivo institucional. 

B. (    ) Em casos de repetência, as publicações indevidas em rede social devem ser 

consideradas como simultâneas ou conexas em relação à primeira publicação, 

conforme previsto no art. 21, inc. II, da Lei Estadual n. 14.310/2002 (CEDM). 

C. (    ) Ao analisar o caso concreto, pode aflorar ser inviável a permanência do militar 

em sua Unidade de lotação, de modo a ditar a adoção, motivadamente, da 

medida administrativa de movimentação por conveniência da disciplina. 

D. (    ) A depender do nível de atingimento da imagem institucional, de modo que venha 

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

classe, a conduta poderá ser objeto de PAD (Processo Administrativo 

Disciplinar). 

 

20ª QUESTÃO – Considerando o conteúdo da Resolução n. 4.745/2018 – CG, que trata 

dos Procedimentos operacionais para lavratura do Termo Circunstanciado de Ocorrências 

(TCO) pela Polícia Militar de Minas Gerais, não será lavrado, em regra, o REDS-TC nas 

seguintes situações: 
 

I) Atos infracionais análogos às infrações penais de menor potencial ofensivo 

cometidos por menores de idade. 

II) Infrações penais de menor potencial ofensivo de registro posterior, ou seja, sem 

localização do autor do delito. 

III) Infrações penais relacionadas à violência doméstica e familiar contra amulher, a que 

alude a Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). 

IV) Infrações penais eleitorais, salvo quando no local da infração não houver órgãos da 

Polícia Federal. 

V) Ocorrência de dois ou mais delitos em concurso material ou formal, os quais a soma 

das respectivas penas máximas cominadas em abstrato ou a incidência de causa de 

aumento de pena ultrapassem dois anos. 

 

Analisando as assertivas acima, é CORRETO dizer que: 
 

A. (   )  Apenas uma das assertivas acima é falsa. 

B. (   )  Duas das assertivas acima são falsas. 

C. (   )  Três das assertivas acima são falsas. 

D. (   )  Todas as assertivas são verdadeiras. 
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21ª QUESTÃO – Considerando o conteúdo da Instrução Conjunta de Corregedorias n. 

02/2014 (ICCPM/BM n. 02/14) - Estabelece padronização sobre as atividades de Polícia 

Judiciária Militar no âmbito da PMMG, marque a alternativa CORRETA: 

 
 

A. (    ) Sendo a infração penal somente típica em relação ao ordenamento jurídico 

comum, deverá o militar preso ser conduzido à presença da Autoridade de 

Polícia Judiciária comum competente para as providências cabíveis. 

B. (    ) O encaminhamento do militar à Delegacia de Polícia, nos crimes comuns, 

poderá ser realizado por equipe de qualquer Instituição Policial e findado o 

procedimento de autuação na delegacia, sendo mantida a prisão, o militar 

conduzido será recolhido à Unidade Prisional da PMMG. 

C. (    ) O militar que praticar fato tipificado como infração penal, comum ou militar, 

independentemente de estar em situação de flagrância, deverá ser preso e 

apresentado à autoridade competente. 

D. (    ) Na ocorrência de crime militar o militar deverá ser recolhido imediatamente ao 

quartel, para instauração de Inquérito Policial Militar, pela prática de crime 

militar. 

 

22ª QUESTÃO – Considerando o conteúdo da Instrução Conjunta de Corregedorias n. 

02/2014 (ICCPM/BM n. 02/14), marque a alternativa INCORRETA: 

 

A. (    ) Deverá ser comunicado à Corregedoria, por meio de matriz mensal, os casos 

de homicídios cometidos por policiais militares, da ativa, reserva ou reforma, 

qualquer que seja a circunstância e independente de excludentes de ilicitude. 

B. (    ) Incumbe ao militar o ônus da prova quando alegar que a entrada ou 

permanência em domicílio alheio ou em suas dependências foi precedida de 

consentimento pelo morador. 

C. (    ) O militar (testemunha, vítima ou investigado/indiciado) deverá apresentar-se 

desarmado à Autoridade que irá proceder a sua inquirição junto ao IPM/APF. 

