
LEGISLAÇÃO INSTITUCIONAL 

Elisandro Machado 

QUESTÕES LEI 10.990/97 

1. CBA 2006 - A autoridade suprema a 

que está sujeita a Brigada Militar, conforme o 

Art. 2°. da Lei Complementar n°. 10.990/97: 

a) O Comandante Geral da Brigada Militar; 

b) O Governador do Estado; 

c) O Secretário da Justiça e da Segurança; 

d) O Subcomandante no impedimento do 

Comandante Geral da Brigada Militar; 

e) O Vice-Governador do Estado. 

 

2. CBA 2006 – Com base nas 

alternativas abaixo marque a opção que 

responde corretamente a questão: 

I – O posto é o grau hierárquico do oficial, 

conferido pelo Governador do Estado e a 

graduação é o grau hierárquico da praça, 

conferido pelo Secretário da Justiça e da 

Segurança; 

II – O sentimento do dever, a dignidade militar, 

o brio e o decoro da classe impõe, a cada 

integrante da corporação, conduta moral e 

profissional irrepreensíveis com a observância 

de todos os preceitos da ética do servidor militar; 

III – Segundo o Estatuto da Brigada Militar, o 

espírito de corpo e o orgulho do servidor militar 

pela organização onde serve são manifestações 

essenciais do valor policial militar; 

 

a) Somente a alternativa I é incorreta; 

b) Somente a alternativa II é correta; 

c) Somente a alternativa III é incorreta; 

d) Somente as alternativas I e III são corretas; 

e) Somente as alternativas I e II são incorretas.  

 

3. CBA 2006 – De acordo com o Estatuto 

da Brigada Militar (Lei Complementar 

10.990/97) podemos dizer que:  

I – no que tange à violação das obrigações e dos 

deveres policiais militares podemos dizer que a 

responsabilização disciplinar depende da 

responsabilização nas esferas penal e civil; 

II – ao servidor militar da ativa é vedado 

participar da gerência ou administração de 

empresa privada, de sociedade civil ou exercer 

comércio, exceto na qualidade de acionista, 

quotista ou comanditário; 

III – a função policial militar é o exercício das 

obrigações inerentes ao cargo Policial Militar; 

IV – o servidor militar, enquanto em efetivo 

serviço, não poderá estar filiado a partido 

político; 

V – As substituições temporárias, respeitado 

apenas o princípio da antiguidade, somente 

poderão ocorrer, respectivamente, entre funções 

atribuídas a servidores de nível superior ou 

funções atribuídas a servidores de nível médio. 

 

a) somente as alternativas I, II e III estão 

corretas; 

b) somente as alternativas II, III e V são corretas; 

c) somente as alternativas III, IV e V são 

corretas; 

d) somente as alternativas I, II e IV são 

incorretas; 

e) somente as alternativas I e a V são incorretas. 

 

4. CSPM 2006 – Se o servidor militar da 

ativa for julgado incapaz definitivamente em 

consequência de ferimento sofrido em ação 

policial ou enfermidade contraída nessas 

circunstâncias ou que nela tenha causa 

eficiente, bem como em decorrência de 

agressão sofrida e não provocada pelo serviço 

militar, no exercício de suas atribuições. 

a) será promovido extraordinariamente, nos 

termos definidos em lei específica, antes de ser 

reformado. 

b) será promovido com remuneração 

correspondente ao grau hierárquico 

imediatamente inferior ao que possuir na ativa. 

c) será promovido com remuneração 

proporcional ao tempo de serviço, mesmo sem 

estabilidade assegurada.  

d) terá designado juridicamente um curador que 

o guarde e cuide, dispensando tratamento 

humano e condigno, com complemento de 30%. 

e) terá designado judicialmente um advogado 

para obter pagamento integral da remuneração 

aos beneficiários, diariamente.  

5. CBA 2008 – Conforme a Lei 

Complementar 10.990/97 (Estatuto dos 

Servidores Militares da Brigada Militar) são 

manifestações essenciais do valor policial 

militar, dentre outros: 

I – A fé na elevada missão da Brigada Militar; 

II – Respeitar a dignidade da pessoa humana; 

III – O aprimoramento técnico profissional; 



IV – Acatar as autoridades civis. 

a) Somente a afirmação I está correta; 

b) As afirmações I e III estão corretas; 

c) As afirmações II e III estão corretas; 

d) Somente a afirmação II está correta; 

e) As afirmações III e IV estão corretas. 

 

6. CBA 2008 - Os círculos hierárquicos 

serão disciplinados, na forma regulamentar, 

conforme a Lei 10.990/97 (Estatuto dos 

Servidores Militares da Brigada Militar), em: 

 

a) Círculo de Oficiais Superiores e Círculo de 

Oficiais Intermediários; 

b) Círculo de Oficiais e Círculo de Praças; 

c) Círculo de Oficiais e Círculo de Graduados; 

d) Círculo de Graduados e Círculo de Praças; 

e) Círculo de Oficiais Superiores e Círculo de 

Oficiais Subalternos.  

 

7. CBA 2008 – Conforme a Lei 

Complementar 10.990/97 (Estatuto dos 

Servidores Militares da Brigada Militar), são 

requisitos para ingresso na Brigada Militar, 

dentre outros: 

I – Possuir ilibada conduta pública e privada; 

II – Estar quite com as obrigações eleitorais e 

militares; 

III – Ser solteiro e maior de 21 (vinte e um) anos 

de idade; 

IV – Ter nível superior de ensino com tal 

estabelecimento reconhecido pelo Ministério da 

Educação e Cultura (MEC) 

 

a) Somente a afirmação I está correta; 

b) Somente a afirmação II está correta; 

c) Somente a afirmação IV está correta; 

d) As afirmações I, II, II estão corretas; 

e) As afirmações I e II estão corretas.  

 

8. Os dois princípios basilares, 

constitucionalmente estabelecidos, nos quais 

está sustentada toda a organização Policial 

Militar são: 

a) a patente e a justiça; 

b) a justiça e a disciplina; 

c) a hierarquia e a patente; 

d) a disciplina e a hierarquia; 

e) a hierarquia e a justiça. 

 

9. São considerados Servidores 

Militares da Ativa: 

a) os servidores militares de carreira; 

b) os servidores militares temporários; 

c) os componentes da reserva remunerada, 

quando convocados;  

d) os alunos dos órgãos de formação de servidor 

militar da ativa; 

e) todas as alternativas estão corretas. 

