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

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 
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1ª QUESTÃO – No que tange a prova, marque a assertiva INCORRETA dentro do que 

prevê o Código de Processo Penal: 
 

A .(    ) O juiz formará sua convicção pela restrita apreciação da prova produzida em 

contraditório judicial.  

B .(    ) A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz 

de ofício ordenar, mesmo antes de iniciada a ação penal, a produção antecipada 

de provas consideradas urgentes e relevantes, observando a necessidade, 

adequação e proporcionalidade da medida. 

C .(    ) São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, 

assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais.  

D .(    ) São inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não 

evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras.  

 

2ª QUESTÃO – Sobre a restituição, prevista no Código de Processo Penal Militar, 

marque a alternativa INCORRETA:  
 

A .(    ) A restituição poderá ser ordenada pela autoridade policial militar ou pelo juiz, 

mediante termo nos autos, desde que a coisa apreendida não seja irrestituível.  

B .(    ) As coisas apreendidas poderão ser restituídas, nos termos da lei, enquanto 

interessarem ao processo. 

C .(    ) A restituição poderá ser ordenada pela autoridade policial militar, nos termos da 

lei. 

D .(    ) A restituição poderá ser ordenada pela autoridade policial militar ou pelo juiz, 

mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do 

reclamante. 

 

3ª QUESTÃO – Considerando o disposto na Lei n. 9.455/1997 que define os crimes de 

tortura, marque a alternativa INCORRETA: 
 

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

público. 

B .(    ) O crime de tortura é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. 

C .(    ) O condenado por crime previsto na referida lei na conduta omissiva, estará 

sujeito a uma pena de reclusão. 

D .(    ) O disposto nesta Lei aplica-se ainda quando o crime não tenha sido cometido 

em território nacional, sendo a vítima brasileira ou encontrando-se o agente em 

local sob jurisdição brasileira. 

 
 

4ª QUESTÃO – Com base na Lei n. 13.869/2019 que dispõe sobre os crimes de abuso 

de autoridade, marque a alternativa INCORRETA: 
 

A .(    ) A Lei n. 13.869, de 15/09/2019, define os crimes de abuso de autoridade 

cometidos por agente público, servidor ou não, que, mesmo fora do exercício de 

suas funções, abuse de poder que lhe tenha sido atribuído. 

B .(    ) A divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas não 

configura abuso de autoridade previsto na Lei n. 13.869/2019.  
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C .(    ) Os crimes previstos na Lei n. 13.869/2019 são de ação penal pública 

incondicionada.  

D .(    ) São efeitos da condenação na Lei n. 13.869/2019 a perda do cargo, do mandato 

ou da função pública. 

 

5ª QUESTÃO – Assinale a alternativa que NÃO contenha um objetivo da República 

Federativa do Brasil de 1988. 

 

A. (    ) Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e 

regionais. 

B. (    ) Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa.  

C. (    ) Construir uma sociedade livre, justa e solidária. 

D. (    ) Garantir o desenvolvimento nacional. 

 

6ª QUESTÃO – Josefina, cansada de seu casamento, decide por iniciar um 

relacionamento extraconjugal, tendo gerado um filho, fruto desse relacionamento. Após 

dar à luz, pretendendo esconder sua desonra, decidiu abandonar o recém-nascido em 

uma lixeira, vindo a criança ser encontrada, ainda com vida, por um gari, quando da 

coleta do lixo. Com base no Código Penal e considerando a situação hipotética, é 

CORRETO afirmar: 

 

A .(    ) Josefina responderá pelo crime de perigo para a vida ou saúde de outrem, uma 

vez que a criança foi resgatada com vida. 

B .(    ) Josefina responderá pelo crime de abandono de incapaz. 

C .(    ) Josefina responderá pelo crime de abandono de recém-nascido.  

D .(    ) Josefina responderá pelo crime de maus-tratos, uma vez que expôs a perigo a 

vida ou a saúde de pessoa sob sua autoridade. 

 
7ª QUESTÃO – Com base no Código Penal, assinale a alternativa que NÃO contempla 

hipótese de crimes contra o patrimônio. 

 

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

vantagem, como condição ou preço do resgate.  

B .(    ) Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito ou vender, com 

a finalidade de produção ou de comercialização, semovente domesticável de 

produção, ainda que abatido ou dividido em partes, que deve saber ser produto 

de crime.  

C .(    ) Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de 

obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que 

se faça ou deixar de fazer alguma coisa. 

D .(    ) Entrar ou permanecer, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade 

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

dependências.  
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8ª QUESTÃO – Em relação aos crimes militares, assinale a alternativa INCORRETA, com 

base no Código Penal Militar: 

 

A .(    ) Considera-se crime de organização de grupo para a prática de violência, a 

reunião de dois ou mais militares, com armamento ou material bélico, de 

propriedade militar, praticando violência à pessoa ou à coisa pública ou 

particular em lugar sujeito ou não à administração militar. 

B .(    ) Considera-se como omissão de lealdade militar, o fato do militar deixar de levar 

ao conhecimento do superior o motim ou revolta de cuja preparação teve notícia, 

ou, estando presente ao ato criminoso, não usar de todos os meios ao seu 

alcance para impedi-lo. 

C .(    ) A revolta é um crime militar em que o sujeito ativo é o militar, e o que diferencia 

do motim é o fato dos agentes, quando da prática do delito, estarem armados. 

D .(    ) Considera-se crime de motim a reunião de militares, armados, agindo contra a 

ordem recebida de superior, ou negando-se a cumpri-la. 

 

9ª QUESTÃO – Consoante à disposição da Lei n. 8.429/1992, na hipótese da prática de 

Atos de Improbidade Administrativa que importam enriquecimento ilícito, 

independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação 

específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, 

que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato, 

EXCETO: 

 

A. (    ) Perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio. 

B. (    ) Cassação dos direitos políticos de oito a dez anos.  

C. (    ) Perda da função pública.  

D. (    ) Pagamento de multa civil de até três vezes o valor do acréscimo patrimonial. 

 

10ª QUESTÃO – O artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, estabelece penas para quem 

adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo 

pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou 

regulamentar. Assinale a alternativa que NÃO apresenta uma pena aplicável ao crime de 

posse de droga para consumo pessoal:  

 

A. (    ) Detenção, de 6 (seis) meses a 1 (um) ano. 

B. (    ) Prestação de serviços à comunidade. 

C. (    ) Advertência sobre os efeitos das drogas. 

D. (    ) Medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. 

 

11ª 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 boa educação e a correção de atitudes derivam de um dever ético e social ligado à 

moral e aos bons costumes, exigindo-se que o militar estadual se porte de modo 

discreto, cortês, garantidor e promotor dos direitos humanos e, sobretudo, de modo 

conveniente. 
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II) O atraso injustificado é considerado transgressão disciplinar, uma vez que o militar 

deve, obrigatoriamente, organizar-se, além de se preparar para o desempenho de 

suas atividades funcionais. 

