
 
  
 

 

PROCESSO SELETIVO INTERNO PARA O CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO 

ESTRATÉGICA DE SEGURANÇA PÚBLICA DA POLÍCIA MILITAR PARA O ANO DE 2018 

(CEGESP/2018) – TURMA II 

 

CEGESP/2018 – TURMA II  
 (Edital n. 08/2018, de 17 de agosto de 2018). 

 

Legislação Jurídica, Legislação Institucional e Doutrina Operacional.  

 

 

NOME: ______________________________________________________________. 

 

CPF: _______________________________ Nº DE POLÍCIA: __________________. 

 

SALA: _________.                                                                             DATA: 26/09/2018 

 
 

 

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 vírgula 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 14h e término às 

17h.  

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 INSTITUCIONAL 

 
 

1ª QUESTÃO – Em 31/5/2017, a Lei nº 22.504 alterou o Código de Ética e Disciplina 

dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM), mais especificamente as disposições 

referentes à submissão de militar a Processo Administrativo-Disciplinar (PAD). Sobre 

os reflexos causados pela mencionada alteração legislativa, marque a alternativa 

CORRETA: 

 

A. (    ) Será submetido a PAD o militar que vier a praticar um fato que afete a honra 

pessoal ou o decoro da classe, desde que sua conduta encontre amoldamento 

em uma das transgressões disciplinares de natureza grave descritas em 

qualquer um dos incisos do art. 13 do CEDM. 

B. (    ) A mencionada alteração legislativa passou a permitir a concessão da 

suspensão da demissão pelo período de um ano ao militar submetido a PAD 

por ato atentatório à honra pessoal ou o decoro da classe. 

C. (    ) Um dos atos considerados pelo CEDM atentatórios à honra pessoal ou o 

decoro da classe, para fins de submissão do militar a PAD, é o fato de exercer 

coação ou assediar pessoas com as quais mantenha relações funcionais. 

Outrossim, o fato de o militar utilizar-se de recursos humanos ou logísticos do 

Estado ou sob sua responsabilidade para satisfazer a interesses pessoais ou 

de terceiros não é considerado atentatório à honra pessoal ou o decoro da 

classe. 

D. (    ) Ficou mantido o requisito da reincidência em falta disciplinar de natureza grave 

para a submissão a PAD do militar com no mínimo três anos de efetivo serviço 

classificado no conceito “C”. 

 

 

2ª QUESTÃO – Sobre a competência para aplicar sanção disciplinar, nos termos da Lei 

Estadual n. 14.310, de 19Jun2002 (Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado 

de Minas Gerais - CEDM), marque a alternativa CORRETA: 

 

A. (    ) O Corregedor poderá aplicar sanção disciplinar a todos os militares sujeitos ao 

CEDM. 

B. (    ) O Corregedor não pode aplicar sanção a nenhum militar lotado no Gabinete 

Militar do Governador. 

C. (    ) Quando duas autoridades de postos diferentes, ambas com ação disciplinar 

sobre o militar, conhecerem da falta, competirá, exclusivamente, à de posto 

mais elevado punir.  

D. (    ) O Subcomandante-Geral da PMMG somente poderá aplicar sanção disciplinar 

aos militares que lhe são subordinados hierarquicamente. 
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3ª QUESTÃO – Nos termos da Lei Estadual n. 14.310, de 19Jun2002 (Código de Ética 

e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais - CEDM), as recompensas serão 

pontuadas positivamente, conforme a natureza e as circunstâncias dos fatos que as 

originaram. Contudo, estabeleceu o CEDM o seguinte prazo de validade para a 

mencionada pontuação: 

 

A. (    ) Um ano a partir da data da prática do fato ensejador da recompensa. 

B. (    ) Doze meses a partir da data da concessão da recompensa. 

C. (    ) Serão válidas as recompensas recebidas no posto ou graduação. 

D. (    ) Dois anos a partir a prática do fato ensejador da recompensa. 

 

 

4ª QUESTÃO – Nos termos da Lei Estadual nº 5.301, de 16/10/1969 (Estatuto dos 

Militares do Estado de Minas Gerais - EMEMG), não se computará como tempo de 

serviço: 

 

A. (    ) O de prisão preventiva em processo de que resulte condenação, e o de 

cumprimento de pena criminal, transitada em julgado. 

B. (    ) O de licença para tratamento de saúde que o militar tiver em seus registros 

funcionais que exceda de 90 (noventa) dias, independente do período. 

C. (    ) O de deserção e o de ausência do quartel por mais de 24 (vinte e quatro) 

horas. 

D. (    ) O de afastamento do militar da Unidade em que serve, em cumprimento a 

disponibilidade cautelar. 

 

5ª QUESTÃO – Sobre a incorporação do Adicional de Desempenho (ADE) aos 

proventos do militar quando de sua transferência para a inatividade, de acordo com a 

Lei Estadual nº 5.301, de 16/10/1969 (Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais 

- EMEMG), marque a alternativa CORRETA: 

 

A. (    ) Para fins de incorporação aos proventos dos militares que não alcançarem, no 

mínimo, vinte ADIs com desempenho satisfatório, o valor do ADE será 

calculado pela média aritmética das últimas parcelas do ADE percebidas 

anteriormente à sua transferência para a inatividade ou à instituição da pensão. 

B. (    ) O militar que tiver vinte e nove ADIs com desempenho satisfatório, terá 

incorporado aos seus proventos o ADE com percentual de 66%. 

C. (    ) O militar, ao ser transferido para a reserva remunerada com trinta anos de 

efetivo serviço, terá incorporado aos seus proventos o ADE com percentual de 

70%. 

D. (    ) O militar transferido para a reserva remunerada com trinta anos de efetivo 

serviço poderá ter, no máximo, vinte e nove ADIs com desempenho satisfatório 

em sua carreira, o que inviabiliza a incorporação aos seus proventos do ADE 

com percentual de 70%. 
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6ª QUESTÃO – Sobre a promoção de oficiais, de acordo com a Lei Estadual nº 5.301, 

de 16/10/1969 (Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais - EMEMG), marque a 

alternativa CORRETA: 

 

A. (    ) Os Oficiais da ativa serão organizados em turmas, fixando-se o ano-base para 

fins de cômputo do tempo e percentuais para promoção por merecimento e por 

antiguidade. Para os Oficiais do Quadro de Oficiais da Polícia Militar (QOPM), o 

ano-base será o da formatura do respectivo curso de formação.  

B. (    ) Para a definição da quantidade de militares existentes nas turmas, para fins de 

cômputo dos percentuais para promoção por merecimento, será considerado o 

número de oficiais que preencherem os requisitos para promoção. 

C. (    ) A promoção ao posto de Coronel será de livre escolha do Governador do 

Estado, pelo critério exclusivo de merecimento, dentre os candidatos incluídos 

no Quadro de Acesso. 

D. (    ) Um oficial do QOPM, promovido a Major pelo critério de antiguidade, não 

preencherá o requisito legal caracterizado pelo interstício no posto para 

concorrer à promoção ao posto de Tenente-Coronel, pelo critério de 

merecimento, no primeiro período e fração de promoção de sua turma.    