 

10. O exame psicológico na BM poderá 

ser exigido nas seguintes condições 

a) Por decisão do Comandante Geral, quando 

julgar conveniente; 

b) Para ascensão funcional na carreira; 

c) Exclusivamente para ingresso na BM; 

d) Exclusivamente para ingresso no Quadro de 

Nível Superior; 

e) Exclusivamente para ingresso no Quadro de 

Nível Médio. 

 

11. CTSP 2013 QPM-2 - Segundo rege o 

Estatuto dos Militares Estaduais (Lei 

10.990/97), os servidores militares 

encontram-se em uma das seguintes 

situações: 

a) Na ativa, na reserva remunerada e 

reformados; 

b) Na ativa, na reserva remunerada e na 

reserva não remunerada; 

c) Na ativa, na reserva não remunerada e 

reformados; 

d) Na ativa e na inatividade; 

e) Na ativa e na indisponibilidade. 

 

12. CTSP 2013 QPM-2 - Conforme 

preconiza o Estatuto dos Militares Estaduais 

(Lei 10.990/97), considere as assertivas 

abaixo: 

I – a precedência entre servidores militares da 

ativa, no mesmo grau hierárquico, é assegurada 

pela antiguidade no posto ou na graduação, sem 

exceção; 

II – Os graus hierárquicos de Subtenente, 3° 

Sargento e Cabo, em extinção, frequentam os 

dois primeiros o Círculo de Sargentos, e o 

último, o Círculo de soldados; 

III – A antiguidade em cada posto é contada a 

partir da data da publicação do ato da respectiva 



promoção, salvo em casos de promoção por ato 

de bravura; 

IV – Em caso de igualdade de posto, os Oficiais 

que possuírem o Curso de Formação de Oficiais 

terão precedência sobre os demais.  

 

a) Somente a assertiva II está correta; 

b) Somente a assertiva III está correta; 

c) Somente a assertiva IV está correta; 

d) As assertivas III e IV estão corretas; 

e) Todas as assertivas estão corretas. 

 

 

13. CTSP 2013 QPM-2 - Tendo por base 

a Lei Complementar 10.990, de 18 de agosto 

de 1997. Assinale “V” quando a assertiva for 

considerada verdadeira e “F” quando 

considerada falsa. (QUESTÃO 

DESATUALIZADA) 

 

(    ) O servidor militar designado, por período 

igual ou superior a 10 (dez) dias, para exercer 

função de posto ou graduação superior a sua terá 

direito ao vencimento e vantagens 

correspondentes àquele posto ou graduação, a 

contar do dia em que houver assumido tal 

função; 

(     ) O direito do servidor militar de recorrer na 

esfera administrativa prescreverá em dez dias 

úteis, a contar do recebimento da comunicação 

oficial, quanto a ato que decorra da 

decomposição do Quadro de Acesso e em 

noventa dias corridos, nos demais casos; 

(       ) A decisão sobre qualquer recurso será dada 

no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, exceto 

em matéria disciplinar, cujo prazo será de 5 

(cinco) dias.  

(     ) A concessão de férias não é prejudicada 

pelo gozo anterior de licença para tratamento de 

saúde, por punição anterior decorrente de 

transgressão disciplinar, pelo estado de guerra ou 

para que sejam cumpridos atos de serviço, bem 

como não anula o direito àquelas licenças; 

(    ) O afastamento do serviço por motivo de 

núpcias, por até 08 (oito) dias consecutivos, será 

concedido, se solicitado por antecipação à data 

do evento. Pelo nascimento ou adoção de filho, 

o servidor militar terá direito à licença 

paternidade de 15 (quinze) dias consecutivos. 

 

A ordem correta de preenchimento dos 

parênteses, de cima para baixo, é: 

 

a) F-V-V-F-V 

b) V-F-F-V-V 

c) F-V-F-V-F 

d) V-F-V-F-V 

e) F-F-V-V-F 

 

14. CTSP 2013 QPM-2 - Considere as 

seguintes assertivas: 

 

A. É considerado ausente o servidor militar 

que, por mais de vinte e quatro horas 

consecutivas deixar de comparecer à sua 

Organização Policial Militar, sem comunicar 

qualquer motivo de impedimento; 

B. É considerado desaparecido o servidor 

militar da ativa que, no desempenho de qualquer 

serviço, em viagem, em operações policiais-

militares ou em caso de calamidade pública, 

tiver paradeiro ignorado por mais de três dias; 

C. O servidor militar da ativa, com 

estabilidade assegurada, que permanecer 

desaparecido por mais de vinte dias, será 

oficialmente considerado extraviado; 

D. A Praça licenciada a pedido poderá ser 

reincluída, mediante novo concurso público, 

mesmo que o licenciamento tenha ocorrido 

estando no comportamento “MAU” 

 

a) Somente a letra “b” e “c” estão corretas; 

b) Somente a letra “a” está correta; 

c) Somente a letra “c” está correta; 

d) Somente as letras “a” e “d” estão 

corretas; 

e) Somente as letras “b”, “c” e “d” estão 

corretas.  

 

15. Assinale a opção correta: 

O licenciamento “ex-offício” se dará: 

 

a) Somente por conclusão de tempo de 

serviço e por conveniência do serviço; 

b) Somente por conclusão de tempo de 

serviço, por conveniência do serviço e a bem da 

disciplina; 

c) Somente por conclusão de tempo de 

serviço e a bem da disciplina; 



d) Somente a bem da disciplina e por 

conveniência do serviço; 

e) Somente a bem da disciplina.  

 

16. CTSP 2010 - São requisitos para 

ingresso na Brigada Militar os abaixo citados, 

EXCETO: 

 

a) Possuir ilibada conduta pública e 

privada; 

b) Estar quite com as obrigações eleitorais 

e militares; 

c) Ser brasileiro nato; 

d) Não ter sido isentado do serviço militar 

por incapacidade física definitiva; 

e) Não ter sofrido condenação criminal 

com pena privativa de liberdade ou qualquer 

condenação incompatível com a função policial 

militar. 