III) A situação em que o militar fardado é encontrado em via pública ou lugar acessível a 

esta, ingerindo bebida alcoólica (afora eventos de confraternizações e/ou 

congraçamentos em áreas sujeitas à Administração Militar em que a prática 

moderada pode ser tolerada) e não apresenta sinais de embriaguez, amolda-se à 

transgressão prevista no art. 15, III do CEDM, descrita como “deixar de observar 

princípios de boa educação e correção de atitudes”. 

IV) A disciplina militar é a exteriorização da ética profissional dos militares do Estado e 

manifesta-se pelo exato cumprimento de deveres, em todos os escalões e em todos 

os graus da hierarquia, quanto aos aspectos de pronta obediência às ordens legais, 

da observância às prescrições regulamentares, do emprego de toda a capacidade em 

benefício do serviço, da correção de atitudes e da colaboração espontânea com a 

disciplina coletiva e com a efetividade dos resultados pretendidos pelas IMEs. Já o 

decoro da classe é a repercussão do valor dos indivíduos e classes profissionais, não 

se tratando do valor da organização apenas, mas também da classe de indivíduos 

que a compõem. 
 

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. 

 

12ª 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), e a Instrução Conjunta de Corregedorias n. 01/2014 (ICCPM/BM n. 01/14), 

analise as alternativas: 
 

I) Os atos processuais serão válidos sempre que preencherem as finalidades para as 

quais foram realizados, não se pronunciando, em regra, nulidade sem que tenha 

havido prejuízo para a acusação ou para a defesa. 

II) Não prosperará a nulidade arguida pelo interessado que tenha dado causa ou para 

que tenha concorrido, ou referente à formalidade cuja observância só à parte contrária 

interessa, não sendo, ainda, declarada a nulidade de ato processual que não houver 

influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa. 

III) As autoridades delegantes, encarregados, assessores e os que tiverem acesso aos 

autos de processos e procedimentos administrativos deverão destacar por meio da 

utilização de canetas esferográficas, marca texto ou similar, pontos que importem 

maior gravidade e/ou complexidade. 

IV) Havendo necessidade de se proceder somente a pequenas correções formais na 

portaria/despacho ou em outro documento publicado, far-se-á tão somente uma 

errata, por intermédio de um despacho administrativo, publicando-o em boletim, 

considerando-se que os erros materiais não podem ser corrigidos durante o 

andamento processual. 
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Analise as alternativas e marque a opção CORRETA: 
 

A. (    ) Apenas a alternativa I está correta. 

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

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

D. (    ) Todas as alternativas estão corretas. 

 

13ª 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 instrução, o encarregado poderá expedir carta precatória à autoridade 

militar do local onde a testemunha a ser ouvida, militar ou civil, estiver servindo ou 

residindo, a fim de notificá-la, inquiri-la ou designar militar que a inquira, obedecendo 

a princípio, as normas de hierarquia, para cumprimento da diligência. 

II) A primeira pessoa a ser formalmente ouvida na SAD, será, em regra, o ofendido, 

quando houver, visando a um melhor planejamento dos trabalhos, pelo sindicante. 

III) A defesa prévia é o momento oportuno para que o sindicado apresente provas 

preliminares, rol de testemunhas de defesa, estas limitadas a 03 (três), e indique os 

meios de prova que pretende usar para demonstrar sua inocência. É vedada a 

apresentação de outras testemunhas no decorrer do processo, haja vista contribuir 

para a prescrição. 

IV) O relatório constitui-se da reprodução parcial ou integral de termos de declarações e 

depoimentos no texto do relatório, de forma contínua e descritiva dos fatos, trabalhos, 

sua natureza, provas e conclusões sobre a existência ou não de transgressão 

disciplinar ou eventual ilícito, quando for o caso. 
 

Analise as alternativas e marque a opção CORRETA: 
 

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

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

C. (    ) Todas as alternativas estão corretas. 

D. (    ) Apenas a alternativa I está correta. 

 

14ª 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. (    ) É papel do preposto fazer o lançamento no Sistema de Gestão de Convênios de 

Minas Gerais (SIGCON) para fins de execução do mesmo no SIAFI. 

B. (    ) Caberá à Diretoria de Finanças (DF) avaliar a eficácia do convênio, ajuste, 

acordo ou instrumento congênere em vigor, a cada meta/fase cumprida, 

constante do Cronograma de Execução, para propor ajustes necessários ou 

denúncia do instrumento, se for o caso, evitando-se a manutenção de parceria 

ineficaz que possa redundar em ônus operacional, logístico ou qualquer outro 

prejuízo à PMMG. 
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C. (    ) Para cada convênio, acordo, ajuste ou congênere celebrado deverá estar 

designado apenas um preposto pela PMMG, que atuará como gerente do 

respectivo instrumento jurídico. 

D. (    ) Preposto é a pessoa designada por cada signatário, para acompanhar a 

execução das responsabilidades pactuadas no instrumento jurídico. Cada 

convenente deve designar o seu preposto. A designação e funções 

desempenhadas pelo preposto, para fins de cumprimento da Resolução n. 

4.234/2012, serão consideradas como encargo. 

 

15ª QUESTÃO - De acordo com a Resolução n. 4.285/2013, que dispõe sobre a jornada 

de trabalho na Polícia Militar e dá outras providências, analise as alternativas e marque a 

opção CORRETA: 
 

A. (    ) Escalas especiais são aquelas cujo emprego é eventual e temporário, em face 

de acontecimento imprevisto ou excepcional que exija manutenção e/ou 

remanejamento de recursos, como greves, rebeliões em presídio, 

desocupações, entre outros. 

