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LEGISLAÇÃO PMAL / CBMAL 

PROF. JEAN WALLNEY

@profjeanwallney

LEGISLAÇÃO PMAL / CBMAL 

1.)(EP - 2021) Em cada um dos itens a seguir, é apresentada uma situação

hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada a respeito do Estatuto da

Polícia Militar de Alagoas (Lei Estadual 5.346/92)

Situação hipotética: José, de 20 anos de idade, é Cabo da PMAL e está

frequentando o Curso de Formação de Sargentos.

Assertiva: Em um evento beneficente, promovido pela PMAL, José deverá

frequentar o círculo dos Cabos e Soldados, pois o curso que ele frequenta

ainda não foi concluído.

(   ) CERTO     (   ) ERRADO 
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2.)(EP - 2021) Julgue o item a seguir conforme o Estatuto da Polícia Militar 

de Alagoas (Lei Estadual 5.346/92)

Os aspirantes a oficial e os cadetes são denominados Praças Excepcionais.

(   ) CERTO     (   ) ERRADO 

Art. 11, § 2º EPMAL - Os aspirantes a oficial e os cadetes são denominados

"Praças Especiais".

LEGISLAÇÃO PMAL / CBMAL 

3.)(EP - 2021) Julgue o item a seguir conforme o Estatuto da Polícia Militar 

de Alagoas ( Lei Estadual 5.346/92)

Os graus hierárquicos, inicial e final, dos diversos Quadros e Qualificações são 

fixados separadamente, para cada caso, na Constituição Estadual.

(   ) CERTO     (   ) ERRADO 
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4.)(EP - 2021) Em cada um dos itens a seguir, é apresentada uma situação

hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada a respeito do Estatuto da

Polícia Militar de Alagoas (Lei Estadual 5.346/92)

Situação Hipotética: O SGT PM Rico, acabou de entrar na reserva

remunerada da PMAL. Para Comemorar, em um fim de semana ensolarado em

Maceió, resolveu ir à praia de Ponta verde com sua família. Antes de chegar à

praia, foi parado em uma Blitz de rotina da Briosa Alagoana.

Assertiva: Ao se apresentar, o SGT PM Rico deverá mencionar que é

Sargento da Reserva Remunerada da PMAL.

(   ) CERTO     (   ) ERRADO 
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5.)(EP - 2021) Em cada um dos itens a seguir, é apresentada uma situação

hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada a respeito do Estatuto da

Polícia Militar de Alagoas (Lei Estadual 5.346/92)

Situação Hipotética: John e Ringo são Coronéis do Corpo de Bombeiro de

Alagoas, porém o Coronel John é mais antigo, pois foi promovido ao Posto de

Coronel um ano antes do que o Coronel Ringo. Com a reforma do Comandante

Geral da Corporação, o Govenador do Estado nomeou o Coronel Ringo para

ser o novo Comandante Geral.

Assertiva: Na situação hipotética, apesar do Coronel Ringo ser o mais

moderno na escala hierárquica, ele terá precedência funcional diante do

Coronel John.

(   ) CERTO     (   ) ERRADO 

LEGISLAÇÃO PMAL / CBMAL 

6.)(EP - 2021) Conforme previsto no Estatuto da Polícia Militar de Alagoas, o

cargo policial militar é considerado vago na data de sua criação, na data da

exoneração ou do falecimento do titular, mas não quando considerado

desertor.

(   ) CERTO     (   ) ERRADO 

Art. 17. O cargo policial militar é considerado vago a partir das seguintes 

situações:

I - na data de sua criação;

II - na data da exoneração do titular.

Parágrafo Único. Considera-se também vago, cujo ocupante tenha:

I - falecido, a partir da data do falecimento;

II - sido considerado extraviado ou desertor, a partir da data do termo de 

deserção ou extravio.
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7.)(EP - 2021) São funções militares o exercício dos cargos previstos nos

Quadros de Organização da Corporação. Dessa forma, são consideradas,

apenas, funções policiais militares ou de interesse policial militar o exercício do

cargo nos órgãos federais relacionados com as missões das Forças Auxiliares,

nas casas militares e nos Estabelecimentos de ensino.

(   ) CERTO     (   ) ERRADO 
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8.)(EP - 2021) Em cada um dos itens a seguir, é apresentada uma situação

hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada a respeito do Estatuto da

Polícia Militar de Alagoas (Lei Estadual 5.346/92)

Situação Hipotética: O Tenente Paul foi nomeado para a chefia Casa Militar

do Governo de Alagoas, pelo seu alto conhecimento em Segurança Pública.

