
 

Nota técnica 02/2020 - CRS - Concurso nº 0320 – Exame de Aptidão Profissional (EAP) para os 1os Tenentes do QOPM, QOC, QOE
e QOS e para os 1os e 3os sargentos do QPPM e do QPE para o ano de 2020.

Visando melhor compreensão da questão recorrida pelo candidato do EAP 2020, Edital DRH/CRS n. 03/2020, de 09 de MARÇO de
2020, apresentamos o embasamento legal para a questão, conforme quadro abaixo:

CONHECIMENTOS PROFISSIONAIS – 1º TEN QOPM/QOC
4ª QUESTÃO – Com relação à Resolução n. 4.827/2019 -
CG,  que  dispõe  sobre  o  Portfólio  de  Serviços  da  Polícia
Militar de Minas Gerais, marque a alternativa CORRETA:
A.  (  )  Uma  das  variáveis  operacionais  da  Patrulha  de
Atendimento  de  Meio  Ambiente  (P  MAmb)  é  o
Patrulhamento  Aquático  (PAq)  que  consiste  no
patrulhamento  dos  recursos  hídricos,  bem  como  em
complemento à patrulha de atendimento de meio ambiente
com embarcações. 
B. ( ) A Base Comunitária pode ser Móvel ou de Segurança
Comunitária. 
C. ( ) O portfolio de serviço GER (Grupo Especializado em
Recobrimento)  é  realizado  com  emprego  de  guarnição

Candidatos  solicitam anulação  da  questão,  por  possuir  mais  de  uma
alternativa correta.

A  Resolução  n.4.827/2019-CG estabelece  que  o  emprego  do  policial
militar  na  Motopatrulha  Rodoviária  é  feito  isoladamente  ou  não.
Isoladamente  pressupõe  sozinho,  e  essa  possibilidade  não  está
contemplada na alternativa D. De igual modo, “não isoladamente” não
significa o emprego apenas em duplas ou trios. Logo, razão não assiste
à  recorrente,  porquanto  sua  argumentação  não  encontra  guarida  na
legislação  que  regula  a  matéria.  Estabelece,  objetivamente,  em  sua
página 7, que a Base Comunitária pode ser Fixa, Móvel ou de Segurança
Comunitária. Portanto, a afirmativa constante da alternativa “B” é falsa. A
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constituída  por  quatro  policiais  militares  que  atuam  no
enfrentamento  da  criminalidade  organizada  e  violenta,  de
forma  suplementar  às  atividades  das  UEOp  com
responsabilidade  territorial.  Atua  em  zonas  quentes  de
criminalidade  ou  reforça  locais  críticos  executando  a
repressão  qualificada,  além de  atuar  na  neutralização  de
forças  adversas,  defesa  territorial  e  secundariamente  nas
operações  de  controle  de  distúrbios.  A  guarnição  deverá
atuar  com  equipamentos,  armamentos  e  treinamento
adequados para o grau de periculosidade da sua atividade e
missão. 
D.  (  )  Motopatrulha  Rodoviária  (MpRv)  é  uma  variável
operacional  da  patrulha  rodoviária,  sendo  integrada  por
policial militar que atua no processo motorizado, em dupla
ou  em  trio,  utilizando  motocicleta  a  fim  de  aumentar
consideravelmente  a  mobilidade  e  potencializar  o
atendimento e registro de ocorrências policiais, além de ser
utilizada em escoltas rodoviárias.  

RECURSOS
INDEFERIDOS

maneira como está redigida na prova não deixa margens para dúvidas,
uma  vez  que  a  conjunção  alternativa  OU  limita  os  tipos  de  bases
comunitária a apenas dois: móvel OU de segurança comunitária (um ou
outro  e  essa  informação  não  é  verdadeira,  por  não  encontrar
ressonância na Resolução reguladora da matéria.  

9ª QUESTÃO – De acordo com a DGEOP – Diretriz Geral
para Emprego Operacional da PMMG n. 3.01.01/2019 – CG,
que  regula  o  emprego  operacional  da  Polícia  Militar  de
Minas  Gerais,  especificamente  sobre  a  Gestão  de
Desempenho  Operacional  (GDO),  marque  a  alternativa
CORRETA: 
A.  (  )  As reuniões da GDO ocorrem num escalonamento
desde o nível de Sub-Setor nas UEOp, passando pelo nível
tático  até  a  chegada  no  nível  estratégico  institucional,
seguindo  o  modelo  de  COMPSTAT  (Computerized

Candidatos  solicitam anulação  da  questão,  por  possuir  mais  de  uma
alternativa correta.

A  DGEOp  consta  do  programa  de  matérias  para  o  EAP/2020,  sem
nenhum tipo de ressalva quanto ao conteúdo nela inserto. Destarte, foi
considerado,  para  elaboração  da  prova,  o  texto  literal  da  norma
mencionada, que especifica, em seu item 6.6, o seguinte: “Seguindo o
escalonamento sucessivo, são realizadas reuniões dos comandantes de
Unidades com os comandantes de Companhias, para a apresentação
dos resultados operacionais...”. Caso a autoridade que exarou a norma
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Comparison  Crime  Statistics  –  Comparações  Estatísticas
Criminais Computadorizadas) e Accountability (prestação de
contas com responsabilidade). 
B. ( ) Tem como fundamentos, apresentações analíticas e
elaboração de planos corretivos pelos gestores operacionais
dos níveis operacional e tático da Instituição. 
C. ( ) Seguindo o escalonamento sucessivo, são realizadas
reuniões  dos  comandantes  de  Unidades  com  os
comandantes  de  Companhias  e  de  Setor,  para  a
apresentação  dos  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. 
D. ( ) Permite aos comandantes de companhia se reunir com
seus comandantes de setores e subsetores para que sejam
compartilhadas  e  emanadas  as  diretrizes  pertinentes  às
atividades  operacionais  e  metas  a  serem  atingidas,
atribuindo-lhes assim, a responsabilidade compartilhada de
gestão.

RECURSOS
INDEFERIDOS

pretendesse adotar alguma ressalva ou alusão objetiva às Companhias
Independentes, o teria feito. Portanto, razão não assiste ao candidato,
tendo em vista que a bibliografia indicada não traz nenhum apontamento
específico relativamente à participação de comandantes de setores nas
mencionadas reuniões e estabelece que a GDO “tem como fundamentos
apresentações  analíticas  e  elaboração  de  planos  corretivos  pelos
gestores  operacionais  dos  níveis  operacional  e  tático  da  Instituição,
consistindo  numa  metodologia  pragmática,  que  permite  aos
comandantes  de  companhia  se  reunir  com  seus  comandantes  de
setores para  que  sejam  compartilhadas  e  emanadas  as  diretrizes
pertinentes às atividades operacionais e metas a serem atingidas [...]”.
Nesse aspecto em particular,  para atender aos objetivos da GDO, os
comandantes de subsetores não estão contemplados, razão pela qual a
assertiva “D” está em desacordo com a mencionada norma.

10ª QUESTÃO – A Constituição da República Federativa do
Brasil  de  1988  elenca  um  rol  de  direitos  fundamentais
notadamente  em  seu  artigo  5°,  sem,  contudo,  criar
impedimentos para que existam outros direitos fundamentais
para  além  desse  dispositivo  normativo.  São  direitos
fundamentais contidos na Carta Magna: 
I  -  No  caso  de  iminente  perigo  público,  a  autoridade
competente  poderá  usar  de  propriedade  particular,
assegurada ao proprietário indenização ulterior,  se houver

Candidatos solicitam a anulação da questão, alegando, em síntese, que
o enunciado faz pressupor que serão elencados direitos fundamentais
especificados no caput do art. 5º da CFB, mas, ao contrário disso, as
opções  de  respostas  apresentam  as  formas  de  efetivação  desses
direitos.

Observa-se que o que se pede ao candidato é que assinale a alternativa
que  contenha  direitos  fundamentais  previstos  no  art.  5º  da  CFB.
Compulsando a mencionada norma, verifica-se que ela estabelece, ipsis
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dano. 
II  -  Todos  têm  direito  a  receber  dos  órgãos  públicos
informações  de  seu  interesse  particular,  ou  de  interesse
coletivo  ou  geral,  que  serão  prestadas  nos  prazos
estipulados  em  decreto  do  ente  federativo,  sob  pena  de
responsabilidade,  ressalvadas  aquelas  cujo  sigilo  seja
imprescindível à segurança da sociedade e das pessoas. 
III  -  A  prática  do  racismo  constitui  crime  inafiançável,
imprescritível  e  insuscetível  de  graça,  indulto  e  anistia,
sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei. 
IV - Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em
locais  abertos  ao  público,  independentemente  de
autorização,  desde  que  não  frustrem  outra  reunião
anteriormente  convocada  para  o  mesmo  local,  sendo
apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Estão
CORRETAS as assertivas: 
A. ( ) I, II e III, somente. 
B. ( ) IV, somente. 
C. ( ) I, III e IV, somente. 
D. ( ) I e IV, somente

RECURSOS
INDEFERIDOS

litteris: “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no
País  a  inviolabilidade  do  direito  à  vida,  à  liberdade,  à  igualdade,  à
segurança  e  à  propriedade,  nos  termos  seguintes:”  (grifo  meu).  Em
seguida,  o  artigo  apresenta  em  que  termos  (de  que  formas)  esses
direitos  serão  exercidos.  A  assertiva  I  da  prova,  questionada  pelo
recorrente, encontra-se integral e literalmente contida no inciso XXV do
art.  5º da CFB: “I  - No caso de iminente perigo público, a autoridade
competente  poderá  usar  de  propriedade  particular,  assegurada  ao
proprietário indenização ulterior,  se houver dano”. Portanto, a despeito
de não ter sido mencionado de forma direta, há um direito fundamental
presente nesse inciso, qual o seja o de propriedade. O rol de direitos
fundamentais encontra-se bem definido no caput do artigo, e tais direitos
perpassam todos os  incisos que o desdobram.  Dessa forma,  não  há
incoerência  ou  inconsistência  entre  o  enunciado  da  questão  e  as
alternativas que se apresentam.

17ª  QUESTÃO  –  De  acordo  com  o  Decreto-Lei  n.
3.689/1941, que dispõe sobre o Código de Processo Penal,
são medidas cautelares diversas da prisão: 
A. ( ) Medida educativa de comparecimento a programa ou
curso educativo e a monitoração eletrônica. 
B.  (  )  A proibição de ausentar-se da comarca e a prisão
domiciliar. 
C.  (  )  A  fiança  -  nas  infrações  que  a  admitem  -  e  o

RECURSO
INDEFERIDO

A candidata solicita anulação da questão por conter matéria não prevista
no edital regulador do certame, qual seja a Lei 12.403, de 04 de maio de
2011.