B. (    ) O militar que estiver em gozo de férias, anuais ou prêmio, e que, após ser 

requisitado ou intimado, precisar interrompê-las para prestar depoimento como 

testemunha em processo judicial ou em processo/procedimento administrativo, 

sobre fatos que tiverem correlação com o exercício das funções do militar, terá 

cassado o dia de férias correspondente e as horas de empenho serão 

computadas para fins de compensação da carga horária de trabalho semanal ou 

mensal, salvo se for requisitado ou intimado para ser interrogado na condição de 

autor do fato. 

C. (    ) As horas destinadas ao treinamento extensivo e aquelas em que o militar 

permanecer à disposição da justiça, comum ou militar, promotoria de justiça, 

delegacias e outras audiências externas, no período de folga ou descanso, 

convocado em decorrência da atividade policial-militar, farão parte da jornada de 

trabalho mensal, sendo sua comprovação feita através de documento emitido 

pelo órgão correspondente. 

D. (    ) As frações operacionais e administrativas, em todos os níveis, deverão manter 

controle individual da carga-horária de trabalho de seus militares, observando-se 

que os créditos ou débitos não compensados num trimestre por não ter 

alcançado a duração de um turno de serviço do militar, não poderão ser 

creditados/debitados para o trimestre posterior. 

 

16ª QUESTÃO – “SD ANANÁS”, recém formado no Curso de Formação de Soldados da 

Policia Militar de Minas Gerais, foi lotado no 100º BPM. Pouco tempo após sua chegada a 

UEOp, começam a circular vídeos/imagens publicados em um perfil de rede social 

denominado “To fazendo nada” (o qual está sob gestão do militar), no qual são divulgadas 

imagens do referido militar, fardado, ostentando uma arma de fogo e com a seguinte frase 

“bandido bom é bandido morto”, desvirtuando de todo e qualquer fim institucional. Neste 

caso, com base nas previsões normativas do Memorando Circular n.10.275.0/2020 - 

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

marque a alternativa CORRETA: 
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A. (    ) O militar deixou de praticar ato de ofício, concernente ao dever que lhe é imposto 

de preservação da imagem da Instituição de que é integrante. 

B. (    ) 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, já que, por ser membro da Instituição, estes são 

bens que integram o patrimônio disponível do militar. 

C. (    ) A prática de conduta dessa natureza constitui a transgressão disciplinar descrita 

no art. 14, II, do CEDM (demonstrar desídia no desempenho das funções, 

caracterizada por fato que revele procedimento contrário a documentos 

normativos). 

D. (    ) 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, afasta qualquer responsabilidade do militar 

autor das postagens. 

 

17ª QUESTÃO – Considerando o conteúdo da Resolução n. 4.745/2018 – CG, que trata 

dos Procedimentos operacionais para lavratura do Termo Circunstanciado de Ocorrências 

(TCO) pela Polícia Militar de Minas Gerais, em resumo, são procedimentos a serem 

adotados pelo policial militar responsável pelo registro do REDS-TC: 

 

I) Confeccionar o REDS-TC no local da ocorrência (se o REDS-TC for confeccionado 

em ponto de apoio ou Unidade/Fração a guarnição deve deslocar com as partes); 

II) Colher declarações dos envolvidos; 

III) Colher assinatura da vítima no Termo de Manifestação da Vítima (Representação 

/Cientificação), em caso de ação penal pública condicionada à representação ou ação 

privada; 

IV) Colher assinatura do autor no Termo de Compromisso de comparecer em juízo; 

V) Liberar partes envolvidas. 

 

Analisando as assertivas acima é CORRETO dizer que: 

 

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

B. (    ) Todas as assertivas acima são verdadeiras. 

C. (    ) Duas das assertivas acima são falsas. 

D. (    ) Três das assertivas acima são falsas. 

 

18ª QUESTÃO – Considerando o conteúdo da Instrução Conjunta de Corregedorias n. 

02/2014 (ICCPM/BM n. 02/14), que estabelece padronização sobre as atividades de 

Polícia Judiciária Militar no âmbito da PMMG e CBMMG, marque a alternativa 

INCORRETA: 

 

A. (   )  A Guarnição PM responsável pelo registro de boletins de ocorrência relativo a 

crime militar deve após a liberação do local de crime pela perícia técnica, se 

necessário, arrecadar os instrumentos da infração e/ou objetos que tenham 

relação como fato e encaminhá-los às autoridades policiais competentes. 
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B. (   )  A Guarnição PM ou o militar autor ou envolvido na prática de crime militar deve 

socorrer a vítima, com sua remoção segura à unidade de saúde mais próxima, o 

que pode ser realizado por unidades especializadas de socorro, se essa 

situação não representar iminente risco de morte. 

C. (   )  A guarnição PM responsável pelo registro de boletim de ocorrência relativo a 

crime militar deve isolar, preservar, vigiar e controlar o acesso ao local de crime 

e seus vestígios, devendo manter o local preservado apenas até a chegada dos 

peritos, a partir de quando a cobertura policial até a conclusão dos trabalhos 

periciais passa a ser de responsabilidade exclusiva da Polícia Civil. 

D. (   )  A Guarnição PM ou o militar autor ou envolvido na prática de crime militar deve 

comunicar imediatamente o fato ao Oficial de serviço e ao Comandante da 

Unidade. 

 

19ª QUESTÃO – Considerando o conteúdo da Resolução n. 4.320/2014, que 

regulamenta o direito de acesso à informação no âmbito da Polícia Militar de Minas 

Gerais, analise as assertivas abaixo. 

 

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

Pública, observada, dentre outras diretrizes, a da divulgação de informação de 

interesse público, independentemente de solicitação, e da proteção da informação 

sigilosa e da informação pessoal, observada a sua disponibilidade, autenticidade, 

integridade e eventual restrição de acesso. 

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

primária, íntegra, autêntica e atualizada, e quando não for autorizado acesso integral 

à informação, por ser ela parcialmente sigilosa ou protegida, é assegurado o acesso à 

parte não sigilosa, por meio de certidão, extrato ou cópia, com ocultação da parte sob 

sigilo. 

III) A solicitação de acesso à informação é um procedimento formalizado que assegura a 

identificação do solicitante, devendo o pedido conter os dados pessoais do requerente 

e a especificação, de forma clara e precisa, da informação requerida, sendo 

resguardado, entretanto, o direito de não identificação pessoal do solicitante. 

IV) Não serão atendidos pedidos de acesso à informação que recebam classificação 

sigilosa ou que exijam trabalhos adicionais de análise, interpretação ou consolidação 

de dados e informações. 