 

 

7ª QUESTÃO – De acordo com a Resolução Conjunta n. 4.338, de 04/09/14, a 

declaração da ação legítima decorrerá de uma análise técnico-jurídica de cada fato 

concreto e se dará de acordo com o livre convencimento racional da Autoridade Militar 

competente, quando constatar que restou evidenciado que o militar acusado da prática 

dos crimes listados no art. 203, IX, do EMEMG incidiu em uma das hipóteses 

elencadas na referida norma. Assim, marque a alternativa CORRETA, que descreve 

apenas hipóteses ensejadoras da declaração de ação legítima: 

 

A. (    ) Militar praticou o crime em legítima defesa; restar provada a inexistência do 

fato ou não haver prova da sua existência; não existir prova de ter o acusado 

concorrido para a infração penal. 

B. (    ) Militar praticou a conduta amparada por causa legal ou supralegal que exclua o 

crime; restar provada a inexistência do fato criminoso imputado ao militar; 

restar provado que o militar não concorreu para a infração penal. 

C. (    ) Militar praticou a conduta amparada por causa legal excludente de tipicidade, 

ilicitude ou culpabilidade; insuficiência de provas acerca da ocorrência do fato 

criminoso imputado ao militar; estar extinta a punibilidade do militar. 

D. (    ) Restar provada a negativa de autoria; houver fundada dúvida sobre a 

existência fato criminoso imputado ao militar ou de haver o militar  concorrido 

para a sua prática; militar praticou a conduta amparada por excludente de 

tipicidade, ilicitude ou culpabilidade.  
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8ª QUESTÃO – Conforme esclarece a Instrução Conjunta de Corregedorias n. 

01/2014, ao tratar das transgressões disciplinares, marque a alternativa CORRETA: 

 

A. (    ) Na transgressão disciplinar de natureza média de “XI – deixar de observar 

preceito legal referente a tratamento, sinais de respeito e honras militares, 

definidos em normas especificas”, as normas específicas a que faz alusão 

podem ser previstas em quaisquer documentos normativos, mormente o 

Regulamento de Uniformes e Insígnias da Polícia Militar (RUIPM). 

B. (    ) Na transgressão disciplinar de natureza média de “III – deixar de cumprir 

ordem legal ou atribuir a outrem, fora dos casos previstos em lei, o 

desempenho de atividade que lhe competir”, para o cometimento da primeira 

figura transgressiva, a ordem deve ser de natureza pessoal e direcionada a 

militar determinado. 

C. (    ) Na transgressão disciplinar de natureza grave de “IV – exercer coação ou 

assediar pessoas com as quais mantenha relações funcionais”, as relações 

funcionais não significam necessariamente trabalhar na mesma Seção ou 

Unidade, mas se caracterizam em razão da atividade profissional, ainda que 

eventual.  

D. (    ) A ausência do militar ao treinamento policial/profissional básico (TPB) não 

construirá a transgressão disciplinar de natureza grave de “XX – faltar ao 

serviço”.   

 

9ª QUESTÃO – A Instrução Conjunta de Corregedorias n. 01/2014 traz alguns 

esclarecimentos sobre matéria alusiva às atividades administrativas e disciplinares no 

âmbito da PMMG. Nesse contexto, marque a alternativa CORRETA: 

 

A. (    ) O Subcomandante de Unidade se enquadra dentre as autoridades 

competentes para instaurar PCD e RIP.  

B. (    ) O encarregado do PCD deverá ser militar com graduação mínima de Sargento.  

C. (    ) Os autos do PCD poderão ser encaminhados ao CEDMU mesmo que o 

Encarregado tenha realizado diligências complementares sendo, em qualquer 

caso, desnecessária abertura de vistas para as Razões Escritas de Defesa 

final. 

D. (    ) A autoridade que instaurar o processo ou procedimento disciplinar poderá, ao 

final dos trabalhos e antes da solução, determinar ao Encarregado a realização 

de diligências complementares que vislumbrar necessárias apenas quando for 

competente para solucioná-lo. 
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10ª QUESTÃO – De acordo com a Instrução Conjunta de Corregedorias n. 02/2014, ao 

tratar do procedimento do Auto de Prisão em Flagrante (APF), marque a alternativa 

CORRETA: 

 

A. (    ) Mesmo tendo sido elaborado o despacho não ratificador da prisão em flagrante 

pelo Presidente do APF, será necessária a confecção do relatório final bem 

como a imediata remessa dos autos do respectivo APF à JME, por intermédio 

de ofício do Comandante da Unidade.  

B. (    ) Se a Autoridade de Polícia Judiciária Militar delegante (Comandante da 

Unidade) discordar da solução constante do relatório do Presidente do APF, 

ela expedirá o ato de avocação de solução antes da remessa dos autos à JME. 

C. (    ) Às autoridades com atribuição legal para conhecer do flagrante (Comandantes 

de Unidades) caberá, de forma indelegável, deliberar sobre a lavratura do APF 

e a autuação em flagrante do militar conduzido. Assim, na impossibilidade do 

Comandante da Unidade, essa atribuição será exercida pela autoridade militar 

superior.  

D. (    ) Não havendo o recolhimento do militar conduzido à prisão como decorrência 

da constatação, ao final da sua audição, da manifesta inexistência da infração 

penal militar, não será expedida a nota de culpa e a certidão de direitos 

constitucionais, bem como será dispensada a imediata remessa dos autos à 

JME, por intermédio de ofício do Comandante da Unidade.  

 

 

11ª QUESTÃO – Um dos meios de provas elencados na Instrução Conjunta de 

Corregedorias n. 02/2014, ao cuidar da padronização dos atos de investigação, é o 

exame prosopográfico. Marque a alternativa CORRETA, que esclarece em que 

consiste o mencionado exame: 

 

A. (    ) Refere-se ao exame realizado nas armas apreendidas, destinado a verificar a 

sua eficiência ou para fins de microcomparação balística.  

B. (    ) É o exame realizado nas investigações em que haja interceptação telefônica, 

destinado a proceder à degravação do conteúdo das conversações gravadas. 

C. (    ) Trata-se do reconhecimento facial humano, realizado nas investigações em 

que haja filmagem/fotografia de parte da face de militares investigados ou de 

outras pessoas envolvidas, em que não for possível identificar a pessoa a ser 

reconhecida, mas que haja indícios de ser a pessoa constante na 

filmagem/fotografia.  