 

17. CTSP 2010 - Considere as seguintes 

afirmações sobre os princípios da hierarquia 

e disciplina, base institucional da Brigada 

Militar: 

 

I – A hierarquia militar é a rigorosa observância 

e o acatamento integral das leis, regulamentos, 

normas e disposições que fundamentam o 

organismo policial-militar e coordenam o seu 

funcionamento regular e harmônico, traduzindo-

se pelo cumprimento do dever por parte de todos 

e de cada um dos seus componentes; 

II – A hierarquia militar é a ordenação da 

autoridade em níveis diferentes, dentro da 

mesma estrutura da corporação, sendo que a 

ordenação se faz pela antiguidade no posto ou na 

graduação, consubstanciada no espírito de 

acatamento à sequência de autoridade; 

III – Hierarquia e disciplina são a base 

institucional da Brigada Militar, sendo que a 

autoridade e a responsabilidade crescem com o 

grau hierárquico 

 

Quais estão corretas? 

 

a) Apenas a I 

b) Apenas a II 

c) Apenas a I e a II 

d) Apenas a II e a III 

 

 

18. SOLDADO QPM-1 2009 - Em relação 

aos servidores integrantes da Brigada Militar, 

assinale a alternativa correta. 

 

a) Acesso a cursos ou concursos que 

signifiquem ascensão funcional possui restrição 

apenas em relação à idade dos militares; 

b) A transferência voluntária para a 

inatividade remunerada será concedida aos trinta 

anos de serviço, se homem, e aos vinte e cinco 

anos, se mulher, com proventos definidos em lei; 

c) O militar não possui o direito de 

associação profissional; 

d) Haverá remuneração especial quando a 

jornada de trabalho for superior a quarenta e 

quatro horas semanais; 

e) A lei poderá criar cargos em comissão 

que poderão ser ocupados por cidadãos comuns 

para representar a Brigada Militar junto ao 

Governador do Estado.  

 

19. SOLDADO QPM-1 2009 - Assinale a 

alternativa INCORRETA: 

 

a) O espírito de corpo, o orgulho do 

servidor militar pela organização em que serve, 

é manifestação essencial do valor policial 

militar; 

b) Respeitar a dignidade da pessoa humana 

é um preceito da ética do servidor militar; 

c) O rigoroso cumprimento das obrigações 

e das ordens é dever dos policiais militares; 

d) Ser justo e parcial no julgamento dos 

atos e na apreciação do mérito dos subordinados 

é dever ético do militar, desde que isso não lhe 

prejudique; 

e) O policial militar deve proceder de 

maneira ilibada na vida pública e na particular. 

 

20. SOLDADO QPM-1 2012 - Segundo a 

Lei. n°. 10990/97, que dispõe sobre o Estatuto 

dos Militares Estaduais, são requisitos para 

ingresso na Brigada Militar, exceto: 

a) Possuir ilibada conduta pública e 

privada; 



b) Não estar respondendo a processo 

criminal; 

c) Ser brasileiro nato; 

d) Não ter sido isentado do serviço militar 

por incapacidade física definitiva; 

e) Estar quite com as obrigações eleitorais 

e militares.  

 

21. CTSP 2010 - Quanto às licenças 

previstas na Lei 10990/97 é correto afirmar 

que: (QUESTÃO DESATUALIZADA e 

ANULADA NO CTSP) 

 

a) As licenças previstas, entre outras, são: 

para acompanhar cônjuge, à paternidade e 

prêmio; 

b) A licença especial, quando gozada, tem 

duração de seis meses; 

c) A licença para tratar de interesses 

particulares pode ser concedida a todos os 

servidores militares; 

d) A licença para tratamento de pessoa da 

família será, independentemente do tempo de 

sua duração, concedida sem prejuízo da 

remuneração a que fizer jus; 

e) Será concedida a licença para tratamento 

de saúde própria, a pedido ou “ex ofício”, 

precedida de inspeção médica pelo 

Departamento de Saúde da Brigada Militar, sem 

prejuízo da remuneração a que fizer jus, 

independentemente do tempo de sua duração.  

 

22. De acordo com a LC 10.990/97, a 

transferência “ex ofício” para a reserva 

remunerada verificar-se-á sempre que o 

oficial atingir a seguinte idade limite: 

a) 30 anos de efetivo exercício, em qualquer 

hipótese; 

b) 59 anos, se Coronel; 

c) 65 anos; 

d) 70 anos; 

e) 60 anos. 

 

23. CSPM 2002 - Será reformado “ex ofício” 

o oficial que atingir a seguinte idade: 

a) 65 anos; 

b) 59 anos, se Coronel; 

c) 70 anos; 

d) 60 anos para o Capitão e Tenente; 

e) 64 anos para o Oficial Superior.  

 

24. CSPM 2006 - Os servidores militares da 

ativa encontram-se em uma das seguintes 

situações, exceto: 

a) Os servidores militares temporários; 

b) Os componentes da reserva remunerada, 

quando convocados; 

c) Os alunos dos órgãos de formação de 

servidores militares; 

d) Os servidores civis lotados em instituições 

militares da ativa; 

e) Os servidores militares de carreira.  

 

25. CSPM 2002 – A praça que, por ocasião do 

ingresso na Brigada Militar, tendo estudado 

somente até a segunda série do Ensino Médio, 

apresenta comprovante de escolaridade 

falsificado, no qual consta possuir Ensino 

Médio completo – comportamento 

fraudulento comprovado através do devido 

processo legal – e estando ainda no período 

inicial do serviço, além da responsabilidade 

penal, está sujeito a  

 

a) ser licenciada; 

b) ser excluída; 

c) ser demitida; 

d) responder a Conselho de Disciplina; 

e) ter sua inclusão anulada.  

 



26. CSPM 2002 - O cargo de oficial da 

Brigada Militar é de natureza vitalícia, razão 

pela qual o militar estadual somente pode 

perde-lo em decorrência de decisão do 

a) Governador do Estado; 

b) Conselho de Disciplina; 

c) Conselho de Justificação; 

d) Tribunal Militar do Estado; 

e) Tribunal de Justiça do Estado. 

