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MANHÃ

ATENÇÃO: VERIFIQUE SE
CÓDIGO E PROVA DESTE
CADERNO DE QUESTÕES
CONFEREM COM O SEU
CARTÃO DE RESPOSTAS

POLÍCIA MILITAR
DO ESTADO DO ACRE – PMEA

CARGO: ALUNO SOLDADO MÚSICO
FRASE PARA EXAME GRAFOTÉCNICO (TRANSCREVA NO QUADRO DE SEU CARTÃO DE RESPOSTAS)

“Só fazemos melhor, aquilo que repetidamente insistimos em melhorar.”
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES SEGUINTES:

1.

Este Caderno de Questões contém questões de múltipla escolha, cada uma com 5 opções A, B,C, D e E.

2.

Ao receber o material, verifique no Cartão de Respostas seu nome, número de inscrição, data de nascimento,
cargo e prova. Qualquer irregularidade comunique imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas
reclamações posteriores.

3.

Leia atentamente cada questão e assinale no Cartão de Respostas a opção que responde corretamente a cada
uma delas. O Cartão de Respostas será o único documento válido para a correção eletrônica. O
preenchimento do Cartão de Respostas e a respectiva assinatura serão de inteira responsabilidade do
candidato. Não haverá substituição do Cartão de Respostas, por erro do candidato.

4.

Observe as seguintes recomendações relativas ao Cartão de Respostas:
- A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou preta,
o espaço correspondente à letra a ser assinalada.
- Outras formas de marcação diferentes implicarão a rejeição do Cartão de Respostas.
- Será atribuída nota zero às questões não assinaladas ou com falta de nitidez, ou com marcação de mais de
uma opção, e as emendadas ou rasuradas.

5.

O fiscal de sala não está autorizado a alterar qualquer destas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença
do coordenador local.

6.

Você só poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização da prova após 1 hora contada do seu efetivo
início, sem levar este Caderno de Questões.

7.

Você só poderá levar este Caderno de Questões caso permaneça na sala até 1 hora antes do término da prova.

8.

Por motivo de segurança, só é permitido fazer anotação durante a prova neste Caderno de Questões e no
Cartão de Respostas. Qualquer outro tipo de anotação será motivo de eliminação automática do candidato.

9.

Após identificado e instalado na sala, você não poderá consultar qualquer material, enquanto aguarda o horário
de início da prova.

10. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o Cartão de
Respostas.
11.

Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o Cartão de Respostas. Não esqueça
seus pertences.

12. O Gabarito Oficial da Prova Objetiva será disponibilizado no site www.funcab.org, conforme estabelecido no
Cronograma.

BOA PROVA!

Questão 01

LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o texto abaixo e responda às questões
propostas.

Qual das frases abaixo melhor resume o assunto
tratado no texto?

Segurança e medo

A) “Nas últimas décadas, muitos indicadores sociais
do Brasil melhoraram.”
B) “Entre eles, os índices de mortalidade infantil, de
expectativa de vida, de pessoas alfabetizadas, de
crianças e jovens cursando o ensino
fundamental.”
C) “Mas em matéria de segurança do cidadão e,
portanto, de avanço da criminalidade, chegamos
a níveis insuportáveis.”
D) “O crescimento econômico, se associado à
ampliação do emprego, pode melhorar o quadro
aqui sumariamente descrito.”
E) “À desigualdade – uma constante da nossa
história – veio se juntar a crise da instituição
familiar, a quebra generalizada de valores, a
busca da 'felicidade imediata' [...]”