D. (    ) Trata-se de exame realizado em documentos com suspeição de falsidade, 

destinado a comparar a grafia do seu emitente com o padrão fornecido pelo 

Encarregado da investigação.   
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12ª QUESTÃO – A Instrução Conjunta de Corregedorias n. 06/2015 estabelece que, 

periodicamente, as Unidades Administrativas, Operacionais e de Execução da PMMG 

deverão encaminhar às respectivas Subcorregedorias cópia do “TERMO DE 

VISTORIA” realizada nos armários, gavetas, baús e similares não identificados e/ou 

desocupados. Marque a alternativa CORRETA, que contém a periodicidade de envio 

do referido termo às Subcorregedorias: 

 

A. (    ) Mensalmente.  

B. (    ) Semestralmente.  

C. (    ) Trimestralmente. 

D. (    ) Bimestralmente.  

 

13ª QUESTÃO – Nos termos da Instrução de Corregedoria n. 06/2015, que 

regulamenta a visita íntima no âmbito da PMMG, marque a alternativa CORRETA: 

 

A. (    ) O preso não pode fazer duas indicações concomitantes e só pode nominar o 

cônjuge ou nova (o) companheira(o) de sua visita íntima após o cancelamento 

formal da indicação anterior. 

B. (    ) É terminantemente vedada a visita íntima em pernoite.  

C. (    ) O visitante, antes da realização da visita, deverá passar pela busca completa, 

que sempre será realizada por militar do mesmo sexo. 

D. (    ) O preso, após a realização da visita íntima, deverá passar pela busca ligeira, 

devendo ser sempre realizada por militar do mesmo sexo.  

 

14ª QUESTÃO – Marque a alternativa CORRETA em que todos os tipos de conteúdo 

de mensagens/arquivos apresentados sejam expressamente vedados pela Resolução 

n. 3.854, de 26/05/06, que disciplina o emprego da informática e a utilização dos 

equipamentos e da infraestrutura de Tecnologia da Informação na PMMG. 

 

A. (    ) Músicas, vídeos ou animações; anúncios publicitários; programas de 

computador, ainda que sejam destinados ao desempenho de suas funções. 

B. (    ) Assunto sigiloso; material preconceituoso ou discriminatório; material obsceno, 

ilegal ou antiético. 

C. (    ) Programas de computador que não sejam licenciados; conteúdo particular; 

qualquer material de natureza político-partidária ou sindical. 

D. (    ) Entretenimentos ou “correntes”; material de natureza político-partidária ou 

sindical, que promova a eleição de candidatos para cargos públicos eletivos, 

clubes ou associações; assuntos ofensivos. 
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15ª QUESTÃO – No que tange à cassação e suspensão do porte de arma de fogo, de 

acordo com os critérios definidos na Resolução n. 4.085, de 11/05/10, marque a 

alternativa CORRETA: 

 

A. (    ) O militar que tiver o porte de arma de fogo cassado ou suspenso não poderá 

trabalhar em serviços operacionais que exijam o porte, devendo ser 

empregado, preferencialmente, na administração, enquanto durar a restrição. 

B. (    ) O militar reformado disciplinarmente terá o seu porte de arma suspenso. 

C. (    ) O militar que for surpreendido portando arma de fogo em atividade 

extraprofissional, relacionada à atividade de segurança privada ou afim terá o 

seu porte de arma de fogo cassado.  

D. (    ) Será cassado o porte de arma de fogo do militar que estiver preso à disposição 

da Justiça.   

 

 

16ª QUESTÃO – A Resolução n. 4.320, de 16 de julho de 2014, regulamenta o direito 

de acesso à informação no âmbito da PMMG. Assinale a alternativa CORRETA, 

relacionada a este direito de acesso: 

 

A. (    ) Cabe, privativamente, ao Comandante, Diretor ou Chefe de Unidade de 

Direção Intermediária (UDI) conceder o acesso às informações sobre as 

Unidades subordinadas ao seu Comando. 

B. (    ) Serão atendidos pedidos de acesso à informação que exijam trabalhos 

adicionais de análise, interpretação ou consolidação de dados e informações. 

C. (    ) 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. 

D. (    ) A restrição de acesso à informação relativa a vida privada, honra e imagem de 

pessoa poderá ser invocada em qualquer situação, inclusive no curso de 

processo de apuração de irregularidades, em que o detentor da informação 

estiver envolvido e em ações voltadas para a recuperação de fatos históricos 

de relevância reconhecida. 
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17ª QUESTÃO – O Plano Estratégico 2016-2019 da PMMG (2ª edição) traz que, para o 

desenvolvimento das suas estratégias de forma alinhada e harmônica nos diversos 

níveis, a PMMG conta com uma estrutura específica de coordenação e de apoio à 

gestão estratégica. Considerando as atribuições de cada ente desta estrutura, enumere 

a segunda coluna de acordo com a primeira e a seguir, marque a única alternativa, que 

contém a sequência de respostas, CORRETA, na ordem de cima para baixo.  

 

 

(1) 

 

(2)  

 

(3)  

Comitê de Gestão Estratégica. 

 

Equipe de Gestão Estratégica. 

 

Equipe de Apoio à Gestão 

Estratégica. 

 (    ) Exercer a coordenação técnica do 

processo de desdobramento do 

Plano Estratégico, prestando 

suporte técnico para o 

desenvolvimento dos planejamentos 

táticos e operacionais de forma 

alinhada à estratégica 

organizacional. 

 (    ) Promover reuniões de 

monitoramento, controle e avaliação 

do Plano Estratégico e seus 

desdobramentos. 

 (    ) Gerenciar os processos de 

elaboração, implementação e 

acompanhamento de planejamentos 

setoriais, cuidando para o devido 

alinhamento ao planejamento 

estratégico. 

 (    ) Emitir parecer técnico para fins de 

validação dos projetos e planos de 

ação estratégicos, bem como dos 

indicadores estratégicos e 

respectivas metas. 

 

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

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

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

D. (   )  2, 1, 2, 1. 
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LEGISLAÇÃO JURÍDICA 

 

18ª QUESTÃO – Em relação ao preconizado na Constituição da República Federativa 

do Brasil de 1988, analise as assertivas abaixo: 

I. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em 

concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a 

complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as 

nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e 

exoneração. 

II. Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou 

militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático. 

III. Todos podem reunir-se pacificamente, em locais abertos ao público, 

independentemente de autorização, exceto se os manifestantes portarem arma 

regular, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o 

mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. 

IV. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver 

compatibilidade de horários: a de dois cargos de professor; a de um cargo de 

professor com outro técnico ou científico; a de dois cargos ou empregos privativos 

de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas. 

Estão CORRETAS as assertivas: 

A. (    ) I, II e III apenas. 

B. (    ) Todas estão corretas. 

C. (    ) III e IV apenas. 

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

 

19ª QUESTÃO – Considerando o estabelecido na Constituição do Estado de Minas 

Gerais de 1989, marque a alternativa CORRETA: 

 

A. (    ) Os integrantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, regidos por 

estatuto próprio estabelecido em lei complementar, são classificados como 

servidores públicos pela Constituição do Estado de Minas Gerais. 

B. (    ) Ao militar é proibida a greve, permitida, contudo, a sindicalização em categorias 

específicas definidas em lei. 

C. (    ) Compete à Polícia Militar a polícia ostensiva de prevenção criminal, de 

segurança, de trânsito urbano e rodoviário, de florestas e de mananciais e as 

atividades relacionadas com a preservação e restauração da ordem pública, 

além da garantia do exercício do poder de polícia dos órgãos e entidades 

públicos, especialmente das áreas fazendária, sanitária, de proteção ambiental, 

de uso e ocupação do solo e de patrimônio cultural. 