 

27. CSPM 2002 - Um sargento, de folga, 

torcedor fanático do Grêmio Football Porto-

alegrense, por ocasião do jogo entre sua 

equipe e seu maior rival, o Sport Club 

Internacional, que lhe aplica uma derrota 

avassaladora em pleno Estádio Olímpico, 

pertencente a seu clube, revoltado com a 

atuação de seu time e com a alegria esfuziante 

dos torcedores adversários, passa a proferir 

ofensas contra esses, chegando a arremessar 

pedras contra o ônibus que os transportava, 

embora não os atingisse. Nessas condições, 

com relação à conduta do sargento, pode-se 

afirmar que: 

a) não é punível, em razão de tratar-se de conduta 

de caráter privado; 

b) não é punível, visto não ter ele consumado a 

agressão; 

c) se trata de violação do valor policial militar, 

relativo ao cumprimento de leis, regulamentos, 

instruções e ordens; 

d) se trata de violação de preceito da ética, 

relacionado ao rigoroso cumprimento das 

obrigações e das ordens; 

e) se trata de violação de preceito da ética, 

relativo à obrigação de proceder de maneira 

ilibada tanto na vida pública quanto na 

particular.  

28. CSPM 2002 - Consiste prerrogativa dos 

policiais militares: 

I – o uso de uniformes regulamentares, 

correspondentes ao posto ou graduação; 

II – o não confinamento em cela em caso de 

prisão; 

III – o porte de arma; 

IV – a promoção dentro da respectiva carreira. 

Quais são corretas? 

a) Apenas I; 

b) Apenas II; 

c) Apenas I e II; 

d) Apenas I, II e III; 

e) Apenas I, III e IV. 

29. CSPM 2012 – Nos termos da Lei n°. 

10.990/97, que dispõe sobre o Estatuto dos 

Servidores Militares da Brigada Militar do 

Estado do Rio Grande do Sul, assinale a 

alternativa correta: 

a) A violação das obrigações ou dos deveres 

policiais militares constituirá crime, 

contravenção ou transgressão disciplinar, 

conforme dispuserem a legislação ou 

regulamentação específicas. 

b) A responsabilidade disciplinar é subsidiária 

da responsabilidade civil e penal; 

c) Caracteriza-se como violação das obrigações 

e dos deveres do servidor militar o 

inadimplemento de obrigações pecuniárias 

assumidas na vida privada; 

d) Ao servidor militar são permitidas a 

sindicalização e a greve; 

e) O Comandante Geral da Brigada Militar 

poderá determinar aos servidores militares da 

ativa, da reserva remunerada ou reformados que, 

no interesse da salvaguarda da dignidade da sua 

dignidade, informem sobre a origem e a natureza 

de seus bens, sempre que recomendem tal 

medida.  

30 - CSPM 2012 (QUESTÃO 

DISSERTATIVA): Em relação à ética policial 

militar, regulamentada pela Lei 

Complementar n°. 10.990/97, aponte, nos 

termos do Art. 25, incisos I a XVII, pelo 

menos 10 (dez) preceitos da ética do servidor 

militar ali previstos.  

 

 



LEI 10991/97 – LEI DE ORGANIZAÇÃO 

BÁSICA DA BRIGADA MILITAR 

 

01. Segundo a Lei de Organização Básica da 

Brigada Militar, o Batalhão de Operações 

Especiais (BOE), é definido como: 

a) OPM de Apoio; 

b) OPM Especial; 

c) OPM de Choque; 

d) OPM de Operações Especializadas; 

e) OPM de Controle de Tumultos.  

 

02. CSPM - 2012 - Considere as seguintes 

afirmações: 

I- o Comandante-Geral da BM, oficial do último 

posto da carreira do Quadro de Oficiais de 

Estado Maior (QOEM), é a autoridade primeira 

da Instituição, competindo-lhe a sua 

administração, com os poderes e deveres 

inerentes à função.  

II- o Estado Maior da BM estrutura-se em chefia 

e seções.  

III- ao Conselho Superior, órgão de 

assessoramento do Comando Geral da BM, 

compete o estudo e o planejamento estratégico 

da Instituição.  

IV- o Comandante Geral da BM é indicado pelo 

Secretário de Estado responsável pelos assuntos 

de segurança pública e nomeado pelo Chefe do 

Poder Executivo Estadual.  

V- o Sub-Comandante Geral é o substituto, nos 

seus impedimentos eventuais, do Comandante 

Geral da Corporação, competindo-lhe 

igualmente as funções de assessorá-lo no 

cumprimento das atividades da BM. 

Quais estão corretas?  

a) apenas I e a IV.  

b) apenas II e a III.  

c) apenas II, III e a V.  

d) apenas I, II, IV e a V.  

e) I, II, III, IV e a V. 

 

03. CSPM - 2012 - Segundo a Lei n 10.991/97, 

compete a BM, as seguintes atribuições, 

exceto: 

a) executar, com exclusividade, ressalvada a 

competência das Forças Armadas, a polícia 

ostensiva, planejada pela autoridade policial 

militar competente, a fim de assegurar o 

cumprimento da lei, a manutenção da ordem 

pública e o exercício dos poderes constituídos.  

b) atuar na fiscalização e no controle dos 

serviços de vigilância particular no Estado.  

c) executar o serviço de prevenção e combate a 

incêndio.  

d) atuar repressivamente, como força de 

dissuasão, em locais ou áreas específicas, onde 

se presuma ser possível a perturbação da ordem 

pública.  

e) realizar os serviços de busca e resgate aéreo, 

aquático ou terrestre no Estado. 

 

04. SOLDADO QPM-1 2012  - De acordo com 

a Lei Complementar 10.991/97, que dispõe 

sobre a Organização Básica da Brigada 

Militar, assinale a alternativa INCORRETA: 

a) À Brigada Militar, Polícia Militar do Rio 

Grade do Sul, é uma Instituição permanente e 

regular, organizada com base na hierarquia e na 

disciplina, destinada à preservação da ordem 

pública e à incolumidade das pessoas e do 

patrimônio; 

b) A Brigada Militar vincula-se, administrativa e 

operacionalmente, à Secretaria de Estado 

responsável pela segurança pública no Estado do 

Rio Grande do Sul; 

c) Compete à Brigada Militar exercer a atividade 

de investigação criminal militar; 

d) Compete à Brigada Militar atuar 

preventivamente, em caso de perturbação da 

ordem pública e no gerenciamento técnico de 

situações de alto risco; 



e) Ao Comando-Geral, que é o órgão de Direção 

da Brigada Militar, compete a administração da 

instituição.  