O Edital nº 03/2020 traz, em seu programa de matérias, o Decreto-Lei nº
3.689/41  (Código  de  Processo  Penal),  documento  que,  ao  longo  de
quase  80  anos  de  vigência,  sofreu  alterações  e  atualizações
importantes,  em  decorrência  das  mudanças  ocorridas  na  própria

Documento assinado. Verifique a autenticidade em: https://intranet.policiamilitar.mg.gov.br/lite/assinador/web/validar?id=7B09314254D9



comparecimento periódico em juízo. 
D. ( ) A proibição de acesso ou frequência a determinados
lugares e a liberdade provisória sem fiança.

sociedade. Logo, sua presença num edital como o do EAP, que busca
atualizar  os  conhecimentos  dos  oficiais  subalternos  da  Instituição,
pressupõe  se  tratar  do  texto  atualizado.   Não  há  razoabilidade,  nem
relevância para o presente contexto, na exigência de domínio sobre o
texto  original  de uma legislação tão antiga.  Não seria  ainda razoável
listar,  uma  a  uma,  todas  as  alterações  sofridas  pelo  mencionado
Decreto-Lei ao longo dessas quase oito décadas. Assim, claro é que, o
Código de Processo Penal mencionado no Programa de Matérias é o
atualizado e em pleno vigor.

19ª  QUESTÃO  –  De  acordo  com  o  Decreto-Lei  n.
1.002/1969, que dispõe sobre o Código de Processo Penal
Militar, marque a alternativa INCORRETA: 
A.  (  )  As  atribuições  de  polícia  judiciária  militar  são
indelegáveis aos oficiais da reserva remunerada. 
B. ( ) A autoridade militar não poderá mandar arquivar autos
de inquérito, embora conclusivo da inexistência de crime ou
de inimputabilidade do indiciado. 
C.  (  )  O inquérito  é  sigiloso,  mas seu  encarregado pode
permitir  que  dele  tome  conhecimento  o  advogado  do
indiciado. 
D. ( ) O inquérito policial  militar é a apuração sumária de
fato, que, nos termos legais, configure crime militar, e de sua
autoria.  Tem  o  caráter  de  instrução  provisória,  cuja
finalidade precípua é a de ministrar elementos necessários à
propositura da ação penal.

RECURSO
INDEFERIDO

A candidata  solicita  anulação  da  questão,  sob  o  argumento  que  não
existe  nenhuma resposta  correta.  Aduz,  ainda,  que as atribuições  de
polícia judiciária são indelegáveis a oficiais da reserva, o que faz com
que a assertiva “A”, apresentada como resposta correta, esteja errada.

A  citação  literal  da  norma  estabelece:  “Art.  8º  Compete  à  Polícia
judiciária militar: a) apurar os crimes militares, bem como os que, por lei
especial,  estão  sujeitos  à  jurisdição  militar,  e  sua  autoria;”.  Assim,  a
alternativa “A” da questão, traz uma informação incorreta, contrariando o
contido  no  §2º  do  art.  7º  do  Decreto-Lei  nº  1002/1969,  que  reza,  in
verbis: “§ 2º [...]  seja este oficial da ativa, da reserva, remunerada ou
não,  ou  reformado”  (grifo  meu).  A  alternativa  “A”,  está  INCORRETA,
atendendo ao comando do enunciado da questão.

25ª QUESTÃO – Acerca da Lei n. 13.869/2019, que trata so-
bre os crimes de abuso de autoridade, marque "V" para a (s)
assertiva (s) verdadeira (s) e "F" para a (s) falsa (s) e, ao fi-

Candidatos solicitam anulação da questão alegando, em síntese, que a
busca minuciosa é prevista no Caderno Doutrinário 02 e que, a despeito
de tal  norma se calar  acerca da “retirada de vestimentas”,  a questão
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nal, responda o que se pede. 
( ) É cabível a ação penal privada subsidiária da pública se a
ação penal pública não for intentada no prazo legal. 
( ) Acaso seja proposta ação subsidiária da pública, o Minis-
tério  Público poderá aditar  a  queixa,  intervir  em todos os
atos do processo, fornecer elementos de prova, interpor re-
curso e, a todo tempo, porém não poderá retomar a ação
como parte principal. 
( ) Comete crime de abuso de autoridade o policial que im-
pede, sem justa causa, entrevista pessoal e reservada do
preso com seu advogado. 
( ) O policial que submete preso a busca minuciosa, inclusi-
ve com a retirada de vestimentas, em local aberto no qual
terceiros não envolvidos possam acompanhar a legitimidade
da ação policial comete crime de abuso de autoridade. 
( ) Comete crime de abuso de autoridade, o policial militar
que constrange por meio de grave ameaça ou violência, pre-
so a revelar local onde esconde produto de crime ou repas-
sar informação de terceiro que tenha participado de crime.
Marque a alternativa que contém a sequência de respostas
CORRETA, na ordem de cima para baixo: 
A. ( ) V, V, F, F, F. 
B. ( ) F, V, F, F, V. 
C. ( ) V, F, V, F, V. 
D. ( ) V, F, V, V, V.

QUESTÃO
ANULADA

também  não  é  específica  em  relação  a  isso.  Portanto,  o  recorrente
considera  que  tal  assertiva  é  FALSA  e  que  o  crime  de  abuso  de
autoridade não se configura nesse caso.

O art.  13 da Lei  13.869/2019 prevê que constitui  crime de abuso de
autoridade “Constranger o preso ou o detento, mediante violência, grave
ameaça ou redução de sua capacidade de resistência, a: I - exibir-se ou
ter seu corpo ou parte dele exibido à curiosidade pública; II - submeter-
se a situação vexatória ou a constrangimento não autorizado em lei. O
cerne da questão no inciso I do art. 13 da Lei 13.869/2019 é constranger
o  preso  a  EXIBIR-SE ou  TER SEU CORPO EXIBIDO à  curiosidade
pública.  Na  questão  da  prova,  objeto  do  recurso,  a  ideia  principal  é
SUBMETER o PRESO a BUSCA MINUCIOSA.  Observa-se,  portanto,
que o objetivo de cada ação é diferente. A BUSCA MINUCIOSA está
bem conceituada no Caderno Doutrinário 2 e não pressupõe a exposição
do corpo do abordado. De fato, a retirada DE vestimentas, mencionada
na questão 25, não parece pressupor a exposição constrangedora do
corpo  do  preso  à  nudez  total  ou  mesmo  parcial,  uma  vez  que  tais
vestimentas  podem  se  restringir  a  uma  jaqueta  ou  um  boné,  por
exemplo. Para que ficasse clara a ideia de nudez, o elaborador deveria
ter utilizado a expressão “retiradas DAS vestimentas”, o que não ocorreu.
Para configurar o crime de abuso de autoridade, seria necessário que o
objetivo  fosse  o  constrangimento  pela  exposição  do  corpo  nu,  ou
parcialmente  nu,  à  curiosidade  pública.  A  realização  da  busca,  nos
termos do Caderno  Doutrinário  2,  por  si,  não configura  o  abuso,  até
porque,  em determinadas circunstâncias,  não é possível  realizar  uma
busca em ambiente reservado.

O candidato solicita anulação da questão,  alegando que a expressão
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“ação privada subsidiária da pública”, constante da primeira assertiva da
questão 25 e assinalada como “verdadeira”, confunde os candidatos, por
se tratar de termo jurídico desconhecido e não ter sido citado na Lei
13.869/2019, nem no enunciado da questão.

O artigo 3º, parágrafos §1º e 2º, da Lei 13.869/2019 contém informações
pertinentes à propositura da ação penal em relação aos crimes de abuso
de autoridade, e assim prescreve:

Art. 3º  Os crimes previstos nesta Lei são de ação penal pública incondi-
cionada.

§ 1º  Será admitida ação privada se a ação penal pública não for intenta-
da no prazo legal [...].

§ 2º  A ação privada subsidiária será exercida no prazo [...].

O termo elíptico “da pública” no inciso 2º, não faz com que a Lei se tor-
ne deficiente, lacônica ou ineficaz. Conhecimentos básicos de direito fa-
zem parte dos cursos de formação da PMMG. Além disso, a capacidade
de interpretação é algo que se impõe para a realização de provas, não
sendo razoável a especificação ou a conceituação, nos enunciados, de
termos básicos.

30ª QUESTÃO – A respeito da Lei n. 11.343/2006, que insti-
tui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre drogas,
prescreve medidas para prevenção do uso indevido e esta-
belece normas para a repressão à produção e ao tráfico ilíci-

O candidato solicita anulação da questão, sob o argumento de que a
alternativa “A”, indicada como correta, não está em conformidade com a
Lei 11.343/2006, quando substitui a palavra “razoáveis” por “robustos”.
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to de drogas, assinale a alternativa correta: 
A. ( ) Para caracterização do crime de tráfico ilícito de entor-
pecentes, no caso de venda ou entrega de drogas a agente
policial disfarçado, é necessária a existência de elementos
probatórios robustos de que a conduta criminal já existia an-
tes da ação policial. 
B. ( ) Não comete crime, em qualquer hipótese, quem cultiva
muda de cannabis sativa em casa para uso pessoal uma ou
duas vezes ao ano. 
C. ( ) Adquirir, guardar, ter em depósito, transportar ou trazer
consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização é
conduta delitiva punível com detenção. 
D. ( ) É dispensável a autorização prévia de autoridade para
produzir,  extrair,  fabricar,  transformar  ou  preparar  drogas
para tratamento medicinal, desde que recomendada e devi-
damente assinado pelo médico.

QUESTÃO
ANULADA

Analisando a alternativa “A” da questão 30, observa-se um problema de
ordem semântica, comparativamente como o texto da lei, porquanto o
entendimento  do  elaborador  se  deu  no  sentido  de  que  as  palavras
“robustos” e “razoáveis” são sinônimas. A alegação do recorrente reside
no  fato  de  que,  no  texto  original,  a  Lei  prevê  que  os  elementos
probatórios sejam “razoáveis”, não “robustos” como consta na alternativa
“A”. 