D. (    ) A Justiça Militar Estadual em Minas Gerais é constituída, em primeiro grau, 

exclusivamente, pelos Juízes de Direito e, em segundo grau, pelo Tribunal de 

Justiça Militar.  
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20ª QUESTÃO – Em relação ao preconizado no Decreto-Lei n. 1.001, de 21/10/1969 

(Código Penal Militar - CPM), e considerando a inexistência na Polícia Militar de Minas 

Gerais (PMMG) da figura do assemelhado, analise as assertivas abaixo: 

 

I. Qualquer crime previsto na legislação penal será considerado como crime militar, 

desde que praticado por militar da ativa contra militar da reserva designado para o 

serviço ativo. 

II. Qualquer crime previsto na legislação penal será considerado como crime militar, 

desde que praticado por militar da ativa contra o patrimônio sob a administração 

militar, ou a ordem administrativa militar. 

III. Qualquer crime previsto na legislação penal será considerado como crime militar, 

desde que praticado por militar da ativa contra militar da reserva, reformado ou civil 

em lugar sujeito à administração militar. 

IV. Qualquer crime previsto na legislação penal será considerado como crime militar, 

desde que praticado por militar da ativa, em serviço ou atuando em razão da 

função, em comissão de natureza militar, ou em formatura, ainda que fora do lugar 

sujeito à administração, contra militar da reserva, reformado ou civil. 

 

Estão CORRETAS as assertivas: 

A. (    ) I, II e III apenas. 

B. (    ) Todas estão corretas. 

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

D. (    ) III e IV apenas. 

 

 



CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO ESTRATÉGICA DE SEGURANÇA PÚBLICA DA POLÍCIA MILITAR – CEGESP/2018 – TURMA II 
 
 

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

21ª QUESTÃO – Observe notícia: 

-“A Polícia Militar do Estado de Goiás, no dia 11 de novembro de 2007, por volta das 

20h45, na cidade de Goiatuba, foi acionada para comparecer à residência da senhora 

AMR, mãe do Cb CMR, em atendimento a uma ocorrência de vias de fato. No local, os 

militares foram atendidos pelo Cb CMR, o qual dispensou a presença dos policiais, 

alegando que ele mesmo resolveria o que estava acontecendo no interior da 

residência. Nesse momento, sua mãe informou aos militares que CMR era militar em 

Minas Gerais, sendo então, ordenado pelo 3º Sgt PMGO ESC, que comandava a 

guarnição, que o mesmo se identificasse. Nesse momento, o militar mineiro 

arremessou a sua identidade funcional contra o sargento e, diante da conduta 

desrespeitosa, o superior determinou que o cabo o acompanhasse até a 20ª CIPM. 

Quando já deixavam o local do ocorrido, o Cb CMR tentou agredir o 3º Sgt PMGO, 

motivo pelo qual recebeu voz de prisão. Nesse instante, o cabo passou a desacatar o 

superior, ofendendo-lhe a dignidade e o decoro, procurando diminuir a sua autoridade 

diante dos outros militares e dos seus familiares, que a tudo presenciavam. Ao reagir à 

ordem de prisão, agrediu fisicamente o 3º Sgt e os militares que o auxiliavam, sendo 

necessário o uso moderado de força física e de algemas. Chegando a 20ª CIPM, o 

cabo ainda aproveitou-se de um descuido do 3º Sgt e desferiu-lhe socos nas costas e 

um chute na genitália.” (TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DE MINAS GERAIS. 

Notícias do TJMMG. Disponível em: <http://www.tjmmg.jus.br/noticias-do-tjmmg/3751-militar-da-

pmmg-comete-crime-em-goias-e-e-julgado-pela-justica-militar-mineira>). 

 

Considerando o texto acima e o contido no Código Penal Militar, marque a alternativa 

CORRETA quantos aos possíveis crimes praticados pelo militar da PMMG:  

 

A. (    ) Violência contra superior (art. 157), Resistência mediante ameaça ou violência 

(art. 177) e Desacato contra superior (art. 298). 

B. (    ) Somente Violência contra superior (art. 157) e Desacato contra superior (art. 

298). 

C. (    ) Somente Resistência mediante ameaça ou violência (art. 177) e Desacato 

contra superior (art. 298). 

D. (    ) Não há crime militar, pois, o fato ocorreu entre policiais militares de Estados 

diferentes. 
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22ª QUESTÃO – Considerando o estabelecido no Código de Penal Militar, analise as 
assertivas abaixo e marque a alternativa CORRETA que contém fatos que, em 
princípio, exigem que o Comandante de Unidade efetue, de ofício, a prisão em 
flagrante do autor/militar. 
 
I. Militar subtrai um calção de educação física de um colega e é, durante uma 

inspeção imediata ao fato, encontrado com tal material, incorrendo, em tese, no 
furto atenuado (art. 240, § 1º), e, por ser o agente primário e de pequeno valor a 
coisa furtada, é possível substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la 
de um a dois terços, ou considerar a infração como disciplinar.  

II. Militar, durante um registro de uma ocorrência de transito, deixa, dolosamente, 
ainda que por motivos desconhecidos, de constar no BO/REDS a informação de 
que um dos condutores era inabilitado, sendo surpreendido, quando do 
encerramento do BO/REDS, pelo CPU, incorrendo, em tese, em falsidade 
ideológica (art. 312). 

III. Militar está em uma festa na casa de amigos, ingerindo considerável quantidade de 
bebida alcoólica, e, ao ser lembrado por outrem que estaria escalado de sentinela, 
desloca-se rapidamente para a Unidade, veste sua farda e apresenta-se ao 
Comandante da Guarda para o serviço embriagado (art. 202). 

IV. Militar, comandante de pelotão, por esquecimento e descuido, deixou de realizar, no 
prazo normativo, as Avaliações Anuais de Desempenho e Produtividade (AADP) de 
sua fração, incorrendo, em tese, em prevaricação (art. 319). 

 

A. (    ) I, II, e IV apenas. 
B. (    ) I, II e III apenas. 
C. (    ) Todas estão corretas. 
D. (    ) III e IV apenas. 
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23ª QUESTÃO - Segundo o artigo “A audiência de custódia e a dignidade do policial” 

de autoria de Alex Sandro Zeferino é importante destacar que a audiência de custódia 

visa à apresentação rápida do preso a um juiz. O objetivo é que ele seja entrevistado 

pelo juiz, momento que também serão ouvidas as manifestações do Ministério Público, 

do advogado do preso ou da Defensoria Pública. Na audiência, o juiz deverá analisar 

se a prisão atendeu os aspectos da legalidade, da necessidade e da adequação para 

continuidade da prisão ou se deve conceder liberdade, com ou sem imposição de 

outras medidas cautelares. Ademais avaliará eventual ocorrência de tortura ou maus-

tratos e outras irregularidades durante a prisão. Ressalta o autor que de acordo com o 

artigo 4º da Resolução n. 213, de 15 de dezembro de 2015, do CNJ, a referida 

audiência deverá ser realizada na presença do Ministério Público e da Defensoria 

Pública, caso o preso não tenha constituído defensor, entretanto, em seu parágrafo 

único, veda expressamente, a presença dos agentes policiais responsáveis pela prisão 

ou pela investigação, na audiência.  Narra ainda o autor que  o Ministério Público deve 

intervir a fim de que sejam tomadas todas medidas necessárias e pertinentes, a fim de 

esclarecer se existem indícios mínimos que permitam a deflagração de um inquérito 

policial ou processo administrativo, para investigar os fatos registrados pela suposta 

vítima.  