Assertiva: Nessa situação hipotética, segundo o estatuto da PMAL, o Tenente

Paul só poderá permanecer por 4 (quatro) anos, contínuos ou não.

(   ) CERTO     (   ) ERRADO 
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9.)(EP - 2021) Conforme o Estatuto da PMAL, o policial militar da ativa que

aceitar cargo, função ou emprego público temporário, não eletivo, ainda que na

administração indireta ou fundacional pública, ficará agregado ao respectivo

quadro e somente poderá, enquanto permanecer nesta situação, ser

promovido pelo critério de merecimento.

(   ) CERTO     (   ) ERRADO 
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10.)(EP - 2021) O Estatuto da Policia Militar de Alagoas define o comando

como o exercício do cargo de chefia que habilita conduzir homens ou dirigir

uma Organização Policial Militar, desta forma, o comando está vinculado ao

grau hierárquico e constitui uma prerrogativa pessoal, cujo exercício o policial

militar se define e se caracteriza como chefe.

(   ) CERTO     (   ) ERRADO 
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11.)(CBM-AL Prova: CESPE - 2017 - CBM-AL - Soldado Combatente)

Julgue o item que se segue, relativo a ética e cidadania.

A disciplina policial militar, que tem como uma de suas manifestações

essenciais o respeito à ética policial militar, consiste em rigorosa observância e

cumprimento integral de normas, leis e regulamentos por parte de todos e de

cada um dos componentes do organismo policial militar.

(   ) CERTO     (   ) ERRADO 

Art. 5° § 2.º do RDPMAL - A disciplina policial militar é a rigorosa

observância e o acatamento integral das leis, regulamentos, normas e

disposições, traduzindo-se pelo perfeito cumprimento do dever por parte de

todos e de cada um dos componentes do organismo policial militar.
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12.)(CESPE - 2017 - CBM-AL - Soldado Combatente) Julgue o item que se

segue, relativo a ética e cidadania.

Situação hipotética: Durante ronda policial em determinada localidade, uma

equipe da polícia militar, tendo encontrado uma briga, identificou entre os

agressores um companheiro de corporação. Após breve discussão, a equipe

decidiu não comunicar o acontecimento ao superior hierárquico do citado

companheiro.

Assertiva: Nessa situação, a conduta dos policiais foi ética, pois eles se

orientaram pela prática da camaradagem, pelo espírito de cooperação e pela

manutenção da boa imagem da corporação.

(   ) CERTO     (   ) ERRADO 
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O que fazer quando um subordinado presencia um 

ato de indisciplina de um superior hierárquico?

Art. 12 - Quando, para preservação da disciplina e do decoro da Corporação,

a ocorrência exigir uma pronta intervenção, mesmo sem possuir

ascendência funcional sobre o transgressor, a autoridade policial militar de

maior antiguidade que presenciar ou tiver conhecimento do fato deverá tomar

imediatas e enérgicas providências, inclusive, prendê-lo em nome da

autoridade competente, dando ciência a esta, pelo meio mais rápido, da

ocorrência e das providências em seu nome tomadas.

Ocorrência disciplinar O que fazer?

Ato de indisciplina de superior Tomar as medidas energéticas e imediatas 

e informa a autoridade competente. 

Inclusive prender em flagrante.

Militares de mesma OPM O comandante direto deles.

Militar e Servidor público de 

outra instituição 

Autoridade competente sobre o Militar toma 

as medidas necessárias e informa ao 

superior do servidor público

Militares de OPM diferentes O comandante imediatamente superior aos 

dois que apura os fatos.
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13.)(CESPE - 2017 - CBM-AL - Soldado Combatente) Acerca do Estatuto dos

Policiais Militares do Estado de Alagoas, julgue o item subsequente.

Os militares são processados e julgados pela justiça militar estadual,

independentemente da natureza do crime por eles praticado.

(   ) CERTO     (   ) ERRADO 
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14.)(CESPE - 2017 - CBM-AL - Soldado Combatente) Acerca do Estatuto dos

Policiais Militares do Estado de Alagoas, julgue o item subsequente.

Os alunos dos cursos de formação militar, em todos os níveis, e os alunos dos

cursos de adaptação de oficiais, quando procedentes do meio civil, são

considerados militares da ativa.

(   ) CERTO     (   ) ERRADO 
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15.)(CESPE - 2017 - CBM-AL - Soldado Combatente) Acerca do Estatuto dos

Policiais Militares do Estado de Alagoas, julgue o item subsequente.

