
Polícia Militar de Santa Catarina – Edital 008/CESIEP/2011 
Ingresso ao Curso de Formação de Soldados 
 

Planejamento e Execução IESES                                                                                                                     Página 1 de 8 

TIPO 1

Texto I 
 

Se um dia, já homem feito e realizado, sentires que a terra cede a teus 
pés, que tuas obras desmoronam, que não há ninguém à tua volta para te 
estender a mão, esquece a tua maturidade, passa pela tua mocidade, 
volta à tua infância e balbucia, entre lágrimas e esperanças, as últimas 
palavras que sempre te restarão na alma: minha mãe, meu pai. 

(Rui Barbosa) 
 

1. Considerando a frase extraída e adaptada do texto: “as palavras que 
sempre te restarão”, a alternativa que apresenta, na ordem em que 
aparecem as palavras, a classificação morfológica correta é: 

a) Artigo indefinido, substantivo, pronome, advérbio, conjunção, 
verbo. 

b) Artigo definido, substantivo, pronome, advérbio, pronome, verbo. 
c) Artigo indefinido, substantivo, conjunção, numeral, pronome, 

advérbio. 
d) Artigo definido, substantivo, conjunção, numeral, pronome, verbo. 

 

2. Assinale a alternativa INCORRETA. 

a) Em “Se sentires que a terra desce a teus pés” os verbos estão 
conjugados no futuro do indicativo e pretérito perfeito, 
respectivamente. 

b) Em “sempre te restarão” há uma próclise obrigatória. 
c) Em “volta à tua infância” a crase foi usada para marcar a fusão de 

uma preposição e um artigo. 
d) A expressão “Se um dia” equivale a “Quando um dia”. 

 

3. Assinale a alternativa que completa corretamente as frases abaixo, 
observando o coletivo, respectivamente. 

I. Uma porção de ladrões forma um(a) .................................. 
II. Uma porção de músicos forma um(a) ................................ 
III. Uma porção de aves forma um ................................... 
IV. Uma porção de navios de guerra forma uma ..................... 
V. Uma porção de soldados de cavalaria forma um(a) .................. 

 

a) bando, orquestra, cardume, frota, junta 
b) bando, cancioneiro, cardume, caravana, esquadra 
c) quadrilha, banda, bando, esquadra, esquadrão 
d) quadrilha, banda, enxame, esquadrilha, esquadra 

 

4. Considerando o masculino e o feminino dos substantivos, assinale a 
alternativa INCORRETA. 

a) Vejo um perdigão e vejo uma perdiz. 
b) Aquele é gigante e aquela é giganta. 
c) Aquele é ateu e aquela é ateia. 
d) Vejo um crocodilo e vejo uma crocodila. 

 

5. Considerando o singular e o plural dos substantivos, assinale a 
alternativa correta. 

a) Aqueles pães continham muitos açúcares e tantos grães que até 
os cãos rejeitaram-nos. 

b) Os alemões ficaram órfões nos reveses da vida. 
c) Os capitães, os escrivães e os cristãos cumpriram suas missões. 
d) Os lápises e os livros foram entregues aos soldados para a prova 

escrita. 
 

6. Considerando o aumentativo dos substantivos, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

a) O diminutivo de faca pode ser facalhaz. 
b) O diminutivo de corpo pode ser corpúsculo. 
c) O aumentativo de bala pode ser balaço ou balázio. 
d) O aumentativo de copo pode ser copázio. 

 

7. Considerando os adjetivos e suas respectivas locuções adjetivas, 
assinale a alternativa INCORRETA. 

a) hípico – de cavalo 
b) onírico – de ouro 
c) insular – de ilha 
d) pluvial – de chuva 

 

8. Considerando os adjetivos pátrios, assinale a alternativa correta. 

a) Quem nasce no Amapá é amapense. 
b) Quem nasce em Florianópolis é açoreano ou florianopolitano. 
c) Quem nasce em Buenos Aires é capixaba. 
d) Quem nasce no Estado do Rio de Janeiro é fluminense. 

 

9. Todas as alternativas apresentam a grafia correta das palavras, 
EXCETO uma, assinale-a: 

a) extenção, fracasso, análise, fuzível, colizão 
b) baixada, mochila, pesquisa, fuzilar, acessório 
c) honradez, globalizar, espontaneidade, fuzilamento, através 
d) riqueza, traz, brasão, fuzil, globalizar 

10. Assinale a alternativa que apresenta a pontuação correta. 

a) O programa de preparação de servidores públicos, nesta edição, 
contém uma ementa bastante adequada à proposta requerida. 

b) É, bastante assustador, o número de acidentes rodoviários nas 
estradas, de nosso Estado. 

c) Todos os soldados da Polícia Militar de Santa Catarina, são 
devidamente preparados para exercerem suas funções. 

d) Nem sempre, nesta cidade os cidadãos respeitam, as leis de 
trânsito. 

 

11. Assinale a alternativa que apresenta o verbo flexionado 
INCORRETAMENTE. 

a) “Não fujas de tuas responsabilidades, soldado!” 
b) Na última Festão do Pinhão haviam pessoas de todo o Brasil. 
c) Faz dois meses que as fortes mudanças climáticas têm afetado a 

saúde de muitas pessoas. 
d) “Se tu vires o Coronel, avisa a ele, por favor, que vou me atrasar”. 

 

12. Assinale a alternativa INCORRETA. 

a) Em “O árbitro recomenda que a bola seja oficial” há sujeito 
simples em ambas as frases. 

b) Na frase “Farei amanhã o trabalho”, o sujeito está oculto. 
c) Na frase “O caso é interessante, mas muito difícil de ser 

resolvido” há uma relação de oposição entre as frases. 
d) Em “É importante que você viaje” temos um período simples. 

 

13. Todas as frases apresentam, pelo menos, um verbo no futuro do 
pretérito, EXCETO uma. Assinale-a. 

a) Ele iria ao jogo se pudesse, mas o mau tempo o impediu. 
b) Os soldados poderiam rever sua formação se lhes fosse dada 

oportunidade. 
c) O homem pensa em vencer na vida, mas, muitas vezes, gostaria 

que nada lhe fosse difícil. 
d) As folhas caíam no outono para que pudessem reflorescer no 

tempo certo, explicava o jardineiro. 
 

14. Assinale a alternativa correta quanto à concordância verbal. 

a) Discutiu-se as propostas para solucionar a questão. 
b) Devem haver problemas insolúveis em qualquer processo de 

gestão. 
c) Deram duas horas em ponto, o relógio do quartel. 
d) Costuma haver casos graves de violência em grandes festas. 

 

15. Assinale a alternativa INCORRETA quanto à concordância nominal. 

a) A policial relatou estar meia distraída na hora da ocorrência. 
b) Hajam vista os últimos acontecimentos, será cancelada a visita do 

Presidente da empresa. 
c) Havia bastantes razões para que fosse feita a busca. 
d) Elas mesmas fizeram a denúncia e foram ouvidas. 

 

16. Considerando a regência verbal, assinale a alternativa correta. 

a) Informo-o de que as coisas vão bem por aqui. 
b) Greve implica em descompasso e em processos interrompidos, 

causando prejuízos. 
c) Custei a realizar a tarefa, pois havia pouco tempo. 
d) Aspiras o cargo de Tenente, por quê? 

 

17. Em todas as frases a crase se justifica, EXCETO em uma; assinale-a. 

a) Chegou às três horas da manhã e nada viu. 
b) Garanto à você que o caso está resolvido, pode confiar. 
c) Bebo café, café bem forte, à moda paulista. 
d) Obedeça à sinalização, diz a placa no alto da estrada. 