D. (    ) O preenchimento do relatório individual do uso da força dar-se-á até o terceiro 

dia útil seguinte ao fato. 

 

23ª QUESTÃO - Considerando o conteúdo da Resolução n. 4.320/2014, que 

regulamenta o direito de acesso à informação no âmbito da PMMG, analise as assertivas 

abaixo e marque a alternativa CORRETA: 
 

I) A gestão da informação na PMMG orienta-se pelos princípios da Administração 

Pública; observada, dentre outras diretrizes, a do respeito à publicidade como preceito 

geral, e ao sigilo como exceção; e da proteção da informação, garantindo-se sua 

disponibilidade, autenticidade e integridade. 

II) O acesso à informação compreende, entre outros, os direitos de obter orientação 

sobre os procedimentos para a consecução de acesso, bem como sobre o local onde 

poderá ser encontrada ou obtida a informação almejada no âmbito da PMMG. 

III) É assegurado ainda acesso as informações referentes a projetos de pesquisa e 

desenvolvimento científicos ou tecnológicos cujo sigilo seja imprescindível à 

segurança da sociedade e do Estado, nos termos da legislação específica. 
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IV) Não serão atendidos pedidos de acesso à informação que sejam genéricos, 

desproporcionais ou desarrazoados. 

V) A restrição de acesso à informação relativa a vida privada, honra e imagem de pessoa 

não poderá ser invocada com o intuito de prejudicar processo de apuração de 

irregularidades, em que o detentor da informação estiver envolvido e em ações 

voltadas para a recuperação de fatos históricos de relevância reconhecida. 
 

A. (   )  Apenas uma das assertivas acima é falsa. 

B. (   )  Todas as assertivas acima são verdadeiras. 

C. (   )  Duas das assertivas acima são falsas. 

D. (   )  Três das assertivas acima são falsas. 
 

24ª QUESTÃO - Considerando o conteúdo da Lei n. 5.301/1969, que contem o Estatuto 

dos Militares do Estado de Minas Gerais, não são considerados como tempo de efetivo 

serviço, os dias em que o militar estiver afastado por motivo de: 
 

A. (    ) Férias anuais, escolares e férias-prêmio. 

B. (    ) O de licença para tratamento de saúde que exceda de 90 (noventa) dias no 

decurso de 12 (doze) meses, não decorrente de acidente em serviço ou 

moléstia profissional. 

C. (    ) Exercício de outro cargo público em comissões. 

D. (    ) Dispensa núpcias ou dispensa luto, por falecimento de pessoa da família, assim 

considerados os pais, esposa, filhos, irmãos e sogros. 
  

25ª QUESTÃO - Com relação à Diretriz n. 3.01.09/2018 - CG, que Regulamenta a 

Atuação da Polícia Militar de Minas Gerais Segundo a Filosofia de Direitos Humanos 

marque a alternativa CORRETA: 
 

A .(    ) O Programa de Preparação para a Reserva, o Colégio Tiradentes e a Rede de 

Policiais Militares Protegidos (RPMP) são exemplos de programas e benefícios 

oferecidos pela PMMG em apoio ao policial militar. Nos três exemplos citados, o 

setor responsável pelo apoio é a Diretoria de Educação Escolar e Assistência 

Social (DEEAS). 

B .(    ) Os Grupos Vulneráveis são aqueles compostos por pessoas mais suscetíveis de 

sofrerem eventuais violações de direitos humanos em razão de características 

ligadas ao gênero, idade, orientação sexual, condição social, deficiência e à 

desvantagem numérica de determinada população em relação aos cidadãos de 

um Estado. 

C .(    ) Os Direitos Derrogáveis são direitos que podem ser abolidos, anulados ou 

invalidados sem a necessidade de motivação. 

D .(    ) A Diretoria de Apoio Operacional (DAOp) é a gestora do Grupo Especial de 
Resposta Imediata (GERI), integrante do rol de serviços de amparo ao policial 
militar previsto na Resolução 4.699/2018, a qual institui o Programa de Apoio e 
Acompanhamento aos Policiais Militares (PRO-APOIO). 

