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

PRIMEIROS TENENTES DO QOPM, ANO BASE 2013, PARA O ANO DE 2021. 
 

EAP/2021 – COMPLEMENTAR 
(Edital DRH/CRS n. 10, de 24 de agosto de 2021). 

 

Legislação Jurídica, Legislação Institucional e Doutrina Operacional. 
 

NOME:____________________________________________________________________. 

CPF:________________________________IDENTIDADE:__________________________. 

CIDADE PROVA:______________________________________SALA:________________. 

ESCOLA:__________________________________________________________________. 

 

ORIENTAÇÕES AOS CANDIDATOS: 

 

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

2. Abra este caderno de prova somente quando autorizado. 

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

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

4. Para cada questão existe somente uma resposta correta. 

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

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

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

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

candidato.  

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

incluindo o preenchimento da folha de respostas. 

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

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

veículos, chaves ou outros similares. 

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

14h00 às 15h00. O candidato somente poderá deixar a sala de prova e a esta retornar 

para uso de sanitários ou bebedouros (respeitadas as regras de controle e prevenção 

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

segunda hora de realização das provas, ou seja, das 15h01 às 16h00, e devidamente 

acompanhados por fiscal do concurso 

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

devidamente preenchida, conferida e assinada. 
 

 
 

_____________________________________________________________ 

Assinatura do Candidato 
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LEGISLAÇÃO JURÍDICA 

 

1ª QUESTÃO – Com relação ao previsto na Constituição da República Federativa do 

Brasil quanto à Administração Pública, marque a alternativa INCORRETA: 

 

A. (    ) Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que 

preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na 

forma da lei. 

B. (    ) O prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma 

vez, por igual período. 

C. (    ) É garantido ao servidor público civil ou militar o direito à livre associação sindical. 

D. (    ) A lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas 

portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão. 

2ª QUESTÃO – Considerando o que dispõe a Constituição do Estado de Minas Gerais, 
analise as assertivas abaixo: 
 

I. As patentes, com prerrogativas, direitos e deveres a elas inerentes, são 

asseguradas em plenitude aos Oficiais e Praças da ativa, da reserva ou 

reformados, sendo-lhes privativos os títulos, postos e uniforme militares. 

II. O Oficial somente perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou 

com ele incompatível, por decisão do Tribunal de Justiça Militar, ou de tribunal 

especial, em tempo de guerra, e a lei especificará os casos de submissão a 

processo e o rito deste. 

III. É facultado ao Poder Público ocupar e usar temporariamente bens e serviços, na 

hipótese de calamidade, situação em que o Estado responderá pela indenização, 

em dinheiro e imediatamente após a cessação do evento, dos danos e custos 

decorrentes. 

IV. O Conselho de Defesa Social, órgão consultivo do Governador na definição da 

política de defesa social do Estado, é presidido pelo Vice-Governador e tem entre 

os seus integrantes, os Comandantes Gerais da Polícia Militar e do Corpo de 

Bombeiros Militares e o Chefe da Polícia Civil. 
 

Estão CORRETAS as assertivas: 
 

A. (    )  I e III, apenas. 

B. (    )  II e III, apenas.  

C. (    )  II e IV, apenas. 

D. (    )  Todas as assertivas estão corretas. 

 

3ª QUESTÃO – Considerando o conteúdo do Decreto-Lei nº 1.001, de 21/10/1969 -

Código Penal Militar, analise as assertivas abaixo e marque a alternativa INCORRETA: 

 

A. (    ) A lei posterior que, de qualquer outro modo, favorece o agente, aplica-se 

retroativamente, salvo quando já tenha sobrevindo sentença condenatória 

irrecorrível, devendo-se para se reconhecer qual a mais favorável, a lei posterior 

e a anterior ser consideradas separadamente, cada qual no conjunto de suas 

normas aplicáveis ao fato. 
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B. (    ) Deixam de ser elementos constitutivos do crime a qualidade de superior ou a de 

inferior, quando não conhecida do agente, bem como a qualidade de superior ou 

a de inferior, a de oficial de dia ou de serviço, ou a de sentinela, vigia, ou plantão, 

quando a ação é praticada em repulsa a agressão. 

C. (    ) A pena é agravada em relação ao agente que promove ou organiza a cooperação 

no crime ou dirige a atividade dos demais agentes, coage outrem à execução 

material do crime, instiga ou determina a cometer o crime alguém sujeito à sua 

autoridade, ou não punível em virtude de condição ou qualidade pessoal, ou 

executa o crime, ou nele participa, mediante paga ou promessa de recompensa. 

D. (    ) Não há crime quando o comandante de navio, aeronave ou praça de guerra, na 

iminência de perigo ou grave calamidade, compele os subalternos, por meios 

violentos, a executar serviços e manobras urgentes, para salvar a unidade ou 

vidas, ou evitar o desânimo, o terror, a desordem, a rendição, a revolta ou o 

saque. 

 

4ª QUESTÃO – Considerando o conteúdo do Decreto-Lei nº 1.001, de 21/10/1969 -

Código Penal Militar, analise as assertivas abaixo e marque a alternativa CORRETA: 

 

A. (    ) De acordo com o Art. 196 do CPM, o crime de descumprimento de missão, que 

consiste em deixar o oficial ou praça de desempenhar a missão que lhe foi 

confiada, somente admite a modalidade dolosa. 

B. (    ) O crime militar de despojamento desprezível, previsto no art. 162 do CPM, 

consiste em despojar-se de uniforme, condecoração militar, insígnia ou distintivo, 

por menosprezo ou vilipêndio, e somente se configura quando praticado diante 

da tropa ou em público.  

C. (    ) Constitui crime com a mesma pena da deserção o militar que deixar de se 

apresentar à autoridade competente, dentro do prazo de oito 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, tudo conforme previsão do Art. 188 do 

CPM. 

D. (    ) Conforme previsto no art. 305 do CPM, constitui crime de concussão receber, 

para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou 

antes de assumi-la, mas em razão dela vantagem indevida. 

 

5ª QUESTÃO – Com base no Decreto-Lei nº 2.848, de 07/12/1940 - Código Penal, 

enumere a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, ao final, responda o que se pede: 

 

(1) O agente que, voluntariamente, impede que o 

resultado se produza, só responde pelos atos 

já praticados. 

(   ) Arrependimento eficaz 

(2) O agente que, voluntariamente, abstém-se de 

prosseguir na execução, só responde pelos 

atos já praticados. 

(   ) Arrependimento posterior 

(3) Ocorre quando o agente que devia e podia agir 

para evitar o resultado não o faz. 

(   ) Desistência voluntária 
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(4) Nos crimes cometidos sem violência ou grave 

ameaça à pessoa, reparado o dano ou 

restituída a coisa, até o recebimento da 

denúncia ou da queixa, por ato voluntário do 

agente, a pena será reduzida de um a dois 

terços. 

(   ) Relevância da omissão 

 

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

para baixo: 

 

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

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

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

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

6ª QUESTÃO – FULANA DE TAL, adolescente de 13 anos de idade, cursando a 7ª série, 

foi induzida por sua vizinha, CICLANA DE TAL, estudante de Direito, a ficar nua e dançar 

de forma sensual para satisfazer a lascívia de seus amigos que faziam um trabalho de 

faculdade em sua casa. Considerando o contido no Decreto-Lei nº 2.848, de 07/12/1940 

- Código Penal, marque a alternativa CORRETA que representa o crime praticado por 

CICLANA. 

 

A. (    ) Satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente.  

B. (    ) Favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança 

ou adolescente ou de vulnerável. 

C. (    ) Corrupção de menores. 

D. (    ) Sedução. 

 

7ª QUESTÃO – Com relação ao Decreto-Lei nº 3.689, de 03/10/1941 - Código de 

Processo Penal, marque a alternativa CORRETA concernente ao Inquérito Policial.  

 

A. (    ) A lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos 

realizados sob a vigência da lei anterior, admitindo a aplicação analógica e o 

suplemento pelos princípios gerais de direito, sendo, entretanto, vedada a 

interpretação extensiva.  