 

18. Assinale a alternativa INCORRETA. 

a) Vou mostrar a Vossa Senhoria que estava certo em minha 
decisão. Nunca se usa crase diante de pronome de tratamento. 

b) Estou a pensar na decisão a ser tomada e isso me angustia. 
Nunca se usa crase diante de verbo. 

c) O homem se assustou e saiu bruscamente à cavalo. Sempre se 
usa crase diante de palavra masculina. 

d) E à proporção que os dias passavam, o temor se distanciava. 
Sempre se usa crase nas locuções conjuntivas. 

 

19. Assinale a alternativa INCORRETA. 

a) Em “A obscuridade cresce e a claridade diminui” temos 
exemplos de antônimos nas palavras destacadas. 

b) O corpo docente e o corpo discente são parônimos e significam 
professores e alunos, respectivamente. 

c) Nas frases “Ganhei uma camisa de seda” e “É provável que a 
febre ceda” temos exemplos de homônimos homófonos. 

d) Foi feito o senso 2010 e o bom censo prevaleceu nas respostas 
computadas. As palavras sublinhadas são homônimas perfeitas e 
significam contagem e discernimento, respectivamente. 
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20. Assinale a alternativa que preenche corretamente todas as lacunas 
das seguintes frases, na ordem em que aparecem: 

I. Pegamos a última ----------------- do cinema. (cessão/ sessão) 
II. O presidente ---------------------------- a demissão do funcionário e 

este voltou ao local de trabalho. (retificou/ratificou) 
III. Cassaram-lhe o ------------------------- porque não soube exercê-lo 

condignamente. (mandado/mandato) 
IV. Era ----------------------- a queda do ---------------------- político. 

(eminente/iminente) 
V. O ------------------------- do instrumento atrasou o ----------------------

previsto para as 19h. (conserto/concerto) 
 

a) sessão, retificou, mandato, iminente, eminente, conserto, 
concerto. 

b) sessão, ratificou, mandado, eminente, iminente, conserto, 
concerto. 

c) cessão, retificou, mandato,  eminente, iminente, concerto, 
conserto. 

d) cessão, ratificou, mandado, iminente, eminente, concerto, 
conserto. 

 

21. Considerando a presença de figuras de linguagem nas frases, 
assinale a alternativa INCORRETA. 

a) “Meu pensamento é um rio subterrâneo”. Metáfora 
b) Sentia na boca um sabor de vida e morte. Prosopopéia 
c) Gostava de ler Machado de Assis. Metonímia 
d) “Tristeza não tem fim, felicidade sim”. Antítese 

 

22. Em cada frase há um termo sublinhado, com sua respectiva análise 
sintática. Em apenas uma das alternativas a análise está 
INCORRETA. Assinale-a. 

a) A empreiteira entregou a obra do presídio com atraso. (adjunto 
adverbial) 

b) Os prisioneiros fugiram para um parque próximo do local. (objeto 
indireto) 

c) Os reféns foram libertados. (sujeito simples) 
d) Os políticos pressionaram o governo. (objeto direto) 

 
23. Assinale a alternativa em que o verbo NÃO concorda com o sujeito. 

a) Os soldados da Polícia Militar tem sério compromisso com a 
segurança da população. 

b) O bom homem mantém sua dignidade, mesmo quando 
humilhado. 

c) Eles propuseram uma solução que foi aceita. 
d) Eles vêm de longe para prestar concurso. 

 
24. Considerando que a conjunção estabelece relação de sentido entre 

as orações que liga, assinale a alternativa que mostra a análise 
INCORRETA do sentido por ela estabelecido. 

a) Veio mas não fez o que estava previsto. Relação de oposição. 
b) Vim cauteloso e não fiz barulho. Relação de alternância. 
c) “-Caiu, que eu vi” Relação de explicação ou confirmação. 
d) O candidato não apresentou documentação, portanto não fez a 

prova. Relação de conclusão. 
 
25. Assinale única alternativa que apresenta frase com valor conotativo. 

a) O sol que brilha no firmamento me traz recordações de nosso 
encontro na praia. 

b) O cão late nos fundos do quintal. 
c) A menina pintou a cara de verde e amarelo. 
d) Esta mulher é uma cobra, cuidado com ela. 

 
26. Considerando o correto uso de ponto e vírgula, assinale a alternativa 

INCORRETA.  

a) “Um dia da caça; outro do caçador”. 
b) Estava solitário, mas não triste; lembrei dos bons tempos e voltei. 
c) Ele me pagou o cafezinho; eu lhe paguei o ônibus. 
d) Somente hoje; eu daria tudo para ter minha tranquilidade de volta. 

 
27. Considerando a concordância verbal, assinale a frase correta. 

a) Reforma-se carros. 
b) Ainda faltam preencher os formulários. 
c) Férias faz bem. 
d) As duplicatas seguem anexo. 

 

Texto II 
“Ao entrar para a Caserna, uma das primeiras lições que é 
ensinada ao soldado combatente é que "missão dada é missão 
cumprida". Lições, estas, que vêm educar o jovem soldado a 
vida na dura vida de quartel, regida pela hierarquia e disciplina.” 

extraído de http://nuncafalhara.blogspot.com/2008/06/soldado-qual-sua-misso.html 
 

28. Assinale a alternativa correta. 

a) A expressão “na dura vida de quartel” é objeto direto do verbo 
educar, pois lhe completa o sentido. 

b) Se a frase “Lições, estas, que vêm educar o jovem soldado” fosse 
reescrita retirando-se o pronome “estas”, ficaria assim: “Lições 
que vem educar o jovem soldado”. 

c) No texto há doze substantivos. 
d) Na frase sublinhada no texto temos dois adjetivos. 

 

29. Assinale a alternativa INCORRETA. 

a) A expressão “ao entrar” poderia ser reescrita assim: “quando 
entra” e o sentido da frase não seria alterado. 

b) Em “uma das primeiras lições que é ensinada ao soldado” a 
palavra sublinhada é flexão do verbo ser. 

c) Em “Ao entrar para a Caserna” o termo sublinhado é sujeito. 
d) “Hierarquia e disciplina”, no texto, estão ligadas por uma 

conjunção aditiva. 
 

30. Assinale a alternativa que apresenta a frase INCORRETA, segundo a 
norma culta da língua. 

a) Aqui sempre houve numerosas pessoas que se dedicaram a 
preservar nosso patrimônio cultural. 

b) Entre mim e você não deverão ocorrer discussões. 
c) Ainda que surjam problemas em nossa atividade, nós 

procuraremos contorná-los. 
d) Não creio que em outra cidade catarinense hajam patrimônios 

arquitetônicos tão belos quanto os de Laguna. 
 

