
  

 
 
 
 
 

PROCESSO SELETIVO INTERNO PARA O CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM 
SEGURANÇA PÚBLICA DA POLÍCIA MILITAR PARA O ANO DE 2017 (CESP/2017)  

 
CESP/2017  

(Edital DRH/CRS n. 12/2016, de 08 de agosto de 2016). 
 

Legislação Jurídica; Legislação Institucional; Doutrina Operacional. 
 

 

NOME: _________________________________________________________________. 

CPF: _____________________________IDENTIDADE: __________________________. 

CIDADE PROVA: ______________________________ SALA: ____________________. 

ESCOLA: _____________________________________________  DATA: 26/11/2016. 

 

ORIENTAÇÕES AOS CANDIDATOS: 
 

1. Abra este caderno de prova somente quando autorizado. 

2. Prova sem consulta. 

3. Esta prova contém 40 (quarenta) questões, valendo 2,5 (dois virgula cinco) pontos 

cada e valor total de 100 (cento) pontos. 

4. Para cada questão existe somente uma resposta correta. 

5. Responda as questões e marque a opção desejada na folha de respostas, usando 

caneta (tinta azul ou preta). 

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. Com início às 08h e término às 11h.  

8. É proibido o porte, a posse e o uso de computadores, máquinas calculadoras, 

telefones celulares, relógios de qualquer tipo ou outros similares 

9. Iniciada a prova, os candidatos somente poderão deixar a sala, e a esta retornar, 

exclusivamente para uso de sanitários ou bebedouros, após transcorrido o tempo 

mínimo de 01h (uma hora), e devidamente acompanhados por fiscal do concurso. 

10. Ao final da prova, entregue ao aplicador a folha de respostas e o caderno de provas, 

devidamente preenchidos conferidos e assinados. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                
  

 
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 

CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 
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LEGISLAÇÃO JURÍDICA 
 
1ª QUESTÃO – Considerando o estabelecido pela Resolução n. 213 de 15/12/2015 - 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que dispõe sobre a apresentação de toda pessoa 
presa à autoridade judicial no prazo de 24 horas, e em consonância ao estabelecido na 
Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB) de 1988, marque a alternativa 
CORRETA:  
 

A. (     ) Para a elaboração da Resolução n. 213, de 15/12/2015 - Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ), foi considerado que a prisão, conforme previsão constitucional (art. 
5º, LXV e LXVI da CRFB/1988), é medida extrema que se aplica somente nos 
casos expressos em lei e quando a hipótese não comportar nenhuma das 
medidas cautelares alternativas. 

B. (     ) Para a elaboração da Resolução n. 213 de 15/12/2015 - Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ), foi considerado que as inovações introduzidas no Código Penal no 
ano de 2015 impuseram ao juiz a obrigação de converter em prisão preventiva 
toda prisão em flagrante delito. 

C. (     ) Para a elaboração da Resolução n. 213 de 15/12/2015 - Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ), foi considerado o contingente desproporcional de pessoas presas 
após o trânsito em julgado de sentenças penais e o diagnóstico de mandados de 
prisão em aberto, conforme dados registrados nos anos de 2012 e 2013. 

D. (     ) Para a elaboração da Resolução n. 213 de 15/12/2015 - Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ), foi considerado que a condução imediata das autoridades policiais 
à presença da autoridade de polícia judiciária é o meio mais eficaz para prevenir 
e reprimir a prática de tortura no momento da prisão. 

 

 
2ª QUESTÃO – Acerca do Poder Judiciário Brasileiro, de acordo com a Constituição da 
República Federativa do Brasil (CRFB) de 1988, marque a alternativa CORRETA: 

A. (     ) Compete ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) processar e julgar, originariamente, 
nos crimes comuns, os Governadores dos Estados. 

B. (     ) Compete à Justiça Militar da União processar e julgar os militares dos Estados nos 
crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares 
militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao 
tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da 
graduação das praças. 

C. (     ) Compete ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) processar e julgar, originariamente, 
nas infrações penais comuns, o Presidente da República. 

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

 
 
3ª QUESTÃO – Considerando o estabelecido pelo Decreto Lei n. 1.002, de 21/10/1969 
(Código de Processo Penal Militar – CPPM) em relação a menagem, marque a alternativa 
CORRETA: 
 

A. (     ) A menagem poderá ser concedida pelo juiz, nos crimes cujo máximo da pena 
privativa da liberdade não exceda a um ano, tendo-se, porém, em atenção a 
natureza do crime e os antecedentes do acusado. 

B. (     ) A menagem será concedida, independente de manifestação do Ministério Público, 
desde que ouvida a autoridade responsável pelo respectivo comando ou direção. 

C. (     ) Ao reincidente se concederá menagem somente em crime culposo. 

D. (     ) A menagem cessa com a sentença condenatória, ainda que não tenha passado 
em julgado.  
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4ª QUESTÃO – Segundo notícia publicada pelo Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais 
no dia 9 de maio de 2016, foi realizada a primeira audiência de custódia no âmbito da 
Justiça Militar de Minas Gerais. O processo entrou na pauta da 3ª AJME e foi conduzido 
pela MM. Juíza de Direito Daniela de Freitas Marques, titular da Auditoria. O preso foi 
ouvido em audiência, manifestando o interesse em cumprir as medidas cautelares 
substitutivas da pena de prisão, que lhe foi imposta. Desta forma, a MM juíza, em 
atendimento ao requerimento do Ministério Público, da Defesa e, por aplicação analógica 
ao Decreto-Lei 3.689, de 3/10/194 (Código de Processo Penal), determinou a revogação 
do encarceramento, substituindo-o pelas seguintes medidas cautelares: o afastamento do 
militar das atividades operacionais, servindo unicamente no âmbito administrativo, e a 
proibição de aproximar-se do local onde teria cometido o injusto culpável, bem como de 
locais congêneres. (Texto adaptado da notícia publicada pelo TJMMG, em 09/05/2016, 
“Justiça Militar de Minas realiza a primeira audiência de custódia”, disponível em 
http://tjmmg.jus.br/noticias-do-tjmmg/4894-justica-militar-de-minas-realiza-a-primeira-au-
diencia-de-custodia, acessado em 18 de agosto de 2016).  
 
Em relação ao texto acima e a Resolução n. 168, de 05/05/2016 – Tribunal de Justiça 
Militar de Minas Gerais, que regulamenta a realização da Audiência de Custódia, no âmbito 
da Justiça Militar de primeira instância do Estado de Minas Gerais, marque a alternativa 
CORRETA:  
 

A. (     ) Uma vez lavrado o auto de flagrante delito, o militar preso passará imediatamente 
à disposição da autoridade judiciária competente para conhecer do processo, que 
poderá, desde logo, relaxar a prisão ou conceder liberdade provisória. 