34ª QUESTÃO – Com relação à Instrução Conjunta de Cor-
regedoria n. 03/2014, que estabelece o alcance do disposto
nos artigos 174 (O militar dispensado de suas atividades ro-
tineiras ficará, em regra, obrigado a atender às citações e
notificações em processos e procedimentos administrativos)
e 175, caput (A licença e/ou internação de militares acusa-
dos em processos disciplinares diversos, a princípio, por si
só, não deve conduzir à paralisação dos trabalhos, podendo
seguir  com acompanhamento do defensor(a) que o repre-
sente por meio de procuração, caso haja ou por meio de de-
fensor ad hoc.[...]), do Manual de Processos e Procedimen-
tos Administrativos (MAPPA), marque a alternativa CORRE-

RECURSO
INDEFERIDO

A candidata solicita anulação da questão, sob o argumento de que ela
não apresenta nenhuma resposta correta. Aduz, ainda, que um erro de
concordância  na  alternativa  “C”,  apresentada  como  a  correta  no
Gabarito, a invalida.
Analisando  a  alternativa  C,  verifica-se,  de  fato,  um  problema  de
concordância nominal com o particípio do verbo “relacionar”. Entretanto,
diferentemente  do  que  sugere  a  recorrente,  tal  equívoco  não  produz
ambiguidade.  À  luz  da  Gramática  Tradicional,  o  verbo  no  particípio,
nesse  caso,  deveria  concordar  com  o  núcleo  do  sujeito  (dispensa),
ficando da seguinte forma: “A dispensa saúde, relacionada...”. Não há
outro  referente  no  texto  ao  qual  a  palavra  “relacionado”  pudesse  se
associar para gerar ambiguidade ou induzir o candidato a erro. Portanto,
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TA: 
A. ( ) Em que pese a obrigatoriedade do pronto acatamento
à notificação para comparecer no dia e local  determinado
pelo Encarregado do processo/procedimento administrativo,
nos termos da interpretação do alcance do art. 174 do MAP-
PA, ao militar acusado notificado será garantido o exercício
do direito à não autoincriminação, contudo não poderá se
eximir da obrigação de se postar para reconhecimento pes-
soal e fornecer material para fins de perícia, tendo em vista
o princípio constitucional do devido processo legal. 
B. ( ) O alcance do art. 175 do MAPPA refere-se ao compa-
recimento do militar aos atos de instrução do processo disci-
plinar no qual se encontra na condição de acusado, teste-
munha ou informante, cuja presença lhe é obrigada. 
C. ( ) A dispensa saúde, relacionado ao alcance do art. 174
do MAPPA, implicará no afastamento temporário ou definiti-
vo do exercício de determinado serviço de natureza policial
ou de bombeiro militar e, consequentemente, na readapta-
ção funcional do militar em atividades laborais compatíveis. 
D. ( ) Ao militar com licença saúde que, devidamente notifi-
cado acerca de sua participação facultativa aos atos de ins-
trução  do  processo  disciplinar  de  qualquer  natureza,  não
vier a comparecer e não nomear defensor que o represente,
será, de certa forma, beneficiado, tendo em vista a obrigato-
riedade de suspensão das apurações por parte do encarre-
gado, sob pena de nulidade dos atos, conforme interpreta-
ção do alcance do art. 175 do MAPPA.

razão não assiste à recorrente.
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CONHECIMENTOS PROFISSIONAIS – 1º SGT QPPM/QPE
12ª  QUESTÃO  –  A  respeito  da  competência  criminal  da
Justiça Militar Estadual, marque a opção CORRETA: 
A. ( ) Em se tratando de crime militar doloso contra a vida,
resta  subtraída  a  competência  da  Justiça  Militar  estadual
para  o  processo  e  julgamento,  devendo  o  feito  ser
encaminhado para a Justiça Comum. B. ( ) A competência
criminal,  no  1º  grau  de  jurisdição,  será  dos  respectivos
conselhos, não havendo que se perquirir se a vítima é civil
ou não e, o conselho será sempre presidido por um juiz civil
(juiz de direito do juízo militar). 
C. ( ) Em se tratando de crime doloso contra a vida, sendo
autor  e  vítima  militares,  a  competência  será  da  Justiça
Militar  estadual  e,  nesse  caso,  deverá  ser  instalado  o
Tribunal do Júri na referida Justiça, para fins de processo e
julgamento do fato criminoso. 
D. ( ) A competência criminal, no 1º grau de jurisdição, será
do juiz singular, quando a vítima for civil e, dos conselhos de
justiça, nos demais casos.

RECURSO
INDEFERIDO

O candidato solicita anulação da questão, sob o argumento de que a
alternativa  ”D”  assinalada  como  correta  no  Gabarito  oficial,  está
incompleta.

Analisando  a  alternativa  “D”,  verifica-se  que  contém  uma  afirmativa
simples  e  direta,  relacionada  objetivamente  ao  comando da  questão,
qual  seja:  A  respeito  da  competência  criminal da  Justiça  Militar
Estadual, marque a opção CORRETA. Nessa senda, o parágrafo único
do art. 111 da Constituição do Estado de Minas Gerais assim estabelece:
“Compete  aos  Juízes  de  Direito  do  Juízo  Militar  processar  e  julgar,
singularmente,  os  crimes  militares  cometidos  contra  civis  [...]”.  O
julgamento  de  ações  judiciais  contra  atos  disciplinares  não  é  uma
competência  criminal,  donde  se  infere  que  a  alternativa  “D”  não
apresenta erro que justifique sua anulação.

14ª QUESTÃO – No que se refere à prisão, marque a opção
CORRETA: 
A. ( ) O militar preso em flagrante delito, após a lavratura
dos procedimentos legais, poderá ser recolhido a quartel da
instituição a que pertencer, a critério da autoridade judiciária,
ouvido o Ministério Público. 
B. ( ) Concluído o auto de prisão em flagrante, tem-se que a
ausência de motivação idônea para a não realização da au-
diência de custódia, ensejará, dentre outras, a ilegalidade da

RECURSOS
INDEFERIDOS

O candidato solicita anulação da questão, sob o argumento de que a
alternativa  ”B”  assinalada  como  correta  no  Gabarito  oficial,  está
incompleta.
Analisando  a  alternativa  “C”,  verifica-se  que  contém  uma  afirmativa
simples e direta, relacionada objetivamente ao comando da questão. A
alternativa “C traz, objetivamente, o que estabelece o § 4º do art. 310 do
Decreto Lei nº 3689/41: “Transcorridas 24 (vinte e quatro) horas após o
decurso do prazo estabelecido no caput deste artigo, a não realização de
audiência  de  custódia  sem  motivação  idônea  ensejará  também  a
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prisão, que deverá ser relaxada pela autoridade competente,
sem prejuízo da imediata possibilidade de decretação da pri-
são preventiva. 
C. ( ) Concluído o auto de prisão em flagrante, tem-se que a
ausência de motivação idônea para a não realização da au-
diência de custódia, ensejará, dentre outras, a ilegalidade da
prisão, que deverá ser relaxada pela autoridade competente,
sendo vedada, portanto, em face da ilegalidade, a decreta-
ção da prisão preventiva. 
D. ( ) O militar preso em flagrante delito, após a lavratura
dos procedimentos legais, será recolhido a quartel da insti-
tuição a que pertencer, desde que cuide-se de crime militar.

ilegalidade da prisão, a ser relaxada pela autoridade competente [...]”.
Observe-se  que  a  omissão  do  prazo,  na  alternativa  “C”  não  torna  a
afirmativa  incorreta.  O  erro  ocorreria  se  a  afirmativa  viesse
acompanhada de expressões restritivas, como “...APENAS a ausência
de motivação idônea ensejará”, ou algo semelhante. Logo, não há erro
na questão que justifique sua anulação.

19ª QUESTÃO – Analise as assertivas abaixo e, a seguir,
marque a alternativa CORRETA: 
I - O militar alistável é elegível. Se contar com menos de dez
anos de serviço, deverá afastar-se da atividade. Se contar
com mais  de  dez  anos  de  serviço,  será  agregado  e,  se
eleito, passará automaticamente para a inatividade, no ato
da diplomação. 
II  -  São  símbolos  da  República  Federativa  do  Brasil,  a
bandeira, o hino, as armas, o selo e as insígnias nacionais. 
III  -  Constitui  crime de abuso de autoridade impedir,  sem
justa causa, a entrevista pessoal e reservada do preso com
seu advogado. 
IV - Nos crimes militares, a ação penal será pública, mas por
força  constitucional,  admite-se  a  ação  penal  privada
subsidiária da pública. V - A reprodução simulada dos fatos
poderá ser realizada pelo encarregado do inquérito policial

QUESTÃO
ANULADA

Os candidatos solicita anulação da questão, sob o argumento de que o
assunto tratado na alternativa ”D”,  assinalada como correta no Gabarito
oficial, não figura no programa de matérias no edital do certame.

Analisando-se a assertiva II, verifica-se que é tratada no §1º do art. 13,
da CFB (Capítulo III do Título II, da CFB).  O edital do certame, por sua
vez, não contempla o Capítulo III do Título II como conteúdo que seria
cobrado na prova, mas tão somente o Capítulo I. 

Documento assinado. Verifique a autenticidade em: https://intranet.policiamilitar.mg.gov.br/lite/assinador/web/validar?id=7B09314254D9



militar,  desde que não contrarie a moralidade ou a ordem
pública, nem atente contra a hierarquia ou a disciplina. 
A. ( ) Apenas as assertivas II e III são falsas. 
B. ( ) Apenas a assertiva V é falsa. 
C. ( ) Apenas as assertivas I, III e IV são falsas. 
D. ( ) Apenas a assertiva II é falsa.
23ª QUESTÃO – Em relação ao Decreto-Lei n. 667/1969,
que  reorganiza  as  Polícias  Militares  e  os  Corpos  de
Bombeiros  Militares,  instituídas  para  a  manutenção  da
ordem  pública  e  segurança  interna  nos  Estados,  nos
Territórios  e  no  Distrito  Federal,  compete  às  Polícias
Militares, no âmbito de suas respectivas jurisdições: 
I  -  Executar  com  exclusividade,  ressalvadas  as  missões
peculiares das Forças Armadas, o policiamento ostensivo,
fardado,  planejado  pela  autoridade  competente,  a  fim  de
assegurar o cumprimento da lei,  a manutenção da ordem
pública e o exercício dos poderes constituídos. 
II  -  Atender  à  convocação,  exclusiva  do  governador  do
estado  para  mobilização  para  prevenir  ou  reprimir  grave
perturbação da ordem ou ameaça de sua irrupção no país,
em suas atribuições específicas de polícia  militar  e como
participante da Defesa Interna e da Defesa Territorial.
III - Atuar de maneira preventiva, como força de dissuasão,
em  locais  ou  áreas  específicas,  onde  se  presuma  ser
possível a perturbação da ordem. 
IV - Atuar de maneira repressiva, em caso de perturbação
da  ordem,  precedendo  o  eventual  emprego  das  Forças
Armadas. Marque a opção CORRETA: 

QUESTÃO
ANULADA

Candidatos solicitam a anulação da questão alegando, em síntese, que o
conteúdo da questão abrangeu assunto não exposto no programa de
matérias do edital regulador.

No  Edital  regulador  do  certame  o  assunto  abordado  foi  listado  da
seguinte  forma:  item  “1.7  Decreto-Lei  nº  667,  de  02/07/1969  -
Reorganiza as Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares dos
Estados, dos Territórios e do Distrito Federal, e dá outras providências -
das  vedações,  dos  direitos,  dos  deveres,  da  remuneração,  das
prerrogativas, da inatividade e da pensão.”, o certo deveria ser: Decreto-
Lei nº 667, de 02/07/1969 - Reorganiza as Polícias Militares e os Corpos
de Bombeiros Militares dos Estados, dos Territórios e do Distrito Federal,
e dá outras providências.
Isto posto, razão assiste ao candidato, uma vez que a questão tratou do
Art.  3º  do  Decreto-Lei  667/1969,  que  acabou  por  ser  excluído  do
programa de matérias.