31. Qual o juro obtido em uma aplicação financeira de um capital de 
$100.000,00 durante o período de dois meses à taxa de juros simples 
de 60% ao mês? 

a) $110.000,00 
b) $140.000,00 
c) $60.000,00 
d) $120.000,00 

 

32. Mário comprou uma casa por $175.000,00. Para o pagamento foi 
dada uma entrada de $145.000,00 e o restante parcelado a juros 
simples com taxa de 12% ao ano durante 5 anos. Qual é o valor total 
dos juros? 

a) $36.000,00 
b) $18.000,00 
c) $16.000,00 
d) $24.000,00 

 

33. Se o raio de uma circunferência tiver um acréscimo de 50% então o 
acréscimo percentual em seu comprimento será igual a: 

a) 25% 
b) 50% 
c) 100% 
d) 150% 

 

34. João fez compras em quatro Shoppings diferentes. Em cada 
estabelecimento gastou metade do que possuía, e ao sair de cada 
Shopping pagou $2,00 de estacionamento. Se, no final, ainda tinha 
$8,00, qual era a quantia que João tinha antes de sair de casa? 

a) $188,00 
b) $220,00 
c) $204,00 
d) $196,00 

 

35. Em uma corrida com 10 atletas competindo pergunta-se: de quantos 
modos distintos (combinações) podem ser conquistadas as medalhas 
de Ouro, Prata e Bronze? 

a) 800 
b) 1000 
c) 720 
d) 300 

 

36. Certo cometa foi visível da Terra por alguns dias nos anos de 1774, 
1787, 1800, etc., tendo sempre mantido essa regularidade. A próxima 
aparição deste cometa ocorrerá novamente no ano de: 

a) 2020 
b) 2023 
c) 2019 
d) 2021 
 

37. João tem 100 moedas, umas de 10 centavos, e outras de 25 
centavos, perfazendo um total de R$20,20. O número de moedas de 
25 centavos que João possui é: 

a) 54 
b) 68 
c) 32 
d) 76 
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38. Leia as afirmações a seguir: 

I. Os números Naturais são aqueles inteiros não positivos mais o 
zero. 

II. Os números Irracionais são aqueles que representam dízimas 
periódicas. 

III. Os números Reais representam a soma dos números Racionais 
com os Irracionais. 

 

Assinale a alternativa correta: 
 

a) Somente a assertiva II está correta. 
b) Somente a assertiva III está correta. 
c) Somente a assertiva I está correta. 
d) Somente as assertivas II e III estão corretas. 

 

39. Se um pai tem o triplo da idade de um filho e os dois somados têm 76 
anos. Qual é a idade do pai? 

a) 50 
b) 45 
c) 57 
d) 62 

 

40. Com base na seguinte progressão geométrica: {2; 4; 8; 16; 32; 64;... } 
o próximo valor da sequência seria: 

a) 96 
b) 128 
c) 92 
d) 144 

 

41. Qual é o valor de x que poderá satisfazer a equação do primeiro grau: 
3x + 4(1+x)+2= 5x-x-6?  

a) 4 
b) -4 
c) 2 
d) 3 

 

42. Duas empresas A e B têm ônibus com 50 assentos. Em uma 
excursão para Balneário Camboriú, as duas empresas adotam os 
seguintes critérios de pagamento: 

A empresa A cobra $25,00 por passageiro mais uma taxa fixa de 
$400,00.  
A empresa B cobra $29,00 por passageiro mais uma taxa fixa de 
$250,00.  
Pergunta-se: Qual é o número mínimo de excursionistas para que o 
contrato com a empresa A fique mais barato do que o contrato da 
empresa B? 
 
a) 37 
b) 38 
c) 35 
d) 40 

 

43. Dois automóveis percorreram a distância entre as cidades A e B. 
Ambos saíram da cidade A e não realizaram paradas durante as 
viagens. O primeiro partiu às 9 horas e o segundo às 10 horas, 
chegando juntos na cidade B às 14 horas. Se a velocidade média do 
primeiro foi de 50 km/h, qual é a velocidade média do segundo 
automóvel? 

a) 72,5 km/h 
b) 60 km/h 
c) 65 km/h 
d) 62,5 km/h 

 

44. Em um colégio com 520 alunos, 330 estudam inglês, 185 estudam 
espanhol e 63 estudam ambas as línguas. Pela teoria dos conjuntos 
pergunta-se: Quantos alunos não estudam nenhuma das duas 
línguas?  

a) 68 
b) 5 
c) 57 
d) 131 

 

45. Um determinado comerciante resolveu promover uma liquidação em 
todos os produtos de sua loja. Os preços foram reduzidos em 20%, 
mas quando a liquidação terminar o comerciante pretende voltar a 
praticar os preços anteriores. Qual deverá ser o percentual de 
aumento nos produtos em liquidação para que sejam alcançados os 
preços originais? 

a) 27,50% 
b) 20% 
c) 25% 
d) 22,50% 

46. O pagamento do 13º terceiro salário aos trabalhadores de uma 
empresa deverá acarretar uma despesa em dezembro de 2011 de 
R$96.600,00, valor 15% maior que o valor pago no ano anterior. 
Pergunta-se: Qual foi o valor pago pelo 13º terceiro salário de 2010 
aos trabalhadores desta empresa? 

a) R$ 84.000,00 
b) R$ 77.280,00 
c) R$ 111.090,00 
d) R$ 82,110,00 

 
47. Em um processo seletivo, a prova de Língua Portuguesa eliminou 

30% dos candidatos inscritos, e a prova de Conhecimentos Gerais 
eliminou 20% dos candidatos restantes. Pergunta-se: Qual foi o 
percentual do total de candidatos inscritos que essas duas provas 
juntas eliminaram? 

a) 44% 
b) 46% 
c) 56% 
d) 50% 

 
48. Um determinado pesquisador tem que entrevistar 500 pessoas. 

Sabendo-se que a cada 7 dias ele entrevista 49 pessoas e que não 
ocorrem pausas nos feriados e finais de semana, pergunta-se: Qual é 
a porcentagem de pessoas entrevistadas após 30 dias? 

a) 38% do total. 
b) 53% do total. 
c) 42% do total. 
d) 45% do total. 

 
49. Com o fim da estação de inverno uma loja de roupas deseja oferecer 

20% de desconto em todas as peças. O cliente que comprar uma 
camisa que antes do desconto custava R$43,00 receberá, em reais, 
um desconto de: 

a) R$ 8,60 
b) R$ 4,30 
c) R$ 7,30 
d) R$ 6,20 

 
50. Uma cidade, no ano 2000, tinha uma população de 1,5 milhões de 

habitantes. Essa mesma cidade, no ano 2010, apresentou uma 
população de 6 milhões de habitantes. Qual foi a taxa de crescimento 
percentual dessa população no período entre 2000 e 2010? 

a) 40% 
b) 300% 
c) 400% 
d) 200% 

 
51. Após a leitura do enunciado apresentado a seguir, identifique a 

afirmação correta: 

Computadores grandes que utilizavam válvulas, eram de difícil 
manutenção e consumiam grande quantidade de energia. 
(André Luiz N. G. Manzano. Maria Izabel N. G. Manzano.  Informática 
Básica – Estudo Dirigido. Erica, 6ªed. 2004, p. 55) 
 

Dizem respeito à: 
 

a) 4ª Geração de Computadores. 
b) 3ª Geração de Computadores. 
c) 1ª Geração de Computadores. 
d) 2ª Geração de Computadores. 

 
52. Sobre Bit e Byte é correto afirmar que: 

I. Bit é um conjunto de 8 Bytes. 
II. Byte é um conjunto de oito Bits. 
III. Bit é a menor unidade de informação. Pode ser 0 ou 1. 
IV. Se tivéssemos 2 bits, poderíamos ter apenas as seguintes 

combinações representadas a seguir: {0;0), {0;1}, {1;0}, {1,1}. 
 

A sequência correta é:  
 

a) Apenas as assertivas III e IV estão corretas. 
b) Apenas as assertivas II e III estão corretas. 
c) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas. 
d) Apenas as assertivas II, III, e IV estão corretas. 
 