B. (     ) O militar preso, mesmo que administrativamente, independentemente da 
motivação ou natureza do ato, será obrigatoriamente apresentado, em até 24 
horas da comunicação do flagrante, à autoridade judicial competente para ser 
ouvida sobre as circunstâncias em que se realizou sua prisão. 

C. (     ) Por se tratar de justiça especial, não será necessário o cadastro do militar preso 
no Sistema de Audiência de Custódia (SISTAC) do Conselho Nacional de 
Justiça-CNJ. 

D. (     ) Será assegurado ao militar preso atendimento por um advogado, podendo este 
procedimento ocorrer na presença dos responsáveis por sua prisão e da 
autoridade de polícia judiciária, devendo as autoridades policiais esclarecer os 
motivos da prisão. 

 
 
5ª QUESTÃO – Segundo a reportagem do jornal “O dia”, sucursal do Rio de Janeiro, de 
07/04/2014, “Polícias terão tropa para abordagem a gays”. As polícias Civil e Militar do 
Estado do Rio de Janeiro serão as primeiras do país capacitadas para lidar com 
abordagens e atendimento ao público LGBT (lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros). 
Em todo o estado, as atividades do “Rio Sem Homofobia” foram realizadas em pelo menos 
30 batalhões e delegacias. As principais orientações do “Rio Sem Homofobia” são, dentre 
outros: 
 - Direitos Humanos: proteger os Direitos Humanos de lésbicas, gays, bissexuais, travestis 

e transexuais, vítimas da criminalidade e abuso do poder; 
- Quem faz a busca pessoal na mulher transexual e na travesti: prioritariamente, o efetivo 

feminino deve realizar a busca pessoal na mulher transexual e na travesti;  
 - Em caso de conflito: como em toda ação policial, devem ser considerados os 

procedimentos de segurança protocolares. O policial deve avaliar o grau de risco que a 
pessoa abordada oferece, considerando porte físico e de armas de ambas as partes, por 

exemplo.  

(Texto adaptado da reportagem de Francisco Edson Alves, do jornal “O dia”, sucursal do Rio de Janeiro, de 07/04/2014, “Polícias 

terão tropa para abordagem a gays”, disponível em http://odia.ig.com.br/noticia/rio-de-janeiro/2014-04-07/policias-terao-tropa-para-

abordagem-a-gays.html,  acessado em 18 de agosto de 2016). 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEL%203.689-1941?OpenDocument
http://tjmmg.jus.br/noticias-do-tjmmg/4894-justica-militar-de-minas-realiza-a-primeira-au-diencia-de-custodia
http://tjmmg.jus.br/noticias-do-tjmmg/4894-justica-militar-de-minas-realiza-a-primeira-au-diencia-de-custodia
http://odia.ig.com.br/noticia/rio-de-janeiro/2014-04-07/policias-terao-tropa-para-abordagem-a-gays.html
http://odia.ig.com.br/noticia/rio-de-janeiro/2014-04-07/policias-terao-tropa-para-abordagem-a-gays.html
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Em relação à revista e busca pessoal ao público LGBT, nos termos previstos no Decreto 
Lei n. 1.002, de 21/10/1969 (Código de Processo Penal Militar – CPPM) e no texto acima, 
marque a alternativa CORRETA:  
 

A. (     ) A revista ao púbico LGBT dependerá de mandado quando houver fundada 
suspeita de que o revistando traz consigo objetos que constituam corpo de delito.   

B. (     ) A busca em mulher somente poderá ser realizada por outra mulher. 

C. (     ) A revista poderá ser realizada independentemente de mandado quando feito no 
ato da captura de pessoa que deve ser presa. 

D. (     ) A revista ao púbico LGBT não poderá ser realizada, independentemente de 
mandado. 

 
 

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

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

 

A. (    ) Incorre na mesma pena da deserção o militar que consegue exclusão do serviço 
ativo ou situação de inatividade, criando ou simulando incapacidade. 

B. (    ) Incorre na mesma pena da deserção o militar que não se apresenta no lugar 
designado, dentro de sete dias, findo o prazo de trânsito ou férias ou deixa de se 
apresentar a autoridade competente, dentro do prazo de sete dias, contados 
daquele em que termina ou é cassada a licença ou agregação ou em que é 
declarado o estado de sítio ou de guerra. 

C. (    ) Dentre os casos assimilados à deserção (art. 188 do CPM), enquadra-se o militar 
que, estando cumprindo pena privativa de liberdade, deixa de se apresentar, 
dentro do prazo de oito dias, após fuga do recinto prisional. 

D. (    )  O crime de deserção por evasão ou fuga (art. 192 do CPM) ocorre, 
instantaneamente, quando o militar evade do poder da escolta ou de prisão em 
flagrante. 

 

7ª QUESTÃO – Sobre os crimes militares contra a autoridade ou a disciplina militar, 

previstos no Decreto-Lei n. 1.001, de 21/10/1969 (Código Penal Militar - CPM), marque a 

alternativa CORRETA:  

 

A. (     ) Não pratica crime militar de violência contra superior (art. 157 do CPM), mas sim o 
crime de violência contra militar de serviço (art. 158 do CPM), que é mais grave, o 
Soldado PM de serviço que agride o Oficial CPU da sua Unidade. 

B. (     ) Dentre os escassos direitos do preso, um deles é a tentativa de fuga, mesmo que 
use a violência, e, nesse sentido, responderá pelo crime, apenas, o responsável 
pela guarda ou condução do detento; já o preso responderá, criminalmente, 
apenas pelo emprego da violência e não pela tentativa de fuga em si. 

C. (     ) O Sargenteante de uma Companhia PM que, antes de terminar o expediente 
administrativo, desloca-se para ao nutricionista particular, para uma consulta 
agendada, sem comunicar o seu superior e sem concluir a escala de serviço do dia 
seguinte, incorre no crime militar de descumprimento de missão (art. 196 do CPM). 

D. (     ) O Comandante que exceder a faculdade de punir o subordinado, fazendo-o com 
rigor não permitido, ou ofendendo-o por palavra, ato ou escrito, incorre no crime 
militar de violência aviltante contra inferior (art. 176 do CPM).  
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8ª QUESTÃO – Sobre os crimes militares em tempo de paz, previstos no art. 9º do 

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

CORRETA:  

A. (     ) Um Sargento PM que, durante o serviço, aliciar uma adolescente de 17 anos a 
com ele praticar atos libidinosos, somente incorrerá no crime militar de corrupção 
de menores (art. 234 do CPM), se for comprovado que a conduta ocorreu contra 
a vontade da vítima. 