B. (    ) O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em 

contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos 

elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas 

cautelares, não repetíveis e antecipadas. 

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

assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais, bem 

como quaisquer provas derivadas das ilícitas.  

D. (    ) Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados 

para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais 

ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu 

reconhecimento até o descarte, e seu início dar-se-á necessariamente com os 

procedimentos periciais nos quais seja detectada a existência de vestígio. 
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8ª QUESTÃO – Com relação ao previsto no Decreto-Lei nº 1.002, de 21/10/1969 -

Código de Processo Penal Militar, analise as assertivas abaixo: 

 

I. A busca pessoal consistirá na procura material feita nas vestes, pastas, malas e 

outros objetos que estejam com a pessoa revistada e, quando necessário, no 

próprio corpo e adjacências ao local onde a pessoa estiver. 

II. Se o executor da busca encontrar correspondência, aberta ou não, destinada ao 

indiciado ou ao acusado, ou em seu poder, esta será apreendida se houver 

fundadas razões para suspeitar que pode ser útil à elucidação do fato. 

III. A restituição de coisa apreendida poderá ser ordenada somente pelo juiz, ouvido o 

Ministério Público, e mediante solicitação nos autos do inquérito, desde que a coisa 

apreendida não seja irrestituível, não interesse mais ao processo, ou que não exista 

dúvida quanto ao direito do reclamante. 

IV. A prisão provisória é a que ocorre durante o inquérito, ou no curso do processo, 

antes da condenação definitiva, observando-se que ao tomar conhecimento da 

comunicação, a autoridade judiciária verificar que a prisão não é legal, deverá 

relaxá-la imediatamente. 

 

Estão CORRETAS as assertivas: 

 

A. (   )  I e III, apenas. 

B. (   )  II e IV, apenas. 

C. (   )  III e IV, apenas 

D. (   )  I e II, apenas. 

 

9ª QUESTÃO – Com relação aos mandamentos da Lei nº 8.429, de 02/06/1992, enumere 

a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, ao final, responda o que se pede: 

 

(1) Atos de Improbidade Administrativa que 

Importam em Enriquecimento Ilícito. 

 

(   ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(   )   

 

 

(   )   

 

 

(   )  

 

 

Receber vantagem econômica de 

qualquer natureza, direta ou indireta, 

para tolerar a exploração ou prática 

de jogos de azar, de lenocínio, de 

narcotráfico, de contrabando, de 

usura ou de qualquer outra atividade 

ilícita, ou aceitar promessa de tal 

vantagem. 

 

Retardar ou deixar de praticar, 

indevidamente, ato de ofício. 

 

Deixar de prestar contas quando 

esteja obrigado a fazê-lo. 

 

Ordenar ou permitir a realização de 

despesas não autorizadas em Lei ou 

Regulamento. 

(2) Atos de Improbidade Administrativa que 

Causam prejuízo ao Erário. 

 

(3) Atos de Improbidade Administrativa que 

Atentam Contra os princípios da 

Administração Pública. 
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(   )  

 

 

 

 

 

 

 

(   ) 

 

 

 

Adquirir, para si ou para outrem, no 

exercício de mandato, cargo, 

emprego ou função pública, bens de 

qualquer natureza cujo valor seja 

desproporcional à evolução do 

patrimônio ou à renda do agente 

público. 

 

Celebrar parcerias da Administração 

Pública com entidades privadas sem 

a observância das formalidades 

legais ou regulamentares aplicáveis à 

espécie. 

 

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

para baixo: 

 

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

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

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

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

 

10ª QUESTÃO – Em relação à Lei nº 9.455, de 07/04/1997, que define os crimes de 

tortura, marque a alternativa CORRETA:   

 

A. (    ) Incorre na mesma pena do crime de tortura aquele que se omite em face das 

condutas tipificadas como tal crime, quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-

las.  

B. (    ) O crime de tortura é crime próprio, que somente pode ser praticado pelo agente 

público, e é agravado quando cometido contra criança, gestante, portador de 

deficiência, adolescente ou maior de 60 anos. 

C. (    ) Incorre na mesma pena do crime de tortura quem submete pessoa presa ou 

sujeita a medida de segurança a sofrimento físico ou mental, por intermédio da 

prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal. 

D. (    ) A Lei nº 9.455, de 07/04/1997, aplica-se quando o crime tenha sido cometido em 

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

agente em local sob jurisdição do país em que o fato tenha ocorrido. 

 

11ª QUESTÃO – Com relação aos mandamentos da Lei nº 10.826, de 22/12/2003, que 

dispõe sobre o registro, posse e comercialização de armas de fogo, sobre o SINARM, 

define crimes, entre outras providências, analise as assertivas abaixo:  

 

I. Aos integrantes das guardas municipais dos Municípios com mais de 20.000 (vinte 

mil) e menos de 200.000 (quatrocentos mil) habitantes, quando em serviço, 

possuem o porte de arma de fogo. 
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II. O Banco Nacional de Perfis Balísticos será constituído pelos registros de elementos 

de munição deflagrados por armas de fogo relacionados a crimes, para subsidiar 

ações destinadas às apurações criminais federais, estaduais e distritais, sendo 

vedada a sua comercialização, total ou parcial. 

III. Nos crimes de Omissão de Cautela e de Disparo de Arma de Fogo a pena é 

aumentada da metade se a arma de fogo, acessório ou munição forem de uso 

proibido ou restrito 

IV. As armas de fogo apreendidas quando não mais interessarem à persecução penal, 

e após a elaboração do laudo pericial com a sua juntada aos autos, serão 

encaminhadas ao Comando do Exército para destruição ou doação aos órgãos de 

segurança pública ou às Forças Armadas. 

 

Estão INCORRETAS as assertivas: 

 

A. (   )  I e III apenas. 

B. (   )  II e IV, apenas. 

C. (   )  I e IV, apenas. 

D. (   )  II e III, apenas. 

 

12ª QUESTÃO – Considerando o que dispõe a Lei nº 13.869, de 15/09/2019, que dispõe 

sobre os crimes de abuso de autoridade, analise as assertivas abaixo: 

 

I. Faz coisa julgada em âmbito cível, assim como no administrativo-disciplinar, a 

sentença penal que reconhecer ter sido o ato praticado em estado de necessidade, 

em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular 

de direito. 

II. A perda do cargo, do mandato ou da função pública, são efeitos da condenação 

condicionados à ocorrência de reincidência em crime de abuso de autoridade e são 

automáticos, a partir do trânsito em julgado da sentença. 

III. É sujeito ativo do crime de abuso de autoridade qualquer agente público, servidor 

ou não, da administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes 

da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de Território, 

compreendendo, exclusivamente servidores públicos e militares ou pessoas a eles 

equiparadas, membros dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, membros 

do Ministério Público e membros dos tribunais ou conselhos de contas.  

IV. É sujeito ativo do crime de abuso de autoridade qualquer agente público, servidor 

ou não, da administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes 

da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de Território. 

 

Estão CORRETAS as assertivas: 

 

A. (   )  I e IV, apenas. 

B. (   )  II e III, apenas. 

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

D. (   )  Todas as assertivas estão corretas. 
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13ª QUESTÃO – Com relação ao previsto na da Resolução nº 213 do Conselho 

Nacional de Justiça – CNJ, de 15/12/2015, que dispõe sobre a apresentação de toda 

pessoa presa à autoridade judicial no prazo de 24 horas, analise as assertivas e marque a 

alternativa CORRETA: 

 

A. (    ) Durante a audiência de custódia é permitida a presença dos agentes policiais 

responsáveis pela prisão ou pela investigação, desde que autorizada pela 

autoridade judicial, tendo sido ouvido o Ministério Público. 

B. (    ) A pessoa presa em flagrante delito será obrigatoriamente cadastrada no Sistema 

de Audiência de Custódia, após ter sido feita sua apresentação à autoridade 

judicial competente. 

C. (    ) Na audiência de custódia a autoridade judicial entrevistará a pessoa presa em 

flagrante delito, devendo indagar sobre o fato objeto de sua prisão ou apreensão. 