53. Qual modelo de banco de Dados coloca os dados em tabelas 
bidimensionais? 

a) Hierárquico 
b) Relacional 
c) Normalizado 
d) Rede 
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54. Sobre Hardware, Software e Peopleware é correto afirmar que: 

I. Hardware é todo o equipamento do computador, ou seja, a 
impressora, o mouse, a placa Mãe e o Sistema Operacional. 

II. Software são os programas que utilizamos em um computador. 
III. A planilha eletrônica é um exemplo de Software Aplicativo. 
IV. Peopleware é a parte humana que se utiliza das diversas 

funcionalidades dos sistemas computacionais, seja este usuário 
um Analista de sistema ou, até mesmo, um simples cliente que 
faz uma consulta em um caixa eletrônico. 

 

A sequência correta é:  
 

a) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas. 
b) Apenas as assertivas II, III, e IV estão corretas. 
c) Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas. 
d) Apenas as assertivas III e IV estão corretas. 
 

55. Das alternativas abaixo, assinale aquela que descreve a 
funcionalidade da função =PROCV() do Microsoft Excel, aplicativo do 
Microsoft Office. 

a) Arredonda um número até uma quantidade especificada de 
dígitos, em que o usuário pode determinar uma precisão de “n” 
casas decimais. 

b) Retorna o resultado de um número elevado a uma potência. 
c) Compara grandezas e, a partir desta comparação, toma uma 

decisão a respeito de qual caminho seguir. 
d) Tem a característica de poder pesquisar numa tabela um valor 

correspondente a outro, desta forma retorna o valor de 
correspondência. 

 
56. Sobre Macros, do Microsoft Office é correto afirmar que: 

I. O objetivo de uma macro é automatizar as tarefas usadas com 
mais frequência. 

II. Embora algumas macros sejam simplesmente uma gravação de 
pressionamentos de teclas ou de cliques do mouse, macros VBA 
mais potentes são criadas por desenvolvedores que utilizam um 
código capaz de executar vários comandos no computador. 

III. Um usuário mal-intencionado poderá introduzir uma macro 
perigosa através de um documento que, se for aberto, permitirá 
que ela seja executada e possivelmente espalhe um Vírus. 

IV. As macros VBA são consideradas um possível risco à segurança. 
 

A sequência correta é:  
 

a) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas. 
b) Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas. 
c) Todas as assertivas estão corretas. 
d) Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas. 
 

57. Sobre Mineração de dados (data mining) é correto afirmar que: 

I. É um banco de dados que coleta informações sobre o negócio, 
que tem origem em muitas fontes na empresa e que cobrem 
todos os aspetos dos processos, produtos e clientes. 

II. É uma ferramenta de análise de informações que envolvem a 
descoberta de padrões e relações em um depósito de dados. 

III. O objetivo da mineração de dados é extrair padrões, tendências e 
regras dos depósitos de dados para prever, medir estratégias 
propostas de negócio objetivando aumentar lucros e a      
competitividade. 

IV. É um subconjunto do depósito de dados denominado armazém 
de dados. Utiliza um Banco de dados monolítico. 

 

A sequência correta é:  
 

a) Apenas as assertivas I, e III estão corretas. 
b) Apenas as assertivas II, e IV estão corretas. 
c) Apenas as assertivas II e III estão corretas. 
d) Apenas as assertivas III e IV estão corretas. 
 

58. Embora se possa conectar à Internet de várias maneiras, o acesso à 
mesma não está distribuído equitativamente pelo mundo. São 
exemplos de formas de conectar-se à Internet: 

I. Conexão por Servidor LAN junto com um Roteador. 
II. Conexão por discagem (Dial-up).      
III. Conexão sem fio.  
IV. Conexão via Satélite. 

 

A sequência correta é:  
 

a) Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas. 
b) Todas as assertivas estão corretas. 
c) Apenas as assertivas I, II, e III estão corretas. 
d) Apenas as assertiva I, III e IV estão corretas. 
 

59. Sobre a WWW (World Wide Web, WWW ou W3) é correto afirmar 
que: 

I. Foi desenvolvida por Tim Berners Lee na CERN, a Organização 
Européia para Pesquisa Nuclear em Genebra, na Suíça.     

II. Os usuários da Web utilizam hiperlinks, textos destacados ou 
gráficos em um documento da Web que, quando clicado, abre 
uma nova página da Web ou seção da mesma página 
apresentando o conteúdo relacionado. 

III. Para acessar a Web e visualizar o seu conteúdo, há a 
necessidade da utilização de um navegador Web.      

IV. Todas as páginas Web são armazenadas em servidores locais e 
replicadas para um único servidor central em cada país onde a 
Internet é liberada para utilização. 

 

A sequência correta é:  
 

a) Apenas as assertivas II, e III estão corretas. 
b) Apenas as assertivas III e IV estão corretas. 
c) Apenas as assertiva I, III e IV estão corretas. 
d) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas. 

 
60. A seguinte pesquisa por palavras chaves e entrada de operador no 

mecanismo de busca Google: vírus–computador, trará como 
interpretação do referido mecanismo de busca: 

a) Pesquisar páginas com a palavra computador.  
b) Pesquisar páginas com a ocorrência da palavra vírus ou da 

palavra computador. 
c) Pesquisar páginas com a palavra vírus, mas não a palavra 

computador. 
d) Pesquisar páginas com a ocorrência das palavras vírus e 

computador. 
 

61. Assinale a alternativa correta: 

a) Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem 
escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, 
inclusive nos casos de transgressão militar ou crime propriamente 
militar, definidos em lei. 

b) O infrator será levado à prisão ou nela mantido, mesmo quando a 
lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança. 

c) A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão 
comunicados em até quarenta e duas horas ao juiz competente e 
à família do preso ou à pessoa por ele indicada. 

d) A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo 
penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de 
flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante 
o dia, por determinação judicial. 

 
62. Assinale a alternativa correta: 

a) Ao militar é facultada a sindicalização, todavia, será proibida a 
greve.  

b) Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de 
seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que 
serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, 
ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança 
da sociedade e do Estado. 

c) Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares 
dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações 
judiciais contra atos disciplinares militares, inclusive a 
competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao 
Comando Militar competente decidir sobre a perda do posto e da 
patente dos oficiais e da graduação das praças. 

d) Caberá "habeas-corpus" em relação a punições disciplinares 
militares, desde que a pena prevista não ultrapasse a de 
detenção por dois anos. 

 
63. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de 

todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da 
incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes 
órgãos: 

I. Polícia federal 
II. Polícia rodoviária federal 
III. Polícia ferroviária estadual 
IV. Polícias civis 
V. Polícias militares e corpos de bombeiros militares 

 
a) Apenas II, III e IV estão corretas. 
b) I, II, IV e V estão corretas. 
c) III e V estão incorretas. 
d) Apenas I, IV e V estão corretas. 
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64. Compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados 
e do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição: 

I. Realizar, fiscalizar e controlar o processo de formação, 
aperfeiçoamento, reciclagem e suspensão de condutores, expedir 
e cassar Licença de Aprendizagem, Permissão para Dirigir e 
Carteira Nacional de Habilitação, mediante delegação do órgão 
federal competente. 

II. Vistoriar, inspecionar quanto às condições de segurança veicular, 
registrar, emplacar, selar a placa, e licenciar veículos, expedindo 
o Certificado de Registro e o Licenciamento Anual, mediante 
delegação do órgão municipal competente. 

III. Estabelecer, em conjunto com as Polícias Militares, as diretrizes 
para o policiamento ostensivo de trânsito. 

IV. Executar a fiscalização de trânsito, autuar e aplicar as medidas 
administrativas cabíveis pelas infrações previstas neste Código, 
inclusive as medidas administrativas cabíveis relativas a infrações 
por excesso de peso, dimensões, estacionamento e lotação dos 
veículos. 
 

a) I e III estão corretas. 
b) III e IV estão corretas. 
c) I, II e IV estão corretas. 
d) II, III e IV estão corretas. 