05. CBA 2006 – Marque a alternativa que está 

integralmente correta: 

a) De acordo com a Lei 10991/97 compete à 

Brigada Militar exercer as atividades de 

investigação criminal de qualquer natureza; 

b) De acordo com a Lei 10992/97 a Brigada 

Militar, Polícia Militar do Rio Grande do Sul, é 

uma instituição permanente e regular, 

organizada com base na hierarquia e na 

disciplina, destinada a preservação da ordem 

pública e da incolumidade do patrimônio 

público.  

c) A Lei 12.351/05 alterou o Art. 58 da Lei 

10990/97 possibilitando às praças da carreira de 

nível médio que já tenham cumprido as 

exigências para a inatividade voluntária cuja 

permanência no desempenho das funções seja 

julgada conveniente e oportuna para o serviço 

público militar, e que optou por continuar na 

atividade, poderá ser deferida por ato do 

Secretário da Justiça e da Segurança gratificação 

de incentivo à permanência no serviço ativo, 

sendo que essa gratificação terá natureza 

precária e transitória deferida por período 

máximo de três anos; 

d) De acordo com o regulamento de uniformes, 

insígnias, distintivos e apresentação pessoal da 

Brigada Militar ficam estabelecidas como cores 

padrão para o uniforme da Brigada Militar, 

exclusivamente as seguintes tonalidades e suas 

correspondentes: bege BM e cinza BM.  

e) Constituem peças complementares dos 

uniformes da corporação: alamares, apito, 

bandeira do estado do Rio Grande do Sul, boina, 

braçal, cachecol, capas para capacete de 

motocicleta, capas de colete balístico, capa de 

colete para CDC, capa rural de lã, capacetes, 

casacos, espada, espada do Comandante Geral, 

esporas de metal, fiador, forragére, guarda chuva 

e sombrinha pretos, guia de espadim, guia de 

espada, jaquetas, macacões, platinas, tarjeta de 

identificação, prendedor de gravata, rede para 

cabelo, suéter, etc.   

06. SOLDADO QPM-1 2009 – Com base na 

organização básica da Brigada Militar do 

Estado do Rio Grande do Sul, assinale a 

alternativa correta:  

a) O Comando Geral é composto pelo 

Comandante-Geral, o Subcomandante Geral, o 

Subcorregedor e o Estado Maior; 

b) O Comandante Geral é indicado pelos 

membros da Brigada Militar e nomeado pelo 

Chefe do Poder Executivo Estadual; 

c) Ao Estado Maior da Brigada Militar, órgão de 

disciplina, orientação e fiscalização, compete o 

planejamento estratégico da Instituição; 

d) Os órgãos da Polícia Militar (OPM) 

compreendem: OPM de Polícia Ostensiva; OPM 

de Bombeiros; OPM de Ensino; OPM de 

Logística; OPM de Saúde e OPMs Especiais; 

e) Apurar a responsabilidade criminal, 

administrativa ou disciplinar é uma das 

competências do Comandante Geral.  

 

07. CSPM 2002 - Com base nas competências 

da Brigada Militar, considere as atribuições 

abaixo: 

I – Atuar preventivamente em locais onde se 

presuma a perturbação da ordem; 

II – Executar as atividades de Defesa Civil por 

ocasião de enchentes; 

III – Investigar os crimes atendidos por suas 

guarnições cometidos por civis; 

IV – Realizar o controle das fronteiras estadual e 

internacional. 

Quais estão corretas? 

a) Apenas I; 

b) Apenas II; 

c) Apenas I e II; 

d) Apenas I, II e III; 

e) Apenas I, III e IV. 

 

 



LEI N° 10.992 – PLANO DE CARREIRA 

 

01. SOLDADO QPM-1 2012 – Nos termos da 

Lei n° 10992/97, que dispõe sobre a carreira 

dos Servidores Militares do Estado do Rio 

Grande do Sul, é correto afirmar que: 

a) a inclusão no quadro de acesso para a 

promoção ao posto de Coronel não poderá ser 

recusada pelo servidor; 

b) os Servidores Militares Estaduais de Nível 

Médio são, por excelência, elementos de 

execução das atividades administrativas e 

operacionais, podendo exercer o Comando e a 

Chefia de órgãos administrativos de menor 

complexidade e das pequenas frações de tropa da 

atividade operacional da estrutura da 

corporação; 

c) o ingresso no Curso Superior de Polícia 

Militar dar-se-á mediante concurso público de 

provas e títulos, com exigência de diplomação 

em qualquer curso superior; 

d) o ingresso no Quadro de Oficiais de Estado 

Maior dar-se-á no posto de Capitão, por ato do 

Secretário da Segurança Pública, após concluída 

a formação específica, mediante aprovação no 

Curso Superior de Polícia Militar; 

e) a ascensão funcional nos postos do Quadro de 

Oficiais de Estado Maior e do Quadro de Oficiais 

Especialistas em Saúde ocorrerá após decorrido 

o interstício mínimo de dez anos de efetivo 

serviço em cada posto imediatamente anterior ao 

correspondente à promoção.  

 

02. SOLDADO QPM-1 2009 - Em relação aos 

Quadros De Organização da Brigada Militar, 

analise as assertivas e assinale a alternativa 

que aponta a(s) correta(s). 

I – A carreira dos Quadros de Oficiais é 

constituída dos postos de Capitão, Major, 

Tenente-Coronel e Coronel; 

II – O servidor não poderá recusar sua inclusão 

no quadro de acesso para a promoção ao posto 

de Coronel; 

III -  O ingresso no Curso Superior de Polícia 

Militar dar-se-á mediante concurso público de 

provas e títulos com exigência de diplomação em 

cursos na área das Ciências Exatas; 

IV – O ingresso no Quadro de Oficiais 

Especialistas em Saúde (QOES) dar-se-á no 

posto de Tenente-Coronel. 

a) Apenas I; 

b) Apenas I e II; 

c) Apenas II e III; 

d) Apenas III e IV; 

e) Apenas II e IV. 

 

03. A carreira do Quadro de Oficiais de 

Estado Maior (QOEM) e do Quadro de 

Oficiais Especialistas em Saúde (QOES), do 

Rio Grande do Sul, é constituída dos seguintes 

postos, EXCETO: 

 

a) Tenente. 

b) Capitão. 

c) Major. 

d) Tenente Coronel. 

e) Coronel. 