V) Não será autorizada a divulgação ou acesso às informações consideradas 

imprescindíveis ao cumprimento da missão constitucional da Polícia Militar, 

especialmente aquelas que possam frustrar o planejamento ou a execução de ações 

e operações, comprometer a eficiência do emprego operacional ou colocar em risco a 

segurança do policial militar. 

 

Analise as alternativas abaixo e marque a opção CORRETA: 

 

A. (   )  Todas as assertivas acima são verdadeiras. 

B. (   )  Duas das assertivas acima são falsas. 

C. (   )  Três das assertivas acima são falsas. 

D. (   )  Apenas uma das assertivas acima é falsa. 
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20ª QUESTÃO – Considerando o conteúdo da Lei n. 5.301/1969, que contem o Estatuto 

dos Militares do Estado de Minas Gerais, marque a alternativa INCORRETA: 

 

A. (    ) O Sargento movimentado por conveniência da disciplina, para uma cidade que 

fica a 500km de sua antiga sede, entrará em trânsito após ter cumprido a 

punição imposta, fazendo jus a 15 (quinze) dias de trânsito e instalação. 

B. (    ) O militar tem direito de gozar, por ano, vinte e cinco dias úteis de férias, que 

constituem dispensas totais do serviço. O Comandante de UEOp, autoridade 

competente para concede-las aos militares sob seu comando, quem deve 

organizar um plano de férias anuais tendo em vista o interesse do serviço e a 

obrigatoriedade de sua concessão a todos os militares que a elas tenham direito. 

C. (    ) Serão concedidas dispensas do serviço de 8 (oito) dias ao militar por motivo de 

núpcias ou quando ocorrer falecimento de seus pais, filhos, irmãos, esposa e 

sogros. As dispensas do serviço não prejudicarão o direito às férias, podendo 

estas ser concedidas em prorrogação àquelas. 

D. (    ) A movimentação de praças tem por finalidades completar ou nivelar os efetivos 

dos Corpos de Tropa, Estabelecimentos, Serviços e Destacamentos, promover o 

desenvolvimento da instrução, atender aos interesses do serviço e beneficiar a 

saúde da praça. Para atender a tais prescrições as movimentações podem se 

dar por necessidade do serviço, conveniência da disciplina ou interesse próprio. 

 

21ª QUESTÃO – Acerca da Malha Protetora, o emprego operacional das Unidades e dos 

serviços ocorrem pela superposição articulada em 5 (cinco) níveis de escalonamento de 

esforços, denominados esforços de emprego operacional, que visa garantir a sinergia do 

policiamento e a amplitude da proteção social. Neste contexto, com base na Diretriz 

Geral para Emprego Operacional n. 3.01.01/2019-CG, analise as assertivas abaixo: 

 

I) Os serviços ordinários exercidos pelas Unidades do Comando de Policiamento do 

Meio Ambiente (CPMAmb) e Comando de Policiamento Rodoviário (CPRv), também 

encontram-se no 2º esforço de emprego operacional. 

II) As atividades exercidas pelo Grupo Especial de Policiamento Ambiental (GEPAM), do 

CPMAmb e pelo Grupo Tático Rodoviário (GTR), do CPRv, também encontram-se no 

3º esforço de emprego operacional. 

III) O 3º esforço de emprego operacional 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). 

IV) O 1º esforço de emprego operacional é realizado pela ocupação preventiva e/ou 

repressão imediata, nos espaços de responsabilidade territorial, pelo efetivo ordinário 

das Unidades e Subunidade (Companhias, Pelotões e GPM), por meio do 

policiamento de pontos sensíveis, e áreas comerciais, ocupação de zonas quentes de 

criminalidade, patrulhamento tático direcionado, rádio atendimento e operações 

preventivas, realizado pelo seu efetivo motorizado e não motorizado, com vistas a 

criar um clima de segurança objetiva e subjetiva nas comunidades ou restabelecer a 

ordem pública. 
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Estão CORRETAS as assertivas: 

 

A. (   )  II e III, apenas. 

B. (   )  I, II e IV, apenas. 

C. (   )  Todas estão corretas. 

D. (   )  III e IV, apenas. 

 

22ª QUESTÃO – Conforme a Diretriz para a Produção de Serviços de Segurança 

Pública n. 3.01.10/2019, que norteia a atuação da PMMG segundo a filosofia de Polícia 

Comunitária, relacione a segunda coluna de acordo com a primeira.  

 

(1) Participação Sistêmica da 

PMMG, Comunidade e outros 

órgãos 

(    ) Relacionamentos informais diuturnos que o 

policial militar realiza com membros da 

comunidade, em momentos diversos, tais como: 

atendimento de uma ocorrência, policiamento 

ostensivo, execução de uma atividade 

comunitária, entre outros. 

(2) Contatos Comunitários (    ) Práticas de policiamento comunitário 

desenvolvidas pela PMMG para captação de 

problemas de segurança pública (crime, medo 

do crime e desordens físicas e morais); anseios; 

dúvidas; pedidos de informação; sugestões e 

demandas ou necessidades do cidadão e da 

comunidade. 

(3) Projetos de Polícia       

Comunitária 

(    ) Filosofia e uma estratégia organizacional que 

proporciona uma nova parceria entre a 

população e a polícia. 

(4) Reuniões Comunitárias (    ) Relação direta, integrada no formato em rede, a 

qual pressupõe participação ampla, cooperativa 

e contínua entre a PMMG, os membros de uma 

comunidade e outros órgãos, a partir de 

interesses comuns e competências 

complementares de cada um desses atores 

envolvidos. 

(5) Polícia Comunitária (    ) Processo comunicativo de interação que 

pressupõe a união de esforços em prol de 

propósitos comuns, almejados e decididos por 

todos os envolvidos. 