Documento assinado. Verifique a autenticidade em: https://intranet.policiamilitar.mg.gov.br/lite/assinador/web/validar?id=7B09314254D9



A. ( ) Apenas a assertiva II 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.
24ª QUESTÃO – Acerca da Lei n. 9.099/1995, que dispõe
sobre  os  Juizados  Especiais  Cíveis  e  Criminais,  leia  as
alternativas abaixo e em seguida responda ao que se pede. 
I  -  Ao  autor  do  fato  que,  após  a  lavratura  do  termo,  for
imediatamente  encaminhado  ao  juizado  ou  assumir  o
compromisso de a ele comparecer, não se imporá prisão em
flagrante,  nem  se  exigirá  fiança.  Em  caso  de  violência
doméstica,  o  juiz  poderá  determinar,  como  medida  de
cautela,  seu  afastamento  do  lar,  domicílio  ou  local  de
convivência com a vítima. 
II - A competência do Juizado será determinada pelo lugar
em que foi  consumada a infração penal,  independente do
lugar onde a ação foi iniciada. 
III - Tratando-se de ação penal de iniciativa privada ou de
ação penal pública condicionada à representação, o acordo
homologado  acarreta  a  renúncia  ao  direito  de  queixa  ou
representação. 
IV  -  A  autoridade  policial  que  tomar  conhecimento  da
ocorrência lavrará termo circunstanciado e o encaminhará
imediatamente ao Juizado, com o autor do fato e a vítima,
providenciando-se  as  requisições  dos  exames  periciais
necessários. Marque a alternativa CORRETA: 
A. ( ) Apenas as assertivas I e IV estão corretas. 
B. ( ) Apenas a assertiva III está correta. 

RECURSOS
INDEFERIDOS

Os candidatos solicita anulação da questão, sob o argumento de que a
alternativa “D”, apontada como correta está errada, o que faz com que
não haja resposta possível entre as assertivas apresentadas.

Analisando a assertiva I, verifica-se que ela não faz alusão objetiva à
violência doméstica praticada  contra a mulher, mas trata da violência
praticada no âmbito familiar, que pode ter vítimas diversas das do sexo
feminino. A Lei 11.340/06, popularmente conhecida como Lei Maria da
Penha,  trata,  exclusivamente,  da  violência  praticada  no  âmbito
doméstico  e  familiar  em  desfavor  da  mulher.  A  revogação  da  Lei
9.099/95, no tocante às questões que envolvem a violência doméstica
contra  a  mulher,  está  claramente  determinada  no  art.  41  da  Lei
11.340/06. Entretanto, o mesmo não é verdade em relação à violência
doméstica praticada contra outras vítimas (homens, crianças e idosos).
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C. ( ) Todas as assertivas estão corretas. 
D. ( ) Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas.
39ª QUESTÃO – De acordo com a Instrução n. 3.03.23/2017
- CG, que dispõe sobre os Procedimentos Operacionais em
Ocorrências de Ataques a Agências Bancárias e Similares,
as  principais  características  dos  grupos  criminosos
dedicados  a  ataques  em  instituições  financeiras  são  em
geral: 
I  -  Grande efetivo de marginais com atuação planejada e
específica. II - Considerável poder bélico. 
III - O não enfrentamento as forças policiais. 
IV - A prática de disparos de arma de fogo em via pública. 
V - Ações nas cidades de médio e grande porte. Com base
nas assertivas acima, marque a alternativa CORRETA: 
A. ( ) As assertivas I e III estão corretas. 
B. ( ) As assertivas II e IV estão corretas. 
C. ( ) Apenas as assertivas II e IV estão corretas. 
D. ( ) Apenas as assertivas III e V estão corretas.

QUESTÃO
ANULADA

Candidatos solicitam anulação da questão alegando, em síntese, que a
alternativa  apontada  como  correta  para  a  questão  está  em
desconformidade com o conteúdo programático e norma utilizada.

No  Edital  regulador  do  certame  o  assunto  abordado,  Instrução  n.
3.03.23/2017,  foi  listada  de  forma  correta,  contudo,  a  abordagem
realmente  foi  equivocada,  onde  se  deveria  ter  sido  exigida  para  a
assertiva  a  forma  INCORRETA,  foi  solicitado  a  forma  CORRETA,
deixando a questão errada.

CONHECIMENTOS PROFISSIONAIS – 3º SGT QPPM/QPE
1ª QUESTÃO – De acordo com a Diretriz n. 3.01.10/2019 –
CG, a Polícia  Comunitária  tem como premissa o trabalho
conjunto  com  a  comunidade  para  identificar,  priorizar  e
resolver problemas de Segurança Pública.  Dessa forma é
CORRETO afirmar: 
A.  (  )  A participação  sistêmica  da  PMMG,  comunidade e
outros  Órgãos  baseia-se  na  perspectiva  da  segurança
cidadã  específica  na  prevenção  à  violência,  buscando

Os candidatos solicitam a anulação da questão alegando, em síntese,
que a banca examinadora não considerou como um erro a supressão de
parte  do  texto  que  define  os  princípios  doutrinários  da  Polícia
Comunitária  da  PMMG  e  pontuam  que  na  alternativa  “A”,  a  mera
supressão da palavra “objetiva” na fundamentação sistêmica, a banca
considerou a alternativa como incorreta  e  que a ausência  da palavra
“objetiva” na frase não torna por si só a afirmativa incorreta e não altera o
sentido da oração.
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aumentar a sensação de segurança subjetiva. 
B.  (  )  A  rotina  de  resolução  de  problemas de segurança
pública no modelo de Polícia Comunitária atua diretamente
em políticas públicas, crime e medo do crime. 
C. ( ) Os princípios doutrinários da Polícia Comunitária na
PMMG são o conjunto de normas ou padrões de conduta
que  se  baseiam  numa  visão  moderna  de  gestão  de
segurança pública e cultura organizacional transformada. 
D. ( ) A setorização busca a aproximação da PMMG com a
comunidade e motivar a obtenção e captação de recursos
logísticos e humanos para implementação no setor.

RECURSOS
INDEFERIDOS

Conforme a Diretriz nº 3.01.10/2019-CG – NORTEIA A ATUAÇÃO DA
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS SEGUNDO A FILOSOFIA DE
POLÍCIA  COMUNITÁRIA,  item  4.2,  parágrafo  único,  o  texto  da
alternativa “C” está correto.

A  simples  supressão  do  texto  “serem  seguidos  por  uma  pessoa  ou
instituição  de  forma  a  sedimentá-los.  No  que  tange  a  Polícia
Comunitária,  inclui-se”,  não  modifica  ou  altera  o  entendimento  do
conceito de Princípios da Doutrina de Polícia Comunitária. Dessa forma,
o significado permanece correto e não torna a questão errada.

Pontua  ainda  que  na  alternativa  A,  a  mera  supressão  da  palavra
“objetiva” na fundamentação sistêmica, a banca considerou a alternativa
como incorreta e que a ausência da palavra “objetiva” na frase não torna
por si só a afirmativa incorreta e não altera o sentido da oração. Alega
que se a supressão de uma palavra tornasse uma afirmativa incorreta, a
supressão  de  um trecho  maior  também e,  não  teria  nessa  questão,
nenhuma alternativa correta e, se a eliminação de parte do texto não
influencia  no  sentido  da  afirmativa,  logo  teria-se  duas  alternativas
corretas (A e C).
A  alternativa  “A”  está  errada.  Não  se  trata  apenas  de  uma  simples
supressão da palavra “objetiva”. A palavra “objetiva” na alternativa “A”
remete a sensação de segurança objetiva e ao suprimir,  torna o texto
equivocado.
Conforme  o  item  4.2,  alínea  “a)”  da  Diretriz  nº  3.01.10/2019-CG,  a
participação  destes  atores,  busca  aumentar  a  segurança  objetiva  e
subjetiva da comunidade.
Ressalta-se  que  a  segurança  objetiva  e  subjetiva  são  conceitos
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completamente distintos, enquanto a primeira visa mensurar os crimes
que  realmente  estão  ocorrendo,  com  base  nas  estatísticas,
geoprocessamento e análises criminais,  a subjetiva é aquela que não
pode ser mensurada, ela é intima do indivíduo, é o chamado “sentir-se
seguro”.  Mesmo  que  não  esteja  ocorrendo  crimes  (sensação  de
segurança  objetiva),  a  pessoa  pode  se  sentir  insegura  (sensação de
segurança subjetiva). Portanto, são completamente distintas.

O candidato solicita anulação da questão alegando, em síntese, que o
conectivo “e” induz o candidato a afirmar que os princípios doutrinários
são  baseados  na  visão  moderna  de  gestão  em segurança  pública  e
cultura organizacional transformada. O candidato transcreve o conceito.
No que tange a Polícia Comunitária,  inclui-se uma moderna visão da
gestão  da  segurança  pública,  em  que,  a  cultura  organizacional  é
transformada. Alega ainda que a visão de segurança pública transforma
a  cultura  da  organização  à  medida  que  é  implementada.  Referencia
ainda o item 4.1, letra “c” do capítulo 4, em que a cultura organizacional
é  transformada  a  partir  da  moderna  visão  de  gestão  em segurança
pública.

Conforme a Diretriz nº 3.01.10/2019, item 4.2, parágrafo único, pág 20, o
texto da alternativa “C” está correto.
Os  Princípios  de  Polícia  Comunitária  são  baseados  sim  em  uma
moderna  visão  da  gestão  da  segurança  pública  com  uma  cultura
organizacional  transformada.  Nota-se  que  em  todos  os  princípios
elencados na aludida  Diretriz,  temos a visão moderna de  gestão  em
segurança  pública  e  observa-se  claramente  uma  nova  cultura
organizacional,  ou  seja,  uma  cultura  organizacional  transformada,
moderna.
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Menciona  o  item 4.1,  letra  “c”  do  capítulo  4,  para  justificar  a  cultura
organizacional. O referido item “Organizacional”, diz respeito ao conceito
de Polícia Comunitária, que significa “Da organização Policial Militar; se
aplica  a  qualquer  estrutura  que  possua  uma  função  policial,  de
fiscalização  ou  de  atendimento  à  comunidade”,  ou  seja,  esse  item
significa que o conceito de Polícia Comunitária como filosofia se aplica a
todos os setores e serviços prestados pela PMMG.