 

04. A ascensão funcional nos postos do 

Quadro de Oficiais do Estado Maior (QOEM) 

e do Quadro de Oficiais Especialistas em 

Saúde (QOES) ocorrerá após decorrido o 

interstício mínimo de quantos anos de efetivo 

serviço em cada posto imediatamente anterior 

ao correspondente à promoção? 

a) 3 (três) anos. 

b) 5 (cinco) anos. 

c) 6 (seis) anos. 

d) 8 (oito) anos. 

e) 10 (dez) anos. 

 



 

DECRETO N° 43245/04 (Regulamento 

Disciplinar da Brigada Militar) 

 

01. Analise as alternativas abaixo e marque V 

(verdadeiro) ou F (falsa): 

  

1. (   ) as sanções disciplinares aplicáveis aos 

Militares Estaduais são: advertência, repreensão, 

detenção, prisão, licenciamento e a exclusão a 

bem da disciplina 

2. (   ) a repreensão é a forma mais branda das 

sanções, será aplicada ostensivamente, por meio 

de publicação em Boletim Interno, e será 

registrada nos assentamentos individuais do 

transgressor 

3. (   ) as praças sem estabilidade serão 

licenciadas a bem da disciplina através do 

procedimento administrativo disciplinar militar 

(PADM)  

4. (   ) as transgressões disciplinares serão 

classificadas como leves, médias ou graves 

5. (   ) as punições disciplinares visam, 

principalmente, a educação do punido 

6. (   ) são recursos disciplinares previstos no 

RDBM: a queixa, a reconsideração de ato e a 

representação 

7. (   ) no tocante ao comportamento policial 

militar Ótimo, quando no período de quarenta e 

oito meses (4 anos) de efetivo serviço tenha 

sofrido até no máximo uma repreensão 

V-F-V-V-V-V-V 

02. CTSP 2010 – Considere as afirmações 

abaixo a respeito das sanções disciplinares 

aplicáveis aos Militares Estaduais. 

I – São previstas as sanções disciplinares de 

advertência; repreensão; detenção; prisão; 

licenciamento e exclusão a bem da disciplina.  

II – A sanção disciplinar de detenção consiste no 

cerceamento da liberdade do punido, ficando, 

portanto, confinado; 

III – O licenciamento a bem da disciplina aplica-

se aos militares estaduais com estabilidade.  

Quais estão corretas, de acordo com o 

Regulamento Disciplinar da Brigada Militar 

(RDBM)? 

a) Apenas a I; 

b) Apenas a II; 

c) Apenas a III; 

d) Apenas a I e a II; 

e) A I, a II e a III. 

 

03. CTSP 2010 – Conforme o RDBM (Decreto 

n°. 43245/04 – Regulamento Disciplinar da 

Brigada Militar) é correto afirmar: 

 

a) Os comandantes de pelotão destacado não são 

autoridades competentes para aplicar sanção 

disciplinar aos que servirem sob suas ordens; 

b) As transgressões disciplinares, quando à sua 

natureza, classificam-se como leves, médias e 

graves, não podendo ser alterada a classificação 

da falta disciplinar prevista na Relação dos Tipos 

Transgressionais Disciplinares Constantes no 

Anexo I, do RDBM; 

c) A responsabilidade criminal e civil elide a 

incidência de transgressão disciplinar, não se 

podendo, portanto, aplicar sanção disciplinar 

quando o militar for condenado na esfera judicial 

e devendo aguardar a sentença judicial quando 

houver simultaneidade de processo 

administrativo e judicial; 

d) São transgressões disciplinares todas as ações 

ou omissões contrárias à disciplina policial 

militar especificadas no Anexo I, do RDBM, 

bem como todas as ações ou omissões ou atos 

não especificados na relação de transgressões do 

Anexo citado que afetem a honra pessoal, o 

pundonor militar, o decoro da classe. 

e) A dispensa do serviço constante no RDBM 

pode ser concedida pelo prazo máximo de quinze 

dias, no decorrer de um ano civil.  

 



04. CTSP 2010 – O Decreto n°. 43245/04 – 

Regulamento Disciplinar da Brigada Militar 

(RDBM) prevê a aplicação de medidas 

cautelares aos militares estaduais: 

Assinale V para as alternativas verdadeiras e 

F para as falsas, conforme esse Regulamento: 

(    ) Deverá ser determinada a imediata apuração 

dos fatos e instaurado o devido processo 

administrativo disciplinar militar, pela 

autoridade que detém a competência punitiva 

sobre o infrator, após aplicar-se uma medida 

cautelar. 

(   ) Mesmo sem possuir ascendência funcional 

sobre o infrator, o militar estadual de maior 

antiguidade que presenciar a irregularidade 

ensejadora de medida cautelar deverá tomar 

imediatas e enérgicas providências, inclusive 

recolhendo o transgressor a local determinado, 

na condição de detido com prejuízo do serviço, 

em nome da autoridade competente, dando 

ciência  esta, pelo meio mais rápido, do ocorrido 

e das providências tomadas em seu nome, 

somente no caso de preservação da vida, 

excluídas as circunstâncias de flagrante delito. 

(    ) O período que o transgressor permanecerá 

detido com prejuízo do serviço em razão de 

medida cautelar será de até 72 horas. 

A sequência correta de preenchimento dos 

parênteses, de cima para baixo, é: 

 

a) V-V-V 

b) V-F-F 

c) V-F-V 

d) F-V-F 

e) F-F-F 

 

05. CTSP 2010 – Quando ao comportamento 

policial militar previsto no RDBM (Decreto 

43245/04), pode-se afirmar que 

 

a) Somente existe para praças e oficiais até o 

posto de 1° Ten. 

b) Caso a praça esteja no comportamento 

excepcional e sofra uma punição que tenha como 

sanção disciplinar uma detenção sem prejuízo do 

serviço, será automaticamente reclassificada 

para o comportamento insuficiente; 

c) A praça, quando no período de quarenta e oito 

meses tenha sofrido até no máximo uma 

repreensão, ou equivalente, será classificada no 

comportamento excepcional; 

d) Para efeitos da classificação do 

comportamento, a prisão administrativa 

corresponderá a duas detenções com prejuízo do 

serviço; 

e) Quando a praça, no período de quarenta e oito 

meses tenha sofrido até no máximo duas 

advertências, será classificada no 

comportamento ótimo.  