D. (    ) A apresentação de preso poderá ser feita a juiz que o Presidente do Tribunal ou 

Relator designar para esse fim, no caso de prisão em flagrante delito da 

competência originária de Tribunal. 

 

LEGISLAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

14ª QUESTÃO – Considerando o previsto na Resolução nº 4.745, de 19/11/2018, que 

trata dos procedimentos operacionais para lavratura do Termo Circunstanciado de 

Ocorrências (TCO) pela Polícia Militar de Minas Gerais, não será lavrado, em regra, o 

REDS-TC nas seguintes situações: 

 

I. Infrações penais eleitorais, salvo quando no local da infração não houver órgãos da 

Polícia Federal. 

II. Atos infracionais análogos às infrações penais de menor potencial ofensivo 

cometidos por menores de idade. 

III. Crimes militares. 

IV. Infrações penais de menor potencial ofensivo de registro posterior, ou seja, sem 

localização do autor do delito. 

Analise as alternativas e marque a opção CORRETA: 

 

A. (    ) Apenas a alternativa l e II estão incorretas. 

B. (    ) As alternativas l e lV estão incorretas. 

C. (    ) Apenas a alternativa lll está incorreta. 

D. (    ) Todas as alternativas estão corretas. 

 

15ª QUESTÃO – De acordo com o Memorando Circular nº 10.275.0/2020, de 

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

analise as assertivas abaixo e marque a alternativa INCORRETA: 

 

A. (    ) A liberdade individual de se expressar e ostentar nas redes sociais não confere ao 

policial militar o direito de utilizar a imagem da Instituição, seja por meio do uso da 
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farda ou elementos que a identifique, posto que são bens que não integram o seu 

patrimônio jurídico disponível. 

B. (    ) O policial militar que publicar em rede social imagem ou vídeo de conteúdo 

cômico (“memes”), desvirtuado de qualquer objetivo institucional, vinculando a 

imagem institucional da PMMG, incorre na prática de transgressão disciplinar de 

natureza grave prevista no CEDM. 

C. (    ) O policial militar que utilizar a sua conta e perfil pessoal nas redes sociais, e fizer 

postagem fazendo indevido uso de elementos que o identifique como militar, em 

horário de folga no momento da publicação, fazendo uso de equipamento 

particular, não poderá afetar negativamente a imagem da PMMG, se o conteúdo 

publicado não tratar de assunto afeto ao exercício do cargo militar que ocupa. 

D. (    ) Dependendo do nível de atingimento da publicação do policial militar em rede 

social, vinculando a imagem institucional da PMMG, de modo que venha a causar 

grave escândalo que comprometa a honra pessoal e o decoro da classe, a 

conduta poderá ser objeto de Processo Administrativo Disciplinar. 

16ª QUESTÃO – Com relação ao previsto na Instrução Conjunta de Corregedorias nº 

01 (ICCPM/BM nº 01/14) de 03/02/2014 que estabelece padronização sobre as atividades 

administrativas e disciplinares no âmbito da PMMG e CBMMG, analise as assertivas 

abaixo e marque a alternativa CORRETA:  

 

A. (    ) Para configurar a transgressão prevista no Art. 13, inciso “XI – maltratar ou 

permitir que se maltrate o preso ou a pessoa apreendida sob sua custódia ou 

deixar de tomar providências para garantir sua integridade física”, é necessário o 

resultado específico da lesão corporal na pessoa presa ou apreendida. 

B. (    ) A transgressão prevista no inciso “XV – dormir em serviço”, do art. 13 do CEDM, 

não configura se o policial militar de serviço no expediente é flagrado dormindo, 

mas em um estado leve de sono. 

C. (    ) A conduta prevista no inciso “IV – exercer coação ou assediar pessoas com as 

quais mantenha relações funcionais”, do Art 13 do CEDM, pode configurar 

transgressão disciplinar se praticada pelo superior em relação ao subordinado ou 

pelo subordinado em relação ao superior hierárquico. 

D. (    ) Não irá configurar transgressão disciplinar prevista no Art. 13 do CEDM, inciso 

“XIX – fazer uso do posto ou da graduação para obter ou permitir que terceiros 

obtenham vantagem pecuniária indevida”, caso o policial militar policial militar faça 

uso do posto e graduação com essa finalidade, mas não obtenha a vantagem 

pecuniária indevida. 

17ª QUESTÃO – Em relação ao Processo Disciplinar previsto na Resolução Conjunta nº 

4.220, de 28/06/2012, que criou o Manual de Processos e Procedimentos das Instituições 

Militares de Minas Gerais (MAPPA), referente aos atos probatórios em processos 

administrativos, marque a alternativa CORRETA:  

 

A. (    ) O encarregado não poderá realizar o interrogatório complementar de ofício, 

podendo ocorrer somente a pedido do sindicado/acusado, visando à efetiva 

apuração dos fatos. 
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B. (    ) A primeira pessoa a ser formalmente ouvida em um processo será, em regra, o 

sindicado/acusado ou, quando devidamente justificado, em qualquer outra fase da 

apuração, antes da abertura de vista para defesa final. 

C. (    ) Porventura o sindicado/acusado/defensor requeira a realização do interrogatório 

ao final da apuração deverá o sindicante/encarregado/comissão indeferir o 

pedido, realizando a diligência somente após a abertura de vista final, caso exista. 

D. (    ) O interrogatório é, também, considerado momento de defesa, não podendo o 

sindicado/acusado calar-se diante das perguntas formuladas, o que, por si só, se 

ocorrer, poderá ser considerado em seu desfavor. 

 

18ª QUESTÃO – Considerando o previsto na Lei Estadual nº 14.310, de 19/06/2002 que 

dispõe sobre o Código de Ética e Disciplina dos Militares Estaduais referente ao Processo 

Administrativo Disciplinar, marque a alternativa INCORRETA: 
 

A. (    ) A CPAD compõe-se de três militares de maior grau hierárquico ou mais antigos 

que o submetido ao processo, podendo compor a CPAD integrantes do Quadro 

de Oficiais de Saúde – QOS e integrantes do Quadro de Praças – QPPM. 

B. (    ) A arguição de impedimento ou suspeição de membro da CPAD, poderá ser feita a 

qualquer tempo e a de suspeição até o término da primeira reunião, sob pena de 

decadência, salvo quando fundada em motivo superveniente. 

C. (    ) Fica sob suspeição para atuar na mesma CPAD quem tenha parentesco 

consanguíneo ou afim, em linha ascendente, descendente ou colateral, até o 4º 

grau, com quem fez a comunicação ou realizou a apuração ou com o acusado. 

D. (    ) Ficam sob suspeição para atuar na mesma CPAD os militares que tenham 

particular interesse na decisão da causa. 

 

19ª QUESTÃO – Considerando o previsto na Lei Estadual nº 5.301, de 16/10/1969 que 

contém o Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais e suas alterações, em relação 

às dispensas do serviço aos militares, analise as assertivas abaixo: 
 

I. Será concedida dispensa do serviço aos militares por motivo de núpcias, por 5 

(cinco) dias, quando o militar contrair núpcias. 

II. As dispensas do serviço não prejudicarão o direito às férias. 

III. As férias não podem ser concedidas em prorrogação às dispensas de serviço. 

IV. Por motivo de falecimento dos pais, esposa, irmãos, avós e sogros, será concedido 

a dispensa do serviço por 8 (oito) dias. 
 

Estão CORRETAS as assertivas: 
 

A. (    ) I e II, apenas. 

B. (    ) II e III, apenas. 

C. (    ) III e IV, apenas. 

D. (    ) II apenas. 

 

20ª QUESTÃO - Considerando o disposto na Instrução Conjunta de Corregedorias nº 

02 (ICCPM/BM nº 02/14), que estabelece uma padronização sobre as atividades de 

Polícia Judiciária Militar no âmbito da PMMG e CBMMG, e na Resolução Conjunta nº 
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4.220, de 28/06/2012, que cria o Manual de Processos e Procedimentos Administrativos 

das Instituições Militares de Minas Gerais – MAPPA, assinale alternativa INCORRETA:  

 

A. (    ) Compete ao Encarregado do IPM manter a Administração Militar informada 

acerca do andamento de investigação, cujos autos foram encaminhados 

diretamente à Justiça Militar Estadual, sem que estivessem solucionados em 

definitivo pela Autoridade de Polícia Judiciária Militar Delegante. 