Nas últimas décadas, muitos indicadores
sociais do Brasil melhoraram. Entre eles, os índices
de mortalidade infantil, de expectativa de vida, de
pessoas alfabetizadas, de crianças e jovens
cursando o ensino fundamental. Mas em matéria de
segurança do cidadão e, portanto, de avanço da
criminalidade, chegamos a níveis insuportáveis. É
preciso insistir no tema, mesmo com o risco de repetir
coisas sabidas, quando mais não fosse para
enfrentar a resignação e a banalização da violência
na vida cotidiana.
[...]
Por que chegamos a essa situação? [...] À
desigualdade – uma constante da nossa história –
veio se juntar a crise da instituição familiar, a quebra
generalizada de valores, a busca da “felicidade
imediata”, a qualquer preço, tendo por objeto do
desejo os bens de consumo multiplicados – dos tênis
de marca numa ponta aos carrões de luxo, na outra.
O crescimento econômico, se associado à
ampliação do emprego, pode melhorar o quadro aqui
sumariamente descrito. Mas não há automatismo
entre o que ocorre na área da economia e na área da
criminalidade. Basta lembrar um dos aspectos mais
graves do problema – o tráfico e consumo de drogas,
opção tentadora de ganhos vultosos, em que não só
gente da favela como de classe média está envolvida
pesadamente.
[...] É justo reconhecer que medidas vêm
sendo tomadas no sentido de reverter o quadro atual.
[...] algumas experiências que combinam medidas
preventivas e repressivas com uma constante
atuação social, numa associação entre prefeituras,
polícia e ONGs, têm produzido efeitos localizados
positivos [...].
As indicações positivas não pretendem
significar, nem de longe, que o quadro geral de
insegurança está em franca desaparição. Se muitas
distorções sociais e muitos erros levaram ao cenário
atual, sua reversão demandará um leque variado de
iniciativas, em macro e microescala, envolvendo
redução do desemprego, oportunidades
educacionais atraentes, medidas policiais eficazes,
preventivas e repressivas, como sabem os
especialistas melhor do que eu. Mas as indicações
positivas demonstram que é possível atuar
eficazmente, tendo como meta garantir a
tranquilidade dos cidadãos, entregues muitas vezes à
descrença e ao desespero. (Boris Fausto. Folha de

Questão 02
De acordo com as ideias veiculadas no texto:
A) o total descomprometimento das autoridades
aguça os índices de criminalidade.
B) a desigualdade social é uma das causas do
aumento da criminalidade.
C) as constantes discussões sobre segurança
acarretaram o aumento da violência.
D) a questão econômica está diretamente vinculada
à questão do aumento da criminalidade.
E) um país com índices educacionais elevados
interrompe o processo de aumento da
criminalidade.
Questão 03
As conjunções destacadas podem ser substituídas,
no contexto, respectivamente, por:
“MAS em matéria de segurança do cidadão e,
PORTANTO, de avanço da criminalidade, chegamos
a níveis insuportáveis.”
A)
B)
C)
D)
E)

Porém - contudo
Pois - entretanto
Então - no entanto
Todavia - por conseguinte
Logo - mas também

S.Paulo, 7/10/2005)
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Releia o trecho a seguir antes de responder às
questões 04 e 05.

Questão 07
No trecho apresentado, a forma verbal destacada, no
singular, se justifica pela concordância:

“É justo RECONHECER que medidas vêm sendo
tomadas no sentido de reverter o quadro atual.”
(parágrafo 4)

A)
B)
C)
D)
E)

Questão 04
Assinale a opção em que a oração destacada acima
foi corretamente desenvolvida, de acordo com o
texto.
A)
B)
C)
D)
E)

com o objeto direto.
com o núcleo do sujeito mais próximo.
com o núcleo do sujeito simples.
com o núcleo de objeto mais próximo.
com o sujeito composto de pessoas diferentes.

Questão 08
Quanto aos sinais de pontuação empregados no
trecho, os travessões foram corretamente utilizados
para:

mesmo que se reconheça
caso se reconheça
mas também se reconhece
porque se reconhece
que se reconheça

A)
B)
C)
D)
E)

Questão 05

indicar o vocativo.
destacar o aposto.
separar termos de mesma função sintática.
indicar uma enumeração.
separar o adjunto adverbial.

A oração destacada exerce, em relação à primeira, a
função de:
A)
B)
C)
D)
E)

Questão 09

sujeito.
objeto direto.
objeto indireto.
aposto.
predicativo.

Assinale a opção que completa, correta e
respectivamente, as lacunas da frase abaixo.
____ localizar as páginas do livro que ____
especificamente ____ àquele assunto.
A)
B)
C)
D)
E)

Questão 06
Apenas um dos substantivos abaixo forma o plural
assim como CIDADÃO / CIDADÃOS. Assinale-o.
A)
B)
C)
D)
E)

cristão.
peão.
capitão.
alemão.
tabelião.

Restava – era – dedicadas.
Restavam – era – dedicado.
Restava – eram – dedicado.
Restavam – eram – dedicadas.
Restava – eram – dedicadas.