(Texto adaptado do autor ZEFERINO, Alex Sandro. A audiência de custódia e a dignidade do 

policial Abr. 2018. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/65546/a-audiencia-de-custodia-e-

a-dignidade-do-policial>. Acessado em: 21 Ago. 2018). 

 

Considerando o texto acima e 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. (    ) Segundo o funcionamento da Resolução n. 213-CNJ, de 15/12/2015, é 

imprescindível a participação do Ministério Público nas audiências de custódia.  

B. (    ) O Ministério Público como legítimo defensor da ordem jurídica, do regime 

democrático e dos interesses do preso, deve se manifestar no ato da audiência 

de custódia, a fim de proteger o recluso contra a ação perpetrada por 

autoridades policiais. 

C. (    ) A Resolução n. 213-CNJ, de 15/12/2015, confirma o prévio contato entre o 

policial e o advogado do preso antes e durante a audiência de custódia.  

D. (    ) Um dos objetivos da Resolução n. 213-CNJ, de 15/12/2015 foi o de conferir aos 

Promotores de Justiça maior rigor na punição dos policiais militares habilitados 

para resguardar os direitos humanos e, por último, verificar a prisão do 

conduzido. 
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24ª QUESTÃO - Segundo Rodrigo Foureaux, Juiz de Direito e Oficial da Reserva Não 
Remunerada da PMMG, é importante destacar as medidas a serem adotadas pelas 
autoridades policiais militares, pois compete à polícia judiciária militar apurar os crimes 
militares (art. 8º, “a”, do Código de Processo Penal Militar). Narra o autor que o rol de crime 
militares se estendeu para todos os crimes previstos na legislação penal comum, desde 
que esteja prevista uma das hipóteses do inciso II do art. 9º do Código Penal Militar. Assim, 
ocorrendo o cometimento de crime por policial militar durante o serviço ou atuando em 
razão da função, que é a hipótese mais comum, deverá a autoridade de polícia judiciária 
militar tomar as medidas necessárias, como a lavratura de auto de prisão em flagrante e 
realização do inquérito policial militar. 
 
A Federação Nacional de Entidades de Oficiais Militares Estaduais (FENEME) emitiu a 
nota técnica sobre a Lei 13.491, de 13 de outubro de 2017, propondo a adoção das 
seguintes medidas:  
1. militar em serviço ou em razão da função que praticar qualquer crime previsto na lei 

penal militar e na legislação penal comum, em área fora da jurisdição militar, não deve 
ser apresentado a nenhuma outra instituição policial, uma vez que a atribuição para 
apurar é exclusiva da autoridade de polícia judiciária militar, e a polícia civil é 
incompetente, por força do art. 144,§ 4º da Constituição, podendo o delegado de polícia 
ser responsabilizado por usurpação de função pública ou abuso de autoridade;   

2. militar que praticar qualquer crime previsto na lei penal militar e na legislação penal 
comum, em área sob jurisdição militar, não deve ser apresentado a nenhuma outra 
instituição policial, uma vez que a atribuição para apurar é exclusiva da autoridade de 
polícia judiciária militar, e a polícia civil é incompetente, por força do art. 144, § 4º da 
Constituição, podendo o delegado de polícia ser responsabilizado por usurpação de 
função pública ou abuso de autoridade;  [...]   

(Texto adaptado de FOUREAUX, Rodrigo. A Lei 13.491/17 e a ampliação da competência 
da Justiça Militar. Abr.2018. Disponível em: <meusitejuridico.com>. Acessado em 21 Ago. 
2018). 
 
Marque a alternativa CORRETA. Considerando o texto acima, o estabelecido no art. 8º do 
Código de Processo Penal Militar e na Constituição da República Federativa do Brasil 
(CRFB) de 1988, o Comandante de Unidade da Polícia Militar de Minas Gerais, no uso de 
suas atribuições de polícia judiaria militar, no que ser refere à instauração de IPM:  
 
A. (    )   Não poderá instaurar inquérito policial militar para apurar infração penal prevista 

em legislação penal comum e extravagante, a exemplo da Lei de Abuso de 
Autoridade (Lei n. 4898/1965) e Lei de Crimes de Tortura (Lei n. 9.455/1997), 
dentre outras, quando praticada por policiais militares atuando em serviço e  em 
área sob jurisdição militar.  

B. (    )   Deverá instaurar inquérito policial militar para apurar infração penal prevista em 
legislação penal comum e extravagante, a exemplo da Lei de Abuso de 
Autoridade (Lei n. 4898/1965) e Lei de Crimes de Tortura (Lei n. 9.455/1997), 
dentre outras, quando praticada por policiais militares de folga e em local não 
sujeito a administração militar. 

C. (    )   Deverá fazer apresentar, quando requisitado, militar sob o seu comando à 
autoridade de polícia judiciária a qual apura infração penal, praticada no mês de 
setembro de 2018, a exemplo da Lei de Abuso de Autoridade (Lei n. 4898/1965) e 
Lei de Crimes de Tortura (Lei n. 9.455/1997). 

D. (    )   Deverá instaurar inquérito policial militar para apurar infração penal prevista em 
legislação penal comum e extravagante, a exemplo da Lei de Abuso de 
Autoridade (Lei n. 4898/1965) e Lei de Crimes de Tortura (Lei n. 9.455/1997), 
dentre outras, quando praticada por policiais militares atuando em serviço ou em 
razão da função e em área sob jurisdição militar ou não. 

https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104075/lei-de-abuso-de-autoridade-lei-4898-65
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104075/lei-de-abuso-de-autoridade-lei-4898-65
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104075/lei-de-abuso-de-autoridade-lei-4898-65
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/103484/lei-de-tortura-lei-9455-97
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104075/lei-de-abuso-de-autoridade-lei-4898-65
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104075/lei-de-abuso-de-autoridade-lei-4898-65
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104075/lei-de-abuso-de-autoridade-lei-4898-65
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/103484/lei-de-tortura-lei-9455-97
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104075/lei-de-abuso-de-autoridade-lei-4898-65
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104075/lei-de-abuso-de-autoridade-lei-4898-65
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/103484/lei-de-tortura-lei-9455-97
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104075/lei-de-abuso-de-autoridade-lei-4898-65
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104075/lei-de-abuso-de-autoridade-lei-4898-65
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104075/lei-de-abuso-de-autoridade-lei-4898-65
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/103484/lei-de-tortura-lei-9455-97


CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO ESTRATÉGICA DE SEGURANÇA PÚBLICA DA POLÍCIA MILITAR – CEGESP/2018 – TURMA II 
 
 

 CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO – A BUSCA PELA EXCELÊNCIA EM CONCURSOS.                       17 

25ª QUESTÃO - Marque a alternativa CORRETA. Considerando ainda o texto de 

acima: “A Lei 13.491/17 e a ampliação da competência da Justiça Militar” de autoria de 

Rodrigo Foureaux, o estabelecido no Código de Processo Penal Militar e na 

Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB) de 1988, o Comandante de 

Unidade da Polícia Militar de Minas Gerais, no uso de suas atribuições de polícia 

judiciária militar, deverá lavrar/determinar a lavratura do auto de prisão em flagrante:  

 

A. (    ) Todas as vezes que existir requisição do Ministério Público para apurar o 

cometido de uma infração penal militar, cometida por militar durante o turno de 

serviço, em área sob jurisdição militar. 