B. (    ) A detenção de indiciado poderá ser requerida pelo Encarregado do IPM à 

Autoridade de Polícia Judiciária Militar Delegante que instaurou ou mandou 

instaurar o IPM, no curso de investigações em que se apura crime propriamente 

militar. A detenção será determinada pela Autoridade de Polícia Judiciária Militar 

Delegante, após necessária manifestação do Corregedor da IME, devendo o fato 

ser comunicado imediatamente ao juízo militar.  

C. (    ) No curso de processos e procedimentos disciplinares não há previsão legal para 

que o encarregado requisite judicialmente a interceptação de conversação 

telefônica, o que somente poderá ocorrer no curso de investigação de crimes 

militares punidos com pena de reclusão. 

D. (    ) Compete ao Encarregado de IPM analisar e, se for o caso, encaminhar ao 

Presidente do Conselho Deliberativo do Programa de Proteção, Auxílio e 

Assistência a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas – PROVITA, o pedido de 

inclusão feito pela vítima/testemunha, coagida ou exposta a grave ameaça, em 

razão de colaborar com as investigações em curso. Entendendo o Encarregado 

que não foram preenchidos os requisitos para encaminhamento, deverá elaborar 

parecer, de forma fundamentada, por escrito, que será juntado aos autos. 

 

21ª QUESTÃO – Acerca das disposições contidas na Resolução Conjunta nº 4.220, de 

28/06/2012 (que cria o Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das 

Instituições Militares de Minas Gerais – MAPPA) no tocante ao Processo Administrativo 

Disciplinar Sumário (PADS), analise as assertivas e, a seguir, marque a alternativa 

CORRETA:  

 

I. O requisito de tempo de efetivo serviço inferior a 03 (três) anos, para submissão a 

Processo Administrativo Disciplinar Sumário (PADS), deverá estar presente quando 

da data do cometimento da falta disciplinar que ensejou o referido processo.  

II. Antecedendo a reunião de instalação, deverá a autoridade processante buscar saber 

junto ao acusado os dados do seu defensor, para fins de acioná-lo. Uma vez 

autuado o processo, a autoridade processante então, notificará o militar acusado e 

seu defensor para a reunião de instalação e interrogatório, com no mínimo 48 

(quarenta e oito) horas de antecedência.  

III. Quando requerido por defensor constituído pelo acusado, deverá a autoridade 

processante entregar os autos em carga nas mãos do defensor, mediante recibo, 

sendo vedada a retenção de documentos de identidade ou carteira de identidade 

profissional. Antes da saída, deverá a autoridade processante, obrigatoriamente, 

providenciar e manter sob guarda da Administração uma cópia digitalizada do 

processo.  
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IV. Nos casos em que o militar acusado se tornar revel, por qualquer motivo, deverá a 

autoridade processante designar um curador para o processo, em favor do revel, 

sendo este, em regra, o defensor nomeado. 

 
 

A. (    ) Somente as assertivas II, III e IV são verdadeiras. 

B. (    ) Somente as assertivas III e IV são verdadeiras. 

C. (    ) Somente as assertivas I e II são verdadeiras. 

D. (    ) Todas as assertivas são verdadeiras. 

 

22ª QUESTÃO – No tocante ao direito de acesso à informação no âmbito da PMMG, nos 

termos da Resolução nº 4.320, de 16/07/2014 (que regulamenta o direito de acesso à 

informação no âmbito da Polícia Militar de Minas Gerais), analise as assertivas e, a 

seguir, marque a alternativa CORRETA: 
 

I. A informação armazenada em formato digital será fornecida por meio de certidão ou 

extrato.  

II. O acesso à informação no âmbito da PMMG compreende, entre outros, o direito de 

obter informação produzida ou custodiada por pessoa física ou entidade privada 

decorrente de qualquer vínculo com a PMMG, mesmo que esse vínculo já tenha 

cessado.  

III. Em se tratando de acesso à informação que exija trabalhos adicionais de análise, 

interpretação ou consolidação de dados e informações, ou serviço de produção ou 

tratamento de dados que não seja de competência do órgão, o prazo para 

atendimento do pedido de acesso será definido em ato formal do Comandante, 

Diretor ou Chefe da Unidade requerida, o qual fará comunicar, no prazo de 10 dias, 

o interessado.  

IV. Será dirigido ao Controlador Geral do Estado, o recurso da decisão negativa ao 

acesso a informação exarada pelo Comandante-Geral.  

 

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

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

C. (    ) Somente a assertiva I é verdadeira. 

D. (    ) Somente a assertiva IV é verdadeira. 

 

23ª QUESTÃO – Considerando o disposto na Resolução nº 4.234, de 11/12/2012 (que 

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

execução e prestação de contas de convênios e outros instrumentos congêneres no 

âmbito da Polícia Militar de Minas Gerais), analise as assertivas e, a seguir, marque a 

alternativa CORRETA: 

 

I. 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. Além disso, é obrigatória a estipulação do destino a ser dado aos bens 

remanescentes na data da extinção do acordo ou ajuste.  
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II. O Plano de Aplicação é o documento elaborado para classificar e especificar os 

materiais a serem adquiridos e os serviços a serem contratados nas modalidades de 

capital, custeio e serviço, com os respectivos valores. 

III. É de competência exclusiva do Diretor de Educação Escolar e Assistência Social 

(DEEAS) a celebração de convênios, acordos, ajustes e instrumentos congêneres 

que tenham como objeto a realização de estágio de estudantes em Unidades da 

PMMG, ressalvada a competência do Comandante-Geral quando ocorrer dispêndio 

financeiro pela Corporação.  

IV. A proposta de aditamento de convênio, acordo, ajuste e instrumento congênere que 

implique uma modificação parcial da finalidade definida no correspondente plano de 

trabalho, configurando mudança de objeto, desde que não haja alteração da 

classificação econômica das despesas, deverá ser encaminhada ao órgão ou 

entidade concedente para fins de aprovação no prazo mínimo de 30 dias.  

 

A. (    ) Somente as assertivas III e IV são verdadeiras. 

B. (    ) Somente as assertivas I, II e III são verdadeiras. 

C. (    ) Somente as assertivas I e II são verdadeiras. 

D. (    ) Todas as assertivas são verdadeiras. 

 

24ª QUESTÃO – No que tange as sanções disciplinares conforme disposições contidas 

na Lei Estadual nº 14.310, de 19/09/2002 (que dispõe sobre o Código de Ética e 

Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais) e na Resolução Conjunta nº 4.220, 

de 28/06/2012 (que cria o Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das 

Instituições Militares de Minas Gerais – MAPPA), analise as assertivas e, a seguir, 

marque a alternativa CORRETA: 

 

I. Tratando-se de punição a ser aplicada pela Corregedoria da IME, esta ouvirá o 

CEDMU da Unidade do militar faltoso.  

II. A anulação da punição consiste em tornar totalmente sem efeito o ato punitivo, 

desde a sua aplicação, na hipótese de restar comprovada ilegalidade ou injustiça, 

observando-se para sua revisão o prazo máximo de 05 (cinco) anos da data do 

cometimento da falta, ouvido o CEDMU. 

III. A concessão de recompensa denominada cancelamento de punição está 

condicionada ao decurso temporal de 05 (cinco) anos de efetivo serviço, a contar da 

data da última ativação de transgressão disciplinar publicada, ouvido o CEDMU. 

IV. O militar que tiver suas punições canceladas, caso possua conceito “B” com 

pontuação negativa ou conceito “C”, terá sua respectiva pontuação negativa 

cancelada, sendo reclassificado no conceito “B” com zero ponto. 