Questão 10
Em: “Mas não há automatismo entre o QUE
OCORRE NA ÁREA DA ECONOMIA E NA ÁREA DA
CRIMINALIDADE”, a oração destacada classifica-se
como:
A)
B)
C)
D)
E)

Releia o trecho a seguir para responder às questões
07 e 08.
“À desigualdade – uma constante da nossa
história – VEIO SE JUNTAR a crise da instituição
familiar, a quebra generalizada de valores, a busca da
'felicidade imediata', a qualquer preço, tendo por
objeto do desejo os bens de consumo multiplicados –
dos tênis de marca numa ponta aos carrões de luxo,
na outra.” (parágrafo 2)
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subordinada substantiva predicativa.
coordenada sindética explicativa.
subordinada adverbial consecutiva.
subordinada substantiva subjetiva.
subordinada adjetiva restritiva.
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Questão 14

Questão 11

Assinale a alternativa em que a classe gramatical da
palavra destacada foi corretamente indicada entre
parênteses.

Assinale a opção em que, de acordo com a norma
culta da língua, o termo destacado foi
INCORRETAMENTE substituído pelo pronome
pessoal oblíquo.

A) “Nas últimas décadas, muitos indicadores
SOCIAIS do Brasil melhoraram.” (adjetivo)
B) “[...] chegamos A níveis insuportáveis.” (artigo)
C) “[...] mesmo COM o risco de repetir coisas sabidas
[...]” (conjunção)
D) “[...] gente da favela como de classe média está
envolvida PESADAMENTE.” (substantivo)
E) “[...] e, portanto, de AVANÇO da criminalidade [...]”
(verbo)

A) “[...] de crianças e jovens cursando O ENSINO
FUNDAMENTAL.”
... de crianças e jovens cursando-o.
B) “[...] mesmo com o risco de repetir COISAS
SABIDAS [...]”
... mesmo com o risco de repeti-las.
C) “[...] para enfrentar A RESIGNAÇÃO E A
BANALIZAÇÃO DA VIOLÊNCIA NA VIDA
COTIDIANA.”
... para enfrentar-lhes.

Questão 15
Quanto ao uso do SE, a norma culta NÃO admite uma
das construções abaixo. Assinale-a.

D) “[...] tendo como meta garantir ATRANQUILIDADE
DOS CIDADÃOS [...]”
... tendo como meta garanti-la.

A)
B)
C)
D)
E)

E) “[...] tomadas no sentido de reverter O QUADRO
ATUAL.”
... tomadas no sentido de revertê-lo.

Questão 16

Questão 12

Em: “[...] medidas policiais eficazes, preventivas e
repressivas, como sabem OS ESPECIALISTAS
melhor do que eu.”, o termo destacado exerce função
sintática de:

Em qual das opções abaixo o acento indicativo de
crase foi corretamente indicado?
A)
B)
C)
D)
E)

Recebem-se donativos.
Aluga-se bicicleta.
Não se vá tão cedo!
Conserta-se instrumentos musicais.
Vive-se bem nesta região.

O dia fora quente, mas à noite estava fria e escura.
Ninguém se referira à essa ideia antes.
Esta era à medida certa do quarto.
Ela fechou a porta e saiu às pressas.
Os rapazes sempre gostaram de andar à cavalo.

A)
B)
C)
D)
E)

sujeito.
objeto direto.
objeto indireto.
predicativo.
adjunto adnominal.

Questão 13
Questão 17

Apenas uma das frases abaixo foge à norma culta no
que se refere à colocação pronominal. Aponte-a.

Assinale a opção em que se utiliza o sentido
conotativo da linguagem.

A) Enviar-lhe-ei por Sedex os documentos
solicitados.
B) Quem se candidataria à prefeito nesse momento?
C) O jogo que realiza-se hoje contará com a
presença de políticos eminentes.
D) Viu-se obrigado a tomar uma atitude que não
desejava.
E) Realizar-se-á uma nova eleição.

A) “[...] jovens cursando o ensino fundamental.”
B) “[...] banalização da violência na vida cotidiana.”
C) “[...] um dos aspectos mais graves do problema
[...]”
D) “[...] o tráfico e consumo de drogas [...]”
E) “[...] um leque variado de iniciativas [...]”
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Questão 18

HISTÓRIA E GEOGRAFIA DO ACRE

Apenas uma das opções abaixo está correta quanto à
concordância nominal. Aponte-a.