 
65. Assinale a alternativa correta: 

a) Compete aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos 
Municípios, no âmbito de sua circunscrição, entre outras 
atribuições, coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre 
acidentes de trânsito e suas causas. 

b) Compete aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos 
Municípios, no âmbito de sua circunscrição, entre outras 
atribuições, planejar e implantar medidas para redução da 
circulação de veículos e reorientação do tráfego, com o objetivo 
de diminuir a emissão global de poluentes.  

c) O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação 
obedecerá, entre outras normas, o uso obrigatório de dispositivos 
de alarme sonoro e de iluminação vermelha intermitente sempre 
que uma viatura oficial deixar as dependências de sua sede. 

d) O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação 
obedecerá, entre outras normas, que a circulação far-se-á pelo 
lado esquerdo da via, admitindo-se as exceções devidamente 
sinalizadas. 

 
66. Assinale a alternativa correta: 

a) Seguir veículo em serviço de urgência, estando este com 
prioridade de passagem devidamente identificada por dispositivos 
regulamentares de alarme sonoro e iluminação vermelha 
intermitentes, constitui infração gravíssima, punida com 
apreensão do veículo. 

b) Deixar de guardar a distância lateral de um metro e cinquenta 
centímetros ao passar ou ultrapassar bicicleta, constitui infração 
grave, punida com multa. 

c) Desobedecer às ordens emanadas da autoridade competente de 
trânsito ou de seus agentes constitui infração grave, punida com 
multa. 

d) Deixar de indicar com antecedência, mediante gesto 
regulamentar de braço ou luz indicadora de direção do veículo, o 
início da marcha, a realização da manobra de parar o veículo, a 
mudança de direção ou de faixa de circulação, constitui infração 
média, punida com advertência.  

 

67. Assinale a alternativa correta: 

a) O Condutor é responsável pela infração relativa ao transporte de 
carga com excesso de peso nos eixos ou no peso bruto total, 
quando for o único remetente da carga ou o peso declarado na 
nota fiscal, fatura ou manifesto for superior àquele aferido. 

b) O transportador e o condutor são solidariamente responsáveis 
pela infração relativa ao excesso de peso bruto total, se o peso 
declarado na nota fiscal, fatura ou manifesto for superior ao limite 
legal. 

c) Aos proprietários e condutores caberá sempre a responsabilidade 
pela infração referente à prévia regularização e preenchimento 
das formalidades e condições exigidas para o trânsito do veículo 
na via terrestre, conservação e inalterabilidade de suas 
características, componentes, agregados e outras disposições 
que deva observar. 

d) Aos proprietários e condutores de veículos serão impostas 
concomitantemente as penalidades de que trata o Código de 
Trânsito Brasileiro toda vez que houver responsabilidade solidária 
em infração dos preceitos que lhes couber observar, respondendo 
cada um de per si pela falta em comum que lhes for atribuída. 

 

68. O Motim se caracteriza quando reunirem-se militares ou 
assemelhados: 

I. Agindo contra a ordem recebida de superior, ou negando-se a 
cumpri-la. 

II. Recusando obediência a superior, quando estejam agindo sem 
ordem ou praticando violência. 

III. Assentindo em recusa conjunta de obediência, ou em resistência 
ou violência, em comum, contra superior.  

IV. Ocupando quartel, fortaleza, arsenal, fábrica ou estabelecimento 
militar, hangar, aeródromo ou aeronave, navio ou viatura militar, 
ou utilizando-se de qualquer daqueles locais ou meios de 
transporte, para ação militar, ou prática de violência, em 
desobediência a ordem superior.  
 

a) Todas estão corretas. 
b) Apenas II e IV estão incorretas. 
c) Apenas I e IV estão corretas. 
d) Todas estão incorretas. 

 

69. Constitui infração gravíssima, punida com pena de multa e apreensão 
do veículo, conduzi-lo:  

I. Com o lacre, a inscrição do chassi, o selo, a placa ou qualquer 
outro elemento de identificação violado ou falsificado. 

II. Sem equipamento obrigatório ou estando este ineficiente ou 
inoperante. 

III. Com dispositivo antirradar. 
IV. Com a cor ou característica alterada. 
V. Com o equipamento do sistema de iluminação e de sinalização 

alterados. 
 

a) II, III e IV estão corretas. 
b) II e V estão corretas. 
c) I e III estão corretas. 
d) I, III e IV estão corretas. 

 

70. A cada infração de trânsito cometida são computados os seguintes 
números de pontos: 

I. Gravíssima - seis pontos. 
II. Grave - cinco pontos. 
III. Média - três pontos. 
IV. Leve - um ponto. 

 

a) Apenas II está correta. 
b) Apenas III está correta. 
c) Apenas II e IV estão corretas. 
d) Apenas I e IV estão corretas. 

 

71. Assinale a alternativa correta: 

a) Quando a infração de trânsito for cometida com veículo licenciado 
no exterior, em trânsito no território nacional, a multa respectiva 
deverá ser paga no país de licenciamento. 

b) As multas decorrentes de infração de trânsito cometida em 
unidade da Federação diversa daquela do licenciamento do 
veículo poderão ser cobradas no ato da autuação, garantido o 
direito de recurso. 

c) A penalidade de suspensão do direito de dirigir será aplicada pelo 
prazo mínimo de um mês até o máximo de seis meses e, no caso 
de reincidência no período de doze meses, pelo prazo mínimo de 
seis meses até o máximo de um ano. 

d) Quando ocorrer a suspensão do direito de dirigir, a Carteira 
Nacional de Habilitação será devolvida a seu titular 
imediatamente depois de cumprida a penalidade e o curso de 
reciclagem. 
 

72. Assinale a alternativa correta: 

a) Hierarquia é a rigorosa observância e o acatamento discricionário 
das leis, regulamentos, normas e disposições que fundamentam o 
organismo policial-militar e coordenam seu funcionamento regular 
e harmônico traduzindo-se pelo perfeito cumprimento do dever 
por parte de todos e de cada um dos componentes desse 
organismo. 

b) A hierarquia policial-militar é a ordenação da autoridade em níveis 
diferentes dentro da estrutura da Polícia Militar, que se faz por 
postos ou graduações e, dentro de um mesmo posto ou 
graduação, se faz pela antiguidade. 

c) A hierarquia policial-militar é a ordenação da autoridade em 
mesmos níveis dentro da estrutura da Polícia Militar, que se faz 
por postos ou graduações e, dentro de um mesmo posto ou 
graduação, se faz pela antiguidade. 

d) Disciplina é a observância e o acatamento discricionário das leis, 
regulamentos, normas e disposições que fundamentam o 
organismo policial-militar e coordenam seu funcionamento regular 
e harmônico traduzindo-se pelo perfeito cumprimento do dever 
por parte de todos e de cada um dos componentes desse 
organismo. 
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73. Não há crime quando o agente pratica o fato:  

I. Em estado de necessidade. 
II. Em legítima defesa. 
III. Em estrito cumprimento do dever legal. 
IV. Em exercício regular de direito.  
V. Em violenta emoção. 
 

a) apenas IV e V estão corretas. 
b) apenas III e IV estão corretas. 
c) apenas IV está incorreta. 
d) apenas V está incorreta. 