B. (     ) O militar, de folga e em trajes civis, que, valendo-se de uma arma da carga da 
PMMG, subtrai dinheiro de um estabelecimento comercial, incorrerá no crime 
militar de roubo. 

C. (     ) Observada estritamente a previsão no CPM, os crimes dolosos contra a vida, 
praticados por policial militar em serviço e cometidos contra civil, apesar de 
serem da competência da justiça comum, são considerados delitos militares. 

D. (     ) Um Capitão PM da ativa que, dentro do Clube dos Oficiais, durante um evento 
desportivo, ofende, publicamente, um Major PM da reserva e desrespeita a sua 
condição de Oficial Superior, perante outros militares presentes, não incorrerá em 
crime militar, uma vez que a vítima é da reserva e o lugar do fato não está sujeito 
à administração militar.  

 
 

9ª QUESTÃO – Sobre os crimes contra a Administração Militar, previstos no Decreto-Lei n. 
1.001, de 21/10/1969 (Código Penal Militar - CPM), marque a alternativa CORRETA: 
 

A. (     ) O superior hierárquico que deixar de responsabilizar subordinado que comete 
infração no exercício do cargo ou, quando lhe falte competência, não leva o fato ao 
conhecimento da autoridade competente incorre no crime militar de prevaricação 
(art. 319 do CPM). 

B. (     ) Para a configuração, tanto do crime militar de corrupção passiva (art. 308 do 
CPM), quanto de corrupção ativa (art. 309 do CPM), é essencial que, além da 
promessa ou aceitação da proposta do autor, seja efetivamente entregue ou 
recebida a vantagem indevida. 

C. (     ) Alterar documento verdadeiro, omitir em documento público ou particular ou nele 
inserir declaração falsa são modos de configurar o crime militar de falsificação de 
documento (art. 311 do CPM), desde que o fato atente contra a administração ou o 
serviço militar. 

D. (     ) O desacato, no CPM, pode ser configurado, tanto em desfavor de um superior, 
ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, ou procurando deprimir-lhe a autoridade, 
quanto em desfavor de um militar no exercício de função de natureza militar ou em 
razão dela.  
 

 

10ª QUESTÃO – Considerando a Lei Federal n. 8.429, de 02/06/1992 (dispõe sobre as 

sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício 

do mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta ou 

fundacional e dá outras providências), marque a alternativa CORRETA:  

 

A. (     ) As ações destinadas a levar a efeitos as sanções, previstas na Lei Federal n. 
8.429/1992, podem ser propostas dentro do prazo prescricional previsto em lei 
específica para faltas disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço 
público, nos casos de exercício de cargo efetivo ou emprego, desde que não 
inferior a dois anos. 

B. (     ) Ainda que inexista enriquecimento ilícito ou lesão ao erário, constitui ato de 
improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração 
pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, 
imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições. 
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C. (     ) A aplicação das sanções previstas na Lei Federal 8.429/1992 independe da efetiva 
ocorrência de dano ao patrimônio público, salvo quanto à pena de ressarcimento, 
porém, no caso de lesão ao erário, é preciso parecer prévio de rejeição das contas 
pelo órgão de controle interno ou pelo Tribunal ou Conselho de Contas. 

D. (     ) Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na 
legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às 
seguintes cominações aplicadas, de modo necessariamente cumulativo: perda dos 
bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, ressarcimento integral do 
dano, quando houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos, 
variável de cinco a dez anos, e pagamento de multa civil. 

 
 

LEGISLAÇÃO INSTITUCIONAL 
 

 
11ª QUESTÃO – Nos termos da Lei n. 14.310/2002 – Código de Ética e Disciplina dos 
Militares do Estado de Minas Gerais – EMEMG, em relação à Disponibilidade Cautelar, 
marque a alternativa que corresponde a quem pode solicitar a disponibilidade cautelar ao 
Comandante-Geral: 
 

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

B. (     ) O Chefe do Estado Maior. 

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

D. (     ) A Comissão de Processo Administrativo-Disciplinar- CPAD. 
 
 
12ª QUESTÃO – Em relação à Instrução de Corregedoria n. 06/15-CPM que regulamenta a 
visita íntima no âmbito da PMMG, marque a alternativa CORRETA:  
  

A. (     ) A visita íntima terá duração e periodicidade a ser decidida pelo Comandante da 
Unidade, observadas a quantidade de presos, a disponibilidade da sala para visita 
íntima e a guarda do quartel. 

B. (     ) A Instrução não autorizada a visita íntima em pernoite.  

C. (     ) A visita íntima poderá ser suspensa ou restringida, somente por falta disciplinar de 
natureza grave.  

D. (     ) A sala em que for realizada a visita íntima deverá passar por busca completa tão 
somente após a sua realização.   

 
 
13ª QUESTÃO – Nos termos da Instrução Conjunta de Corregedorias n. 01 (ICCPM/BM n. 
01/2014), que padroniza as atividades Administrativas e Disciplinares, marque a alternativa 
INCORRETA:  
 

A. (     ) O pedido de anulação da sanção disciplinar deve ser encaminhado por meio do 
Comandante/Chefe do postulante à autoridade com competência para anulação. A 
anulação de sanção que tenha sido alvo de recurso disciplinar caberá à autoridade 
que tenha solucionado o último recurso. 

B. (     ) É vedado aos Comandantes, em todos os níveis, utilizar seu poder disciplinar, com 
a finalidade de obrigar os militares à satisfação de seus débitos, limitando-se, em 
regra, a orientá-los e, também, à parte interessada, conforme o caso. 

C. (     ) Nos termos da legislação processual penal, as requisições judiciais dos militares 
serão remetidas diretamente ao respectivo Comandante/Chefe. 

D. (     ) A disponibilidade cautelar deve ser entendida como medida administrativa, 
temporária, sancionatória, e se presta, dentre outras coisas, a retirar o militar do 
exercício das funções do local onde ocorreu o fato. 
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14ª QUESTÃO – Nos termos da Instrução Conjunta de Corregedorias n. 02 (ICCPM/BM n. 
02/2014), que estabelece padronização sobre as atividades de Polícia Judiciária Militar no 
âmbito da PMMG e CBMMG, observa-se uma linha de prioridade para lavratura do APF 
(Auto de Prisão em Flagrante).  
 