B. (    ) Todas as vezes que o policial militar, durante o serviço, for preso pelo 

cometimento de uma infração permanente, ressalvadas as exceções previstas 

no Código de Processo Penal Militar. 

C. (    ) Quando o militar fora do turno de serviço for encontrado com objetos que 

façam presumir a sua participação em fato delituoso, previsto em legislação 

penal comum, ocorrido no mês anterior, quando se encontrava de férias. 

D. (    ) Todas as vezes em que o militar desertor for capturado, fora da área da 

jurisdição militar. 

 

 

26ª QUESTÃO - Considerando o estabelecido na Resolução n. 168, de 05/05/2016 – 

Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais (TJMMG), 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. (    ) Não sendo o caso de relaxamento da prisão, previsto no §2º, do art. 247, do 

Código de Processo Penal Militar, a comunicação da prisão em flagrante à 

autoridade de polícia judiciária militar se dará por meio do encaminhamento do 

militar preso em flagrante, em até 24 horas após a privação da sua liberdade.  

B. (    ) Lavrado o auto de flagrante delito, o militar preso passará imediatamente à 

disposição da autoridade de polícia judiciária militar competente (art. 251, 

parágrafo único, do CPPM), que poderá, desde logo, relaxar a prisão ou 

conceder liberdade provisória. 

C. (    ) A prisão ou detenção de qualquer militar será imediatamente levada ao 

conhecimento da autoridade judiciária competente, com a declaração do local 

onde a mesma se acha sob custódia e se está, ou não, incomunicável. 

D. (    ) Não se aplica o previsto na Resolução n. 168, de 05/05/2016, aos militares 

presos em decorrência de cumprimento de mandados de prisão cautelar. 
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27ª QUESTÃO - Marque a alternativa CORRETA. Nos termos do artigo 14 da Lei 

Federal n. 8.429, de 02 de junho de 1992, que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos 

agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, 

emprego ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional e dá outras 

providências, pode-se afirmar que poderá representar à autoridade administrativa 

competente para que seja instaurada investigação destinada a apurar a prática de ato 

de improbidade:  

 

A. (    ) Apenas o representante da Defensoria Pública. 

B. (    ) Apenas o representante do Ministério Público. 

C. (    ) Apenas a autoridade judiciária. 

D. (    ) Qualquer pessoa. 

 

 

DOUTRINA OPERACIONAL 

 

 

28ª QUESTÃO - Sobre a “Gestão do Desempenho Operacional (GDO) e os 

Indicadores de avaliação” constantes na DGEOp, leia as assertivas abaixo e ao final 

marque a alternativa CORRETA em relação ao que se pede: 

 

I. A GDO surgiu da necessidade em estabelecer na PMMG uma metodologia 

científica de análise do fenômeno criminal, indicação de respostas/ações para 

contenção e minoração da problemática de aumento criminal e do grau de 

insegurança da população. 

II. A GDO tem como fundamentos apresentações analíticas e elaboração de planos 

corretivos pelos gestores operacionais dos níveis tático e operacional da 

Instituição, numa dinâmica pragmática e numa interface metodológica simplificada 

e objetiva, consubstanciadas em reuniões periódicas de avaliação. 

III. As reuniões de avaliação da GDO foram concebidas em três níveis, nas quais são 

expostos os resultados operacionais com base em indicadores preestabelecidos, 

verificando os níveis de atingimento de metas e apresentando estratégias para 

manutenção e ou diminuição das cifras diagnosticadas.  

IV. Os indicadores são unidades de mensuração referencial que permitem a rápida 

visualização de parâmetros-chave para a produção de serviços, possibilitando ao 

gestor a identificação imediata de problemas ou de queda no desempenho. 

 

O número de assertiva(s) verdadeira(s) é:  

 

A. (    ) Uma. 

B. (    ) Duas. 

C. (    ) Três. 

D. (    ) Quatro. 
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29ª QUESTÃO - Em relação às considerações relevantes para o entendimento do que 

seja “Segurança Pública”, enumeradas no embasamento constitucional apresentado na 

DGEOp, marque a alternativa INCORRETA: 

 

A. (    ) Tem o sentido de proteção, garantia, estabilidade e harmonia social. 

B. (    ) Não há legitimidade de uma política de segurança dissociada de outras 

políticas públicas abrangentes. 

C. (    ) Não exige uma organização própria, nem repartição de funções e 

responsabilidades, por estar fundamentada na integração dos órgãos. 

D. (    ) É regida pelo caráter geral, universal, de proteção, não tendo, assim, a 

conotação de um privilégio de classe. 

 

 
30ª QUESTÃO - Em relação ao modelo supraterritorial (recobrimento) de organização 
operacional descrito na Diretriz n. 3.01.01/2016 - DGEOp, que regula o emprego 
operacional da Polícia Militar de Minas Gerais, leia as assertivas abaixo e ao final 
marque a alternativa CORRETA em relação ao que se pede:  
 
I. O primeiro esforço de recobrimento situa-se nos Batalhões e nas Companhias PM 

Independentes, e é representado pelas Companhias e Pelotões Tático Móvel. 

II. O segundo esforço de recobrimento situa-se nas Regiões de Polícia Militar, e é 
representado pelos Batalhões de Policiamento Especializado (BPE) e pelas 
Companhias PM Independentes de Policiamento Especializado (Cias PM Ind PE), 
com exceção do CPC (1ª RPM) que será realizado pelas Unidades do CPE. 

III. O terceiro esforço de recobrimento, num âmbito territorial mais amplo, em que se 
abriga, ainda, as atividades de policiamento complexo, é representado por 
Unidades do Comando de Policiamento Especializado (CPE). 

IV. Em face das questões geográficas da Região Metropolitana de Belo Horizonte, com 
vários municípios conurbados, o CPE poderá atuar em terceiro esforço de 
recobrimento na 2ª e 3ª RPM, mas sempre com autorização expressa do 
Comando-Geral. 