 

A. (    ) Somente as assertivas I e IV são verdadeiras. 

B. (    ) Somente as assertivas II e III são verdadeiras. 

C. (    ) Somente as assertivas I, II e IV são verdadeiras. 

D. (    ) Todas as assertivas são verdadeiras. 

 

 

 



 
 

           CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO – A BUSCA PELA EXCELÊNCIA EM CONCURSOS.            14 

EXAME DE APTIDÃO PROFISSIONAL – EAP 2021 COMPLEMENTAR – 1º TEN QOPM (ANO-BASE 2013) 
 

25ª QUESTÃO – Conforme previsões contidas na Resolução Conjunta nº 4.220, de 

28/06/2012 (Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições 

Militares de Minas Gerais – MAPPA) analise as assertivas e, a seguir, marque a 

alternativa CORRETA: 

 

I. O militar responsável pela confecção da Queixa Disciplinar ou do Relatório 

Reservado só poderá ser ouvido, em processo/procedimento que for instaurado em 

decorrência do fato, na condição de informante.  

II. O Relatório Reservado será dirigido e encaminhado ao Comandante, Diretor ou 

Chefe do relator, ou à autoridade imediatamente superior à da Unidade onde está 

lotado o relator, ou ao Corregedor, que adotará as demais medidas administrativas 

que o caso requer.  

III. A autoridade contra a qual for elaborado Relatório Reservado poderá, 

justificadamente, solicitar o afastamento do militar relator à autoridade competente 

ou ao Corregedor, que avaliará o pedido e o decidirá motivadamente, ouvindo, 

antes, se for o caso, o relator.  

IV. Havendo conflito entre Comunicação Disciplinar e Queixa Disciplinar poderá a 

Autoridade competente determinar a instauração de um Relatório de Investigação 

Preliminar (RIP) ou uma Sindicância Administrativa Disciplinar (SAD).  

 

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

B. (    ) Somente as assertivas II, III e IV são verdadeiras. 

C. (    ) Somente as assertivas I e III são verdadeiras. 

D. (    ) Todas as assertivas são verdadeiras. 

 

26ª QUESTÃO – Considere as disposições contidas na Lei nº 5.301, de 16/10/1969 

(Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais), na Lei Estadual nº 14.310, de 

19/06/2002 (Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais), e na 

Resolução nº 4.250, de 08/05/2013 (que dispõe sobre a metodologia e os procedimentos 

da Avaliação Anual de Desempenho e Produtividade dos militares no serviço ativo da 

Polícia Militar de Minas Gerais), analise as assertivas e, a seguir, marque a alternativa 

CORRETA:  

 

I. O militar afastado do exercício de suas funções por mais de 120 (cento e vinte) dias, 

contínuos ou não, durante o período de avaliação, em razão de cumprimento de 

sentença penal transitada em julgado ou de prisão judicial, mas que, por 

determinação judicial, esteja prestando serviço, permanecerá com o resultado da 

sua última AADP, se este for superior a 7 (sete) pontos.  

II. Não será computado como tempo de serviço o período de cumprimento de 

disponibilidade cautelar.  

III. Não será computado, para fins de promoção, o tempo de cumprimento de sentença 

penal ou de prisão judicial. O oficial que se encontrar nesta situação, por períodos 

contínuos ou não, a cada ano completado, contado o tempo de arredondamento, 

será remanejado para a turma posterior e terá seu ano-base alterado.  

IV. Fica impedido de atuar na Comissão de Avaliação Anual de Desempenho e 

Produtividade (AADP) o militar submetido a inquérito em que se apura crime contra 

a administração militar ou contra o patrimônio. 
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A. (    ) Somente a assertiva I é verdadeira. 

B. (    ) Somente a assertiva III é verdadeira. 

C. (    ) Somente as assertivas I e III são verdadeiras. 

D. (    ) Somente as assertivas II e IV são verdadeiras. 

 

DOUTRINA OPERACIONAL 

 

27ª QUESTÃO – Com relação à Nota Técnica Nº 1.7/2018 - DAOp, de 11/04/2018, que 

dispõe sobre as orientações operacionais face à prática do crime previsto no inciso II do 

art. 161 do Código Penal (Esbulho Possessório), analise as assertivas abaixo e, ao final, 

marque a alternativa CORRETA: 

 

I. Esbulho Possessório é invadir, com violência, a pessoa, ou grave ameaça, ou 

mediante o concurso de mais de três pessoas, terreno ou edifício alheio, para o fim 

de esbulho possessório. 

II. Uma das providências a serem adotadas pela Polícia Militar é solicitar a presença da 

autoridade policial competente e perícia para todos os casos cuja natureza seja o 

esbulho possessório. 

III. A defesa legítima do direito de propriedade, rural ou urbana, isenta de pena quando 

são usados os meios necessários para repelir agressão atual ou iminente. 

IV. Uma das providências a serem adotadas pela Polícia Militar é isolar, preservar e 

vigiar o local e seus vestígios até a conclusão dos trabalhos periciais, salvo se 

dispensada a cobertura policial pelos peritos, se for o caso. 

 

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

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

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

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

 

28ª QUESTÃO – O Tenente comandante de um dos setores da 508ª Companhia reuniu 

sua equipe da Base de Segurança Comunitária a fim de estabelecer diretrizes para o ano 

que se iniciava. Um dos assuntos tratados dizia respeito ao local onde estava instalada a 

Base, considerado impróprio pelos militares. Durante a reunião, o oficial repassou 

algumas orientações e determinações para seus comandados, utilizando-se, para tal, dos 

preceitos contidos na Instrução nº 3.03.21/2017- CG, de 20/08/2018, que regula o 

emprego das Bases de Segurança Comunitária. As orientações e ordens repassadas pelo 

oficial são expostas nas assertivas abaixo, as quais devem ser analisadas para que, ao 

final, a alternativa CORRETA seja marcada:  

 

( ) O Comandante de Setor observou que as motocicletas agregadas à Base devem 

ser lançadas no turno de serviço com restrição de empenho. A observação do oficial 

está correta. 

( ) O Comandante de Setor alertou que caso a Base esteja indisponível para o serviço 

por motivo de baixa mecânica, por exemplo, as motocicletas da Base deverão ser 

escaladas, no mesmo turno de serviço, no local destinado à Base, devendo o efetivo 

da guarnição PM fixa ser escalado em viatura quatro rodas, a qual poderá ser 
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empenhada pelo COPOM para o atendimento de ocorrências. A observação do 

oficial está correta.  

( ) Quanto à mudança do local de instalação, os militares da Base alertaram ao oficial 

que tal demanda seria totalmente plausível, haja vista que a segurança da equipe 

estaria comprometida pela presença, próximo à Base, de um pequeno aglomerado 

urbano que surgira após a criação do serviço pela PMMG. O oficial concordou com o 

pleito dos militares, porém observou que a alteração no local de instalação deveria 

ser precedida de estudo que seria enviado para apreciação e autorização do 

Comando Regional. A observação do oficial está correta, e o motivo citado pelos 

militares para a mudança do local de instalação da Base é contemplado pela 

Instrução nº 3.03.21/2017- CG. 

( ) O Sargento Comandante da Base solicitou ao Tenente, Comandante do Setor, que 

agende suas reuniões com lideranças comunitárias na própria Base quando a 

quantidade de pessoas permitisse, haja vista que o Comandante de Cia havia 

proibido tais reuniões, utilizando como argumento a falta de previsão na Instrução nº 

3.03.21/2017- CG. O graduado está correto em seu pleito e o Comandante de Cia 

está errado em seu argumento. 

( ) Os motociclistas da Base questionaram a determinação do Comandante de Setor 

no sentido de que eles deveriam apoiar as redes de proteção instaladas em seu 

setor de atuação, porém o oficial alertou que sua determinação era contemplada 

pela Instrução nº 3.03.21/2017- CG. O oficial está correto em sua observação. 