 

06. CSPM 2006 - No capítulo IV – da 

Aplicação da Sanção Militar – art. 36 – são 

consideradas as circunstâncias agravantes, 

exceto: 

a) ter sido cometida a infração em presença de 

público; 

b) reincidência; 

c) conluio de duas ou mais pessoas; 

d) com premeditação; 

e) coação irresistível. 

 

07. De acordo com o Regulamento Disciplinar 

da Brigada Militar, são sanções disciplinares 

aplicáveis aos Militares Estaduais, exceto: 

a) Advertência; 

b) Multa; 

c) Repreensão; 

d) Prisão; 

e) Exclusão a bem da disciplina.  

 

 



08. SOLDADO QPM-2 2009 – Assinale a 

alternativa que apresenta a sanção disciplinar 

que consiste no cerceamento da liberdade do 

punido, no qual ele deve permanecer no local 

em que for determinado sem que fique 

confinado: 

a) exclusão a bem da disciplina; 

b) repreensão; 

c) licenciamento a bem da disciplina; 

d) prisão; 

e) detenção.  

 

09. Assinale a alternativa que está em 

desacordo com os termos do Decreto n°. 

43245/04: 

a) Transgressão disciplinar é qualquer violação 

dos princípios da ética, dos deveres ou das 

obrigações policiais militares, na sua 

manifestação elementar e simples, bem como 

qualquer omissão ou ação contrária a preceitos 

legais ou regulamentares; 

b) As transgressões disciplinares, quanto à 

natureza, classificam-se como leves, médias e 

graves; 

c) A responsabilidade criminal e civil não elide 

a incidência de transgressão disciplinar e, 

consequentemente, da aplicação da sanção 

disciplinar, caso a conduta não seja devidamente 

justificada; 

d) A publicação das punições dos praças dar-se-

á em Boletim Geral ou Interno; 

e) As sanções disciplinares aplicáveis aos 

Militares Estaduais são advertência, multa, 

repreensão, detenção, prisão e licenciamento a 

bem da disciplina.  

 

10. CBA 2006 – Segundo o Regulamento 

Disciplinar da Brigada Militar, o relato de 

uma transgressão da disciplina cometida, em 

tese, por um Militar Estadual chama-se: 

a) Procedimento Administrativo Disciplinar; 

b) Comunicação de Transgressão; 

c) Relatório de Alteração de Disciplina; 

d) Parte Disciplinar; 

e) Comunicação Disciplinar.  

 

11. Sobre o Regulamento Disciplinar da 

Brigada Militar: 

 

I- O Governador do Estado e o Comandante-

Geral da Brigada Militar são competentes para 

aplicar todas as sanções disciplinares previstas 

neste Regulamento. 

II- É direito de todo o ME, que se considerar 

prejudicado, ofendido ou injustiçado por ato de 

superior hierárquico na esfera disciplinar, 

interpor recursos de Reconsideração de Ato, 

Queixa, Representação. 

III- As transgressões, quanto à natureza, 

classificam-se como:  advertência, repreensão, 

detenção, prisão, licenciamento a bem da 

disciplina, exclusão a bem da disciplina. 

IV- Este Regulamento aplica-se aos Militares 

Estaduais ativos, inativos e alunos matriculados 

em órgãos de formação. 

 

Marque a alternativa que melhor responde a 

questão: 

a) I, III e IV estão incorretas. 

b) II e III estão corretas. 

c) I, II e III estão corretas. 

d) III e IV estão incorretas. 

e) II, III e IV estão corretas. 

 

12. CBA 2006 – Com base nas alternativas 

abaixo marque a opção correta: 

I – Dirigir viatura policial com negligência, 

imprudência ou imperícia é considerado pelo 

RDBM transgressão disciplinar de natureza 

grave; 



II – Deixar, o Militar Estadual, de portar seu 

documento de identidade funcional, quando de 

serviço ou trajando uniforme da Brigada Militar 

é considerado pelo RDBM transgressão 

disciplinar de natureza média; 

III – Deixar de punir transgressão da disciplina é 

considerado pelo RDBM transgressão 

disciplinar de natureza média; 

IV – De acordo com o RDBM são consideradas 

circunstâncias atenuantes o fato de ter cometido 

a transgressão para a preservação da ordem e do 

interesse público; 

V – De acordo com o RDBM a prática 

simultânea ou conexão de duas ou mais 

transgressões é considerada circunstância 

agravante.  

a) Somente as alternativas I e II estão corretas; 

b) Somente as alternativas II, III e IV estão 

corretas; 

c) Somente as alternativas IV e V estão corretas; 

d) Somente as alternativas I, III e IV estão 

incorretas; 

e) Somente as alternativas II e III são incorretas. 

 

13. Sobre o RDBM, marque a alternativa 

correta: 

 

a) Os Militares Estaduais na inatividade são 

alcançados pelas disposições deste 

Regulamento. 

b) Os Alunos de órgãos de formação de Militares 

Estaduais não estão sujeitos aos Regimentos 

Internos, Regulamentos, Normas e Ordens 

específicas dos OPM em que estejam 

matriculados. 

c) A exclusão a bem da disciplina será aplicada 

à praça sem estabilidade, mediante processo 

administrativo. 

d) O licenciamento a bem da disciplina será 

aplicado “ex-officio” à praça com estabilidade, 

de acordo com o prescrito no Estatuto dos 

Servidores Militares do Estado, sendo submetida 

a Conselho de Disciplina nos termos da 

legislação específica. 

e) Todas assertivas incorretas. 

14. CSPM 2006 – Quanto ao 

comportamento Policial Militar das Praças, 

que espelha seu procedimento civil e policial 

militar, para fins disciplinares e outros 

efeitos, é considerado 

a) ótimo, quando no período de 24 meses tenha 

sofrido até no máximo uma punição de detenção 

ou equivalente. 

b) bom, quando o período de 24 meses tenha 

sofrido no máximo uma punição de detenção ou 

equivalente. 

c) excepcional, quando no período de 24 meses 

tenha sofrido no máximo uma punição ou 

equivalente. 

d) mau, quando no período de 24 meses tenha 

sofrido até no máximo uma punição de detenção 

ou equivalente. 

e) insuficiente, quando no período de 24 meses 

tenha sofrido até no máximo uma punição de 

detenção ou equivalente.  