Marque a alternativa que contém a sequência CORRETA desta linha de prioridade para 
lavratura do APF (Auto de Prisão em Flagrante): 
 

A. (     ) I – o Comandante com responsabilidade territorial em que se deu a consumação 
ou a tentativa do fato tido criminoso; II- a Autoridade Militar hierárquica superior; III 
– o Comandante da Unidade em que serve o militar preso em flagrante, caso o 
crime ocorra no município em que esteja localizada a Unidade, ou espaço 
geográfico circunvizinho, desde que não haja demora e prejuízo para a lavratura. 

B. (     ) I – a Autoridade Militar hierárquica superior; II – o Comandante da Unidade em que 
serve o militar preso em flagrante, caso o crime ocorra no município em que esteja 
localizada a Unidade, ou espaço geográfico circunvizinho, desde que não haja 
demora e prejuízo para a lavratura; III – o Comandante com responsabilidade 
territorial em que se deu a consumação ou a tentativa do fato tido criminoso. 

C. (     ) I – o Comandante com responsabilidade territorial em que se deu a consumação 
ou a tentativa do fato tido criminoso; II – o Comandante da Unidade em que serve 
o militar preso em flagrante, caso o crime ocorra no município em que esteja 
localizada a Unidade, ou espaço geográfico circunvizinho, desde que não haja 
demora e prejuízo para a lavratura; III – a Autoridade Militar hierárquica superior. 

D. (     ) I – o Comandante da Unidade em que serve o militar preso em flagrante, caso o 
crime ocorra no município em que esteja localizada a Unidade, ou espaço 
geográfico circunvizinho, desde que não haja demora e prejuízo para a lavratura; II 
– o Comandante com responsabilidade territorial em que se deu a consumação ou 
a tentativa do fato tido criminoso; III – a Autoridade Militar hierárquica superior. 

 
 
15ª QUESTÃO – Nos termos da Resolução Conjunta n. 4.338, de 04 de setembro de 2014, 
que dispõe sobre os parâmetros para declaração de ação legítima de militares estaduais 
em conformidade com o § 4º do art. 203 da lei n. 5.301/69, que contém o Estatuto dos 
Militares do Estado de Minas Gerais (EMEMG), marque a alternativa INCORRETA:  

 

A. (     ) Quando a declaração se der em decorrência de requerimento do militar, o ato 
terá seus efeitos a partir da data da protocolização do pleito junto à 
Administração Militar. 

B. (     )  O ato administrativo que declarar a legitimidade da ação produzirá os seus 
efeitos a partir da data da sua publicação.  

C. (     ) Para fins de suprir eventual contradição, omissão (ausência de ato) ou 
obscuridade em relação à manifestação acerca da legitimidade da ação, poderá a 
autoridade conferir ao ato o efeito retroativo, desde que devidamente motivado e 
respeitado o prazo de 3 (três) anos, contados da data do conhecimento pela 
Administração. 

D. (     )  A autoridade que se refere a assertiva anterior, será o Corregedor da respectiva 
Instituição Militar Estadual (IME) ou autoridade militar superior a ele, quando for o 
caso, a quem a documentação será remetida, devidamente instruída e com ofício 
motivado, sobre o mérito da ação, do Comandante do militar envolvido. 
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16ª QUESTÃO – Nos termos da Lei n. 5.301/69, que contém o Estatuto dos Militares do 
Estado de Minas Gerais (EMEMG), marque a alternativa CORRETA:  

 

A. (     ) O oficial da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais ocupante do cargo de 
Comandante-Geral, de Chefe de Gabinete Militar do Governador ou de Chefe do 
Estado-Maior que completar 30 (trinta) anos de efetivo exercício poderá 
permanecer em serviço ativo até o final do mandato do Governador do Estado, 
respeitado o limite de idade previsto nesta Lei. 

B. (     ) A passagem para a reserva, compulsória ou voluntária, isenta o militar da 
indenização de prejuízos causados à Fazenda Estadual ou a terceiros, nem das 
pensões decorrentes de sentença judicial. 

C. (     ) O militar que estiver aguardando transferência para a reserva permanecerá no 
exercício de suas funções até a publicação do decreto de transferência. Caso, 
porém, seja detentor de cargo, poderá continuar nas funções por mais 20 (vinte) 
dias, no mínimo, sendo nulos os atos que praticar no exercício da função após 
esse prazo. 

D. (     ) A transferência para a inatividade não interrompe toda e qualquer licença, 
cassando-a automaticamente e será promovida sem nenhuma despesa para o 
oficial ou praça.  

 
 

17ª QUESTÃO – A Resolução n. 4.320, de 16 de julho de 2014, regulamenta o direito de 
acesso à informação no âmbito da Polícia Militar de Minas Gerais. Assim, considerando as 
adequações necessárias à política de gestão da informação na corporação, marque a 
alternativa INCORRETA:  
 

A. (     ) O acesso à informação compreende o direito de obter informação sobre: 

remuneração, vencimentos e subsídio recebidos por ocupante de cargo, posto, 

graduação, função e emprego público, incluindo auxílios, diárias, ajudas de custo e 

quaisquer outras vantagens pecuniárias ou indenizações. 

B. (     ) Quando o fornecimento da informação implicar na reprodução de documentos, a 

Unidade disponibilizará, de forma gratuita, ao requerente. 

C. (     ) Não será autorizada a divulgação ou acesso às informações consideradas 

imprescindíveis ao cumprimento da missão constitucional da Polícia Militar. 

D. (     ) A negativa de acesso às informações objeto de pedido formulado à Corporação, 

quando não fundamentada, sujeitará o responsável a medidas disciplinares, nos 

termos da lei, bem como à adoção de outras medidas legais penais ou cíveis 

cabíveis ao fato. 
 
 

18ª QUESTÂO – O emprego da informática e a utilização dos equipamentos e da 
infraestrutura de Tecnologia da Informação na Polícia Militar de Minas Gerais é disciplinado 
pela Resolução n. 3.854, de 26 de maio de 2006, sendo CORRETO afirmar que: 
 

A. (     ) Em decorrência da especificidade técnica e a necessidade do serviço, as Unidades 
têm autonomia para adquirirem: impressora multifuncional, câmera fotográfica 
digital, notebook, projetor multimídia, gravador de CD e DVD. 

B. (     ) O recebimento de equipamentos, oriundos de aquisição ou doação, dispensa a 
presença de pessoa com conhecimento técnico, a considerar que as 
especificações constam no termo correspondente. 