(6) Mobilização Social (    ) Planejamento, execução e controle de atividades 

de caráter temporário, junto à comunidade, 

preferencialmente com apoio desta e de outros 

órgãos públicos e privados. Tem a finalidade de 

atuar em problemas de segurança pública, 

anseios, demandas ou necessidades, que 

possam impactar na qualidade de vida local. 
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Marque a alternativa que contém a sequência CORRETA de respostas, na ordem de cima 

para baixo: 
 

A. (    ) 2, 5, 3, 4, 1, 6. 

B. (    ) 4, 5, 3, 2, 1, 6. 

C. (    ) 2, 4, 5, 1, 6, 3. 

D. (    ) 4, 6, 5, 2, 6, 3. 
 

23ª QUESTÃO – Acerca dos vários indicadores de desempenho contemplados pela 

Gestão do Desempenho Operacional, conforme Diretriz N. 8.002.2/2020-CG, relacione a 

segunda coluna de acordo com a primeira:  
 

1) O indicador tem por finalidade verificar a 

repressão qualificada da violência por meio 

das operações policiais de Batida Policial 

(Y-07.001), Incursão em ZQC (Y-07.003), 

Cerco, Bloqueio e Interceptação (Y-07.004) 

e Ocupação de Pontos Críticos – ZQC (Y-

07.005). 

(    ) Taxa de Crimes Violentos (TCV) 

2) O indicador tem por finalidade verificar as 

atividades de resposta à sociedade, em 

especial aos crimes violentos que mais 

incomodam a população de Minas Gerais, 

através da busca constante de prisão dos 

autores de tais crimes. 

(    ) Índice de Apreensão de armas 

de Fogo (IAF) 

3) O indicador tem por finalidade verificar a 

diminuição das ocorrências com uso de 

armas de fogo em razão das apreensões de 

armas de fogo. 

(    ) Taxa de Reação Imediata aos 

Crimes Violentos (TRI) 

4) O indicador tem por finalidade verificar a 

diminuição das ocorrências de furto 

(tentado e consumado). 

(    ) Repressão Qualificada da 

Violência (RQV) 

5) O indicador tem por finalidade verificar a 

taxa de crimes violentos por 100.000 

habitantes. 

(    ) Taxa Qualificada de furtos 

(TQF) 

 

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

para baixo. 
 

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

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

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

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

24ª QUESTÃO – Os Direitos Humanos reconhece que poucos direitos são absolutos e 

limites razoáveis podem ser impostos aos demais direitos e liberdades. Assim, qual deve 

ser o parâmetro norteador da atuação policial em casos de conflito de direitos humanos? 

Neste caso, com base na Diretriz para a Produção de Serviços de Segurança Pública 

n. 3.01.09/2018- CG marque a alternativa CORRETA: 
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A. (    ) Permitir o gozo de um direito humano mesmo que contra o interesse da 

segurança nacional. 

B. (    ) Não permitir restringir os direitos inderrogáveis. 

C. (    ) Manutenção da ordem pública. 

D. (    ) Atuar com discricionariedade e não deixar um direito sobrepor a outro. 

  

25ª QUESTÃO – Acerca dos objetivos das visitas em protocolo de segunda resposta, 

conforme Instrução N. 3.03.15/2020-CG (Prevenção à Violência Doméstica), relacione 

a segunda coluna de acordo com a primeira:  
 

(1) Apresentação da Lei “Maria da Penha” para a vítima. (    ) Primeira Visita 

(2)  Encerramento do caso. (    ) Segunda Visita 

(3)  Inserção da vítima no Serviço de Prevenção à 

Violência Doméstica e avaliação de risco. 

(    ) Terceira Visita 

(4)  Notificação do autor(a) acerca de sua inserção no 

Serviço de Prevenção à Violência Doméstica. 

(    ) Quarta Visita 

(5)  Contato com possíveis testemunhas. (    ) Quinta Visita 

(6)  Apresentação da Lei “Maria da Penha” para a autor(a). (    ) Sexta Visita 
(7)   Encaminhamento da vítima. (    ) Sétima Visita 

(8)   Monitoramento da vítima. (    ) Oitava Visita 

(9)   Monitoramento do autor. (    ) Nona Visita 
 

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

para baixo. 
 

A. (    ) 3, 4, 1, 6, 5, 7, 8, 9, 2. 

B. (    ) 3, 4, 6, 1, 5, 2, 8, 9, 7. 

C. (    ) 4, 3, 1, 6, 5, 2, 9, 8, 7. 

D. (    ) 4, 3, 6, 1, 5, 7, 9, 8, 2. 

 

26ª QUESTÃO – Considerando os procedimentos básicos do Procedimento Operacional 

Padrão (POP n. 1.3.0.010) de Posicionamento de viaturas e seus integrantes no 

Atendimento de Ocorrências e Operações Policiais de Resposta, com base na Instrução 

n. 3.03.22/2017- CG, marque a alternativa CORRETA: 

 

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

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

B. (    ) Avaliar a conveniência de se postar de maneira ostensiva, de acordo com a 

ocorrência, o tipo de operação e o resultado pretendido. 

C. (    ) Trancar a viatura nos casos em que toda Guarnição precisar se afastar do 

veículo policial militar, colocando os armamentos e munições em compartimento 

fechado da viatura, coberto das vistas de transeuntes. 

D. (    ) Desembarcar da viatura e deslocar pelo menos um dos integrantes da 

Guarnição, em regra, para atendimento de ocorrência e/ou Operações de 

Resposta, enquanto que o motorista deverá permanecer na viatura. 
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27ª QUESTÃO – Acerca do conceito da operação da Base de Segurança Comunitária, 

com base na Instrução n. 3.03.21/2017-CG. 2ª Edição Revisada, marque a alternativa 

CORRETA: 
 

A. (    ) Os policiais militares empregados em motocicletas executarão o patrulhamento 

preventivo no setor em cumprimento dos locais previamente elencados pelo 

comandante da BC, o qual tem atribuição de identificar locais de incidência 

criminal no Setor, sob coordenação do Coordenador do Turno.  

B. (    ) O patrulhamento motorizado executado pelos policiais das motocicletas deverá 

ser executado com o giroflex ligado em observância ao binômio da baixa 

velocidade e atitude expectante dos componentes da Guarnição. 

C. (    ) Os motociclistas poderão atender às demandas de Segurança Pública e 

demandas administrativas determinadas pelo Comandante do Setor, devido à 

sua mobilidade, uma vez que a Base ficará durante todo o turno estacionado no 

local previamente estabelecido. 

D. (    ) Enquanto não houver atendimento ao público, um militar da Base permanecerá 

no seu interior em descanso, revezando com o outro militar que previne e inibe a 

prática criminosa pela presença ostensiva, demonstrando disponibilidade e 

acessibilidade à comunidade. 