3ª  QUESTÃO  –  A  execução  das  ações  e  operações
policiais, consiste no efetivo emprego dos serviços policiais
no  teatro  de  operações,  cumprindo  os  planejamentos
sempre  alinhados  com o  Plano  de  Emprego  Operacional
(PLEMOP).  De  acordo  com  Diretriz  Geral  para  Emprego
Operacional (DGEOp), marque a alternativa INCORRETA: 
A. ( ) O PLEMOP traduz a estratégia a ser adotada para o
atingimento de metas de natureza operacional, devendo ter
o  detalhamento  completo  a  fim  de  permitir  o  perfeito
entendimento  o  perfeito  entendimento  e  atribuições  dos
setores ou pessoas envolvidas. O PLEMOP deve ser revisto
e atualizado a cada 4 (quatro) anos. 
B. ( ) O termo Coordenação é o ato ou efeito de harmonizar
as  atividades,  conjugando-se  os  esforços  necessários  na
realização de seus objetivos e da missão institucional. 
C.  (  )  Controle  é  o  acompanhamento  das  atividades  da
Corporação, por todos os que exercem Comando, Chefia ou
Direção. 
D.  (  )  No  detalhamento  do  PLEMOP,  as  UEOp  deverão
buscar  o  lançamento  diário  de  10%  (dez  por  cento)  do

QUESTÃO
ANULADA

Os candidatos solicitam a anulação da questão alegando, em síntese,
que o gabarito oficial apresenta três alternativas.
O candidato afirma que é notório que a alternativa “A” (gabarito oficial)
está incorreta e alega que na alternativa “D” “a supressão da palavra
“mínimo” na frase altera o sentido,  tornando a frase taxativa,  exata e
restritiva ao lançamento diário de 10% do efetivo operacional do dia, na
atividade de Patrulha a Pé”. Conforme a DGEOP, item 7.7.2, pág 60, “[...]
lançamento diário mínimo de 10% do efetivo operacional do dia [...]”.
Razão assiste ao candidato. A supressão da palavra “mínimo” do texto
da alternativa “D”, no que diz respeito ao lançamento diário do efetivo
operacional  do  dia,  direciona  ao  entendimento  de  um  lançamento
restritivo de somente 10% do efetivo, não admitindo variação para mais
ou para menos, portanto não possibilitando o lançamento de um efetivo,
por exemplo, de 20% ou 30%, conforme possibilita a DGEOP. 
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efetivo operacional do dia,  na atividade de Patrulha a Pé
(PA), atendendo as peculiaridades das Unidades.
6ª QUESTÃO – De acordo com a Instrução n. 3.03.15/2020
-  CG,  a  Patrulha  de  Prevenção  à  Violência  Doméstica
(PPVD),  consiste  em  guarnição  qualificada  por  Policiais
Militares que prestam serviço de proteção à vítima e têm a
missão  de  desestimular  ações  criminosas  no  âmbito
domiciliar. Em relação à PPVD é CORRETO afirmar: 
A.  (  )  A  PPVD  é  serviço  exclusivo  das  Unidades  de
Execução  operacional  (UEOp)  com  responsabilidade
territorial, de caráter essencial até o nível de Companhia de
Polícia  Militar  Independente  (Cia  PM  Ind)  ou  localidade
acima  de  100.000  (cem  mil)  habitantes.  Exceto  para
localidade  que  possuam  Companhia  de  Polícia  Militar
Independente de Prevenção a Violência Doméstica (Cia PM
Ind PVD). 
B. ( ) A equipe de PPVD deve ser composta de no mínimo 2
(dois) policiais militares, sendo obrigatório 1 (uma) policial
feminina  na  equipe.  Os  membros  da  equipe  devem
permanecer no serviço por no mínimo 3 (três) anos. 
C.  (  )  São  requisitos para o  processo  de seleção para  a
PPVD,  o  militar  ser  indicado  pelo  Comando  da  Unidade,
possuir de 2 (dois) a 20 (vinte) anos de serviço, não ter sido
punido nos últimos 3 (três) anos e estar apto no TPB. 
D. ( ) A jornada de trabalho deve permitir aos integrantes da
PPVD o contado com a rede de enfrentamento, autoridades,
vítimas, agressores e testemunhas. Os policiais militares da
PPVD  deverão  realizar  trabalho  de  análise  criminal,

RECURSOS
INDEFERIDOS

Os candidatos solicitam a anulação da questão alegando, em síntese,
que a alternativa correta pelo Gabarito Oficial (alternativa D) não possui
todos os “requisitos essenciais” observados quanto à jornada de trabalho
dos integrantes da PPVD, já que foram excluídas as frases “respeitar as
normas  institucionais”  e  “para  a  execução  da  jornada  de  trabalho,
semanalmente, além das atividades previstas para a Patrulha”, conforme
disposto no item 4.2.3 da Instrução n. 3.03.15/2020-CG. 
Não há razões para anulação da questão, considerando a alternativa D
está correta e não possui vícios que possam gerar eventual nulidade. 
Em análise do enunciado da questão, verifica-se que nem a questão 06,
nem a  alternativa  D,  exigem do  candidato  a  descrição  de  todos  os
“requisitos  para  jornada  de  trabalho”,  conforme  apontado  pelo
recorrente. O enunciado exige que seja apontada a alternativa correta
em relação à PPVD. Dessa forma, a alternativa “D” ao transcrever parte
do texto do item 4.2.3 da Instrução 3.03.15/2020-CG, está correta, pois a
norma citada indica claramente que “a jornada de trabalho deve permitir
aos  integrantes  da  PPVD  o  contado  com  a  rede  de  enfrentamento,
autoridades, vítimas, agressores e testemunhas”. A supressão da oração
“deverá respeitar as normas institucionais que tratam do assunto”  não
torna  a  alternativa  incorreta,  já  que  continua  correto  afirmar  que  a
jornada de trabalho deverá permitir aos integrantes da PPVD o contato
com  a  rede  de  enfrentamento,  autoridades,  vítimas,  agressores  e
testemunhas.
Da mesma forma, na segunda parte da alternativa D, a supressão da
oração “para a execução da jornada de trabalho, semanalmente, além
das atividades previstas para a Patrulha”  não torna incorreta a frase
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identificando  os  casos  mais  graves  e  urgentes  para  o
atendimento,  bem  como  preparar  relatórios,  ofícios,
encaminhamentos, dentre outros.

mantida na alternativa,  já  que faz parte das atividades dos policiais
militares  da PPVD a realização de trabalho de análise criminal,  e de
preparação relatórios, ofícios, encaminhamentos, dentre outros.

O candidato solicita anulação da questão alegando, em síntese, que a
alternativa  correta  pelo  Gabarito  oficial  (alternativa  D)  ao  utilizar  a
palavra  “CONTADO”,  expressa  significado  diferente  ao  trazido  pela
Instrução, considerando que substituiu a palavra “contato”, que possui
significado diferente/diverso, previsto no dicionário da língua portuguesa.
Não  há  razões  para  anulação  da  questão,  considerando  que  a
substituição  da  palavra  “contato”  pela  palavra  “contado”  trata-se  de
visível erro de escrita, de fácil percepção, não trazendo qualquer prejuízo
para a validade da alternativa D, ou para a interpretação dos candidatos
no momento da prova. 

7ª QUESTÃO – De acordo com a Resolução Conjunta n.
4220/2012 –  CG,  Manual  de  Processos  e  Procedimentos
Administrativos  (MAPPA),  o  Processo  Disciplinar  é  o
instrumento pelo qual a Administração Militar apura as faltas
ou irregularidades que o militar estadual venha a praticar,
sendo  o  meio  necessário  para  a  imposição  de  Sanção
Disciplinar. Sobre as fases do Processo Disciplinar marque
a alternativa INCORRETA: 
A. (  ) Defesa:  complementa aquela realizada no curso da
instrução do processo e formaliza-se, quando existente, na
elaboração das razões escritas de defesa. 
B. (  ) Instauração: formaliza-se pela portaria ou despacho
inicial  da  autoridade  competente  e  encerra-se  com  a
autuação da portaria. 

RECURSOS
INDEFERIDOS

Candidatos solicitam anulação da questão alegando, em síntese, que a
ausência da expressão “com a efetiva”, do conceito de instrução, torna a
definição incompleta e equivocada, já que a produção de provas deve
ser robusta, contundente e precisa.

Instrução  é  o  conjunto  de  circunstâncias,  de  acontecimentos,  de
situações que levam a Administração a praticar o ato”.
O  fato  da  alternativa  não  ter  constado  a  expressão  “com  a  efetiva
produção de provas”, não a torna incorreta, uma vez que a efetividade,
nada mais é do que o caráter da instrução de produzir efeito, conforme
dicionário da língua portuguesa.
Efetiva vem  do  verbo  efetivar.  O  mesmo  que:  perfaze,  perfaz,
permanece, confirma, realiza, efetua.
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C. ( ) Julgamento: é a decisão objetiva através de análise
subjetiva e discricionária do Comandante, Chefe ou Diretor,
observando  dentro  dos  prazos  as  versões  da  acusação,
defesa, testemunhas e demais provas existentes nos autos.
O Julgamento é a penúltima fase do Processo, finalizando-
se este através da publicação. 
D. ( ) Instrução: é a fase de elucidação dos fatos e produção
de  provas  que  possibilitem  uma  correta  decisão  da
autoridade competente.
8ª QUESTÃO – Segundo a Resolução n. 4.827/2019 – CG,
o  Portfólio  de  Serviços  Operacionais  da  PMMG  constitui
todos  os  serviços  com  conceitos  operacionais,  recursos
humanos e logísticos, tendo por finalidade o cumprimento da
missão  constitucional.  Sobre  os  serviços  operacionais  da
PMMG marque a alternativa INCORRETA: 
A. ( ) O Tático Móvel (TM) tem como objetivo o recobrimento
às atividades de policiamento nas áreas dos Batalhões e
Companhias Independentes. Os policiais são treinados para
intervenções qualificadas no enfrentamento à criminalidade
violenta  e  ao  tráfico  de  drogas,  por  isso  as  equipes  são
compostas por quatro policiais militares. 
B.  (  )  A  Patrulha  de  Operações  (POP)  são  equipes
integradas  por  três  policiais  militares  em  viaturas  quatro
rodas,  atua  nas  subáreas  das  Companhias  Operacionais,
através  de  cartões  programa  para  o  desenvolvimento  de
operações preventivas ou operações repressivas, conforme
planejamento específico. 
C. ( ) O Grupo Especial de Policiamento em Área de Risco

RECURSOS
INDEFERIDOS

Os candidatos solicitam anulação da questão alegando, em síntese, que
o  gabarito  oficial,  apresenta  duas  respostas  incorretas.  Alega  as
alternativas “A” e “B” estão incorretas, a “A” conforme gabarito oficial, e a
“B”, pois no texto da prova exprime que as atuações das equipes se dão
em Companhias Operacionais e o texto original do Portfólio diz somente
Companhia PM.
Conforme a  DGEOP, as Cias PM são Cias Operacionais,  portanto,  o
texto  da  alternativa  “B”  está  correto.  A  utilização  do  termo  Cias
Operacionais ao invés de Cias PM, não modifica o significado do texto e
nem o torna incorreto.
Pontua ainda que na questão traz “que são desenvolvidas operações
preventivas ou repressivas conforme planejamento específico, porém no
texto  original  diz  que as operações preventivas  são estrategicamente
definidos  e  apontados  pelo  mapeamento  criminal  e  inteligência  de
segurança  pública  ou  desenvolvendo  as  operações  repressivas
conforme planejamento prévio específico”, que no texto original nota-se a
conjugação “ou”  que  serve  para  ligar  as  orações,  mas há  dúvida  ou
incerteza quanto a ligação dos eventos.
A RESOLUÇÃO Nº 4827/2019, em sua pág nº 07, prescreve em seu art.
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(GEPAR) consiste em equipes com três ou quatro Policiais
Militares,  para  a  atuação  em  áreas  de  risco,
aglomerados/vilas,  através  de  cartão  programa  e
treinamento  específico,  com  foco  na  prevenção  a
homicídios, monitoramento do contexto social e proporcionar
segurança à comunidade, dentre outros. 
D. ( ) A Patrulha a Pé (PA), consiste na movimentação de
policiais  militares,  preferencialmente  em dupla,  nas  áreas
residenciais,  centro  comerciais,  locais  com  grandes
presenças  de  pessoas,  com  itinerários  programados  em
cartão programa.