 
 
 
 



 

EXAME DE APTIDÃO PROFISSIONAL – EAP 2021 – 1º SGT QPPM/QPE 
 

           CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO – A BUSCA PELA EXCELÊNCIA EM CONCURSOS.            13 

26ª QUESTÃO - Uma mulher se dirige a uma Base de Segurança Comunitária da PMMG 

a fim de relatar uma agressão que sofrera de seu marido. Ao chegar, ela depara com os 

02 (dois) militares que se encontravam de serviço, os quais estavam posicionados do lado 

externo do veículo. Após se inteirar do ocorrido, a dupla de militares aciona a guarnição 

do GEPAR a fim de que esta tente localizar o agressor. Findadas as diligências, o GEPAR 

consegue prender o autor, o qual é conduzido para a delegacia para as medidas 

decorrentes.  
 

Além do que foi exposto, considere as seguintes informações adicionais: 
 

- A guarnição do GEPAR, que era composta por 04 (quatro) policiais militares, solicitou o 

apoio dos motociclistas da Base com o objetivo de ter cobertura na diligência. As 

guarnições se encontraram na entrada do aglomerado, onde fizeram o planejamento das 

ações. A viatura do GEPAR foi posicionada com a parte frontal direcionada no sentido da 

via, num ângulo aproximado de 120º em relação à guia da calçada. Por sua vez, as 

motocicletas da Base foram posicionadas com a parte frontal direcionada no sentido da 

via, num ângulo aproximado de 60º em relação à guia da calçada. 
 

- Dias após a prisão do autor, uma Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica (PPVD), 

composta por 02 (dois) militares do sexo masculino, inicia o processo de 

acompanhamento da vítima e do agressor da ocorrência relatada na situação hipotética. 
 

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

Regula o Portfólio de Serviços da Polícia Militar de Minas Gerais, a Instrução n. 

3.03.21/2017- CG, que Regula o Emprego das Bases de Segurança Comunitária, a 

Diretriz n. 3.03.22/2017 - CG, que Padroniza o Estacionamento e Posicionamento de 

Viaturas e da Guarnição Policial Militar, e a Instrução n. 3.03.15/20 - 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:  
 

(    ) O número de integrantes da guarnição do GEPAR está em desacordo com o que é 

previsto na Resolução n. 4.827/2019. 

(    ) De acordo com a Instrução n. 3.03.21/2017, os dois militares que se encontravam 

de serviço na Base estavam postados de forma correta quando a solicitante 

deparou com ambos do lado externo do veículo, haja vista que eles não estavam 

redigindo nenhuma ocorrência naquele momento. 

(    ) As motocicletas da Base foram posicionadas na via em desacordo com o que é 

preconizado pela Diretriz n. 3.03.22/2017, ao passo que a viatura do GEPAR foi 

posicionada de acordo com o previsto na mesma Diretriz. 

(    ) A composição da PPVD que iniciou o acompanhamento da vítima e do autor está 

em desacordo com o que preconiza a Resolução n. 4.827/2019 e a Instrução n. 

3.03.15/20. 

(    ) De acordo com a Resolução n. 3.03.15/20, a atuação da guarnição do GEPAR e 

das motocicletas da Base é considerada de Primeira Resposta. Já o atendimento 

da PPVD é considerado de Segunda Resposta, cujo protocolo é composto de 8 

(oito) fases. 
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Marque a alternativa que contém a sequência de respostas CORRETA, na ordem de cima 

para baixo:  

 
 

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

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

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

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

 

27ª QUESTÃO - Uma guarnição policial militar estava realizando o patrulhamento na área 

comercial do setor sob sua responsabilidade. Enquanto fazia contatos com alguns 

comerciantes, foi lançado na rede-rádio um roubo em andamento em uma drogaria 

localizada a cerca de dois quilômetros do local onde estavam. De imediato, os militares 

embarcaram na viatura e se deslocaram a fim de verificar a situação. Aproximadamente 

três minutos depois chegaram ao local do fato e conseguiram abordar e prender o 

criminoso, que naquele momento estava tentando se evadir com os produtos do roubo. 

Considere, ainda, as seguintes informações:  

- De acordo com o COPOM, o roubo estava sendo praticado por um indivíduo alto e 

magro. 