 

28ª QUESTÃO – Conforme o Procedimento Operacional Padrão (POP) referente à 

Instrução 3.03.23/2017-CG (Procedimentos operacionais em ocorrências de ataques a 

agências bancárias e similares), assinale a alternativa que NÃO é um procedimento 

básico na fase pré-incidental: 
 

A. (    ) Realizar reuniões comunitárias com comerciantes, moradores e rede hoteleira 

(incluindo motéis e estabelecimento congêneres), a fim de sensibilizar sobre a 

problemática, bem como repassar medidas preliminares de identificação de 

suspeitos, coleta e repasse de informações e descrição de incidentes. 

B. (    ) Orientar a comunidade local (comércio e rede hoteleira, incluindo motéis e 

estabelecimentos de mesma natureza) quanto ao uso do aplicativo SINESP, 

para consulta de veículos roubados e mandados de prisão de suspeitos, com 

imediato repasse os policiais militares da Fração.  

C. (    ) Efetuar abordagens a pessoas e veículos parados próximos aos quartéis, 

residências de militares e instituições financeiras no período diurno, evitando 

abordá-los no período noturno. 

D. (    ) Manter viaturas de policiamento ordinário (período noturno) com pelo menos um 

fuzil de calibre 5.56 ou 7.62 e granadas de mão explosivas outdoor para 

possíveis situações que possam ocorrer. 

 

29ª QUESTÃO – Assinale a alternativa INCORRETA no que se refere às ações em caso 

de explosões a caixas eletrônicos a serem adotadas pelo primeiro interventor e/ou 

Controlador do Incidente, segundo a Instrução 3.03.24/2018-CG (Regula a atuação de 

primeiro interventor em ocorrências de incidentes críticos de segurança pública de 

natureza policial):  
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A. (    ) Isolar o local da explosão, não permitindo a entrada de curiosos.  

B. (    ) Adentrar ao ambiente a fim de verificar a existência de outros artefatos, acionar o 

Controlador do Incidente e reportar a situação.  

C. (    ) Retirar fotos e, se possível, enviar para o celular funcional do BOPE.  

D. (    ) Manter o isolamento não permitindo a realização de filmagens por parte da 

imprensa.  

 

30ª QUESTÃO – Referente à Instrução 3.03.28/2020-CG (Regula a atuação policial 

militar no gerenciamento de crises decorrentes de incidentes críticos de natureza policial), 

marque V (verdadeiro) ou F (falso), quanto às assertivas abaixo citadas e, a seguir, 

responda ao que se pede: 
 

(    ) São objetivos do Gerenciamento de Crises: Preservar Vidas, Aplicar a Lei e 

Restabelecer a normalidade.  

(    ) Em relação às fases do Gerenciamento de Crises, a fase Pré-incidental se refere 

às ações proativas após eclodido o incidente crítico, como exemplo a contenção 

da situação e isolamento do ponto crítico.  

(    ) O Gestor do Incidente Crítico é o policial da unidade especializada, Batalhão de 

Operações Especiais (BOPE). É responsável pela tomada de decisão de todo 

incidente crítico, mesmo não sendo o militar mais antigo no local. 

(    ) São exigências negociáveis no processo de negociação: comidas, cigarros, troca 

de reféns, coberturas da mídia.  

(    ) A Entrada Tática (Assault), dentre todas as alternativas, é a que coloca em risco o 

maior número de policiais, uma vez que as células táticas entrarão no ponto crítico 

para neutralizar o (s) perpetrador (es) e resgatar as vítimas.  
 

 

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

para baixo: 

 
 

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

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

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

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

 

31ª QUESTÃO – Sobre o Manual Técnico Profissional N. 3.04.01/2020 (Intervenção 

Policial de Comunicação e Uso da Força), em relação ao alinhamento dos estados de 

prontidão, há situações em que a avaliação de riscos leva o policial militar à conclusão de 

que não possui condições suficientes (efetivo de policiais, armamento, treinamento, entre 

outros) para agir imediatamente (etapa 4 da avaliação de riscos). Nesse caso, 

recomenda-se ao policial militar algumas ações de primeiro interventor. Marque a 

alternativa INCORRETA quanto essas ações de primeiro interventor: 
 

A. (    ) Conter a crise, ou seja, impedir que outras pessoas ou áreas sejam envolvidas. 

B. (    ) Isolar o local. 

C. (    ) Solicitar apoio via rede de rádio. 

D. (    ) Adentrar a área de risco apenas para identificar o local exato do ponto de foco. 
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32ª QUESTÃO – A respeito do Manual Técnico Profissional N. 3.04.02/2020 

(Abordagem a pessoas), marque V (verdadeiro) ou F (falso) quanto às assertivas abaixo 

citadas e, a seguir, responda ao que se pede:  
 

(    ) Na técnica de varredura denominada tomada de ângulo, esta deverá ser 

executada com a arma na Posição 3 ou 4 (guarda-alta ou pronta resposta). 

(    ) Durante uma abordagem a pessoa, o policial militar jamais poderá adotar uma 

postura defensiva com os punhos cerrados, pois este gesto denota agressão. 

(    ) A Siamesa é uma postura tática em que o policial militar de pé, estaciona ou 

desloca ombro a ombro com outro policial militar de forma que cada um cubra 

determinado ponto formando um ângulo que pode ser em L, V, T ou Y de acordo 

com a direção do cano da arma dos primeiros policiais militares da equipe. 

(    ) São técnicas de varredura: reflexão de imagem, tomada de ângulo e olhada 

rápida.  

(    ) Em relação ao Resgate de feridos, os procedimentos de Atendimento Pré-

Hospitalar Tático (APH Tático) ou Resgate Tático são medidas que possibilitarão 

ao policial vitimado manter-se vivo, enquanto aguarda o socorro e a extração 

urgente e com isso aumentam as chances de sucesso da equipe médica que 

receberá o policial. O policial militar, ao passar por intervenções com confronto 

envolvendo arma de fogo, arma branca ou impróprias, imediatamente após a 

neutralização da ameaça, de forma concomitante ao acionamento de ajuda, deve 

ser iniciada uma autoavaliação (em nível visual e tátil) em busca de possíveis 

pontos de sangramento. Proceda a sua autochecagem” seguindo o sentido da 

cabeça aos pés. 