A. (    ) Apenas a assertiva “IV” é falsa.  

B. (    ) Apenas as assertivas “I” e “III” são falsas.  

C. (    ) Apenas as assertivas “II” e “IV” são falsas.  

D. (    ) Apenas a assertiva “I” é falsa.  
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31ª QUESTÃO - De acordo com a Instrução n. 3.03.21/17-CG, que regula o emprego 
das Bases do Projeto Segurança Comunitária (BSC), marque a alternativa CORRETA: 
 

A. (    ) Considerando a urgência para o alcance dos objetivos de emprego das BSC, 
não há necessidade, para que se efetive alguma alteração nos locais de suas 
instalações, da realização de estudos pormenorizados por parte da Unidade 
responsável, mas a concretização dessa mudança (de local) só se dará por 
autorização do respectivo RPM. 

B. (    ) Enquanto não houver atendimento ao público, um militar da Base permanecerá 
no monitoramento das câmeras e o outro ficará postado no lado externo do 
veículo, de modo a prevenir e inibir a prática criminosa pela presença 
ostensiva, demonstrando disponibilidade e acessibilidade à comunidade. 

C. (    ) Os componentes da BSC não precisam gerar o Relatório de Atividades (RAT) 
para os empregos operacionais, sobretudo porque o serviço realizado é 
basicamente estático, e as motos agregadas as Bases sempre são lançadas no 
turno com restrição de empenho. 

D. (    ) Os militares da BSC terão um empenho, em turno único, de nove horas e trinta 
minutos de efetivo serviço, considerando que o período de emprego da Base 
será de 14h as 23h30, em que será computado o tempo destinado à chamada, 
instrução, montagem de equipamentos e deslocamentos, que deverão ser 
feitos com a devida celeridade. 

 
 
32ª QUESTÃO - Tendo como base a Resolução n. 4.605, de 28 de setembro de 2017, 
que dispõe sobre o Portfólio de Serviços da Polícia Militar de Minas Gerais, analise as 
assertivas abaixo e, ao final, responda o que se pede. 
 

I. Tanto o policiamento à pé quanto o radiopatrulhamento são considerados serviços 
essenciais até o nível de Grupo PM, sendo o radiopatrulhamento condicionado à 
disponibilização de recursos logísticos na fração. 

II. A Malha Protetora nada mais é do que ocupar os espaços de responsabilidade 
territorial mediante a intercalação de esforços de policiamento, a partir da célula 
básica do policiamento preventivo, podendo haver até a utilização de esforços de 
recobrimento quando houver elevação demasiada da criminalidade e violência em 
determinados territórios. 

III. O serviço Tático Móvel deve ser empregado em locais estratégicos, e em 
ocorrências com maior grau de complexidade e na reação ao crime violento, e, por 
tal razão, inaceitável e incoerente que o seu planejamento seja baseado em cartão-
programa. 

IV. O Policiamento Montado, por se destacar no cenário da sociedade pela sua maior 
visibilidade, e consistir no emprego do cavalo conduzido por um policial militar, só 
pode ser utilizado no policiamento preventivo, mas nunca no controle de distúrbios. 

 

Estão CORRETAS as assertivas: 
 
A. (    ) I, II e III apenas. 
B. (    ) III e IV apenas. 
C. (    ) Todas estão corretas. 
D. (    ) I e II apenas. 
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33ª QUESTÃO - Em relação à Diretriz para a Produção de Serviços de Segurança 

Pública 3.01.05/10-CG, que regula a atuação da Polícia Militar de Minas Gerais 

segundo a Filosofia dos Direitos Humanos, marque a alternativa INCORRETA quanto 

aos eixos temáticos em Direitos Humanos (DDHH) descritos na norma: 

 

A. (    ) Saúde Pública. 

B. (    ) Procedimento Policial para Proteção dos DDHH dos Grupos Vulneráveis, 

Minorias e Vítimas. 

C. (    ) Política Interna de DDHH. 

D. (    ) Integração com Outros Órgãos e Entidades. 

 

34ª QUESTÃO - De modo a tornar efetiva a aplicação da Diretriz para a Produção de 

Serviços de Segurança Pública 3.01.05/10-CG, foram estabelecidas ações para os 

comandos nos diversos níveis de gestão da PMMG. Tendo como base o órgão da 

PMMG e a ação a que está vinculada, relacione a segunda coluna de acordo com a 

primeira: 

 

(1) Estado Maior da Polícia 

Militar (Atualmente Gabinete do 

Comando-Geral). 

(  ) Manter um banco de dados 

atualizado dos policiais militares que 

possuem os cursos de Direitos 

Humanos, como por exemplo o de 

Multiplicador e Promotor de Direitos 

Humanos. 

(2) Diretoria de Apoio 

Operacional 

(   ) Monitorar e controlar a violência 

policial, especialmente a letalidade 

de seres humanos, através da 

gestão por indicadores. 

(3) Unidades de Execução 

Operacional 

(  ) Difundir a filosofia de Direitos 

Humanos, utilizando ferramentas de 

comunicação de marketing, para os 

públicos interno e externo. 

(4) Corregedoria de Polícia 

Militar 

(   ) 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. 

 

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

cima para baixo:  

 

A. (    ) 3, 4, 2, 1. 
B. (    ) 2, 1, 3, 4. 
C. (    ) 3, 4, 1, 2. 
D. (    ) 2, 1, 4, 3. 



CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO ESTRATÉGICA DE SEGURANÇA PÚBLICA DA POLÍCIA MILITAR – CEGESP/2018 – TURMA II 
 
 

 CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO – A BUSCA PELA EXCELÊNCIA EM CONCURSOS.                       22 

35ª QUESTÃO - Em conformidade com a Diretriz para Produção de Serviços de 
Segurança Pública n. 3.01.06/2011-CG, que regula a aplicação da filosofia de polícia 
comunitária pela PMMG, é CORRETO afirmar: 
 
A. (    ) O conceito de Polícia Comunitária é o exercício de algumas funções  

embasadas na visão da gestão da segurança pública segundo a qual a cultura 
organizacional pode ser transformada. Tal visão é trazida à existência pelo 
exercício concomitante de alguns princípios, dentre os quais, o 
comprometimento da organização com a concessão de poder à comunidade e 
policiamento centralizado e personalizado.  

B. (    ) Enquanto no modelo da Polícia Tradicional a polícia é apenas uma agência 
governamental responsável, principalmente, pelo cumprimento da lei, no 
modelo de Polícia Comunitária a polícia é o público e o público é a polícia: os 
policiais são aqueles membros da população que são pagos para dar atenção 
em tempo integral aos cidadãos. 

C. (    ) A Polícia Comunitária é a filosofia de trabalho distinta a alguns órgãos com 
função de polícia e, assim sendo, o Policiamento Comunitário se caracteriza 
como a ação de policiar, de desenvolver ações efetivas junto à comunidade. O 
policiamento comunitário se traduz, nesse sentido, em ações iniciadas pelas 
comunidades e desenvolvidas pelas polícias para lidar com mais eficiência na 
redução dos indicadores criminais.  