 

74. Todo policial militar, mesmo não estando em serviço, deve 
observância, entre outros, aos seguintes preceitos de ética: 

I. Amar a verdade e a responsabilidade com fundamento da 
dignidade pessoal. 

II. Respeitar a dignidade da pessoa humana. 
III. Ser discreto em suas atitudes maneiras e em sua linguagem 

escrita e falada. 
IV. Proceder de maneira ilibada na vida pública e na particular. 
V. Conduzir-se, mesmo fora do serviço ou na inatividade, de modo 

que não sejam prejudicados os princípios da disciplina, do 
respeito e o decoro policial-militar. 
 

a) Todas estão corretas. 
b) Todas estão incorretas. 
c) Apenas I e IV estão corretas. 
d) Apenas II e IV estão incorretas. 

 

75. São deveres policiais militares, entre outros:  

I. Dedicação integral ao serviço policial-militar e fidelidade à 
instituição a que pertence, exceto se houver risco da própria vida. 

II. Culto aos símbolos nacionais e religiosos. 
III. Rigoroso cumprimento das obrigações e ordens. 
IV. Sempre que possível, tratar o subordinado dignamente e com 

urbanidade. 
 

a) I, II e IV estão corretas. 
b) I, II e IV estão incorretas. 
c) I, II e III estão incorretas. 
d) II, III e IV estão corretas. 

 

76. Assinale a alternativa correta: 

a) A exclusão a bem da disciplina deve ser aplicada ex officio ao 
aspirante a oficial e à praça com estabilidade assegurada, de 
acordo com o prescrito no Estatuto dos Policiais Militares. 

b) Compete à autoridade que aplicar a primeira punição de prisão à 
praça, sempre confinar o punido, tendo em vista os altos 
interesses da ação educativa da coletividade e a elevação do 
moral da tropa. 

c) Em casos especiais, a critério da autoridade que aplicou a 
punição, o oficial ou aspirante a oficial pode ter sua residência 
como local de cumprimento da prisão, quando esta for superior a 
48 horas. 

d) Os presos disciplinares devem ficar detidos juntamente com os 
presos à disposição da justiça. 

 

77. Assinale a alternativa correta: 

a) A advertência, por ser verbal, deve constar das alterações do 
punido, mas não deve ser registrada em sua ficha disciplinar. 

b) A Advertência é a forma mais branda de punir e consiste numa 
admoestação feita verbalmente ao transgressor, podendo ser em 
caráter particular ou ostensivamente. 

c) A Detenção consiste no confinamento do punido em local próprio 
e designado para esse fim. 

d) A Repreensão é uma censura enérgica ao transgressor, 
publicada em boletim e que priva o punido da liberdade por até 48 
horas. 

 

78. Compete às Polícias Militares, no âmbito de suas respectivas 
jurisdições, entre outras atribuições: 

a) Atender à convocação do Governo Federal em caso de guerra 
interna ou para prevenir ou reprimir grave perturbação da ordem 
ou ameaça de sua irrupção. 

b) Atuar de maneira preventiva, em caso de perturbação da ordem 
instaurada, precedendo o eventual emprego das Forças Armadas. 

c) Atuar de maneira preventiva, como força de dissuasão, em locais 
ou áreas específicas, onde se presuma ser possível a 
perturbação da ordem. 

d) Executar com exclusividade 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. 

79. Assinale a alternativa correta: 

a) É facultado aos integrantes das Polícias Militares o 
comparecimento fardado, em serviço ou não, em manifestações 
de caráter político-partidário. 

b) Em igualdade de posto e graduação, os militares das Forças 
Armadas em serviço ativo e da reserva remunerada não têm 
precedência hierárquica sobre o pessoal das Polícias Militares. 

c) O Comando das Polícias Militares será exercido, em princípio, por 
oficial da ativa, do último posto, da própria Corporação. 

d) Os Estados só poderão, se convier às respectivas Polícias 
Militares, admitir o ingresso de pessoal feminino em seus efetivos 
de oficiais e praças, para atender todas as necessidades da 
respectiva Corporação, depois da aprovação da respectiva 
Assembleia Legislativa.  

 
80. Assinale a alternativa correta: 

a) Controle é a atividade destinada a exercitar o policial militar, 
individualmente e em equipe, desenvolvendo-lhe a habilidade 
para o desempenho das tarefas para as quais já recebeu a 
adequada instrução.  

b) À disposição, é a situação em que se encontra o policial militar a 
serviço de órgão ou autoridade a que não esteja diretamente 
subordinado.  

c) Assessoramento é a situação na qual o policial militar da ativa 
deixa de ocupar vaga na escala hierárquica do seu quadro, nela 
permanecendo sem número. 

d) Agregação é o ato ou efeito de estudar os assuntos pertinentes, 
propor soluções a cada um deles, elaborar diretrizes, normas e 
outros documentos. 
 

81. No dia 29 de outubro de 2007, foi eleito (a) presidente da Argentina: 

a) Manoel Zelaya. 
b) Fernando de La Rúa. 
c) Cristina Kirchner. 
d) Néstor Kirchner. 

 
82. Em junho de 2009 a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou 

a existência de uma pandemia, que teve início no México e se 
propagou por quase 100 países, atingindo milhares de pessoas e 
provou mortes. Assinale abaixo a alternativa que apresenta o nome 
da doença relatada acima: 

a) Gripe Asiática – H2N2. 
b) Gripe Suína – Influenza A H1N1. 
c) Gripe Aviária – Influenza H5N1. 
d) Infecção de HIV. 

 
83. Analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa que apresenta os 

itens corretos. Sobre o efeito estufa pode-se afirmar que: 

I. O dióxido de carbono é o maior responsável pela intensificação 
do efeito estufa, seguido de metano, óxido nitroso e 
clorofluorcarbono. 

II. É essencial para a existência da vida. 
III. O excesso de gases na atmosfera intensifica o efeito estufa, 

aumentando o aprisionamento da radiação solar e elevando a 
temperatura global. 

IV. As queimadas contribuem para a diminuição de gases 
intensificadores do fenômeno. 

 

A sequência correta é:  
 

a) Apenas as assertivas I e IV estão corretas. 
b) Apenas a assertiva III está correta. 
c) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
d) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas. 

 
84. Sobre o Escândalo do Mensalão é INCORRETO afirmar que: 

a) Dentre os envolvidos podemos citar o banqueiro Daniel Dantas, o 
ex-tesoureiro do PT Delúbio Soares, o ex-Ministro Chefe da Casa 
Civil José Dirceu e o empresário Marcos Valério.  

b) Maior crise política sofrida pelo governo do presidente Luiz Inácio 
“Lula” da Silva. 

c) Foi um esquema de compra de votos de parlamentares. 
d) Em agosto de 2008, prazo previsto para a conclusão do caso, o 

ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes, aceitou a 
abertura de inquérito contra 40 acusados no escândalo do 
mensalão. 
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85. Analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta. Sobre a 
franco-colombiana Ingrid Betancourt pode-se afirmar que: 

I. Foi sequestrada em 2002 durante sua campanha à presidência 
da Colômbia. 

II. Foi uma das mais importantes reféns das FARC (Forças Armadas 
Revolucionárias da Colômbia). 

III. Permaneceu em cativeiro por quase 4 anos. 
IV. Lançou uma autobiografia onde narra o cotidiano no cativeiro, e a 

intervenção política dos presidentes da Venezuela Hugo Chavez, 
e da França, Nicolas Sarkozy, que foram determinantes para sua 
libertação. 

 

A alternativa que apresenta os itens corretos é:  
 

a) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
b) Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas. 
c) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas. 
d) Apenas a assertiva II está correta. 

 

86. A cidade sede dos Jogos-Panamericanos de 2011 foi escolhida por 
votos unânimes em 2006. Assinale a alternativa abaixo que apresenta 
o nome da cidade escolhida: 

a) San Antonio. 
b) Nova Iorque. 
c) Detroit. 
d) Guadalajara. 