(    ) Em relação à Patrulha em Áreas de Matas, em ocorrência que não seja possível o 

acionamento de uma guarnição da ROCCA e que o fato não se configure numa 

ocorrência de alta complexidade, a incursão será realizada por uma patrulha 

composta de, no mínimo, 6 (seis) policiais militares. 
 

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

para baixo. 
 

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

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

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

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

33ª QUESTÃO – Indicadores de Ações Qualificadas são aqueles voltados principalmente 

à avaliação das ações de combate à criminalidade violenta desenvolvidas pela PMMG, 

tanto em termos quantitativos quanto qualitativos. Com base na Gestão do Desempenho 

Operacional (Diretriz Nº 8.002.2/2020-CG), marque a alternativa que NÃO corresponde 

a um indicador de ações qualificadas: 
 

A. (    ) Índice de Apreensão de Armas de Fogo (IAF). 

B. (    ) Taxa de Crimes Violentos (TCV). 

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

D. (    ) Índice de efetividade no cumprimento de demandas geradas via Disque Denúncia 

Unificado (IDDU). 
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34ª QUESTÃO – Complete o texto de acordo com o Manual Técnico Profissional nº 

3.04.03/2020 (Blitz Policial):  
 

As Operações Blitz são classificadas por ____ tipos e ____ categorias, sendo que o 

número mínimo de viaturas em qualquer das categorias é de ___. Para a montagem do 

dispositivo da blitz de qualquer categoria, o número desejável mínimo de cones é de 

____, sendo que o PM Selecionador posta-se atrás dos cones __e __. Quando houver 

3(três) policiais militares na blitz, em caso de emprego do dispositivo limitador de fuga 

"cama de faquir", o militar responsável por operá-lo é o ________. Independente da 

categoria da blitz, a regra básica para abordagem dos veículos na operação deve ser a de 

____ policiais por veículo, no mínimo. No momento da abordagem na operação blitz o 

policial deve estar no estado de _________. Após a verificação do veículo (blitz categoria 

2), caso nenhuma irregularidade seja constatada, o condutor será liberado do Box pelo 

PM ___________. Caso necessite realizar uma abordagem a uma motocicleta, o 

PM___________ realizará a abordagem pelo lado esquerdo dos ocupantes da 

motocicleta e o PM___________ ficará do lado direito. 
 

Em sequência, as palavras/números que completam CORRETAMENTE esse texto são: 
 

A. (   )  3 (Educativa, Preventiva e Repressiva); 2; 1; 7; 4 e 5; Segurança; 2; alerta; 

Comandante/Segurança; Segurança; Revistador/Vistoriador. 

B. (   )  2 (Educativa e Preventiva); 3; 2; 6; 5 e 6; Revistador/Vistoriador; 2; atenção; 

Comandante/Segurança; Segurança; Revistador/Vistoriador. 

C. (   )  2 (Educativa e Preventiva); 3; 1; 7; 4 e 5; Revistador/Vistoriador; 2; alerta; 

Vistoriador; Revistador/Vistoriador; Segurança. 

D. (   )  3 (Educativa, Preventiva e Repressiva); 3; 1; 7; 4 e 5; Segurança; 3; alerta; 

Vistoriador; Revistador/Vistoriador; Segurança. 
  

35ª QUESTÃO – A Polícia Militar recebeu ligação de João Pereira, caseiro da Fazenda 

Alegre, afirmando que um grupo de 5 (homens) armados com foice e facões invadiram a 

propriedade de seu patrão e o retiraram a força do local mediante grave ameaça. O grupo 

estava determinado a tomar o terreno sob alegação de que a terra era improdutiva e 

iniciaram a demarcação da terra. O proprietário legítimo do terreno compareceu ao local 2 

(duas) horas após o fato e também foi ameaçado pelo grupo de homens do Movimento 

Minas por Terra (MMT). O COPOM gerou a ocorrência de esbulho possessório, em razão 

do estado de flagrância, 2 (duas) viaturas deslocaram para o local e detectaram a 

veracidade das informações de João Pereira. Neste caso, diante das providências 

policiais a serem adotadas, com base na Nota Técnica nº 1.7/18-DAOp, marque a 

alternativa INCORRETA: 
 

A. (    )  Dar Voz de prisão ao cidadão infrator, detendo-o/apreendendo-o, informando-lhe 

os seus direitos e garantias constitucionais, conduzindo-o à presença da 

Autoridade Policial competente. 

B. (    )  Registrar o fato e encaminhar o Boletim de Ocorrência a Autoridade competente, 

sem a prisão, entregar cópia do Boletim de Ocorrência a vítima para providências 

relativas à ação de reintegração de posse. 

C. (    )  Solicitar a presença da Autoridade Policial competente e perícia, se for o caso. 

D. (    )  Redigir e registrar o Boletim de Ocorrência. 
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36ª QUESTÃO - Para proceder à abordagem a veículos, conforme o Manual Técnico 

Profissional Nº 3.04.04/2020 (Abordagem a Veiculo), o policial deve observar os 

princípios do pensamento tático, mapeando o local da intervenção em função da 

avaliação de riscos. Relacione CORRETAMENTE os números com as áreas de 

abordagem:   
 

 
 

Em sequência, as palavras que completam CORRETAMENTE esses números são: 
 

A. (    ) 1: Área de alcance; 2: Área de aproximação; 3: Área de contenção; 4: Área de 

segurança; 5: Área de busca; 6: Área de custódia; 7: Área de risco. 

B. (    ) 1: Área de aproximação; 2: Área de alcance; 3: Área de segurança; 4: Área de 

risco; 5: Área de busca; 6: Área de custódia; 7: Área de contenção. 

C. (    ) 1: Área de aproximação; 2: Área de alcance; 3: Área de segurança; 4: Área de 

contenção; 5: Área de busca; 6: Área de custódia; 7: Área de risco. 

D. (    ) 1: Área de aproximação; 2: Área de alcance; 3: Área de contenção; 4: Área de 

segurança; 5: Área de busca; 6: Área de custódia; 7: Área de risco. 

 

37ª QUESTÃO – Leia o texto a seguir referente a uma verbalização entre o policial militar 

e o abordado que se encontra no interior de um carro: 
 

“— Atenção motorista, aqui é a Polícia! 

“— Desligue o veículo!” 

“— Abaixe os vidros!” 

“— Ocupantes do veículo, ponham as mãos para fora!  

“— Motorista, desça do carro e coloque as mãos sobre a testa!” 