D. (    ) Ainda que se amolde como atividade especializada e particularizada, a Polícia 
Comunitária tem por finalidade servir somente a algumas comunidades de 
cidadãos ordeiros sem obedecer aos critérios técnicos ou científicos. Da 
mesma forma, Polícia Comunitária também não é uma troca de favores, nem é 
a comunidade responsável por fornecer apoio financeiro ou logístico para o 
implemento da atividade comunitária. 

 

 
36ª QUESTÃO - Em conformidade com a Diretriz para Produção de Serviços de 
Segurança Pública n. 3.01.06/2011-CG, que regula a aplicação da filosofia de polícia 
comunitária pela PMMG, sobre o policiamento orientado para o problema (POP), é 
CORRETO afirmar: 
 
A. (    ) O policiamento orientado para o problema é uma estratégia “silenciosa”, pois 

geralmente as ações alcançadas não são divulgadas na mídia de massa.  
B. (    ) Solucionar problemas no policiamento é a grande novidade para a qual o 

policiamento orientado para o problema apresenta um método analítico, o 
método IARA.  

C. (    ) Essa estratégia de policiamento não implica em mudanças estruturais da 
polícia, mantendo a discricionariedade do policial (limitação de sua capacidade 
de decisão, iniciativa e de resolução de problemas).  

D. (    ) A comunidade, em sentido amplo, faz parte da área de inteligência das 
instituições policiais. A comunidade, portanto, tem o dever de participar da 
coleta de dados e levantamento de informações, através da denúncia anônima, 
ou outra forma que preserve sua segurança.  
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37ª QUESTÃO - Com base no Caderno Doutrinário 1 – Intervenção policial, Processo 
de Comunicação e Uso de Força, aprovado pela Resolução n. 4.151/2011 – sobre os 
estados de prontidão e a atuação policial, é CORRETO afirmar: 
 
A. (    ) Durante os horários de folga, os policiais devem ser incentivados a ficarem no 

estado de atenção (amarelo) mesmo durante a participação em atividades junto 
à família ou amigos, a prática de esportes ou em atividades culturais, e até 
mesmo, o contato com profissionais da área da psicologia. 

B. (    ) O estado de alarme (vermelho) pode ser mantido pelo organismo e pela mente 
por longos períodos de tempo, apesar de exigir um dispêndio maior de energia. 
Operar continuamente nesse avançado nível de prontidão contribui para a 
minimização de erros, no transcorrer da ação, quando uma mudança de estado 
de prontidão é exigida, por aumentar o nível de atenção e concentração do 
policial na sua atividade. 

C. (    ) O estado de prontidão do policial é considerado tão fundamental quanto os 
equipamentos e armamentos colocados à sua disposição no serviço ou 
patrulhamento, pois, juntamente com o domínio técnico e o condicionamento 
físico, é ele que determinará sua condição de resposta à situação apresentada. 

D. (    ) O estado de alerta (laranja) é o estado de prontidão no qual o policial deve 
operar durante uma situação de normalidade (exemplo: patrulhamento 
ordinário), dando prioridade para a identificação de possíveis riscos. Durante 
uma intervenção, policiais podem ser feridos em decorrência de situações de 
riscos que não anteciparam, não viram ou não estavam mentalmente 
preparados para enfrentar. 
 

 
38ª QUESTÃO - Considerando o Caderno Doutrinário 1, sobre verbalização policial, é 
CORRETO afirmar: 
 
A. (    ) Algumas atitudes contribuem para a solução pacífica dos conflitos e o 

alcance dos objetivos institucionais e, consequentemente, para a boa 
imagem e a legitimidade de suas intervenções. Dentre elas, o policial deve 
ser firme, irredutível e autocrático. 

B. (    ) O volume da voz deve se adaptar ao nível de cooperação do abordado, 
devendo aumentar ou diminuir, conforme o nível de força empregado. O 
policial deve manter o equilíbrio e o autocontrole, mesmo se o abordado não 
obedecer e, nesse caso, a linguagem que deve prevalecer é a do abordado.  

C. (    ) A desobediência do abordado e a resistência em cumprir as ordens deverão 
ser entendidas como indicativos de ameaça. Nesse caso, o policial deve 
abster-se da verbalização e estar pronto para responder a algum tipo de 
agressão. 

D. (    ) O primeiro contato com o abordado é de fundamental importância, haja vista 
que irá construir mentalmente uma imagem do policial (e da Polícia), por 
meio da análise da postura, apresentação pessoal e, principalmente, da fala 
e gestos. Esses fatores contribuem para a credibilidade, legitimidade e 
confiança na autoridade. 
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39ª QUESTÃO - Considerando o Caderno Doutrinário 2 – Tática policial, Abordagem a 
pessoas e tratamento às vítimas, aprovado pela Resolução n. 4.151/2011 – sobre 
técnica e tática policial básica, é CORRETO afirmar: 
 
A. (    ) Para garantir a disciplina tática, nem todos os policiais precisam conhecer 

sua função no ambiente de intervenção, mas devem se conscientizar que 
cada atribuição, por mais simples que pareça, pode ser importante para que 
o caso tenha uma solução satisfatória (respondendo a questão como 
fazer?). 

B. (    ) A disciplina tática consiste na obediência de todos os policiais militares, 
quando atuando em grupo, ao exercer suas ações (o que e quando fazer?), 
no exato local (onde fazer?) definido no planejamento de cada atividade.  

C. (    ) As cobertas são anteparos existentes na natureza ou produzidos pelo 
homem, encontrados ao longo do deslocamento ou no cenário onde ocorre a 
intervenção policial, usadas como ocultação e têm a capacidade de deter 
projéteis disparados contra o policial. 

D. (    ) O deslocamento tático em áreas amplas, abertas e sem proteção, podem 
comprometer a segurança do policial. Todavia, sendo necessária a 
movimentação nessas áreas, deverá ser evitado o procedimento de rastejo. 

 

 

40ª QUESTÃO - De acordo com o Caderno Doutrinário 2 – Tática policial, Abordagem 

a pessoas e tratamento às vítimas, aprovado pela Resolução n. 4.151/2011, é 

CORRETO afirmar: 

 

A. (    ) A comunicação por gestos é uma técnica utilizada nos deslocamentos. 

Trata-se de comunicação não verbal, executada por intermédio de sinais 

convencionados, que objetivam intermediar mensagens entre os policiais 

militares de forma silenciosa. Propicia a aproximação cautelosa e discreta. 

B. (    ) A olhada rápida, conhecida também como fatiamento permite checar o 

ambiente por segmentos.  

C. (    ) A postura de prontidão do policial deverá ser utilizada nas intervenções em 

que o abordado estiver aparentemente portando armas e apresentar 

comportamento de resistência passiva. Esta postura com um dos braços 

elevados e mãos abertas permite ao policial o emprego mais eficiente das 

técnicas de controle de contato. 

D. (    ) A posição em “guarda alta” é indicada para deslocamentos longos, pois 

minimiza o cansaço físico causado pelo peso da arma, proporciona ao 

policial condição para se defender de uma possível agressão, sem aumentar 

muito o tempo de reação.  
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