- Quando chegou ao local dos fatos, a guarnição se posicionou em frente à drogaria, do 
outro lado da rua, e utilizou a viatura como abrigo. Ao perceber que o autor do roubo 
estava saindo do local e tentava se evadir, um dos militares iniciou a verbalização de 
forma firme, por meio de uma postura imperativa, e, após verificar que o criminoso 
portava uma arma de fogo em uma das mãos, determinou que ele a colocasse no chão, 
sendo prontamente acatado. 
 
Considerando-se a situação narrada e baseando-se no Manual Técnico-Profissional n. 
3.04.01/2020-CG (MTP 01), que dispõe sobre Intervenção Policial, Processo de 
Comunicação e Uso da Força, analise as assertivas abaixo, e, ao final, marque a 
alternativa CORRETA: 
 
 

I) Enquanto realizava contatos comunitários em seu setor de patrulhamento, o estado 

de prontidão coerente para a guarnição é o estado de atenção, representado pela cor 

branca. O risco envolvido nesta situação é o de Nível I. 

II) Durante o trajeto para o local do fato - após ser lançado na rede-rádio um roubo em 

andamento -, o estado de prontidão coerente para a guarnição é o estado de alerta, 

representado pela cor laranja. O risco envolvido nesta situação é o de Nível II.  

III) Ao deparar, abordar e prender o autor do roubo, o estado de prontidão coerente para 

a guarnição é estado de alarme, representado pela cor vermelha. O risco envolvido 

nesta situação é o de nível IV e o criminoso abordado era resistente ativo, haja vista 

que portava uma arma de fogo.  

IV) No momento da abordagem, a área ao redor da viatura, utilizada pelos militares como 

abrigo, é considerada área de segurança, ao passo que a mão do infrator, na qual 

portava a arma de fogo, é considerada ponto de foco. 

V) A intervenção da guarnição em relação ao roubo é considerada de Nível III e um dos 
fundamentos da abordagem policial utilizado pelo militar que verbalizou com o 
criminoso é a ação vigorosa. 
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A .(    ) Apenas as assertivas II e V são verdadeiras.  

B .(    ) Apenas as assertivas I e III são verdadeiras.  

C .(    ) Apenas as assertivas II e IV são verdadeiras.  

D .(    ) Apenas as assertivas IV e V são verdadeiras.  

 

28ª QUESTÃO - Em relação ao Manual Técnico-Profissional n. 3.04.02/2020-CG (MTP 

02), que dispõe sobre Abordagem a Pessoas, assinale a alternativa CORRETA: 

 
 

(    ) O deslocamento tático em áreas amplas, abertas e sem proteção, pode 

comprometer a segurança do policial militar. Todavia, sendo necessária a 

movimentação nessas áreas, deverá ser realizada de forma rápida com silhueta 

reduzida ou lenta através dos procedimentos de rastejo, se as circunstâncias 

exigirem, e sempre com a cobertura da equipe. 

(    ) No posicionamento inicial da Tática de Aproximação Triangular (TAT), a distância 

recomendada entre os policiais militares será de aproximadamente 3 (três) metros, 

o que dificulta o controle visual simultâneo da ação dos dois policiais militares por 

parte do abordado. A distância dos policiais militares em relação ao suspeito será 

de aproximadamente 4 (quatro) metros, para proporcionar segurança à guarnição 

em caso de repentina agressão. 

(    ) Durante a busca pessoal, especificamente na posição de contenção em pé sem 

apoio, deverá ser determinado ao abordado que coloque as mãos sobre a cabeça. 

(    ) O policial militar deverá, obrigatoriamente, algemar o infrator com as mãos para trás 

e com as palmas voltadas para fora. Certificará, ainda, que as algemas não ficaram 

frouxas ou apertadas, em demasia, trancando-as e travando-as, corretamente. 

(    ) A busca pessoal em mulheres suspeitas de portarem objetos ilícitos sempre deverá 

ser realizada por outra mulher profissional de polícia ou encarregada de fazer 

cumprir a lei, e em algumas circunstâncias poderão ser convocadas pessoas leigas 

ou civis para realizarem buscas em caso de suspeição. 
 