C. (     ) Apenas os administradores de TI têm o dever de denunciar qualquer desrespeito 
aos dispositivos da Resolução n. 3.854, adotando, imediatamente, as providências 
necessárias para garantir a segurança e a conservação dos recursos, bem como 
notificando o Diretor de Tecnologia e Sistemas da Polícia Militar. 

D. (     ) É vedado o uso de programas de computador que não sejam destinados ao 
desempenho de suas funções; que possam ser considerados nocivos ao ambiente 
de TI, que não sejam licenciados e aqueles que não sejam autorizados para 
utilização na infraestrutura de TI da PMMG. 
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19ª QUESTÃO – Fundamentando-se nos dispositivos da Resolução n. 3.933, de 21 de 
junho de 2007, que disciplina o emprego e a utilização dos equipamentos, serviços e 
infraestrutura de telecomunicações, na Polícia Militar de Minas Gerais, marque a 
alternativa INCORRETA: 
 

A. (     ) As aquisições de equipamentos e material permanente de telecomunicações serão 
concentradas no Centro de Tecnologia em Telecomunicações (CTT). 

B. (     ) Mediante aquiescência do Comandante, Diretor ou Chefe e do Oficial de 
Comunicações é autorizada a inclusão, em fatura telefônica custeada pela PMMG, 
de serviços, tais como: TV a cabo, assinatura de jornais, assinaturas de acesso a 
provedor de internet e similares. 

C. (     ) Na exploração da rede de radiocomunicação é vedada a transmissão do nome dos 
operadores via rede, exceto em casos excepcionais. 

D. (     ) O usuário que não justificar o consumo, além da cota estipulada para o telefone 
móvel, deverá ressarcir o débito excedente mediante depósito no caixa único do 
Estado, remetendo, à Seção de Orçamentos e Finanças do CTT, cópia do 
comprovante de depósito, sem prejuízo das medidas administrativas cabíveis. 

 
 
20ª QUESTÃO – Sobre o Sistema de Patrulhamento Vídeo-Monitorado (SPVM), tratado na 
Resolução n. 3.933, de 21 de junho de 2007, é CORRETO afirmar que: 
 

A. (     ) O controle de acesso na sala de gravação e degravação, bem como o 
credenciamento de pessoal, a guarda e o sigilo das imagens geradas pelo sistema, 
serão de responsabilidade do Comandante da Unidade. 

B. (     ) O agrupamento de câmeras de forma a permitir o acompanhamento sequenciado 
das ocorrências no terreno não se constitui em um dos critérios válidos para a 
instalação do SPVM, pois o foco deve ser as áreas de alagamento e de grande 
fluxo de trânsito urbano. 

C. (     ) A confecção do projeto de SPVM, em municípios envolvendo parceria com a 
PMMG, deverá ser solicitada à Seção de Projetos, da Diretoria de Apoio Logístico. 

D. (     ) No planejamento para implantação de um SPVM devem estar envolvidos, 
obrigatoriamente, os Comandantes de Companhia, que deverão, juntamente com 
o Comandante do Setor, aprovar, acompanhar e elaborar os convênios com os 
parceiros envolvidos no projeto. 

 
 

21ª QUESTÃO – O art. 1º da Instrução Conjunta de Corregedorias n. 06, de 30 de julho de 
2015. ICCPMBM n. 06/15, que regula o controle, a fiscalização, e vistoria em armários, 
gavetas, baús e similares, não identificados e/ou desocupados, em lugar sujeito à 
administração militar, prescreve que a vistoria dos armários, gavetas, baús e similares não 
identificados e/ou desocupados, existentes nas Unidades Administrativas, Unidades 
Operacionais e Unidades de Execução até o nível de fração militar será procedida pelo 
almoxarife das Unidades ou militar designado pelo comandante, em qualquer nível. 
 
Marque abaixo a periodicidade que deverá ser feita essa vistoria na PMMG: 
 

A. (     ) Bimestralmente. 

B. (     ) Trimestralmente. 

C. (     ) Mensalmente. 

D. (     ) Semestralmente. 
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22ª QUESTÃO – Os procedimentos e competências para a proposição, formalização, 
celebração, execução e prestação de contas de convênios e outros instrumentos 
congêneres são tratados na Resolução n. 4.234, de 11 de dezembro de 2012. 
Considerando o disposto na normativa, marque a alternativa INCORRETA. 
 

A. (     ) Os convênios que tenham em seu plano de trabalho investimentos para realização 
de obras, reformas e reparos em suas instalações físicas, bem como aquisição de 
material e equipamentos permanentes, deverão ser precedidos de parecer técnico 
do EMPM4. 

B. (     ) Os convênios celebrados com municípios, com previsão de repasse não financeiro 
para a PMMG, obrigatoriamente conterão cláusula de contrapartida. Por parte da 
Polícia Militar a contrapartida será atendida, através de serviço realizado pela 
corporação, podendo sua mensuração variar até 20% do valor repassado pela 
concedente. 

C. (     ) O Ordenador de Despesa e o Preposto/Gerente serão responsáveis solidários pela 
prestação de contas, parcial e final, dos recursos recebidos; pela contrapartida 
aplicada por meio de convênio, e, do seu encaminhamento à Diretoria de 
Finanças. 

D. (     ) A juntada do parecer jurídico e técnico da Unidade interessada é suficiente para a 
instrução do processo de celebração de convênios e de seus respectivos Termos 
Aditivos e Reformulações. 
 

 
23ª QUESTÃO – Tendo por referência a Resolução n. 4.085, que trata da aquisição, o 
registro, o cadastro e o porte de arma de fogo de propriedade do militar; e o porte de arma 
de fogo pertencente a Polícia Militar de Minas Gerais, marque a alternativa CORRETA: 
 

A. (     ) As armas de fogo de propriedade de militares não são submetidas à conferência 
pela administração das Unidades a que eles pertencerem. 

B. (     ) É admitida ao militar detentor do porte de arma de fogo a cessão de arma de fogo, 
de sua propriedade ou pertencente à Polícia Militar, para porte ou uso de outro 
militar. 

C. (     ) Ocorrendo extravio, por roubo, furto ou perda de arma de fogo, pertencente a 
militar, este deverá providenciar o lançamento no Sistema de Administração de 
Armas e Munições da Polícia Militar (SAAM/PM) em até 2 (dois) dias úteis. 

D. (     ) Será suspenso o porte de arma de fogo do militar quando for surpreendido 
portando arma de fogo em atividade extraprofissional, relacionada à atividade de 
segurança privada ou afim. 
 