Questão 21
Pertencente ao tronco linguístico Pano, este grupo é
considerado o povo indígena com maior população
no Acre. Possui uma vasta cultura material, na qual se
destacam os kenê (desenhos geométricos
aprendidos da cobra grande), que são aplicados em
pinturas corporais, e em uma elaborada tecelagem.
Muitos dos trabalhos são divididos entre gênero e
idade. (NEVES, Marcos Vinícius. Povos indígenas do Acre.
Biblioteca da Floresta. Rio Branco, AC Adaptado). O
fragmento destaca o seguinte povo indígena:

A) O Brasil apresenta bastante problemas sociais.
B) A situação ficou meia complicada depois das
mudanças.
C) É necessário segurança para se viver bem.
D) Esses cidadãos estão quite com suas obrigações.
E) Os soldados permaneceram alertas durante a
manifestação.

Questão 19

A)
B)
C)
D)
E)

Marque a opção correta quanto à grafia da palavra
destacada.
A) PORQUE eles não assumiram essa posição?
B) Eles desistiram PORQUÊ não concordavam com
as ordens.
C) Eles sabem o PORQUE de estarem aqui?
D) Não entendo POR QUE você tomou essa decisão.
E) Ninguém foi preso POR QUE não houve delito.

Questão 22
O ano de divulgação dos últimos dados referentes à
agricultura nacional foi 2010. Segundo o IBGE, a
lavoura permanente com a maior área plantada no
estado do Acre em 2010, foi a de:

Questão 20
No trecho: “O crescimento econômico, se associado
à ampliação do emprego, PODE melhorar o quadro
aqui sumariamente descrito.”, se passarmos o verbo
destacado para o futuro do pretérito do indicativo,
teremos a forma:
A)
B)
C)
D)
E)

Cheyenne.
Madija.
Kaxinawá.
Tupi-guarani.
Ashaninka.

A)
B)
C)
D)
E)

puder.
poderia.
pôde.
poderá.
pudesse.

abacate
banana.
café.
mamão.
palmito.

Questão 23
Em 1889, o território do Acre – já vivendo o litígio entre
brasileiros e bolivianos –, é proclamado
independente. A ação de independência foi
organizada, entre outros, por Luis Galvez que contou
com a ajuda, principalmente, dos:
A)
B)
C)
D)
E)
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mineradores.
indígenas.
pecuaristas.
quilombolas.
seringalistas.
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Questão 24

Questão 27

O Brasil é considerado um país urbano, contudo
ainda existem municípios cujas populações ocupam
majoritariamente os espaços rurais. No estado do
Acre, o município com a menor taxa de urbanização
entre os listados abaixo é:
A)
B)
C)
D)
E)

A partir da década de 1970, foram constantes os
conflitos pela posse da terra no Acre. Foram diversos
os motivos para os conflitos, principalmente entre
diferentes setores econômicos. Uma política do
Governo Federal que serviu de importante fator na
indução dos conflitos foi:

Porto Acre.
Mâncio Lima.
Cruzeiro do Sul.
Manoel Urbano.
Acrelândia.

A) abertura econômica com atração de indústrias
multinacionais para a produção de software.
B) oferecimento de recompensas para destruição
das plantações de café e de cana-de-açúcar.
C) implementação de bases militares para
fiscalização das fronteiras com a Bolívia e com o
Paraguai.
D) diminuição dos subsídios à produção de borracha
e incentivos fiscais ao setor agropecuário.
E) produção de soja transgênica em larga escala
para abastecer o mercado sul-americano.

Questão 25
A redefinição dos limites territoriais entre os estados
do Acre e do Amazonas foi confirmada pelo Supremo
Tribunal Federal em 2008. As análises jurídicas, com
base nas demarcações da Linha Cunha Gomes e
referendadas pelo IBGE, aumentaram o espaço
territorial do estado do Acre, principalmente em
alguns municípios. Entre as duplas de municípios a
seguir, a que possui limites territoriais que foram
demarcados pela Linha Cunha Gomes é:
A)
B)
C)
D)
E)

Questão 28
Em 1909, foi concretizada a Assinatura do Tratado de
Limites e Navegação bilateral, pelo qual é negociado
o restante da fronteira com o Peru, correspondente ao
território do Acre. Esse ato recebeu a denominação
de:

Tarauacá e Feijó.
Rio Branco e Capixaba.
Porto Walter e Rodrigues Alves.
Jordão e Senador Guiomard.
Assis Brasil e Xapuri.