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

para baixo:  
 

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

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

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

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

 

29ª QUESTÃO - Em relação ao Manual Técnico-Profissional n. 3.04.03/2020-CG (MTP 

03), que dispõe sobre Blitz Policial, assinale a alternativa INCORRETA: 

 

A .(    ) Nos procedimentos operacionais na Blitz Categoria 3, encerrada a fiscalização, o 

PM Vistoriador orientará o condutor que foi abordado no sentido de que o seu 

veículo retorne à faixa de rolamento em segurança. Verificará, através de 

contato visual com o PM Selecionador, as condições do fluxo de tráfego e, no 

melhor momento, sinalizará para que o condutor siga em frente. 
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B .(    ) Durante uma fiscalização de trânsito, é possível que o condutor abordado se 
recuse a realizar o teste do etilômetro. Se isso ocorrer e o condutor não 
apresentar sinais de uso de bebida alcóolica ou outra substância que cause 
dependência, o policial deverá fazer a autuação correspondente à recusa de se 
submeter ao teste, reterá o veículo até que um condutor habilitado possa retirá-
lo do local e deverá recolher a CNH do abordado. 

C .(    ) Na abordagem a motocicletas com dois ocupantes em uma operação blitz, o PM 

Revistador/Vistoriador realizará a abordagem pelo lado direito dos ocupantes da 

motocicleta, enquanto o PM Segurança ficará do lado esquerdo. Neste 

momento, os militares observarão os pressupostos da Tática de Aproximação 

Triangular (TAT), monitorando as mãos do motociclista e passageiro. 

D .(    ) Durante a abordagem noturna, os policiais militares devem ter atenção 

redobrada, pois a baixa luminosidade interfere diretamente na segurança do 

trânsito e na identificação de possíveis ameaças, cabendo a eles se manterem 

no estado de prontidão adequado para esta situação, o que é uma medida de 

prevenção decisiva para a segurança da equipe. 

 

30ª QUESTÃO - Em relação Manual Técnico-Profissional n. 3.04.04/2020-CG (MTP 

04), que dispõe sobre Abordagem a Veículos, analise as assertivas abaixo, e, ao final, 

marque a alternativa CORRETA: 
 

I) A abordagem a veículo nível 2 será empregada nas ações e operações de verificação 

preventiva (risco nível II) ou em fatos que indiquem ameaça à segurança pública. É o 

caso das abordagens baseadas em histórico de infrações (dados georreferenciados) 

ou situações em que a infração não foi consumada, mas há indício de preparação 

para o seu cometimento. O estado de prontidão coerente é o alerta (laranja). 

II) A interceptação é uma ação tática que consiste no posicionamento conjunto de 

policiais militares e viaturas policiais (e outros recursos logísticos) em pontos 

estratégicos dentro de um espaço geográfico, a fim de controlar as rotas de fuga do 

veículo evasor, por meio da disposição de obstáculos na via de forma a reduzir a 

velocidade dos veículos que passam pelo local. 

III) A área de alcance é o espaço que corresponde a uma faixa de aproximadamente a 

largura de um corpo humano, dentro da área de risco, que se inicia na altura do para-

choque traseiro (lado esquerdo ou direito) do veículo abordado e termina antes do 

raio de abertura da porta do motorista ou das portas traseiras quando houver 

passageiros nos bancos de trás. É o local que oferece menor risco ao policial militar 

durante a aproximação. 

IV) Na abordagem a caminhões níveis 2 e 3, o PM Segurança se posicionará próximo à 

viatura policial ou outro abrigo existente no ambiente à frente do caminhão, de forma 

a monitorar o interior da cabine até o PM Verbalizador ter condições de verbalizar 

com o motorista. 
 

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

B .(    ) Apenas a assertivas I e III são verdadeiras.  

C .(    ) Apenas a assertiva IV é verdadeira. 

D .(    ) Apenas a assertiva I é verdadeira. 
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31ª QUESTÃO - Em relação ao Manual Técnico-Profissional n. 3.04.05/2020-CG (MTP 

05), que dispõe sobre Escoltas Policiais e Conduções Diversas, analise as assertivas 

abaixo e, ao final, marque a alternativa CORRETA: 
 

 

(    ) A condução de presos militares no compartimento de segurança das viaturas deve 

ocorrer apenas nos casos estritamente necessários. As circunstâncias 

determinantes dessa conduta devem ser formalizadas no registro da ocorrência. 