 
24ª QUESTÃO – Considerando o Mapa Estratégico, que integra o Plano Estratégico da 
Polícia Militar de Minas Gerais – 2016/2019, aprovado pela Resolução n. 4.445, marque a 
alternativa CORRETA: 
 

A. (     ) O objetivo estratégico que expressa a vontade da organização em contribuir para a 
redução do custo e do tempo de atendimento de ocorrências policiais por meio do 
registro do TCO está inserido na perspectiva logística. 

B. (     ) Das perspectivas trabalhadas no Plano Estratégico da Polícia Militar de Minas 
Gerais – 2016/2019 aquela que contempla o objetivo de ampliar o emprego do 
efetivo da PMMG na atividade operacional é a de pessoal. 

C. (     ) Ao lançar o objetivo estratégico de garantir os meios necessários ao pleno 
funcionamento da organização, a Polícia Militar de Minas Gerais trabalha com a 
perspectiva focada nas finanças. 

D. (     ) Quando o Plano Estratégico da Polícia Militar de Minas Gerais – 2016/2019 trata 
da perspectiva dos processos Internos, o objetivo estratégico a ela associada é 
aquele que permite aprimorar a gestão de custos na Polícia Militar de Minas 
Gerais. 
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DOUTRINA OPERACIONAL 

 
25ª QUESTÃO – De acordo com o Manual Técnico-Profissional n. 3.04.01/2013-CG, são 
requisitos básicos para a atuação e intervenção policial, EXCETO:  
 

A. (     ) Unidade de comando: é a coordenação centralizada da intervenção policial militar 
que garante o melhor planejamento, fiscalização e controle.  

B. (     ) Conhecimento da missão: o desempenho das funções de Policiamento Ostensivo 
impõe, como condição essencial para eficiência operacional, o completo 
conhecimento da missão, que tem origem no prévio preparo técnico-profissional.  

C. (     ) Conhecimento do local de atuação: compreende o conhecimento dos aspectos 
físicos do terreno, do interesse policial-militar, assegurando a familiarização 
indispensável ao melhor desempenho operacional. 

D. (     ) Postura e compostura: a atitude, compondo a apresentação pessoal, bem como, 
a correção de maneiras no encaminhamento de qualquer ocorrência influem 
decisivamente no grau de confiabilidade do público em relação à Corporação e 
mantém elevado o grau de autoridade do policial militar, facilitando-lhe o 
desempenho operacional. 

 
 
26ª QUESTÃO – Observado o Manual Técnico-Profissional n. 3.04.01/2013-CG, sobre o 
quarteto do pensamento tático é correto afirmar, EXCETO: 
 

A. (     ) Área de segurança: É a área na qual a Polícia Militar têm o domínio da situação, 
não havendo, presumidamente, riscos à integridade física e à segurança dos 
envolvidos. É o espaço onde o policial militar deve, primeiramente, se colocar 
durante a intervenção, evitando se expor a perigos desnecessários. 

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

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

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

 
 
27ª QUESTÃO – Conforme a Diretriz para a Produção de Serviços de Segurança Pública 
n. 3.01.06/2011-CG, marque a alternativa CORRETA, que apresenta os princípios de 
Polícia Comunitária propostos por TROJANOWICZ; BUCQUEROUX (1990) e MENDONÇA 
(2009): 
 
A. (    ) Construção do futuro; mudança interna; ajuda às pessoas com necessidades 

específicas. 
B. (    ) Comprometimento da organização com a concessão de poder à comunidade; 

hierarquia; disciplina e representatividade. 
C. (    ) Honestidade; extensão do mandato policial e sustentabilidade. 
D. (    ) Representatividade; respeito; lealdade; disciplina e ética. 



Curso de Especialização em Segurança Pública da Polícia Militar para o ano de 2017 - CESP/2017 
 

 

          CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO – A BUSCA PELA EXCELÊNCIA EM CONCURSOS.            12 

28ª QUESTÃO – Sobre Patrulha de Prevenção à Homicídio (PPH) é correto afirmar, 
EXCETO:  
 

A. (     ) A P2 da UEOp suprirá a PPH com informes periódicos de interesse da execução 
operacional na prevenção e repressão do homicídio, contendo, por exemplo, 
acompanhamento de criminosos, denúncias, principais ocorrências, locais e 
eventos que aflorem fatores de risco.  

B. (     ) A P1 ou a Adjuntoria de Ensino e Treinamento da UEOp providenciará 
treinamento complementar, padronizado, de capacitação específica, com 
disciplinas voltadas para as técnicas e táticas policiais, visando uma maior 
qualificação profissional e, por conseguinte, aprimorar o atendimento ao público 
alvo.  

C. (     ) A Patrulha de Prevenção ao Homicídio será subordinada a Companhia/Pelotão 
com responsabilidade territorial, servindo como força de manobra do 
Comandante da fração, estando tecnicamente vinculada a P3.  

D. (     ) A P5 da UEOp fará a divulgação dos resultados alcançados pela PPH, quando 
pertinentes, bem como ocorrências de destaque que elevem a estima 
institucional.  

 
29ª QUESTÃO – Como Comandante de Companhia ou Unidade é fundamental observar 
regras gerais de controle sobre o armamento e munição, bem como, sua responsabilidade, 
dentre as quais se destacam:  
 

I - Os policiais militares em serviço só utilizarão armas de fogo e munições autorizadas e 
pertencentes à carga da PMMG, disponíveis nas respectivas intendências de material 
bélico, e definidas no Manual de Armamento Convencional da PMMG. 

II - As armas de fogo e munições utilizadas não devem causar danos ou lesões 
desnecessárias. Assim, não é permitido alterar as armas e munições com este fim 
(diminuição do cano da arma, corte nas pontas dos projéteis, alteração na carga das 
munições, entre outras). 

III - Os policiais militares devem obedecer, rigorosamente, às normas da PMMG sobre o 
controle, o armazenamento e a distribuição de material bélico, podendo utilizar cada 
tipo de arma de fogo somente após a respectiva habilitação. 

IV - Cada policial militar é responsável pela guarda, pelo destino e pela utilização da arma 
e da munição recebidas.   

 
De acordo com o Manual Técnico-Profissional n. 3.04.01/2013-CG, podemos afirmar:  
 

A. (     ) A primeira é falsa, pois, excepcionalmente, poderá ser utilizado armamento 
particular em serviço. 

B. (     ) A segunda é falsa, pois o militar que atua com armamento fixo pode optar pelo 
tipo de ponta do projétil, oca ou jaquetada, sendo que, na prática, resultam em 
danos e lesões diferenciadas.   