 

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

para baixo:  

 

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

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

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

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

 

29ª QUESTÃO – Uma Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica (PPVD), durante seu 

turno de serviço, recebeu a incumbência de verificar uma denúncia anônima. Devido à 

gravidade dos fatos, a guarnição prontamente se deslocou para a residência de uma 

mulher que, segundo o teor da denúncia, era constantemente ameaçada e agredida por 

seu marido. Chegando ao local, mais precisamente um grande aglomerado urbano do 

município de Belo Horizonte, a PPVD deparou com a equipe do GEPAR já no interior da 

residência dialogando com as partes. Ao perceber a presença da segunda guarnição no 

local, o Sargento Comandante do GEPAR disse que a ocorrência seria típica de violência 

doméstica, e, devido a este fato, a PPVD deveria assumir os trabalhos a partir daquele 

momento. Diante da situação, o Sargento Comandante da PPVD acionou o Tenente CPU 

a fim de que algumas dúvidas relacionadas à ocorrência pudessem ser sanadas. Com 

relação à Instrução nº 3.03.15/2020-CG, de 11/02/2020, que regula a atuação policial 

militar na prevenção e enfrentamento à violência doméstica e familiar contra mulheres no 

Estado de Minas Gerais, analise as assertivas abaixo, e, ao final, marque a alternativa 

CORRETA: 
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I. Ao chegar à residência, o CPU foi informado que a guarnição do GEPAR estava 

entrevistando a vítima na presença do autor. O CPU, então, disse ao Sargento 

Comandante do GEPAR que tal conduta não encontra amparo na Instrução nº 

3.03.15/2020-CG. O oficial está correto em sua observação. 

II. Devido à condição de flagrância, o CPU, diferentemente do que imaginava o 

Sargento Comandante do GEPAR, determinou que esta guarnição assumisse a 

ocorrência e conduzisse o autor para a delegacia. O Sargento Comandante do 

GEPAR, então, informou ao oficial que, além da prisão do autor, determinaria que 

este retirasse seus pertences da residência a fim de que fosse executada a medida 

cautelar de afastamento imediato do lar, domicílio ou local de convivência pelo 

agressor, já que foi verificada a existência de risco atual ou iminente à vida ou à 

integridade física da mulher. O CPU informou ao graduado que tal providência não 

poderia ser tomada por parte da PMMG naquele caso específico. O oficial está 

errado e o Sargento está correto em suas observações.  

III. Dias após o fato, a PPVD iniciou o Protocolo de Segunda Resposta realizando 

contato pessoal com a vítima. Quanto ao citado protocolo, a primeira das nove 

visitas consiste na apresentação da Lei Maria da Penha para a vítima. 

IV. Quanto ao Procedimento Operacional Padrão, o atendimento realizado pela 

guarnição do GEPAR é conhecido como Protocolo de Primeira Resposta. Uma das 

providências que a referida guarnição deve tomar é o registro do boletim de 

ocorrência com a natureza principal U33.004 - Atendimento de Denúncia de 

Infrações contra a Mulher (Violência Doméstica). 

 

A. (    )  Apenas a assertiva I é verdadeira.  

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

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

D. (    )  Apenas a assertiva IV é verdadeira.  

 

30ª QUESTÃO – A região hospitalar localizada na subárea da 423ª Cia PM apresentou, 

durante o primeiro semestre do ano de 2021, um aumento considerável no número de 

crimes de furtos. Diante do quadro preocupante, o Tenente Comandante do Setor 

elaborou um Plano de Ação contendo propostas para a neutralização ou minimização das 

causas diagnosticadas. Analisando-se as informações expostas e tomando-se por base a 

Diretriz nº 8002.2/2020-CG, que estabelece diretrizes para a Gestão do Desempenho 

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

marque a alternativa CORRETA. 

 

A. (    )  O Plano de Ação elaborado pelo Tenente Comandante de Setor, depois de 

aprovado na reunião da GDO, deverá ser encaminhado, até o 5º da útil 

subsequente, à P/3 da unidade.  

B. (    )  O indicador de desempenho que deverá ser monitorado pelo Tenente 

Comandante de Setor é a Taxa Qualificada de Furto (TQF), que é um indicador 

de Ação Qualificada. 

C. (    )  A Taxa Qualificada de Furto (TQF) é um indicador que tem por finalidade verificar 

a diminuição das ocorrências de furto consumado para cada grupo de 100.000 

(cem mil) pessoas.  
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D. (    )  O Plano de Ação elaborado pelo Tenente Comandante de Setor deverá descrever 

sucintamente o problema relacionado ao indicador Taxa Qualificada de Furto 

(TQF), caracterizando-o geográfica e temporalmente. 
 

31ª QUESTÃO – O Subcomandante do 97º BPM reuniu o seu Estado-Maior a fim de 

estabelecer as diretrizes para a atualização do Plano de Estacionamento da Unidade, o 

qual ainda não estava alinhado com as normas contidas na Instrução nº 3.03.22/2017-

CG, de 28/09/2017, que padroniza o estacionamento e posicionamento de viaturas e da 

guarnição Policial Militar. Durante a reunião, vários apontamentos foram feitos pelos 

oficiais, os quais estão expostos nas assertivas abaixo. Tomando-se por base a citada 

Instrução, analise tais apontamentos e marque a alternativa CORRETA:  
 

A. (    )  O P/3 afirmou que a Instrução 3.03.22/2017-CG prevê que os veículos deverão 

ser estacionados no interior dos aquartelamentos com a frente voltada para as 

vias internas de acesso, circulação e saída, sobretudo visando uma saída 

emergencial ou de pronta-resposta. A observação do oficial está correta. 

B. (    )  Um dos oficiais observou que, com a atualização do Plano, apenas os veículos 

particulares dos militares pertencentes ao 97º BPM poderão permanecer no 

interior do aquartelamento, haja vista que o número de vagas seria insuficiente. O 

oficial está correto em seu apontamento.  

C. (    )  O Subcomandante da unidade afirmou que a P/3 deveria, a partir da elaboração 

do Plano, expedir e controlar as credenciais de estacionamento, haja vista que tal 

previsão encontra amparo na Instrução nº 3.03.22/2017-CG. A determinação do 

Subcomandante está correta.   

D. (    )  O oficial P/2 observou que os veículos particulares só poderão acessar e 

permanecer no interior do quartel se estiverem em situação regular, de acordo 

com as normas do Código de Trânsito Brasileiro, e que a verificação da 

documentação ficará a cargo de seus agentes, conforme as normas contidas na 

Instrução nº 3.03.22/2017-CG. O oficial P/2 está correto em sua observação. 

32ª QUESTÃO – Um município situado no Norte de Minas Gerais, cuja população é 

estimada em 250 mil pessoas, foi alvo da modalidade criminosa conhecida por “Novo 

Cangaço”. Na ação, marginais fortemente armados chegaram durante a madrugada em 

cinco veículos e explodiram os caixas eletrônicos de três agências bancárias localizadas 

no Centro, evadindo-se, em seguida, em direção à zona rural do município. Durante a 

fuga, os autores depararam com uma guarnição do GEPAM e uma guarnição do BPE, 

que realizavam o patrulhamento em conjunto nas redondezas, e, após intensa troca de 

tiros, alguns marginais, vendo-se cercados, se homiziaram em uma extensa mata, ao 

passo que os demais conseguiram fugir, tomando rumo ignorado. Considerando-se o 

exposto e tomando-se por base a Diretriz nº 3.01.01/2019-CG, que regula o emprego 

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

 

A. (    )  Quanto ao conceito de Malha Protetora, a intervenção exercida pelo GEPAM na 

ocorrência faz parte do 2º esforço de emprego operacional. 

B. (    )  Na sede do município que foi alvo dos ataques criminosos poderiam existir 02 

(dois) Batalhões de Polícia Militar. Já o efetivo existente no BPE da cidade deve 

conter no mínimo 250 (duzentos e cinquenta) policiais militares, cabendo ao CPE 

a coordenação técnica sobre o BPE. 
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C. (    )  Quanto ao conceito de Malha Protetora, a intervenção exercida pelo BPE na 

ocorrência faz parte do 3º esforço de emprego operacional. 