7º, alínea “c”, o conceito de “Patrulha de Operações (POp)”, e interpre-
tando o conceito em conjunto com o conceito de “Operação Policial Mi-
litar”, previsto na pág 15, da mesma norma.
Observa-se, portanto, que a operação policial militar, seja ela preventiva
ou repressiva, exige planejamento prévio e específico, portanto o texto
da alternativa “B” está plenamente correto.

11ª QUESTÃO – De acordo com as disposições constantes
da Lei Estadual n. 14.310/2002 (Código de Ética e Disciplina
dos Militares do Estado de Minas Gerais - CEDM), sobre o
Processo  Administrativo  Disciplinar  (PAD),  marque  a
alternativa CORRETA: A. ( ) Será diretamente submetido a
PAD o militar  que praticar  ato  atentatório  à  dignidade da
pessoa  ou  que  ofenda  os  princípios  da  cidadania  e  dos
direitos humanos. 
B. ( ) Fica impedido de atuar na mesma Comissão o militar
que já tenha sancionado disciplinarmente o militar acusado. 
C. ( ) A arguição de impedimento de um dos membros será
resolvida  pelo  Presidente  da  CPAD  e  comunicada  à
autoridade convocante. 
D. ( ) A nulidade do processo ou de qualquer de seus atos
verificar-se-á  quando  existir  comprovado  cerceamento  de
defesa ou prejuízo para o acusado, decorrente de ato, fato
ou  omissão  que  configure  vício  insanável.  Entretanto,  a

RECURSOS
INDEFERIDOS

Os candidatos solicitam anulação da questão alegando, em síntese, que
o gabarito oficial considerou como correta a alternativa “D”, contudo, o
recorrente entende que a alternativa correta seria a letra “A””, pois na
letra  “D”  consta  que  a  declaração  de  nulidade  de  um  ato  não
necessariamente implicará na nulidade do processo ou de outros atos
posteriores àquele declarado nulo.

Art. 69 da Lei n. 14.310/2002 – CEDM.
A  questão  está  correta,  uma  vez  que  a  teoria  dos  frutos  da  árvore
envenenada  só  tem cabimento  quanto  à  obtenção  de  provas  ilícitas,
ocasião em que todos os atos decorrentes ou dependentes dessa prova,
ficam contaminados pela nulidade.
No caso do artigo em comento tem-se:
“a  nulidade  do  processo  ou  de  qualquer  de  seus  atos,  verificar-se-á
quando existir [...].
§  1º  Os  membros  da  CPAD  manifestar-se-ão  imediatamente  à
autoridade  convocante  [...]  corrigir  a  irregularidade  ou  arquivar  o
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declaração  de  nulidade  de  um  ato  não  necessariamente
implicará  na  nulidade  do  processo  ou  de  outros  atos
posteriores àquele declarado nulo.

processo.
Portanto,  existem  atos  insanáveis,  que  podem  ser  corrigidos,
preservando-se a  continuidade do processo,  o  que difere  das provas
obtidas ilicitamente.

12ª  QUESTÃO  –  Sobre  a  sanção  de  reforma  disciplinar
compulsória,  nos  termos  da  Lei  Estadual  n.  14.310/2002,
marque a alternativa CORRETA: 
A. ( ) Somente poderá ser aplicada ao militar com mais de
três anos de efetivo serviço. 
B. ( ) Não poderá ser reformado disciplinarmente o militar
que  tiver  sido  condenado  a  pena  privativa  de  liberdade,
transitada  em  julgado,  na  Justiça  Comum  ou  Militar,  ou
estiver cumprindo pena. 
C. ( ) Não poderá ser reformado disciplinarmente o militar
que estiver indiciado em inquérito ou submetido a processo
por crime cuja  pena cominada seja  privativa de liberdade
superior a dois anos. 
D.  (  )  Somente  o  militar  submetido  a  Processo
Administrativo-Disciplinar,  que  vier  a  cometer  nova  falta
disciplinar  grave,  se  classificado  no  conceito  “C”,  poderá
sofrer a sanção de reforma disciplinar compulsória.

RECURSOS
PARCIALMENTE

DEFERIDOS

Os candidatos solicitam anulação da questão alegando, em síntese, que
não tem uma alternativa correta, pois o gabarito oficial apresentou como
correta a alternativa D, contudo, tal alternativa está incorreta.
A reforma disciplinar compulsória é uma das sanções previstas no art. 24
do CEDM, cuja execução encontra fundamento no incisos I, II e III, art.
32 e § único do CEDM.
A alternativa correta deve ser alterada de “D” para “B”.

13ª  QUESTÃO  –  De  acordo  com  a  Lei  Estadual  n.
5.301/1969,  Estatuto  dos  Militares  do  Estado  de  Minas
Gerais  (EMEMG),  ao completarem trinta  anos de serviço,
quando  de  sua  transferência  para  a  reserva,  a  praça  da
ativa será promovida à graduação imediata, e o Subtenente,
ao  posto  de  2º  Tenente,  observados  os  requisitos

QUESTÃO
ANULADA

Os candidatos solicitam anulação da questão alegando, em síntese, que
a questão recorrida apresenta duas alternativas corretas (alternativas “B”
e “C”).
Para verificar a alegação acerca da duplicidade de alternativas corretas
(“B” e “C”), faz-se necessário analisar cada uma das quatro assertivas
dadas na questão 13:
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estabelecidos  na  referida  lei.  Sobre  os  requisitos
estabelecidos  no  EMEMG  acerca  da  referida  espécie  de
promoção,  leia  as  assertivas  abaixo  e  ao  final  marque  a
alternativa CORRETA em relação ao que se pede: 
I  -  Deve  o  militar  contar  com,  pelo  menos,  um  ano  de
exercício na graduação e vinte anos de efetivo serviço na
instituição militar estadual, vedada a contagem de qualquer
tempo fictício não previsto no EMEMG. 
II  -  O militar  punido em decorrência  de sua submissão a
processo  administrativo  disciplinar  de  natureza
demissionária pela prática de ato que afete a honra pessoal
ou  o  decoro  da  classe  será  considerado,  para  fins  da
promoção, possuidor do requisito de idoneidade moral dois
anos após o término do cumprimento da sanção disciplinar. 
III  - Não preencherá o requisito comportamento disciplinar
para  satisfatório  para  os  fins  da  promoção  o  militar
classificado no conceito “C” ou “B”, com pontuação igual ou
superior a vinte e cinco pontos negativos. 
IV  -  Não  será  promovido  o  militar  que  estiver  preso  à
disposição da justiça ou sendo processado por crime doloso
previsto  em  lei  que  comine  pena  máxima  de  reclusão
superior  a  dois  anos,  desconsideradas  as  situações  de
aumento ou diminuição de pena. 
A. ( ) Apenas as assertivas II e III são falsas. 
B. ( ) Apenas as assertivas I, II e IV são verdadeiras. 
C. ( ) Apenas uma assertiva é falsa. 
D. ( ) Todas as assertivas são verdadeiras

I – a assertiva é verdadeira, por estar em total consonância com o art.
220, inc. I e II, da Lei Estadual n. 5.301/1969 (EMEMG);
II – a assertiva é verdadeira, pois trata-se de transcrição do §2º, do art.
186 do EMEMG, o qual especifica o requisito de promoção contido no
inc. I do mesmo artigo;
III – a assertiva é falsa, por contrariar o §6º, do art. 186 do EMEMG, que
especifica o requisito previsto no inc. IV do mesmo artigo. Enquanto a
mencionada Lei Estadual exige que, para fins de adquirir o requisito de
“comportamento  disciplinar  satisfatório”,  seja  necessário  estar  no
conceito  disciplinar  com pontuação  “igual  ou  inferior a  vinte  e  cinco
pontos negativos”, a assertiva III considerou como necessário o conceito
disciplinar  com pontuação  “igual  ou  superior a  vinte  e  cinco  pontos
negativos”, sendo, dessa forma, uma afirmação falsa. 
IV – a assertiva é  verdadeira, pois trata-se de transcrição do art. 203,
inc. IX, alínea “a”, do EMEMG. 
Os requisitos do art. 186 e os impedimentos do art. 203 são aplicáveis à
espécie de promoção tratada na questão 13, conforme previsto nos inc.
III e IV, do art. 220, do EMEMG.
Dessa  forma  a  única  assertiva  falsa  é  a  III,  sendo  correto afirmar,
portanto que:
B. ( ) Apenas as assertivas I, II e IV são verdadeiras. 
C. ( ) Apenas uma assertiva é falsa. 
Por  possuir  duas  respostas  corretas,  a  questão  13  deve  ser
anulada.
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14ª  QUESTÃO  –  Nos  termos  da  Lei  n.  9.099/1995,  que
dispõe  sobre  os  Juizados  Especiais  Cíveis  e  Criminais,
marque a alternativa CORRETA: 
A. ( ) Havendo queixa-crime, representação ou tratando-se
de crime de ação penal  pública condicionada,  não sendo
caso de arquivamento, o Ministério Público poderá propor a
aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multas, a
ser especificada na proposta. 
B. ( ) Ao autor do fato que, após a lavratura do termo, for
imediatamente  encaminhado  ao  juizado  ou  assumir  o
compromisso de a ele comparecer, não se imporá prisão em
flagrante,  nem  se  exigirá  fiança.  Em  caso  de  violência
doméstica,  o  juiz  poderá  determinar,  como  medida  de
cautela,  seu  afastamento  do  lar,  domicílio  ou  local  de
convivência com a vítima. 
C. ( ) Exclusivamente no caso de ação penal de iniciativa
privada, o acordo homologado acarreta a renúncia ao direito
de queixa ou representação. 
D. ( ) Aplicada pelo Ministério Público a pena restritiva de
direitos, o benefício não poderá ser novamente concedido
pelo prazo de cinco anos.