C. (     ) A terceira é falsa, pois o militar que demonstrar habilidade e técnica no manuseio 
do armamento pode ser autorizado pelo CPU do turno a portar armamento para o 
qual não esteja credenciado, devendo, posteriormente, relatar ao Comandante da 
Unidade.  

D. (     ) Todas são verdadeiras. 
 

30ª QUESTÃO – Sobre os homicídios resultantes de conflitos continuados, conforme 
Instrução n. 3.03.10/2013, podemos afirmar que todas as opções abaixo são motivadores, 
EXCETO:  
 

A. (     ) Inadimplência do devedor junto ao agiota.  

B. (     ) Sensação de impunidade. 

C. (     ) Questões passionais. 

D. (     ) Disputa por terras entre posseiros e invasores. 
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31ª QUESTÃO – Sobre disparos de arma de fogo efetuados de dentro da viatura policial 
militar em movimento ou contra veículos em fuga, analise as afirmativas abaixo: 
 

I - A regra é não atirar. 

II - Existem algumas circunstâncias em que a vida do policial militar ou a de terceiros se 
encontra em grave e iminente risco, como nos casos de atropelamentos ou acidentes 
intencionais provocados pelo veículo em fuga, e, sendo a única opção do policial militar 
para detê-lo, é permitido se efetuar disparos. 

III - Os disparos efetuados de dentro da viatura em movimento têm pouca eficácia para 
fazer parar um veículo. Os projéteis podem ricochetear, atravessar o veículo ou, até 
mesmo, não atingi-lo, convertendo-se em “balas perdidas”. 

IV - O mais recomendável é distanciar-se do veículo em fuga e, sem perdê-lo de vista, 
adotar medidas operacionais para efetuar o cerco e o bloqueio.  

 
De acordo com o Manual Técnico-Profissional n. 3.04.01/2013-CG, podemos afirmar:  
 

A.(      ) A primeira é falsa, pois, para cada situação existe uma conduta adequada, não 
comportando engessamento da ação policial.  

B.(      ) Somente a segunda é verdadeira. 

C.(      ) Todas são verdadeiras. 

D.(      ) Somente a primeira e quarta afirmativas são verdadeiras. 
 
 
32ª QUESTÃO – Em qualquer nível de intervenção do policial militar, o mesmo deverá 
adotar os seguintes procedimentos:  
 

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

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

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

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

 
De acordo com o Manual Técnico-Profissional n. 3.04.02/2013-CG, podemos afirmar:  
 

A.(      ) I e III são falsas 

B.(      ) III, IV são falsas 

C.(      ) I, III e IV são verdadeiras 

D.(      ) I, II e IV são verdadeiras 
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33ª QUESTÃO – De acordo com a DPSSP n. 3.01.01/2016-CG Diretriz Geral para 
Emprego Operacional da PMMG, na década de 1980 a PMMG criou o conceito de MALHA 
PROTETORA, que ainda é bastante atual e aplicável, sendo baseado na ocupação de 
espaços vazios para prevenção ao delito. Marque a sequência CORRETA que deve 
ocorrer a atuação escalonada destas Unidades / Frações. 
 

A. (     ) Grupo PM; Companhia Tático Móvel; Unidade de recobrimento do nível tático; 
BPCHQ; Força-tarefa Estratégica. 

B. (     ) Pelotão/Setor PM; Pelotão Tático Móvel; Unidade de recobrimento do nível tático; 
Força-tarefa Estratégica; RCAT. 

C. (     ) Pelotão Tático Móvel; Companhia PM; Cia PM Ind. Cães; Unidade de 
recobrimento do nível tático; Força-tarefa Estratégica. 

D. (     ) Grupo PM; Companhia Tático Móvel; Força-tarefa Estratégica; Unidade de 
recobrimento do nível tático; BOPE. 

 
 
34ª QUESTÃO – A DPSSP n. 3.01.01/2016-CG Diretriz Geral para Emprego Operacional 
da PMMG descreve o Sistema Integrado de Defesa Social (SIDS). Marque a alternativa 
CORRETA sobre a integração dos órgãos do SIDS. 
 

A. (     ) A Integração de Gestão de Segurança Pública (IGESP) é uma circunscrição 
territorial que agrega agências prestadoras de serviços públicos essenciais, com 
a responsabilidade compartilhada e direta de uma Unidade / fração da Polícia 
Militar e uma Delegacia de Polícia Civil. 

B. (     ) O Disque Denúncia Unificado (DDU) é a central única de recepção, 
processamento e resposta de denúncias anônimas de crimes e sinistros. 

C. (     ) O Centro Integrado de Atendimento e Despacho (CIAD) utiliza metodologia 
baseada em diagnóstico técnico-científico da criminalidade e estabelece metas 
trimestrais. 

D. (     ) A Área Integrada de Segurança Pública (AISP) é responsável pela formulação e 
aprovação de diretrizes e estratégias para a integração do Sistema de Defesa 
Social. 

 
 
35ª QUESTÃO – “Não havia necessidade de treinamento preliminar, os policiais eram 
considerados suficientemente preparados para o exercício de suas funções se portassem 
revólver, cassetete, algemas e vestissem um uniforme (...)”. VOLLMER, August apud DIAS 
NETO, Theodomiro. Policiamento Comunitário e Controle sobre a Polícia: a Experiência 
Norte-americana. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003. 
 
Conforme a DPSSP n.  3.01.06/2011-CG que regula a aplicação da Polícia Comunitária na 
PMMG, esta citação faz referência a uma era do policiamento moderno, que possui as 
seguintes características, marque a alternativa CORRETA: 
 

A. (     ) A sua principal tática é o policiamento motorizado e acionamento por telefone. 

B. (     ) A função do policial é prestar um serviço policial amplo e personalizado. 

C. (     ) A sua autorização e legitimidade está baseada na lei, profissionalismo e 
comunidade. 

D. (     ) Os resultados esperados são a satisfação dos cidadãos e dos políticos locais. 
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36ª QUESTÃO – Sobre prerrogativas de função, é correto afirmar, EXCETO:  
 

A. (     ) Secretários de Estado: não possuem prerrogativas em relação à prisão em 
flagrante no cometimento de delitos, tendo o mesmo tratamento dos demais 
cidadãos. O policial militar deverá, neste caso, prender o Secretário de Estado e 
registrar o Boletim de Ocorrência (BO/REDS), encaminhando-os à Polícia 
Judiciária Estadual (Polícia Civil), para possíveis providências. 