 

87. Com base no trecho sobre a fusão dos bancos Itaú e Unibanco, 
extraído da coluna “Mercado” da Folha Online, assinale a alternativa 
correta:  

"Os controladores da Itaúsa e da Unibanco Holdings comunicam ao 
mercado que assinaram nesta data contrato de associação visando à 
unificação das operações financeiras do Itaú e do Unibanco de modo 
a formar o maior conglomerado financeiro privado do Hemisfério Sul, 
cujo valor de mercado fará com que ele fique situado entre os 20 
maiores do mundo. Trata-se de uma instituição financeira com a 
capacidade de competir no cenário internacional com os grandes 
bancos mundiais", informaram as duas empresas em comunicado ao 
mercado.(Folha Online, 03/11/2008) 

 

I. Os bancos Itaú e Unibanco uniram-se para formar um megabanco 
visando, entre outros objetivos, conquistar mercados 
internacionais. 

II. Para que seja concretizada a fusão de bancos, deve haver 
aprovação pelo Banco Central, e por órgãos reguladores. 

III. A crise financeira e a competição interna influenciaram a fusão 
entre as instituições bancárias. 

IV. As duas empresas ficaram mais fortalecidas com a operação. 
 

a) Apenas as assertivas I e IV estão corretas. 
b) Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas. 
c) Apenas as assertivas II e III estão corretas. 
d) As assertivas I, II, III e IV. 

 
88. “A proposta apresentada pelo Ministério da Cultura do Brasil sobre o 

montante inicial do Fundo Mercosul Cultural, fixado em US$ 1 milhão, 
foi aprovada neste sábado (25), em Assunção, durante a XXXII 
Reunião de Ministros da Cultura do Mercosul (RMC). Para compor 
esse valor de recursos, caberá a cada Estado-Parte contribuir com 
percentagens diferenciadas, estabelecidas a partir do Produto Interno 
Bruto (PIB) de cada país, as quais estão especificadas no documento 
do Conselho do Mercado Comum, que instituiu o Fundo: Argentina, 
27%; Brasil, 70%; Paraguai, 1%, e Uruguai, 2%”. (Glaucia Lira, 
Ascom/MinC. Portal da Cultura) 

I. O objetivo do Fundo é financiar projetos e programas que 
fomentem a criação, circulação, proteção e difusão dos bens e 
serviços culturais. 

II. São objetivos do projeto capacitar os quadros técnicos e 
gerenciais para o desenvolvimento do trabalho e equalizar as 
capacidades instaladas dos organismos nacionais envolvidos no 
tema. 

III. O Mercado Comum do Sul, como é chamado oficialmente, 
envolve dimensões econômicas, políticas e sociais.  

IV. Os Estados-Partes do Mercosul são os quatro países 
responsáveis pela criação do bloco, ou seja, Brasil, Argentina, 
Paraguai e Uruguai. 

 

A alternativa que apresenta os itens corretos é:  
 

a) Apenas as assertivas I e II estão corretas. 
b) Apenas as assertivas III e IV estão corretas. 
c) Apenas a assertiva I está correta. 
d) As assertivas I, II, III e IV. 

 

89. Foram incluídos no programa de 2011 dos Jogos Panamericanos 
todos os seguintes esportes, EXCETO: 

a) Futsal. 
b) Rugby. 
c) Raquetebol. 
d) Pelota Basca. 

 

90. No Brasil registram-se poucos abalos sísmicos. Ao longo dos anos 
foram registrados tremores em várias cidades do país, sendo que é 
na região Nordeste o local onde mais aconteceram tremores. Em 
2008, um tremor de terra atingiu o (os) estado (os) de: 

a) Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. 
b) Rondônia, Amapá, Acre e Pará.  
c) São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio de Janeiro. 
d) Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. 

 
91. Relacione as colunas e assinale a alternativa que apresenta a 

sequência correspondente: 

1. A Articulação Brasileira contra a Corrupção e a Impunidade 
(ABRACCI) 

2. O Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral (MCCE) 
3. Projeto Ficha Limpa 
 

(  ) É uma campanha da sociedade civil brasileira com o objetivo de 
melhorar o perfil dos candidatos e candidatas a cargos eletivos do 
país. 

(  ) É uma rede de 78 entidades com a missão de contribuir para a 
construção de uma cultura de não corrupção e impunidade no 
Brasil por meio do estímulo e da articulação de ações de 
instituições e iniciativas com vistas a uma sociedade justa, 
democrática e solidária. 

(  ) É uma entidade composta por 46 entidades cuja atuação se 
estende por todo o país. Com sede em Brasília (DF), acompanha 
de perto a atuação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e mantém 
contato com os responsáveis pela adoção de medidas que 
favoreçam a lisura do processo eleitoral em todo o Brasil. 

 
a) 1, 2, 3. 
b) 3, 1, 2. 
c) 3, 2, 1. 
d) 2, 1, 3. 

 
92. A médica pediatra e sanitarista brasileira Zilda Arns, recebeu diversas 

menções especiais e títulos de cidadã honorária no país. Analise as 
assertivas abaixo e assinale a alternativa correta a seu respeito. 

“(...) Sabemos que a força propulsora da transformação social está na 
prática do maior de todos os mandamentos da Lei de Deus: o Amor, 
expressado na solidariedade fraterna, capaz de mover 
montanhas."Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a 
nós mesmos" significa trabalhar pela inclusão social, fruto da Justiça; 
significa não ter preconceitos, aplicar nossos melhores talentos em 
favor da vida plena, prioritariamente daqueles que mais necessitam. 
Somar esforços para alcançar os objetivos, servir com humildade e 
misericórdia, sem perder a própria identidade”. (Trecho do último 
discurso de Zilda Arns) 

 

I. Criou a Pastoral da Criança juntamente com o presidente da 
CNBB, dom Geraldo Majella, Cardeal Agnelo, Arcebispo de 
Salvador e Primaz. 

II. Na data de seu falecimento Zilda Arns encontrava-se em Porto 
Príncipe, em missão humanitária, para introduzir a Pastoral da 
Criança no país. 

III. No dia 12 de janeiro de 2010, pouco depois de proferir uma 
palestra para cerca de 15 religiosos de Cuba, o país foi atingido 
por um violento terremoto. A médica foi uma das vítimas da 
catástrofe. 

IV. Atuava como coordenadora nacional da Pastoral da Pessoa 
Idosa, coordenadora internacional da Pastoral da Criança, 
representante titular da CNBB no Conselho Nacional de Saúde.e 
membro do Conselho Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social (CDES). 

 

A alternativa que apresenta os itens corretos é:  
 

a) Apenas a assertiva IV está correta. 
b) Apenas as assertivas I e IV estão corretas. 
c) Apenas as assertivas I e III estão corretas. 
d) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 

 
  



Polícia Militar de Santa Catarina – Edital 008/CESIEP/2011 
Ingresso ao Curso de Formação de Soldados 
 

Planejamento e Execução IESES                                                                                                                     Página 8 de 8 

TIPO 1

93. Tendo como suporte o trecho abaixo, publicado em abril de 2010, no 
Jornal O Estado de São Paulo, assinale a alternativa correta: 

«O que o presidente Lula e sua comitiva não encontraram, na 
comemoração do aniversário da demarcação da Reserva Raposa 
Serra do Sol, em Roraima, foi a divisão que lá havia, há um ano, entre 
os índios favoráveis à demarcação contínua e à expulsão dos brancos 
produtores de arroz ou pecuaristas daquelas terras e os que se 
opunham à expulsão dos arrozeiros, porque dependiam deles para 
sua sobrevivência. Desta feita, o que Lula encontrou foi uma completa 
união: tanto os que eram favoráveis como os que eram contra a 
exclusividade da ocupação indígena daquelas terras se tornaram 
solidariamente contra a demarcação tal como foi feita.» (Tânia 
Monteiro, O Estado de São Paulo.) 