A)
B)
C)
D)
E)

Questão 26
Um dos traços naturais mais significativos do espaço
amazônico é referente ao clima. Sobre o clima do
estado do Acre, é correto afirmar que possui a
seguinte característica:

Acordo de Petrópolis.
Tratado Peruano.
Tratado de Tordesilhas.
Acordo do Amazonas.
Tratado do Rio de Janeiro.

Questão 29
O estado do Acre, possui, na faixa fronteiriça, cidades
denominadas de cidades gêmeas, ou seja, que
possuem uma íntima relação com uma cidade do país
vizinho. É considerada uma cidade gêmea com a
zona franca de Cobija, na Bolívia, a seguinte cidade:

A) influência do fenômeno conhecido como friagem
entre os meses de novembro e março.
B) hidrografia com rios de meandros, típicos de
planícies fluviais como a Amazônica.
C) clima equatorial úmido com temperaturas
uniformes e duas estações distintas: úmida e
seca.
D) elevado índice de chuvas devido à umidade
proveniente de massas de ar do oceano Pacífico.
E) temperaturas superiores aos 35° durante todo o
ano e períodos de estiagem durante oito meses.

A)
B)
C)
D)
E)
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Rio Branco.
Epitaciolândia.
Acrelândia.
Bujari.
Jordão.
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Questão 30

Questão 33

A Amazônia é frequentemente alvo de debates
ecológicos mundiais de caráter generalista e que
negligenciam aspectos mais simples e diretos
relacionados com seu meio ambiente. Uma relação
simples no ecossistema amazônico é estabelecida
entre o enunciado abaixo e a alternativa correta.
Assinale-a.

A atividade econômica que possui o maior número de
unidades locais no estado do Acre, com a ocupação
de 500 ou mais trabalhadores, segundo os últimos
dados divulgados pelo IBGE referentes a 2008, é:
A)
B)
C)
D)

atividades ligadas ao setor imobiliário.
indústrias de transformação.
saúde humana e serviços sociais.
administração pública, defesa e seguridade
social.
E) atividades financeiras, de seguros e serviços
relacionados.

Evitar o processo de desmatamento para evitar:
A) elevado índice pluviométrico e cheias dos rios.
B) influência direta do fenômeno El Niño sobre a
região.
C) impacto direto das gotas de chuvas contra o solo.
D) aumento da biodiversidade com novas espécies.
E) decomposição da matéria orgânica e formação do
húmus.

Questão 34
O estado do Acre é reconhecidamente no Brasil um
lugar de práticas ambientais. Essas práticas são
visíveis na quantidade de áreas naturais protegidas,
das quais se destacam as Unidades de Conservação
de Uso Sustentável. Entre as Unidades de
Conservação a seguir, a que possui a maior extensão
territorial é:

Questão 31
“Trata-se de uma área fronteiriça com a República do
Peru, na costa oeste do território acreano, sendo que
suas terras estendem de norte a sul do Estado. São
áreas drenadas pelo Rio Juruá e seus afluentes,
destacando como principal o Rio Noa. As
características geomorfológicas irregulares
demonstram um relevo que estende de planícies às
áreas serranas (na Serra do Divisor, que já é
formação pré-andina)”. (SILVA, Silvio Simione da. DAS

A)
B)
C)
D)
E)

MICRORREGIÕES GEOGRÁFICAS ÀS REGIONAIS DE
DESENVOLVIMENTOS: regionalizações das terras acreanas e
as possibilidades de novos rearranjos no princípio do século XXI.
Universidade Federal do Acre – UFAC, Rio Branco. Adaptado)

Questão 35

O texto refere-se à seguinte microrregião do Acre:
A)
B)
C)
D)
E)

A região amazônica obteve um elevado crescimento
populacional no final do século XIX e início do
século XX, fazendo com que sua população saltasse,
entre 1872 e 1900, de 329 mil para 695 mil habitantes,
sendo 260 mil migrantes. O fator econômico que
serviu de atração e a região que mais enviou
migrantes para a região da Amazônia,
respectivamente, foram:

Cruzeiro do Sul.
Tarauacá.
Sena Madureira.
Rio Branco.
Brasileia.