B. (     ) Prefeitos: não possuem prerrogativas em relação à prisão em flagrante no 
cometimento de delitos tendo o mesmo tratamento dos demais cidadãos. O 
policial militar deverá, neste caso, prender o prefeito e registrar o Boletim de 
Ocorrência (BO/REDS), encaminhando-os à Polícia Judiciária Estadual (Polícia 
Civil), para possíveis providências. 

C. (     ) Advogado: tem as mesmas garantias e prerrogativas funcionais do Juiz e 
Promotor de Justiça durante as audiências em que estiver militando, sendo que o 
policial militar só poderá prendê-lo em caso de crime inafiançável ou desacato. 
Para quaisquer outros crimes, fora do exercício da função, não há prerrogativas, 
devendo o policial militar prendê-lo, registrar o Boletim de Ocorrência 
(BO/REDS), e encaminhá-lo à Polícia Judiciária Competente.  

D. (     ) Vereadores: se o delito praticado pelo vereador não tiver nenhum vínculo político 
com sua função ou for fora de sua circunscrição, o policial militar deverá prendê-
lo, registrar o Boletim de Ocorrência (BO/REDS), encaminhando-o à Polícia 
Judiciária Competente.  

 
 
37ª QUESTÃO – As forças de reação do Comando-Geral são unidades especiais 
subordinadas ao Comando de Policiamento Especializado (CPE) que desenvolvem 
ações/operações táticas e de recobrimento nas situações emergentes no campo da 
segurança pública em todo o território mineiro (DPSSP n. 3.01.01/2016-CG Diretriz Geral 
para Emprego Operacional da PMMG). Sobre estas unidades marque a alternativa 
CORRETA: 
 
A. (    )      A função principal do Regimento de Cavalaria Alferes Tiradentes é o 

enfrentamento da criminalidade violenta de forma suplementar a atuação das 
UEOp de área da Região Metropolitana de Belo Horizonte. 

B. (    )     Em situações de emergência, o acionamento do BOPE para atuação em qualquer 
parte do Estado poderá ser feito por meio do contato direto do Comandante da 
fração PM com o Centro Integrado de Comunicações Operacionais (CICOp), 
após análise do Comandante do CPE. 

C. (    )      O Batalhão ROTAM é unidade especializada responsável pelas operações 
mediante o emprego do policiamento com cães. 

D. (    )      O Batalhão de Polícia de Choque (BPCHQ) atua em operações específicas que 
extrapolem a capacidade de atendimento rotineiro do policiamento ordinário. 

 
 
 
 
 
38ª QUESTÃO – Analise a tabela abaixo. 
 

Distribuição das Chamadas Telefônicas Canceladas por Falta de Meios (viatura ou 
pessoal) – W 08.000, por Natureza Inicial, na 1ª Região de Polícia Militar, Belo Horizonte, 
Agosto de 2016. 
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Fonte: Armazém de Dados SIDS 
Dados: PMMG / DAOP / CINDS / Assessoria de Estatística  
Extração: 05Set16 
População de MG (IBGE): 2015 (20.869.101) e 2016 (20.997.560)  

 

De acordo com tabela acima e a DPSSP 3.01.06/2011-CG, que regula a filosofia de Polícia 

Comunitária na PMMG, em relação ao Método IARA, marque a resposta CORRETA: 

 

A. (     ) A natureza inicial “averiguação de pessoa / veículo em atitude suspeita” 

corresponde a 8,30% das chamadas telefônicas canceladas em Belo Horizonte. 

Entretanto, este problema poderá ser escolhido como o principal pela 

comunidade e pelos policiais. 

B. (     ) A “ameaça” não pode ser considerada um exemplo de problema policial em Belo 

Horizonte, pois teve somente 24 chamadas telefônicas canceladas. 

C. (     ) Na fase de análise devem ser implementadas repostas rápidas (emergenciais), 

para combater o problema de “perturbação do trabalho ou do sossego alheio”, 

afinal teve o maior número de chamadas telefônicas canceladas (57,54 %) em 

agosto de 2016. 

D. (     ) O “uso e consumo de drogas” é um crime de menor potencial ofensivo e teve 13 

chamadas telefônicas canceladas (0,98 %), portanto não deve ser inserido no 

Registro de Evento de Defesa Social (REDS). 

 
 

39ª QUESTÃO – Na identidade organizacional da PMMG os Direitos Humanos são 
“entendido como o conjunto institucionalizado de direitos e garantias do ser humano, que 
tem por finalidade básica o respeito à sua dignidade, por meio de sua proteção. A proposta 
abrange a proteção, promoção e zelo à dignidade do homem”. De acordo com a citação 
acima e a DPSSP n. 3.01.05/2010-CG, que regula a atuação da PMMG segundo a filosofia 
de Direitos Humanos, é CORRETO afirmar: 
 

A. (     ) Compete ao Estado-Maior representar a PMMG junto aos Órgãos de Direitos 
Humanos, de forma a manter um contínuo alinhamento com as práticas 
estabelecidas, tanto a nível internacional como nacional. 

B. (     ) As Unidades de Execução Operacional (UEOp) devem adotar institucionalmente 

o Método de Tiro Defensivo de Preservação da Vida (MTDPV), como um módulo 

do treinamento com arma de fogo. 

C. (     ) É vedada, no ambiente educacional, qualquer demonstração, conduta ou postura 

violenta ou discriminatória de qualquer natureza, ou que faça apologia à violência 

e à discriminação ainda que de forma subliminar. 

D. (     ) Mensalmente as Regiões de Polícia Militar deverão premiar o(s) destaque(s) em 

Direitos Humanos como forma de motivar o público interno. 
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40ª QUESTÃO – Analise o gráfico e, de acordo com a DPSSP n. 3.01.05/2010-CG, que 
regula a atuação da PMMG segundo à filosofia de Direitos Humanos, marque a alternativa 
CORRETA: 

 

A. (     ) Geralmente o crime de violência doméstica tem motivação familiar, por isso os 

operadores da lei não tem como preveni-lo. 

B. (     ) O feminicídio não é fato novo no Brasil, por isso deve ser combatido 

exclusivamente pelos movimentos sociais. 

C. (     ) As mulheres brasileiras integram um “grupo de minorias”, devido a sua posição na 

população economicamente ativa (PEA). 

D. (     ) É atribuição das Unidades de Execução Operacional planejar e executar atividades 

de Direitos Humanos, conforme preceitua a Instrução que regula a prevenção ativa 

na PMMG. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Corte aqui 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
RASCUNHO – GABARITO DO CANDIDATO 
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