15 – CSPM 2012 – Considerando o disposto 

no RDBM, é correto afirmar que: 

a) A praça será classificada no comportamento 

ótimo ao ser incluído na Brigada Militar; 

b) As recompensas policiais militares constituem 

reconhecimento aos bons serviços prestados pelo 

Militar Estadual e consubstanciam em prêmios 

por atos meritórios e serviços relevantes; 

c) O elogio, que sempre será individual, é ato 

administrativo que coloca em relevo as 

qualidades morais e profissionais do servidor 

militar, podendo ser formulado 

independentemente da classificação de 

comportamento, com a devida publicidade e 

registro nos assentamentos; 

d) A dispensa total do serviço será concedida 

pelo prazo máximo de oito dias, alternados ou 

consecutivos, no decorrer de um ano civil, 

observado esse limite, os dias de dispensa 

obrigatoriamente serão descontados das férias do 

militar; 

e) Caberá a autoridade de menor hierarquia 

apurar a transgressão disciplinar ou determinar 



que a mais graduada o faça quando duas 

autoridades de níveis hierárquicos diferentes, 

ambas com competência disciplinar sobre o 

transgressor, tiverem conhecimento da 

transgressão. 

 

16 - CSPM 2012 – De acordo com o RDBM, 

assinale a alternativa INCORRETA: 

a) Nos casos em que são imputadas, ao Militar 

Estadual, ações ou omissões tidas como 

transgressões da disciplina policial militar, estas 

serão devidamente apuradas, propiciando-se ao 

imputado o devido processo administrativo para 

a sua ampla defesa e o contraditório; 

b) O processo administrativo será orientado 

pelos princípios da instrumentalidade, 

simplicidade, informalidade, economia 

procedimental e celeridade, buscando sempre a 

verdade real sobre o fato apreciado; 

c) Incumbe ao acusado o ônus de provar os fatos 

alegados em sua defesa, entre estes os de 

existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo da pretensão punitiva disciplinar, bem 

como o de apresentar e conduzir à autoridade 

competente as provas documentais e 

testemunhais que arrolar como pertinentes ao 

fato; 

d) As autoridades competentes para instauração, 

procedimento e julgamento do processo são 

aquelas com competência para aplicar a sanção 

administrativa; 

e) Será sempre declarada a nulidade de ato 

processual, ainda que não tenha influído na 

apuração da verdade substancial ou na decisão 

da autoridade competente.  

 

 17 – CSPM 2006 – O regulamento disciplinar 

da Brigada Militar do RS tem a finalidade de 

especificar e classificar as transgressões 

disciplinares segundo os seguintes tipos: 

1. Transgressão de natureza Leve; 

2. Transgressão de natureza Média; 

3. Transgressão de natureza Grave 

Avalie as transgressões listadas a seguir e 

classifique-as de acordo com sua natureza: 

(     ) Portar-se sem compostura em local público. 

(     ) Tomar parte em jogos proibidos ou jogos a 

dinheiro. 

(     ) Conduzir veículo ou pilotar aeronave ou 

embarcação sem autorização de órgão 

competente da BM. 

(       ) Deixar de punir transgressor da disciplina. 

(     ) Causar ou contribuir para a ocorrência de 

acidente de serviço ou instrução; 

(      ) Trabalhar mal, intencionalmente.  

 

A sequência correta, de cima para baixo, é: 

a) 2-1-2-3-1-2 

b) 3-1-2-1-2-3 

c) 2-1-1-3-2-3 

d) 1-2-1-3-3-2 

e) 2-2-1-3-3-1 

 

18 - CSPM 2012 (QUESTÃO 

DISSERTATIVA) – Em relação ao Processo 

Administrativo Disciplinar Militar, 

regulamentado pelo Decreto n°. 43245/2004, 

cite, nos termos do Art. 20, incisos I a VII, 

quem são as autoridades competentes para 

aplicar a sanção disciplinar e sua respectiva 

abrangência.  

 



LEI 10990/97 – ESTATUTO DOS 

MILITARES ESTADUAIS 

 

 

LEI 10991/97 – LEI DE ORGANIZAÇÃO 

BÁSICA DA BRIGADA MILITAR 

 

1 B Art. 4°, § 4° 

2 D Arts. 6°-12 

3 D Art. 3° 

4 D Art. 3° 

5 E Art. 7°, 8° 

6 D Art. 4°, § 4° 

7 C Art. 3° 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Alternativa 

Correta 

Fundamentação  

1 B Art. 2°  

2 A Art. 14, § 1°, Art. 24 e Art. 25  

3 E Arts. 21, 22, 26, 28 e 35 § 1°  

4 A Art. 118  

5 B Art. 24  

6 B Art. 13  

7 E Art. 10  

8 D Art. 2°  

9 E Art. 3°  

10 C Art. 10, § 2°  

11 D Art. 3°, § 1°.  

12 A Art. 15  

13 B Desatualizada  

14 B Art. 98 e seguintes  

15 B Art. 128, § 2°  

16 C Art. 10  

17 D Art. 12 e seguintes  

18 B Art. 105  

19 D Art. 25  

20 C Art. 10  

21 E Art. 69 (Anulada) Desatualizada 

22 C Art. 106  

23 C Art. 114  

24 D Art. 3°, § 1°  

25 E Art. 131, I  

26 D Art. 41  

27 E Art. 25, XIII  

28 A Art. 86 e 46  

29 A Arts. 27 e 35  

30 Dissertativa Art. 25  



LEI 10992/97  - PLANO DE CARREIRA DOS 

SERVIDORES MILITARES 

 

1 B Art. 20 

2 A  

3 A Art. 4° 

4 D Art. 5° 

 

 

DECRETO N°. 43245/04 – REGULAMENTO 

DISCIPLINAR DA BRIGADA MILITAR 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

1 V-F-V-V-V-V-V 

 

  

2 A Arts. 9,  12 e 15.  

3 D Art. 7°, § 2°  

4 B Art. 17  

5 E Art. 44 e seguintes  

6 E Art. 32 e 36  

7 B Art. 9°  

8 E Art. 12  

9 E Art. 9°  

10 D Art. 25  

11 D Arts. 2°, 8°, 21 e 47  

12 C Anexo I  

13 E (?)  Art. 2°, § 1° e Art. 14)  

14 B Art. 46  

15 B Arts. 70, 45, 72, 73§ 1°, 23  

16 E Art. 31  

17 C Anexo I   

18 Dissertativa Art. 20  