Questão 32

A)
B)
C)
D)
E)

A cerimônia de assinatura da lei que elevou o Acre da
condição de Território Federal para Estado foi
realizada durante o governo do presidente:
A)
B)
C)
D)
E)

Floresta Nacional São Francisco.
Reserva Extrativista Alto Tarauacá.
Área Seringal Nova Esperança.
Floresta Estadual Rio Liberdade.
Reserva Extrativista Chico Mendes.

pecuária – Norte.
agricultura – Sul.
café – Centro-Oeste.
borracha – Nordeste.
castanha – Sudeste.

Getúlio Vargas.
João Goulart.
Fernando Collor.
Tancredo Neves.
Ernesto Geisel.
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MATEMÁTICA

Questão 40
Sabendo que uma função quadrática possui uma raiz
igual a -2 e que obtém seu valor máximo quando x = 5,
determine o valor da outra raiz dessa função.

Questão 36
Considerando a matriz quadrada A abaixo, e det(A)
seu determinante, calcule o valor de 5.det(A).

A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

10
-140
270
130
-35

Questão 41
Determine o valor em decímetros de 0,375 dam.
A)
B)
C)
D)
E)

Questão 37
Sendo D o número de divisores naturais de 252, e
N o número de divisores naturais de 1296, então o
valor de 2.D + 3.N será:
A)
B)
C)
D)
E)

18
25
43
75
111

Sabendo que o cobrador de um ônibus arrecadou a
quantia de R$ 42,55 após ter cobrado 23 passagens,
quanto ele terá arrecadado após cobrar
117 passagens?
A)
B)
C)
D)
E)

Considere A = (11000)2 e B = (10001)2, números
escritos no sistema de numeração de base 2.
Escreva-os no sistema de numeração de base 10 e
determine o valor de A - B.
-7
41
-17
0
7

R$ 216,45
R$ 217,15
R$ 215,85
R$ 215,05
R$ 215,95

Questão 43
Sabendo que o salário do porteiro de um condomínio
é R$ 950,00, calcule o valor do salário que irá receber
esse porteiro após um aumento de 12,5%.
A)
B)
C)
D)
E)

Questão 39
Sendo D o Maior Divisor Comum entre os números
525 e 1120, e M o Mínimo Múltiplo Comum entre eles,
determine o valor de M - 250.D.
A)
B)
C)
D)
E)

3,75 dm
0,0375 dm
3750 dm
37,5 dm
375 dm

Questão 42

Questão 38

A)
B)
C)
D)
E)

3
7
10
12
15

8050
8750
16000
16835
16765

R$ 1.064,25
R$ 1.068,75
R$ 1.066,85
R$ 1.073,50
R$ 1.069,70

Questão 44
Determine o valor da expressão -1 + 6 x (7 – 4 ÷ 2).
A)
B)
C)
D)
E)

08

7,5
29
8,5
24
32,5
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Questão 48

Questão 45
A área de um triângulo isósceles cujos lados iguais
medem 4, e dois de seus ângulos medem 45º,
corresponde a:
A)
B)
C)
D)
E)

No mês de junho de 2012, foi realizado o leilão de
faixas de frequência para oferta da tecnologia 4G no
Brasil, prometendo acesso à Internet com velocidade
muito superior à atualmente usada no país. Esse
processo visa à melhoria dos serviços de
comunicação, objetivando, principalmente, a Copa
do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016. O órgão
responsável pelo leilão, bem como pela fiscalização
do setor no Brasil é:

4 u.a.
8 u.a.
12 u.a.
16 u.a.
20 u.a.

A)
B)
C)
D)
E)

ATUALIDADES
Questão 46
Em junho de 2012, um dos integrantes da UNASUL,
bloco político formado por países da América do Sul,
foi alvo de uma intensa instabilidade política que
atingiu diretamente o chefe máximo do executivo
desse país, o presidente:
A)
B)
C)
D)
E)

Telebrasil.
Nextel.
Microsoft.
Embratel.
Anatel.