(    ) No posicionamento de 1 (uma) pessoa presa em viatura sem compartimento de 

segurança composta por 2 (dois) policiais militares, o escoltado será conduzido no 

banco traseiro, algemado com as mãos para trás e seguro pelo cinto de 

segurança, sentado atrás do motorista, estando as portas traseiras travadas e os 

vidros fechados. 

(    ) As viaturas possuem preferência no trânsito, devendo a velocidade de 

deslocamento ser consoante às normas e, consequentemente, condizentes com a 

segurança. 

(    ) Uma das funções utilizadas nas atividades de escolta é o avançado, que tem a 

incumbência de realizar o reconhecimento do (s) itinerário (s), antecipar possíveis 

incidentes no trajeto e de tomar providências para que tudo esteja conforme o 

planejamento no local de destino. É lançado no terreno com antecedência prévia à 

saída do comboio. O avançado faz parte do comboio e atua sempre 

descaracterizado, não fazendo nenhum tipo de intervenção. 
(    ) A equipe de escolta, via de regra, não acompanha o transporte de torcidas 

organizadas e delegações esportivas por todo o percurso, mas somente nos 

trajetos que exigem a presença policial para a manutenção da ordem. Por isso, há 

que se estabelecer um ponto de interceptação, no qual a equipe de escolta irá 

realizar a abordagem e iniciar o acompanhamento direto. 
 

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

para baixo:  
 

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

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

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

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

 

32ª QUESTÃO - Com relação ao Manual Técnico-Profissional n. 3.04.01/2020-CG 

(MTP 01), que dispõe sobre Intervenção Policial, Processo de Comunicação e Uso da 

Força, assinale a alternativa INCORRETA: 
 

A .(    ) Não é conveniente utilizar a terminologia “uso progressivo de força”, porque o 

termo progressivo remete à ideia somente de elevação (de escalada, de subida, 

atitude ascensional), sendo que, em muitos casos, o uso “regressivo” de força é 

apropriado, quando verificada a diminuição da violência do agressor. 

B .(    ) O controle de contato é o emprego das técnicas de defesa pessoal policial com 

um maior potencial de submissão para controlar o abordado sem o emprego de 

instrumentos. Visa a sua imobilização e condução, evitando, sempre que 

possível, que resulte lesões do uso da força. 
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C .(    ) O cão policial, devidamente treinado e conduzido, é considerado na Polícia 

Militar de Minas Gerias como um recurso equiparado a um instrumento de menor 

potencial ofensivo, levando-se em conta as mais diversas situações de emprego 

tático, as circunstâncias de exclusão de antijuridicidade ou crime. 

D .(    ) A regra geral em uma situação de controle de distúrbio civil é o policial militar 

não disparar sua arma de fogo. Excepcionalmente, o policial militar que estiver 

encarregado da segurança da equipe poderá disparar sua arma de fogo, nos 

casos de legítima defesa própria ou de terceiros, contra ameaça iminente de 

morte ou ferimento grave. Esses disparos devem ser dirigidos a um alvo 

específico (agente causador da ameaça) e na quantidade minimamente 

necessária para fazer cessar a agressão.   

 
 

33ª QUESTÃO – Acerca da Malha Protetora e os esforços de emprego, com base na 

Diretriz Geral para Emprego Operacional n. 3.01.01/2019-CG, relacione a segunda 

coluna de acordo com a primeira:  
 

(1) “...é realizado por meio do recobrimento do 

policiamento, pela atuação de unidades 

especializadas em apoio à Unidade com 

responsabilidade territorial. Na capital é exercido 

pelo emprego ordinário das Unidades que 

atualmente integram o Comando de Policiamento 

Especializado (CPE).”  

 (    ) 1º esforço de emprego 

(2)  “.... é uma estrutura organizacional temporária, 

flexível, adaptável, dinâmica e integrada, com 

comando próprio, subordinado diretamente ao 

Comandante-Geral. É empregada para fazer 

frente a situações de grave perturbação da 

ordem, ou eventos de grande repercussão 

(nacional ou internacional) em que há 

necessidade da atuação simultânea de diversos 

esforços de defesa social e envolvimento direto 

do Comando-Geral.” 