Os integrantes das polícias militares constituem uma categoria especial de

servidores públicos.

(   ) CERTO     (   ) ERRADO 

Art. 3º EPMAL - Os integrantes da Polícia Militar do Estado de Alagoas, em

razão da destinação constitucional da Corporação e em decorrências das

leis vigentes, quer do sexo masculino ou feminino, constituem uma

categoria especial de servidores públicos, denominados "militares".
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16.)(CESPE - 2017 - CBM-AL - Soldado Combatente) Considerando o

Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Estado de Alagoas, julgue o item

a seguir.

Na hipótese de transgressão disciplinar, não se aplicará sanção ao

transgressor caso seja reconhecido que houve qualquer causa de justificação

prevista na legislação pertinente.

(   ) CERTO     (   ) ERRADO 

LEGISLAÇÃO PMAL / CBMAL 

Art. 35 RDPMAL - São causas de justificação:

I - ter sido cometida a transgressão na prática de ação meritória, no

interesse do serviço ou da segurança pública;

II - ter sido praticada a transgressão em legítima defesa, própria ou de

outrem;

III - ter sido cometida a transgressão sob coação irresistível ou em

obediência à ordem, não manifestamente ilegal, de superior hierárquico;

IV - ter sido cometida a transgressão pelo uso imperativo de força

necessária, a fim de compelir o subordinado a cumprir rigorosamente o seu

dever no caso de perigo, necessidade urgente, calamidade pública,

manutenção da ordem e da disciplina;

LEGISLAÇÃO PMAL / CBMAL 

V - ter sido praticada a transgressão por erro plenamente justificado,

em circunstância que supôs situação de fato que, se existisse, tornaria a

ação legítima;

VI - ter sido praticada a transgressão para livrar de perigo atual ou

iminente, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não

era razoável exigir-se e não havia outro modo de fazê-lo.

§ 1.º - Não haverá punição quando for reconhecida qualquer causa de 

justificação.
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17.)(CESPE - 2017 - CBM-AL - Soldado Combatente) Considerando o

Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Estado de Alagoas, julgue o item

a seguir.

As dispensas da revista do recolher e do pernoite não constituem recompensas

militares.

(   ) CERTO     (   ) ERRADO 

Art. 99 RDPMAL - Além de outras previstas em leis e regulamentos especiais, 

são recompensas policiais militares:

I - o elogio;

II - as dispensas do serviço;

III - dispensa da revista do recolher e do pernoite.
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18.)(CESPE - 2017 - CBM-AL - Soldado Combatente) Considerando o

Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Estado de Alagoas, julgue

o item a seguir.

O afastamento do serviço pode ser cassado devido à exigência do

serviço ou por qualquer outro motivo de interesse geral.

(   ) CERTO     (   ) ERRADO 

LEGISLAÇÃO PMAL / CBMAL 



03/04/2021

6

Art. 105 - O afastamento total do serviço, bem como o seu gozo fora da

guarnição, pode ser cassado por exigência do serviço ou outro

qualquer motivo de interesse geral, a juízo do Comandante da OPM ou

autoridade superior, sendo, por isso, indispensável que o interessado deixe

declarado, na próprio OPM, o lugar onde pretende gozar a dispensa.
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19.)(CESPE - 2017 - CBM-AL - Soldado Combatente) Considerando o

Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Estado de Alagoas, julgue o item

a seguir.

Consideram-se crimes militares as violações, por ação ou omissão, dos

princípios da ética, dos deveres e das obrigações policiais militares, estatuídos

por norma regulamentar.

(   ) CERTO     (   ) ERRADO 
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20.)(CESPE - 2017 - CBM-AL - Soldado Combatente) Julgue o próximo item,

com base no disposto no Estatuto dos Policiais Militares do Estado de Alagoas

e nas legislações estaduais que tratam dos critérios e das condições de acesso

na hierarquia militar.

É considerado ausente o policial militar que deixa de comparecer ou se afasta

de sua organização por mais de vinte e quatro horas consecutivas.

(   ) CERTO     (   ) ERRADO 
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21.)(CESPE - 2017 - CBM-AL - Soldado Combatente) Julgue o próximo item,

com base no disposto no Estatuto dos Policiais Militares do Estado de Alagoas

e nas legislações estaduais que tratam dos critérios e das condições de acesso

na hierarquia militar.

O policial militar deve obedecer com rapidez às ordens determinadas por

autoridade competente e, quando uma ordem parecer obscura, estará isento

de responsabilidade pelo excesso ou abuso que cometer no seu cumprimento.

(   ) CERTO     (   ) ERRADO 
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