 

I. Os efeitos da queda de produção e escassez de trabalho foram 
sentidos por ambos os grupos. Muitas famílias passaram a contar 
apenas com o que recebem do Bolsa-Família e do programa de 
cestas básicas. 

II. A decisão de expulsar os produtores da área implicou na perda 
de uma grande safra anual de arroz e consequentemente 
eliminando milhares de empregos diretos e indiretos que eram 
mantidos pela rizicultura local. 

III. O vasto território da Reserva Raposa Serra do Sol conta com 
uma moderna infra-estrutura implantada pelo atual ministro de 
Minas e Energia. 

IV. A construção da mini-hidrelétrica da Cachoeira da Andorinha foi 
realizada com a parceria da Companhia Energética de Roraima, 
Secretaria de Estado do Índio e IBAMA. 

 

A alternativa que apresenta os itens corretos é:  
 

a) Apenas as assertivas II e IV estão corretas. 
b) Apenas as assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
c) Apenas a assertiva I e III está correta. 
d) Apenas as assertivas I e II estão corretas. 

 

94. Assinale a alternativa INCORRETA sobre o ex-vice-presidente do 
Brasil José Alencar, falecido em 29 de março de 2011, em São Paulo: 

a) José Alencar assumiu a vice-presidência em 2006, durante o 
primeiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva. 

b) Foi um dos maiores empresários do estado de Minas Gerais. 
Construiu um império no ramo têxtil, sendo a Coteminas sua 
principal empresa. 

c) José Alencar lutou contra um câncer no abdome há 13 anos e já 
havia passado por varias cirurgias. 

d) Só assumiu um cargo público aos 67 anos, em 1999, eleito 
senador por Minas. 

 

95. O Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon) 
divulgou dados que demonstram o crescimento do desmatamento na 
região amazônica, sendo registrado, em maio de 2011, o 
desmatamento de 165 km² de floresta. Analise as assertivas abaixo e 
assinale a alternativa correta: 

I. Com o desmatamento desencadeou-se uma discussão 
internacional a respeito do papel da Amazônia no equilíbrio da 
biosfera e das consequências da devastação que, segundo os 
especialistas, pode inclusive alterar o clima da Terra. 

II. Devido à dificuldade de fiscalização e à pouca infra-estrutura na 
maior parte da região, alguns moradores se vêem forçados a 
contribuir com a venda de madeira ilegal por não terem nenhum 
outro meio de renda ou mesmo por se sentirem coibidos pelos 
madeireiros. 

III. A chamada “Amazônia Legal” compreende os estados do Acre, 
Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e parte dos estados 
do Mato Grosso, Tocantins e Maranhão. 

IV. O desmatamento afeta a biodiversidade e a vida da população 
local, desprovida dos recursos da maior bacia de água doce do 
planeta, que acabam dependentes da ajuda do governo e de 
organizações não-governamentais. 

 

A alternativa que apresenta os itens corretos é:  
 

a) Apenas a assertiva I está correta. 
b) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
c) Apenas a assertiva IV está correta. 
d) Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas. 

 

96. Assinale abaixo a alternativa que NÃO apresenta um tipo de energia 
não-renovável: 

a) Gás natural. 
b) Biodiesel. 
c) Carvão mineral. 
d) Petróleo. 

 

97. A ministra da Educação anunciou recentemente que o novo Acordo 
Ortográfico deverá chegar às escolas no ano letivo 2011-2012. 
Segundo os linguistas que preparam o acordo, Antônio Houaiss 
(Brasil) e João Malaca Casteleiro (Portugal), as mudanças são 
relativamente pequenas. No Brasil aproximadamente 0,5% das 
palavras e em Portugal apenas 1,6% passarão por mudanças. 
Analise as alternativas abaixo e assinale a que NÃO é coerente com 
a criação do acordo: 

a) No Brasil, a partir de 1º de Janeiro de 2010, as novas regras 
ortográficas foram aplicadas ao Governo, organismos, entidades 
e serviços que dele dependem, assim como à publicação no 
Diário da República. 

b) São argumentos a favor do acordo a aproximação da oralidade à 
escrita e simplicidade de ensino e aprendizagem. 

c) O avanço do idioma foi impedido pela presença de duas grafias: 
uma brasileira e outra portuguesa por anos e anos, por isso, a 
implementação do Acordo Ortográfico, em todos os países 
lusófonos, ajudará a fortalecer os laços de cooperação das 
nações que falam o português. 

d) As mudanças no idioma visam universalizar a língua portuguesa. 
 
98. O mercado de créditos de carbono começou a funcionar antes 

mesmo da entrada em vigor do Protocolo de Kyoto, considerado o 
tratado internacional de maior importância sobre meio ambiente. 
Analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta: 

I. Cada tonelada de CO2 não emitida pelos países do Anexo II 
pode ser “vendida” para as nações industrializadas do Anexo I. 

II. O objetivo principal do tratado é reduzir a emissão de gases de 
efeito estufa. 

III. As empresas que conseguem reduzir a emissão de gases além 
da meta ficam impossibilitadas de comercializar o excedente, 
gerando assim um mercado de compra e venda de créditos de 
carbono entre empresas e setores da economia. 

IV. A principal ferramenta de emissão dos créditos é o Mecanismo 
de Desenvolvimento Limpo (MDL), que consiste justamente na 
implementação de projetos que se utilizem de práticas e 
tecnologias capazes de reduzir as emissões de gases de efeito 
estufa. 

 

A alternativa que apresenta os itens corretos é:  
 

a) Apenas a assertiva III está correta. 
b) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
c) Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas. 
d) Apenas as assertivas I e II estão corretas. 

 
 
99. Sobre a ALCA assinale a alternativa correta: 

a) É a formação de um bloco econômico para restringir o comércio 
nas Américas. 

b) Os Estados Unidos foram os líderes na implementação da Alca, 
por se tratar da maior economia da América, seguido por Canadá, 
México, Brasil e Cuba. 

c) A formação de blocos econômicos proporciona aumento nas 
tarifas alfandegárias, dificultando a circulação de mercadorias e 
pessoas. 

d) Em oposição à proposta do governo dos Estados Unidos de 
implantar a ALCA, o presidente venezuelano Hugo Chávez 
propôs a Alternativa Bolivariana para as Américas (ALBA). 

 
100. O fim da obrigatoriedade do diploma de jornalismo para exercer 

a profissão, por decisão do Supremo Tribunal Federal, completou 
dois anos. Assinale a alternativa INCORRETA: 

a) Marco Aurélio Melo foi um dos ministros que votou pela 
manutenção do diploma. 

b) Tramitam no Congresso duas propostas de emenda à 
Constituição prevendo a volta da obrigatoriedade do diploma para 
o exercício da profissão. 

c) Os ministros do STF aceitaram o recurso interposto pelo Sertesp 
(Sindicato das Empresas de Rádio e Televisão no Estado de São 
Paulo) e Ministério Público Federal contra a obrigatoriedade do 
diploma. 

d) O ex-presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Gilmar 
Mendes, relator do caso, defendeu a extinção da obrigatoriedade 
do diploma para o exercício da profissão de jornalista. 

 
 