 (    ) 2º esforço de emprego 

(3)  “Os serviços ordinários exercidos pelas Unidades 

do Comando de Policiamento do Meio Ambiente 

(CPMAmb) e Comando de Policiamento 

Rodoviário (CPRv), também econtram-se no...” 

 (    ) 3º esforço de emprego 

(4)  “... esforço de emprego operacional ocorre em 

resposta às ocorrências complexas, ou 

potencialmente violentas, ou que por sua 

dimensão ou repercussão exijam respostas 

estratégicas altamente qualificadas que 

extrapolem a capacidade de atuação do 

policiamento ordinário.” 

 

 

 (    ) 4º esforço de emprego 
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(5)  “As atividades exercidas pelo Grupo Especial de 

Policiamento Ambiental (GEPAM), do CPMAmb e 

pelo Grupo Tático Rodoviário (GTR), do CPRv, 

também encontram-se no...”  

 (    ) 5º esforço de emprego 

 

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

para baixo. 

A. (   )  3, 5, 1, 4, 2. 

B. (   )  5, 3, 2, 4, 1. 

C. (   )  4, 5, 1, 2, 3. 

D. (   )  5, 3, 1, 4, 2. 

 

 

34ª QUESTÃO – A guarnição composta pelo 3º Sargento “A”, Cabo “B” e Soldado “C” 

estavam realizando Operação Batida Policial (Y-7001) acerca de 1h na Avenida Cristiano 

Machado, área do 16º BPM, quando depararam com um veículo Fiat Uno tomado de 

assalto 7 (sete) horas após o roubo. O veículo era ocupado por três indivíduos e após 

intensa perseguição, os militares conseguiram prender 3 (três) infratores, apreender 1 

(uma) arma de fogo, além de recuperar todos os pertences da vítima. O Comando Tático, 

1º Sargento “D”, verificou o RAT (Registro de Atividade) e constatou os índices de 

Eficiência, Eficácia e Efetividade. Neste caso, com base na Gestão do Desempenho 

Operacional (DIRETRIZ N. 8002.2/2020-CG), marque a alternativa que contém o 

indicador em que a Unidade da guarnição terá benefício, em face da ação: 

 
 

A. (    ) Taxa de Reação Imediata aos Crimes Violentos (TRI). 

B. (    ) Taxa Qualificada de furtos (TQF). 

C. (    ) Taxa de Homicídios Consumados (THC). 

D. (    ) Repressão Qualificada da Violência (RQV). 
 

 

35ª QUESTÃO – Acerca das providências preliminares ao atendimento da ocorrência de 

violência doméstica em procedimento operacional padrão de protocolo de primeira 

resposta. Neste caso, com base na Prevenção à Violência Doméstica (Instrução N. 

3.03.15/2020-CG), marque a alternativa INCORRETA: 

 

A. (    ) Verificar o nível de risco/perigo para os componentes da guarnição. 

B. (    ) Avaliar a necessidade de cobertura. 

C. (    ) Verificar o entorno da residência para identificar possíveis rotas de fuga e materiais 

capazes de potencializar os riscos da ocorrência. 

D. (    ) Verificar se há reincidência com relação à vítima e autor, por intermédio dos 

boletins de ocorrência anteriores, se houver. 
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36ª QUESTÃO – O 3º Sargento “A” foi acionado durante patrulhamento na cidade de 

Uberlândia por um cidadão de nome Fúlvio, que alegou que 3 (três) homens acabaram de 

invadir seu edifício em construção e mediante grave ameaça ocuparam um apartamento 

do último andar. Fúlvio legítimo proprietário do imóvel, relatou ainda que um dos homens 

estava de posse de uma faca e ele teve que sair correndo quando encontrou a viatura em 

patrulhamento. A equipe no local identificou a veracidade dos fatos e narrou os 

acontecimentos para o 1º Sargento coordenador do turno. Em conversa com o 3º 

Sargento, o coordenador do turno perguntou qual providência policial o graduado iria 

tomar. Neste caso, com base na Nota Técnica n. 1.7/18-DAOp de 11 de abril de 2018, 

marque a alternativa CORRETA: 

 

A. (    ) Redigir e registrar o Boletim de Ocorrência narrando os fatos para providência 

relativa à ação de reintegração de posse. 