RECURSOS
INDEFERIDOS

Os candidatos solicitam anulação da questão alegando, em síntese, que
ela  não  apresenta  alternativa  correta.  Menciona  que  a  opção  B,
considera a correta, na segunda parte, foi revogada, e portanto, referida
assertiva também seria incorreta.
Não  obstante  a  alegação  do  candidato,  razão  não  lhe  assiste.  A
alternativa B, considerada a correta,  apresenta texto literal  do art.  69,
parágrafo  único da Lei  nº  9099/95.  Nesse sentido,  considerado como
regra geral, referido texto normativo deve ser entendido como correto e,
portanto, atende o enunciado da questão.

15ª QUESTÃO – De acordo com a Lei n. 9.455/1997, “Lei de
Tortura”,  marque  a  alternativa  INCORRETA  acerca  dos
elementos essenciais para que ocorra o crime de tortura na
modalidade de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter
preventivo: 
A. ( ) A vítima deve estar sob a guarda, poder ou autoridade
do  autor.  B.  (  )  A  vítima  deve  ser  submetida  a  intenso

RECURSO
INDEFERIDO

O candidato solicita anulação da questão alegando, em síntese, que ela
apresenta  duas  assertivas  incorretas,  quais  seja,  alternativas  C  e  D.
Dessa  forma,  solicita  que  a  questão  seja  anulada,  por  possuir  duas
respostas para o enunciado.
A  argumentação  do  recorrente  não  encontra  fundamento  para  ser
considerada  correta.  A  alternativa  C,  considerada  a  correta  para  o
enunciado  (marcar  a  incorreta),  realmente  apresenta  um erro,  pois  é
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sofrimento físico ou mental. 
C. ( ) Deve haver o emprego de violência ou ameaça. 
D. ( ) O crime não exige que o autor seja agente público.

necessário  haver  violência  ou  grave  ameaça para  a  configuração  do
crime. Em relação a alternativa D, ela está correta. A norma estabelece
que haverá aumento de pena se o crime for cometido por agente público.
Com efeito, o sujeito ativo não tem que ser exclusivamente um agente
público  (ocorrerá  aumento  de  pena  se  for  agente  público).  Nesse
sentido, a argumentação do recorrente não deve ser acatada.

19ª QUESTÃO – Nos exatos termos da Lei n. 13.869/2019,
que  dispõe  sobre  os  crimes  de  Abuso  de  Autoridade,
marque  a  alternativa  CORRETA,  que  estabelece  um dos
efeitos da condenação: 
A. ( ) Tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado
pelo crime, devendo o juiz,  de ofício,  fixar na sentença o
valor  corrigido  para  reparação  dos  danos  causados  pela
infração, considerando os prejuízos por ele sofridos. 
B. (  ) Perda do cargo, do mandato ou da função pública,
condicionado  à  ocorrência  de  reincidência  em  crime  de
abuso de autoridade e não será automático,  devendo ser
declarado motivadamente na sentença. 
C. (  )  Inabilitação para o exercício de cargo,  mandato ou
função pública, pelo período definido na sentença penal. 
D. ( ) A inabilitação para o exercício do mandato é de efeito
automático da sentença.

RECURSO
INDEFERIDO

O candidato solicita anulação da questão alegando, em síntese, que ela
não apresenta alternativa correta e, portanto, nenhuma delas é capaz de
responder corretamente o enunciado.
A argumentação do recorrente não deve ser acatada, tendo em vista que
a alternativa B responde corretamente ao enunciado da questão. Ela 
está correta, pois possui texto do art. 4º, incido III e do parágrafo único 
da Lei 13.869/19.

20ª QUESTÃO – De acordo com as Instruções Conjuntas de
Corregedorias n. 01/2014 e n. 02/2014 marque a alternativa
CORRETA: 
A.  (  )  Por  uma única  conduta  ilícita,  o  militar  poderá  ser
responsabilizado  na  esfera  penal  militar,  cível  e

QUESTÃO
ANULADA

Os candidatos solicitam anulação da questão alegando, em síntese, que
ela possui duas alternativas corretas. Argumenta que a questão 20, além
da alternativa D, considerada correta, apresenta também a assertiva B
como correta, pois os termos “fato” (alternativa) e “conduta” (Instrução)
possuem o mesmo significado.
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administrativa  disciplinar,  sem  que  uma  interfira  noutra,
salvo quando na penal decidir-se por não haver prova da
existência do fato ou pela negativa de autoria ou por falta de
prova. 
B. ( ) Configura o bis in idem, repetição, os seguintes fatos:
aplicar mais de uma sanção em face de um mesmo fato;
aplicar  mais  de  uma  sanção  disciplinar  pela  prática
simultânea  ou  conexão  de  duas  ou  mais  transgressões,
apuradas em um mesmo processo ou não. 
C.  (  )  Sobre  o  instituto  do  comparecimento  espontâneo,
podemos afirmar: será formalizado nos autos do IPM, não
podendo, contudo, haver o comparecimento espontâneo no
APF; ilidirá a confecção do APF quando a autoridade tomar
conhecimento,  pelo  próprio  militar  que  se  apresenta,  da
ocorrência  do  ilícito  penal  por  ele  praticado,  e  até  então
desconhecido.  Se  o  IPM  já  estiver  sido  encerrado  e
encaminhado à  Justiça  Militar,  o  referido  termo não  mais
será lavrado. 
D.  (  )  Havendo estado  de  flagrância,  no  caso  de autoria
colateral  certa,  haverá  a  prisão em flagrante  do autor  da
infração penal militar pelo crime consumado. Já na autoria
colateral incerta haverá a prisão em flagrante dos autores
por  crime  tentado.  Agora,  havendo  autoria  desconhecida,
não haverá prisão em flagrante.

O candidato argumenta que a alternativa B é correta, pois o termo “fato”,
constante na assertiva, possui o mesmo significado que “conduta”, termo
utilizado  pela  Instrução  Conjunta  de  Corregedorias  nº  01/2014.  Com
efeito, a alegação do candidato merece ser acatada, pois a forma como
a assertiva foi descrita, ao comparar com o texto da ICCPMBM nº 01, dá
a entender que o sentido dessas expressões dizem respeito a mesma
coisa. Nesse sentido, a questão apresenta duas alternativas que podem
ser consideradas verdadeiras, portanto deve ser anulada.

22ª QUESTÃO – Sargento Pincel, empenhado em operação
de trânsito, aborda um indivíduo conduzindo o carro sem o
licenciamento  atualizado  e  sem  possuir  carteira  de
habilitação para a categoria. Ao perceber que estava prestes

QUESTÃO
ANULADA

Os candidatos solicitam anulação da questão alegando, em síntese, que
o conteúdo da questão abrangeu assunto não exposto no programa de
matérias do edital regulador.
No  Edital  regulador  do  certame  o  assunto  abordado  foi  listado  da
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a ter seu veículo apreendido, o sujeito diz a Pincel que o
conhece,  sendo  trabalhador,  empregado  da  oficina  onde
Pincel faz o alinhamento de seu carro particular. Verificando
então  que  o  cidadão  é  “gente  boa”,  Sgt  Pincel  o  manda
embora  sem tomar  qualquer  providência.  Considerando o
caso  descrito,  de  acordo  com  o  Código  Penal  Militar,
assinale a alternativa CORRETA: 
A.  (  )  Sgt  Pincel  agiu  de  acordo  com  a  lei,  pois  a
discricionariedade é um princípio da atividade policial. 
B. ( ) Sgt Pincel cometeu o crime de prevaricação por deixar
de tomar as providências em desfavor do cidadão. 
C.  (  )  Sgt  Pincel  cometeu  o  crime  de  condescendência
criminosa,  por  não  tomar  providências  em  relação  ao
infrator. 
D. ( ) Sgt Pincel cometeu o crime de concussão, uma vez
que estava “escolhendo” qual condutor seria penalizado.

seguinte forma: item “1.3 Decreto-Lei nº 1.001, de 21/10/1969 - Código
Penal  Militar:  Parte  Geral:  Livro  Único:  Título  I:  Da  Aplicação Da Lei
Penal Militar: Arts. 1º ao 9º, 12 e 24; [...]; Título VII: Dos Crimes Contra a
Administração  Militar:  Capítulo  I:  Do  Desacato  e  da  Desobediência,
Capítulo II: Do Peculato, Capítulo III: Da Concussão, Excesso de Exação
e Desvio, Capítulo IV: Da Corrupção e Capítulo VI: Dos Crimes contra o
Dever Funcional. Isto posto, razão assiste ao candidato, uma vez que a
questão tratou do Arts. 319 e 322 do CPM, que acabou por não entrar no
programa de matérias.

23ª QUESTÃO – Considere as afirmações a seguir: 
I - A situação de flagrante delito perdura por, no máximo, 24
horas.  II  -  As normas definidoras dos direitos e garantias
fundamentais tem aplicação imediata. 
III - O crime de desacato só se consuma quando a ofensa, o
menosprezo ou o vilipêndio tem como destinatário agente de
segurança pública. 
IV - É crime se reunir em local aberto ao público, ainda que
sem armas, sem o prévio aviso da autoridade competente.
Marque a alternativa CORRETA: 
A. ( ) Apenas as assertivas I e III são falsas. 
B. ( ) Apenas as assertivas II e IV são falsas. 

Os  candidatos  solicitam  modificação  do  gabarito  da  questão  23,
passando  de  alternativa  “C”  para  “A”,  sob  o  argumento  de  que  a
assertivas as assertivas II e IV são verdadeiras. 
Não há razões para anulação da questão, considerando a alternativa “C”
(apenas a assertiva II é verdadeira) está correta e não possui vícios que
possam gerar eventual nulidade.
Para  confirmar  a  veracidade  da  alternativa  “C”,  é  necessário  fazer  a
análise de cada uma das quatro assertivas da questão:
- Assertiva I: é falsa, considerando que nem o art. 5º da CRFB, nem o
Código  de  Processo  Penal  (CPP),  especialmente  em  seu  art.  302,
estabelecem prazo de duração da situação de flagrante delito;
- Assertiva II: é verdadeira,  por ser transcrição do §1º, do art. 5, da
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C. ( ) Apenas a assertiva II é verdadeira. 
D. ( ) Apenas a assertiva I é falsa.