“— Com a mão esquerda, abra a porta traseira do seu veículo!”(as portas permanecem 

abertas). 

 “— Fique ajoelhado!”(ou deitado) 

“— Motorista, quantas pessoas estão no veículo?” 
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Em relação ao Manual Técnico Profissional Nº 3.04.04/2020 (Abordagem a Veiculo), no 

que se refere aos procedimentos para a tática de posicionamento diagonal, onde é 

sugerido a verbalização para o desembarque do abordado, marque a alternativa 

CORRETA: 
 

A. (    ) A verbalização do policial está errada, pois se esqueceu de mandar o condutor 

retirar as chaves da ignição e colocá-las no teto do veículo. 

B. (    ) A verbalização do policial está errada, pois não há previsão do próprio condutor 

abrir a porta traseira do seu veículo. 

C. (    ) A verbalização do policial está errada, pois se esqueceu de dizer: "caminhe, 

lentamente, em minha direção!". 

D. (    ) A verbalização do policial está errada, pois se esqueceu de dizer: "vá para a 

calçada!". 

 

38ª QUESTÃO – Em relação ao Manual Técnico Profissional Nº 3.04.05/2020 (Escoltas 

Policiais e Conduções Diversas), marque a alternativa CORRETA em relação à condução 

ou escolta de presos ou apreendidos em viaturas sem compartimento de segurança: 
 

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

segurança composta por 4 (quatro) policiais militares, o escoltado será conduzido, 

atrás do banco do Motorista, devendo estar, além de algemado, com as mãos 

para trás, seguro pelo cinto de segurança. A porta do lado da pessoa presa 

deverá estar travada. 

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

segurança composta por 3 (três) policiais, o escoltado será conduzido no meio do 

banco traseiro entre o comandante da guarnição e o patrulheiro, algemado com 

as mãos para trás e seguro pelo cinto de segurança, estando as portas traseiras 

destravadas. 

C. (    ) A realização de escoltas de 2(duas) ou mais pessoas presas em viaturas sem 

compartimento de segurança é aconselhável, após criteriosa avaliação de risco 

feita pelos policiais militares envolvidos. 

D. (    ) 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 do lado contrário ao motorista, estando as portas traseiras 

travadas e os vidros fechados. 

 

39ª QUESTÃO –Considerando os serviços da PMMG, com base na Resolução nº 4.827, 

de 26/08/2019 (Portfólio de Serviços da Polícia Militar de Minas Gerais), analise as 

assertivas abaixo: 
 

I) Patrulha de Operações (POp) – consiste em guarnição integrada por três policiais 

militares que utiliza um veículo de quatro rodas e atua nas subáreas das Companhias 

PM, mediante o uso de cartão programa, com o desenvolvimento de operações 

policiais preventivas em locais estrategicamente definidos e apontados pelo 

mapeamento criminal e inteligência de segurança pública ou desenvolvendo operações 

repressivas conforme planejamento prévio específico. 
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II) Tático Móvel (TM) – consiste em guarnição composta por três ou quatro policiais 

militares que tem como objetivo principal o recobrimento às atividades de policiamento 

nas áreas de Batalhões e Companhias Independentes. É empregado em locais 

estrategicamente definidos e apontados pelo mapeamento criminal e inteligência de 

segurança pública, mediante planejamento contido em cartão programa, por meio de 

intervenções qualificadas no enfrentamento à criminalidade violenta e ao tráfico de 

drogas, visando à manutenção e preservação da ordem pública na área da respectiva 

UEOp. 

III) Grupo Especial de Policiamento em Área de Risco (GEPAR) – consiste em guarnições 

integradas por três ou quatro policiais militares em veículos de quatro rodas, com 

emprego em áreas de risco, aglomerados/vilas, mediante planejamento contido em 

cartão programa e treinamento específico, cujo trabalho consista em ações de polícia 

preventiva e de reação qualificada. Tem como objetivo principal a prevenção do crime 

de homicídio nessas localidades, além de monitorar o contexto social, proporcionar 

segurança aos moradores, resgatar/consolidar a credibilidade da comunidade local da 

Polícia Militar e evitar que a população tenha sua rotina modificada por imposição de 

pessoas ou grupos envolvidos na criminalidade. 

IV) Patrulha Rural (PR) – consiste em guarnição composta por dois ou três policiais 

militares que atuam em veículo de quatro rodas utilizando armamento e equipamento 

adequados para atuação preventiva e pronta resposta no meio rural, mediante 

planejamento contido em cartão programa ou operações específicas. O policiamento 

em zona rural é uma atividade sistemática de preservação da Ordem Pública, com o 

suporte de veículos apropriados, que tem por objetivo prevenir e reprimir delitos em 

fazendas, sítios, condomínios e cooperativas, dentre outras áreas rurais. 
 

Estão CORRETAS as assertivas: 
 

A. (    ) I, III e IV, apenas. 

B. (    ) I, II e III, apenas. 

C. (    ) I e IV, apenas. 

D. (    ) Todas estão corretas. 

 

40ª QUESTÃO – A respeito do Manual Técnico Profissional Nº 3.04.01/2020 

(Intervenção Policial Processo de Comunicação e Uso da Força), assinale afirmativa 

CORRETA: 
  

A. (    )  A arma portátil do militar transportada em viatura deve ser condicionada em 

suportes ou cabides adaptados. Caso estes não existam na viatura, a arma deve 

ser acondicionada junto ao corpo do militar, com a devida bandoleira, travada e 

com o cano voltado para baixo. 

B. (    )  No interior de viaturas, durante o patrulhamento ordinário, é recomendável que a 

arma de porte fique no coldre, contudo, caso o militar esteja treinado, sugere-se 

conduzi-la no colo, sobre o banco da viatura ou de baixo de uma das pernas, a 

fim de aumentar a velocidade de resposta, caso necessite. 

C. (    )  Enquanto o preparo mental ocorre antes da intervenção, o pensamento tático 

ocorre concomitantemente com a avaliação de riscos, sendo importantes 

componentes do diagnóstico provável da intervenção. 
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D. (    )  Policiais militares não deverão disparar contra veículos que desrespeitem um 

bloqueio de via pública. De igual modo, o policial militar não deverá disparar no 

veículo, mas sim providenciar o cerco e bloqueio, caso o condutor utilize este 

veículo para provocar atropelamentos ou acidentes intencionais (o motorista 

utiliza o veículo como “arma”). 
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