B. (    ) Redigir e registrar o Boletim de Ocorrência pelo crime de esbulho possessório. 

C. (    ) Redigir e registrar o Boletim de Ocorrência narrando os fatos para providências 

relativas ao artigo 1210 do Código Civil, impedindo a turbação da sua legítima 

posse. 

D. (    ) Redigir e registrar o Boletim de Ocorrência pelo crime de ameaça. 

 

37ª QUESTÃO – Considerando o Procedimento Operacional Padrão (POP n. 1.3.0.008) 

de Estacionamento de Viaturas em vias públicas, com base na Instrução n. 

3.03.22/2017- CG, marque a alternativa CORRETA: 
 

A. (    ) Desembarcar da viatura todos os integrantes da Guarnição, exceto nos casos 

estritamente necessários, em que somente um dos policiais militares 

permanecerá em seu interior, pelo tempo suficiente para tratar de assuntos do 

serviço. 

B. (    ) Acionar os dispositivos luminosos em vias com grande fluxo de trânsito. 

C. (    ) Manter contato visual com a viatura, sempre que possível, por um policial militar 

da Guarnição. 

D. (    ) Posicionar a viatura, com a parte frontal direcionada no sentido da via, num 

ângulo aproximado entre 45º a 90º em relação à guia da calçada, conforme a 

avaliação do local. 

 

38ª QUESTÃO – Qual o principal objetivo das Frações territoriais durante uma 

intervenção na fase incidental? Com base na Instrução n. 3.03.23/2017-CG 

(Procedimentos Operacionais em Ocorrências de Ataques a Agências Bancárias e 

Similares), marque a alternativa CORRETA: 
 

A. (    ) Quebrar ou desestruturar o planejamento dos criminosos, obrigando-os a 

modificarem suas rotas de fuga e locais de homizio. 

B. (    ) Buscar dados referentes a atuação, quantidade de marginais, rota de fuga, 

possíveis infratores, modus operandi, locais utilizados na região, veículos 

utilizados, imagens registradas em circuitos de segurança, detalhes da ação que 

possam levar à quadrilha. 
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C. (    ) Acionar a perícia, confecção do REDS e o restabelecimento da sensação de 

segurança da população, além de outras ações/procedimentos cabíveis em cada 

caso. 

D. (    ) Desenvolver ações preventivas, desenvolvendo conhecimento e análise da 

modalidade criminosa antes da ocorrência do delito, com vistas à identificação do 

crime, dos criminosos e de possíveis alvos de ações delituosas, além de suas 

vertentes, características e vulnerabilidades para elaboração das melhores 

formas de resposta estatal. 

 
39ª QUESTÃO – Acerca dos componentes operacionais na gestão de um incidente crítico 

de natureza policial, considere a seguinte atribuição: “Profissional de Segurança Pública 

com poder de coordenação e controle dos recursos logísticos e talentos humanos locais. 

É o responsável por redefinir o isolamento e implementar medidas de proteção e 

segurança.”. A atribuição narrada se refere à qual componente operacional? Neste caso, 

com base na Instrução n. 3.03.24/2018-CG (Primeira Intervenção em Ocorrências de 

Incidentes Críticos de Segurança Pública de Natureza Policial), marque a alternativa 

CORRETA: 

 

A. (    ) Primeiro Interventor. 

B. (    ) Gestor do Incidente Crítico. 

C. (    ) Comandante da Cena de Ação. 

D. (    ) Controlador do Incidente. 

 

40ª QUESTÃO – Considerando os objetivos do gerenciamento de crises, com base na 
Instrução n. 3.03.28/2020-CG (Gerenciamento de Crises decorrentes de Incidentes 
Críticos de Natureza Policial), marque a alternativa INCORRETA: 
 
A. (    ) Preservar vidas. 
B. (    ) Aplicar a lei. 
C. (    ) Identificar o risco. 
D. (    ) Restabelecer a normalidade. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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