D. (    )  Os marginais que se homiziaram na mata após a troca de tiros com as guarnições 

inicialmente não foram localizados. Como a ocorrência era considerada bastante 

complexa, com características do “Novo Cangaço”, e a prisão dos autores 

homiziados demandaria uma resposta estratégica altamente qualificada, que 

extrapolaria a capacidade de atuação do policiamento ordinário, foram 

empregadas extraordinariamente equipes do BOPE no local. A atuação destas 

equipes encontra-se em consonância com o 4º esforço emprego operacional. 

 

33ª QUESTÃO – Uma Radiopatrulha (RP) estava realizando o patrulhamento em seu 

setor quando deparou com um roubo à mão armada a estabelecimento comercial na área 

do 96º BPM. De imediato, o comandante da guarnição pediu prioridade na rede-rádio, 

momento em que várias viaturas se prontificaram e iniciaram as diligências de praxe. Uma 

guarnição Tático-Móvel que estava próximo ao local dos fatos saiu ao encalço dos 

agentes, ao passo que uma equipe do Grupo Tático Rodoviário (GTR) vislumbrou o 

veículo utilizado no assalto passando em alta velocidade pelo Anel Rodoviário. Instantes 

depois, uma guarnição ROTAM, de posse das características do veículo, conseguiu 

localizar e prender os autores, além de recuperar todo o material que fora subtraído no 

roubo. 
 

Analisando-se todas as informações contidas no corpo da questão e tomando-se por base 

a Diretriz n. 3.01.01/2019-CG, que regula o emprego operacional da PMMG, marque a 

alternativa CORRETA: 
 

I. No conceito de Malha Protetora, as atuações das guarnições ROTAM e do Grupo 

Tático Rodoviário (GTR) na ocorrência são consideradas como 2º esforço de 

emprego operacional.  

II. No conceito de Malha Protetora, as atuações da Radiopatrulha (RP) e da guarnição 

Tático-Móvel na ocorrência são consideradas como 1º esforço de emprego 

operacional.  

III. O 96º Batalhão de Polícia Militar, juntamente com uma Delegacia Regional de 

Polícia Civil, compõe uma Área de Coordenação Integrada de Segurança Pública 

(ACISP).  

IV. Como os roubos a estabelecimento comercial estavam sendo recorrentes na região 

onde o fato ocorreu, o oficial P3 do 96º BPM foi incumbido de produzir um PLEMOP 

para tentar solucionar o problema. Este PLEMOP deve ser suficientemente 

detalhado e completo. Além disto, ele deve ser revisto e atualizado semestralmente.  
 

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

para baixo:  
 

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

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

C. (    )  Apenas a assertiva III é verdadeira.  

D. (    )  Apenas as assertivas III e IV são verdadeiras. 
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34ª QUESTÃO – Uma dupla de policiais estava realizando uma visita tranquilizadora em 

um supermercado. Durante conversa com o gerente do estabelecimento, um agressor, 

aparentemente sob efeito de drogas, entra no estabelecimento e começa a atirar 

ininterruptamente contra várias pessoas. Duas pessoas foram feridas e infrator continuou 

a atirar. Rapidamente um dos policiais se abrigou, sacou a sua arma e apontou para o 

agressor.  

 

Em relação aos procedimentos para o disparo de arma de fogo, previstos no Manual 

Técnico Profissional Nº 3.04.01/2020-CG (MTP 01), marque a alternativa CORRETA 

referente à continuidade do cenário narrado: 

 

A. (    )  O policial militar, antes de disparar sua arma de fogo, deve seguir o protocolo: 

identificar-se como policial militar e advertir o abordado sobre a possibilidade de 

disparar sua arma de fogo, proporcionando-lhe tempo suficiente para que entenda 

e desista da agressão, acatando as ordens do policial militar. 

B. (    )  O policial militar não deverá realizar o procedimento de advertir o abordado sobre 

a possibilidade de disparar sua arma de fogo, proporcionando tempo suficiente 

para que entenda e desista da agressão, uma vez que a advertência seria 

inadequada e inútil. 

C. (    )  O policial militar, antes de disparar sua arma de fogo, deve tentar fazer cessar a 

agressão utilizando a Pistola de Emissão de Impulso Elétrico (P.E.I.E).  

D. (    )  O policial militar, antes de disparar sua arma de fogo, deve seguir, além do 

protocolo de identificar-se como policial militar e advertir o abordado sobre a 

possibilidade de disparar sua arma de fogo, proporcionando-lhe tempo suficiente 

para que entenda e desista da agressão, acatando as ordens do policial militar, 

deve também tentar fazer cessar a agressão, conforme o uso progressivo da 

força, aplicando golpes de defesa pessoal em regiões vitais.  

35ª QUESTÃO – A viatura do CPU deparou com o policial militar de serviço realizando 

uma abordagem policial.  O policial militar estava com a arma no coldre verbalizando com 

um cidadão que estava portando uma faca em sua mão direita. O CPU então deslocou 

rapidamente até este policial militar. A distância entre o policial e o cidadão era de 

aproximadamente 3 metros. De acordo com a Regra de Tueller, prevista no Manual 

Técnico Profissional Nº 3.04.01/2020-CG (MTP 01), qual deve ser a CORRETA 

orientação do CPU ao policial: 

 

A. (    )  O policial deve manter a distância dos 3 (três) metros mantendo sua arma no 

coldre em caso de luta corporal, porque a própria doutrina já traz essa 

informação.  

B. (    )  O policial deve se distanciar, caso esteja com a arma no coldre em condições de 

disparo, até uma distância mínima de 6,4 (seis virgula quatro) metros para ter 

possibilidade de se defender contra uma arma branca. 

C. (    )  O policial deve se aproximar até uma distância de 1 (um) metro do cidadão, a fim 

de impedir qualquer ação ou intimidação com a faca, mantendo sua arma no 

coldre, em caso de luta corporal. 
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D. (    )  O policial deve se distanciar, caso esteja com a arma no coldre, até uma distância 

mínima de 3,4 (três virgula quatro) metros para ter a possibilidade de se defender 

contra uma arma branca. 

 

36ª QUESTÃO – Durante o turno de serviço, por volta das 07 horas, em uma cidade do 

interior do estado de Minas Gerais, um indivíduo acabara de arrombar e assaltar uma loja 

de calçados, porém quando saiu da loja deparou com uma viatura policial. Houve troca de 

tiros e o indivíduo evadiu para uma área de matas. O Tenente CPU foi acionado e 

perguntou à guarnição, via rede rádio, se sabem identificar o ponto de entrada desse 

infrator na área de mata. A resposta foi negativa. Diante dessas informações, conforme o 

Manual Técnico Profissional Nº 3.04.02/2020-CG (MTP 02) e considerando que nesta 

localidade não há o serviço de ROCCA (Rondas Ostensivas com Cães), marque a 

alternativa CORRETA quanto às orientações do CPU à guarnição que deparou, bem 

como às outras três outras guarnições que também chegaram ao local: 

 

A. (    )  CPU: “Guarnições, façam a incursão na mata com no mínimo 6 (seis) PMs, 

adotem a formação em coluna; o Ponta de Vanguarda 1 deverá manter sua 

atenção voltada à procura de alterações no terreno que levem até os infratores; 

atentem para a disciplina de luz e som; não se esqueçam de fazer a varredura em 

'Z'; quando localizarem o infrator, adotem a formação em linha para a 

aproximação; caso detectem disparos de arma de fogo em suas direções, deitem 

mantendo a atenção para suas áreas de responsabilidade." 

B. (    )  CPU: “Guarnições, façam a incursão na mata com no mínimo 6 (seis) PMs, 

adotem a formação em linha; o Ponta de Vanguarda 1 deverá manter sua atenção 

voltada à procura de alterações no terreno que levem até os infratores; atentem 

para a disciplina de luz e som; não se esqueçam de fazer a varredura em 'Y'; 

quando localizarem o infrator, adotem a formação em coluna para a aproximação; 

caso detectem disparos de arma de fogo em suas direções, abaixem a silhueta, 

permanecendo de joelhos até cessarem fogo, mas também mantendo atenção 

para suas áreas de responsabilidade." 