RECURSOS
INDEFERIDOS

CRFB;
- Assertiva III:  é  falsa,  considerando que  o art.  art.  331,  do Código
Penal, ao descrever o crime de desacato, traz como sujeito passivo o
“funcionário  público  no  exercício  da  função  ou  em  razão  dela”,  não
somente o agente de segurança pública, como prevê a assertiva;
- Assertiva IV: é falsa,  considerando que a CRFB, ao estabelecer  o
direito fundamental  da livre reunião,  “independente de autorização”
em seu art. 5º, inc. XVI, exigiu o prévio aviso à autoridade competente
apenas para fins de preparação das autoridades e órgãos públicos, no
sentido  de  não  permitir  que  reunião  anteriormente  convocada para  o
mesmo  local  seja  frustrada,  bem  como  para  adoção  de  medidas
administrativa necessárias a assegurar a sua livre e segura ocorrência,
de  modo  que  atenda  aos  demais  requisitos  constitucionais  (caráter
pacífico e sem uso de armas).
A  assertiva  IV  merece  análise  mais  aprofundada,  por  ser  a  única
contestada pelo recorrente. O Recurso Extraordinário (RE) n. 806339,
com repercussão geral reconhecida pelo STF, que avalia o alcance do
art.  5º,  XVI,  da  CRFB,  notadamente  da  exigência  de  aviso  prévio  à
autoridade competente como pressuposto para o legítimo exercício da
liberdade de reunião. Embora não tenha ocorrido, ainda, o julgamento do
RE,  previsto  para  05/11/2020,  nota-se  que  não  existe  qualquer
questionamento sobre a caracterização ou não de crime, pela falta de
aviso prévio  acerca da realização de reunião,  destinado à autoridade
competente, tendo como objeto, o acórdão do TRF-5, segundo o qual o
direito de reunião não é absoluto, sendo necessário o aviso prévio para
que  as  autoridades  avaliam  se  o  exercício  da  locomoção  será
comprometido.
Dessa  forma,  a  assertiva  IV  apresenta-se  como  falsa,  por  não  se
caracterizar como crime a simples conduta de “reunir em local aberto ao
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público,  ainda  que  sem  armas,  sem  o  prévio  aviso  da  autoridade
competente”. 

28ª QUESTÃO – Sobre o instrumento jurídico do Habeas
Corpus,  de  acordo  com o  Código  de  Processo  Penal,  é
CORRETO afirmar: 
A.  (  )  Deverá  ser  assinado  por  advogado  legalmente
constituído, representando o interesse do preso, sob pena
de invalidade. 
B. ( ) Presta-se a liberar o preso preventivamente, mas não
se  presta  a  evitar  a  prisão  de  cidadão  investigado  em
inquérito. 
C.  (  )  Sua impetração  prescinde  defesa  técnica,  ou seja,
dispensa  advogado,  mas deverá  ser  protocolado no juízo
competente por pessoa com formação superior, ainda que o
paciente não seja, sequer, alfabetizado. 
D. ( ) Não exige forma complexa, devendo constar o nome
de quem sofre a coação e de quem é o responsável pela
violência, a declaração do constrangimento e/ou as razões
do seu temor e assinatura do próprio cidadão. QUESTÃO

ANULADA

Os candidatos solicitam anulação da questão alegando, em síntese, que
a  alternativa  “D”,  considerada  como  correta  pelo  gabarito,  está,  na
verdade incorreta, ao afirmar que o habeas corpus, para ser impetrado,
exige assinatura do “próprio cidadão”. 
É necessário analisar os dispositivos legais que tratam do habeas corpus
e,  em  seguida,  compará-los  com  a  afirmativa  disposta  na  questão
combatida. Dispõe o art. 654 do CPP que:
Art. 654.  O habeas corpus poderá [...] Ministério Público.
§ 1º  A petição de habeas corpus conterá:
a) o nome da pessoa [...] violência, coação ou ameaça;
b) a declaração [...] que funda o seu temor;
c) a assinatura do impetrante [...].
§ 2º  Os juízes e os tribunais têm competência para expedir  de ofício
ordem de habeas corpus, [...].
Como se vê, a alternativa “D” trata dos requisitos mínimos de validade do
habeas corpus, dispostos no §1º do art. 654 do CPP. 
Porém,  a  parte  final  da  alternativa  “D”  ao  tratar  da  exigência  da
“assinatura  do  próprio  cidadão”  (g.n.),  não  especificou  sobre  qual
cidadão  está se referindo (o impetrante ou o beneficiário do remédio
constitucional).  Ao  deixar  de  especificar  esta  parte,  tendo  trocado  a
palavra “impetrante” disposta na alínea “c” do §1º, do art. 654 do CPP,
pela  palavra  “cidadão”,  a  alternativa modificou o  conteúdo da norma,
gerando  dúvidas  por  parte  dos  candidatos,  que  poderiam  facilmente
entender que o termo “cidadão” refere-se à pessoa que sofre ou está
ameaçada  de  sofrer  violência  ou  coação.  Essa  interpretação  para  a
palavra “cidadão” torna a alternativa “D” incorreta.
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33ª QUESTÃO – Com relação a Instrução 3.03.22/2017-CG,
que  trata  sobre  os  Procedimentos  básicos  de
estacionamento  e  posicionamento  de  viaturas  e  da
guarnição policial militar, marque "V" para a (s) assertiva (s)
verdadeira (s) e "F" para a (s) falsa (s) e, ao final, responda
o que se pede. 
(  )  Nas  Ações  Policiais  Rotineiras  e  Operações  Policiais
Preventivas,  preferencialmente,  a viatura será posicionada
entre  45º  e  90º  em  relação  à  guia  da  calçada  ou  do
acostamento,  com  a  frente  voltada  para  o  sentido  de
circulação da via. 
(  )  No  Atendimento  de  Ocorrências  e  Operações  PM de
Resposta,  as  viaturas  deverão  ser  posicionadas  em
observância aos aspectos de segurança da equipe policial
militar, devendo-se postar sempre de maneira ostensiva. 
(  )  No  emprego em Policiamento  Especial  de  Eventos,  a
viatura será posicionada nas principais vias de acesso ao
local de evento e com os dispositivos luminosos ligados. 
(  )  Com  relação  ao  estacionamento  no  interior  de
aquartelamentos,  deve-se  priorizar  o  estacionamento  de
veículos oficiais em detrimento de veículos particulares. 
(  )  O posicionamento da viatura não deverá atrapalhar ou
contribuir para congestionar a fluidez do trânsito. 
Marque a alternativa que contém a sequência de respostas
CORRETA, na ordem de cima para baixo: 
A. ( ) V, V, F, F, V. 
B. ( ) F, V, F, F, V. 
C. ( ) V, F, V, V, F. 
D. ( ) V, F, V, V, V.

RECURSO
INDEFERIDO

A recorrente solicita anulação da questão alegando, em síntese, que a
quinta assertiva pode ser considerada como verdadeira, ou como falsa,
dependendo da situação fática a ser analisada.
Não há razões para anulação da questão, considerando a alternativa “D”
(V,  F,  V,  V,  V)  está  correta  e  não  possui  vícios  que  possam  gerar
eventual nulidade.
A quinta  afirmativa  da questão,  possui  orientação geral prevista  na
Instrução, sendo o item 5.1.11: “O posicionamento da viatura não deverá
atrapalhar ou contribuir para congestionar a fluidez do trânsito.”
Os itens da Instrução apontados pela recorrente como exceção à regra
geral disposta no item 5.1.11,  não trazem autorização expressa para
posicionamento  de  viaturas  de  forma  a  atrapalhar  ou  congestionar  a
fluidez do trânsito. Muito pelo contrário, em geral, os itens indicados pela
recorrente,  ao  disciplinar  o  posicionamento  da  viatura  em  situações
específicas, insistem em afirmar que não se deve obstruir as referidas
áreas de circulação, exceto quando necessário ou conveniente fazê-lo
(item 5.1.10), recomendando evitar prejuízos à fluidez do trânsito (item
5.2.1).
Dessa forma, eventuais exceções, aplicadas a situações específicas da
atividade policial militar, não constituem motivos para tornar incorreta a
regra geral, trazida na quinta assertiva da questão 33, principalmente por
se tratar de transcrição literal da norma (item 5.1.11).
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37ª  QUESTÃO  –  Com  relação  ao  Memorando  n.
10.463.2/2019  -  EMPM,  que  trata  sobre  o  exercício  por
policiais  militares  de  atividades  laborativas  estranhas  à
carreira  militar,  marque  "V"  para  a  (s)  assertiva  (s)
verdadeira (s) e "F" para a (s) falsa (s) e, ao final, responda
o que se pede. 
(  )  Os  militares  integrantes  da  PMMG  estão  sujeitos  a
regime  jurídico  próprio  que,  entre  outras  peculiaridades,
consagra  o  regime  de  trabalho  em  tempo  integral  e  o
exercício da atividade funcional sob dedicação exclusiva. 
( ) Não são claras as consequências negativas para a saúde
do  policial  militar  oriundas  do  exercício  cumulativo  das
atividades  exercidas  na  PMMG  com  as  atividades
profissionais  privadas,  mas  preventivamente  a  Instituição
veda  o  “bico”  para  preservar  o  militar.  (  )  Os  militares
estaduais  em  situação  de  atividade  estão  sujeitos  à
disponibilidade para o serviço público, a qualquer hora do
dia  ou  da  noite,  como  também estão  impossibilitados  de
exercer outra atividade remunerada em entidade pública ou
privada,  ressalvados,  no  meio  civil,  o  exercício  do
magistério. 
( ) O envolvimento de policiais militares com a atividade de
segurança privada apesar das implicações éticas, privilegia
a proteção da sociedade, somado ao contato comunitário. 
( ) A vedação do exercício de outras atividades remuneradas
(bico)  objetiva  possibilitar  a  recomposição  orgânica  do
militar,  de  sorte  a  possibilitar  o  descanso  necessário  à
eficiente  realização  de  suas  atividades  laborativas  e,  por
consequência,  assegurar  a  qualidade  na  prestação  dos

RECURSO
INDEFERIDO

A candidata solicita anulação da questão alegando, em síntese, que a
questão  está  incorreta,  pois  ao  militar  é  permitido  não  somente  o
magistério, como também o exercício de atividades técnico-profissionais,
bem como os casos de acumulação remunerada de cargos, empregos e
funções públicas, previstos na Constituição Federal de 88, em seu artigo
37,  XVI.  O gabarito  oficial  apresentou a alternativa “A”  como correta,
contudo,  a  questão  não  tem  resposta  correta  entre  as  alternativas
apresentadas.
Memorando n, 10.463.2/2019 – EMPM.
A  terceira  alternativa  da  questão  37  diz:  “Os  militares  estaduais  em
situação  de  atividade  estão  sujeitos  à  disponibilidade  para  o  serviço
público,  a  qualquer  hora  do  dia  ou  da  noite,  como  também  estão
impossibilitados  de  exercer  outra  atividade  remunerada  em  entidade
pública ou privada, ressalvados, no meio civil, o exercício do magistério.”
A  alternativa  está  correta,  o  examinador  não afirmou que  somente  o
exercício do magistério é permitido, ele apenas citou uma das situações,
em  que  é  permitido  ao  policial  militar,  exercer  outra  atividade
remunerada em entidade pública ou privada.

Documento assinado. Verifique a autenticidade em: https://intranet.policiamilitar.mg.gov.br/lite/assinador/web/validar?id=7B09314254D9



serviços de polícia  ostensiva e de preservação da ordem
pública.
Marque a alternativa que contém a sequência de respostas
CORRETA, na ordem de cima para baixo: 
A. ( ) V, F, V, F, V. 
B. ( ) F, V, F, V, F. 
C. ( ) F, V, F, F, V. 
D. ( ) V, F, V, V, F.

Belo Horizonte, 16 de outubro de 2020.

IVANA FERREIRA QUINTÃO, TENENTE-CORONEL PM
CHEFE DO CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO
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