C. (    )  CPU: “Guarnições, façam a incursão na mata com no mínimo 4 (quatro) PMs, 

adotem a formação em linha; o Ponta de Vanguarda 1 deverá manter sua atenção 

voltada à procura de alterações no terreno que levem até os infratores; atentem 

para a disciplina de luz e som; não se esqueçam de fazer a varredura em 'Z'; 

quando localizarem o infrator, mantenham na formação em linha para a 

aproximação; caso detectem disparos de arma de fogo em suas direções, deitem 

mantendo a atenção para suas áreas de responsabilidade." 

D. (    )  CPU: “Guarnições, façam a incursão na mata com no mínimo 4 (quatro) PMs, 

adotem a formação em coluna; o Ponta de Vanguarda 1 deverá manter sua 

atenção voltada à procura de alterações no terreno que levem até os infratores; 

atentem para a disciplina de luz e som; não se esqueçam de fazer a varredura em 

'Y'; quando localizarem o infrator, mantenham a formação em coluna para a 

aproximação; caso detectem disparos de arma de fogo em suas direções, 

abaixem a silhueta, permanecendo de joelhos até cessarem fogo, mas também 

mantendo atenção para suas áreas de responsabilidade!" 
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37ª QUESTÃO - O Sargento Abas, comandante da blitz policial situada na Av. Seguinte, 

nº 10, solicitou um contato pessoal com o CPU, Ten Jones, no local da blitz. Chegando ao 

local o Sargento Abas o repassou a seguinte situação ao Ten Jones:  

 

- "Senhor Tenente, estávamos na blitz policial e ocorreram os fatos narrados a seguir, que 

passo a relatar em 5 etapas: 

 

Etapa 1 - O militar na função de selecionador mandou que o veículo Gol parasse no local 

ordenado. Para isso, como estava à noite, utilizou-se uma lanterna evitando apontar o 

foco da luz para os olhos do condutor.  

Etapa 2 - O veículo parou no local ordenado. Como o veículo estava com película de 

proteção no veículo, o Soldado Lajes chegou próximo do veículo e bateu no vidro 

solicitando que o condutor abrisse a janela lentamente.  

Etapa 3 - O motorista abriu o vidro e o Sd Lajes mandou que apenas o condutor 

desembarcasse, o que foi acatado. Cb Zoe iniciou então a busca no veículo, sendo que o 

motorista estava aguardando na calçada do veículo e a outra ocupante estava no interior 

do veículo. 

Etapa 4 - A Sra Deyse, estava sentada no banco de trás do veículo durante a busca. 

Quando o Cb Zoe olhou para o assoalho do carro, encontrou algumas latas de cerveja 

vazias. Apesar de o condutor não ter apresentado sinais de embriaguez, foi trazido o 

etilômetro, porém o condutor se recusou a realizar o teste do etilômetro. Neste momento 

eu cheguei na abordagem e tomei ciência de todo o ocorrido. O Cb Zoe, após repassar a 

situação à mim, orientou o condutor que então iria fazer a autuação, recolhimento da CNH 

e retenção do veículo até a chegada de um condutor habilitado para assumir o veículo. 

Etapa 5 - Porém, após a orientação do Cb Zoe, o condutor se exaltou e se apresentou 

como Promotor de Justiça e que caso não liberasse o seu veículo imediatamente iria dar 

voz de prisão ao Cb Zoe. O Cb Zoe estabeleceu diálogo amistoso, dizendo que por não o 

conhecer pessoalmente seria necessário a apresentação da identidade funcional. Foi 

confirmado pelo COPOM que realmente se trata de um promotor de justiça”.  

  

De acordo com o Manual Técnico Profissional Nº 3.04.03/2020-CG (MTP 03), das cinco 

etapas narradas pelo Sargento Abas e levando em conta os procedimentos técnicos em 

uma blitz policial, quantas etapas estão ERRADAS, ou seja, contém algum tipo de erro 

técnico por parte da policia militar (em desacordo com o referido Manual): 

 

A. (    )  2 

B. (    )  1 

C. (    )  4 

D. (    )  3 

 

38ª QUESTÃO – Durante o turno de serviço, uma viatura pediu prioridade na rede rádio 

em razão de uma perseguição policial que acabara de iniciar. Após o Comandante desta 

viatura repassar todas as informações, o CPU transmitiu, via rede rádio, algumas 

orientações aos militares que estavam em perseguição.  
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- CPU: No que couber, 

I. Desloquem-se utilizando o cinto de segurança; 

II. Acionem os sinais luminosos da viatura para sinalizar a situação de emergência 

policial. Para não gerar pânico nas pessoas, acionem a sirene apenas no 

momento da abordagem; 

III. Procurem manter as armas no coldre e sacá-las somente no momento da parada 

do veículo em fuga; 

IV. Tentem emparelhar a viatura com o veículo, a fim de verificar quantos infratores 

são, bem como se há arma de fogo envolvida. Caso positivo, repasse na rede-

rádio para apoio de aeronave.  

 

De acordo com o Manual Técnico Profissional Nº 3.04.04/2020-CG (MTP 04), são 

CORRETAS as orientações repassadas pelo CPU: 

 

A. (    )  Apenas I, II e III. 

B. (    )  Apenas II e IV. 

C. (    )  Apenas I e II. 

D. (    )  Apenas I e III. 

 

39ª QUESTÃO – O Ten Bino, Comandante da Operação denominada “Flecha”, ficou 

responsável por realizar o planejamento de uma operação composta por 180 policiais 

militares em uma cidade localizada a 120 km da sede. Na apresentação do planejamento, 

o Ten Bino passou ao Comandante do Batalhão, que para maior segurança da tropa, o 

deslocamento pela rodovia será feito por meio de Escolta, em comboio formado. 

 

Neste momento, o Comandante do Batalhão perguntou ao Ten Bino se a Escolta em 

comboio, formado por policiais militares para escoltar os próprios policiais militares estava 

de acordo com Manual Técnico Profissional Nº 3.04.05/2020 (MTP 05), ou seja, se é 

considerada como um dos tipos de escolta prevista no citado manual. 

 

De acordo com o referido Manual de Escoltas Policiais e Conduções Diversas a resposta 

CORRETA do Ten Bino em relação à pergunta do Comandante do Batalhão é: 

 

A. (    )  Não, senhor Comandante! São considerados tipos de escolta apenas: pessoas 

presas ou apreendidas; bens e valores, dignatários e torcidas organizadas. 

B. (    )  Não, senhor Comandante! São considerados tipos de escolta apenas: pessoas 

presas ou apreendidas; bens e valores, dignitários, torcidas organizadas, 

testemunhas sob proteção judicial e delegações esportivas. 

C. (    )  Sim, senhor Comandante! São considerados tipos de escolta: pessoas presas ou 

apreendidas; bens e valores, dignitários, tropa policial militar em serviço, torcidas 

organizadas, testemunhas sob proteção judicial e delegações esportivas. 

D. (    )  Sim, senhor Comandante! São considerados tipos de escolta: pessoas presas ou 

apreendidas; bens e valores, dignatários, tropa policial militar em serviço, torcidas 

organizadas e delegações esportivas.  
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40ª QUESTÃO - Em uma cidade do interior do estado de Minas Gerais acabara de 

acontecer um incidente crítico de segurança pública com bombas. O CPU determinou que 

uma viatura deslocasse como primeiro interventor. A viatura do primeiro interventor 

chegou em 5 minutos. Minutos mais tarde, o CPU chegou ao local. De acordo com a 

Instrução nº 3.03.24/2018-CG, de 06/11/2018 (que regula a atuação de primeiro 

interventor em ocorrências de incidentes críticos de segurança pública de natureza 

policial), indique a ação que NÃO faz parte das ações do Controlador do Incidente Crítico: 

 

A. (    )  Aproximar-se até o ponto crítico, a fim de identificar quantos e quais explosivos 

contém na cena.  

B. (    )  Redimensionar o isolamento.  

C. (    )  Realocar os recursos disponíveis. 

D. (    )  Confirmar a tipologia do incidente crítico e repassá-las ao COPOM/SOU, para que 

esta central de comunicações possa retransmitir os dados à unidade 

especializada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corte aqui 

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