Questão 49
O Conselho de Segurança da ONU é formado por
cinco membros permanentes que possuem o direito
de vetar qualquer resolução. O ano de 2012 está
sendo marcado por críticas generalizadas ao
Conselho de Segurança pela demora de ações na
Síria que sofre com uma guerra civil em seu território.
Um país membro do Conselho de Segurança da ONU
que vetou a intervenção da Organização das Nações
Unidas na Síria foi:

Fernando Lugo.
Hugo Chávez.
Álvaro Uribe.
Rafael Correa.
Evo Morales.

Questão 47

A)
B)
C)
D)
E)

O Senado Federal brasileiro cassou, pela segunda
vez na sua história, o mandato de um Senador da
República. Demóstenes Torres, contudo, tão logo foi
cassado, reassumiu o cargo de:
A) Economista do IBGE alocado em Goiânia.
B) Professor do Departamento de Economia da
UNB.
C) Consultor sênior da ANVISA na região Norte.
D) Procurador de Justiça do Ministério Público de
Goiás.
E) Desembargador da Comarca do Distrito Federal.

Rússia.
França.
Alemanha.
Reino Unido.
Estados Unidos.

Questão 50
As discussões acerca das mudanças no Código
Florestal Brasileiro colocaram frente a frente as
bancadas ruralista e ambientalista. O Congresso
conseguiu construir o texto do novo Código Florestal
Brasileiro que teve que passar pela aprovação da
Presidente da República Dilma Rousseff, que:
A)
B)
C)
D)
E)
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o aprovou integralmente.
o aprovou com vetos em alguns pontos.
o aprovou com vetos na maioria dos pontos.
o reprovou integralmente.
o repassou para análise da ONU.
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INFORMÁTICA BÁSICA

Questão 54
Observe abaixo o resultado de uma pesquisa na
Internet.

Questão 51
A extensão padrão de um arquivo PowerPoint salvo
em modo “Apresentação” é:
A)
B)
C)
D)
E)

ppt
pps
xls
doc
app

Considerando os padrões adotados na Internet, é
correto afirmar que “Portal da Policia Militar - Governo
do Estado do Acre” é:
A) um link para o site www.pm.ac.gov.br.
B) um repositório de arquivos e de informações
disponíveis em um provedor da Internet.
C) um tag que facilita a localização de textos
buscados na Internet.
D) uma conta de email.
E) uma Intranet.

Questão 52
O procedimento que pode colocar em risco a
segurança do seu computador é:
A) a manutenção de programas antivírus sempre
ativos e atualizados.
B) a verificação de arquivos com extensão “exe”
antes de executar seu download.
C) o cancelamento de downloads de arquivos
iniciados automaticamente.
D) o download de arquivos recebidos por email de
pessoas conhecidas.
E) a utilização de um Firewall em sua rede de
computadores.

Questão 55
O recurso de impressão num sistema de computador
que INDEPENDE das características da impressora
é:
A) a visualização em tela de como o documento será
impresso.
B) a seleção de páginas a serem impressas.
C) a impressão automática em frente e verso.
D) a definição do número de cópias do documento a
serem impressas.
E) a impressão em arquivo.

Questão 53
Observe abaixo os arquivos exibidos no Windows
Explorer.

Questão 56
O ícone.........no Microsoft Office Excel é um atalho
para a função:
A)
B)
C)
D)
E)

É correto afirmar que:
A) ao excluir o atalho “recibo mar 2012 – Atalho”, o
arquivo correspondente ao atalho criado “recibo
mar 2012” também será excluído.
B) ao excluir o arquivo “recibo abr 2012”, ele será
removido do seu computador ainda que esteja
aberto em um editor de textos.
C) ao renomear o arquivo “recibo jun 2012” para
“recibo mai 2012”, o arquivo renomeado irá se
sobrepor ao arquivo existente.
D) a marcação em torno das informações do atalho
“recibo mar 2012 – Atalho” indica que o mesmo foi
criado recentemente.
E) um duplo-clique sobre o atalho “recibo mar 2012 –
Atalho” abrirá o arquivo “recibo mar 2012”.
10

Soma.
Média.
Contar números.
Max.
Min.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – TEORIA MUSICAL

Questão 57
O comando para tornar um usuário em usuário root
dentro de uma sessão Shell no sistema operacional
Unix é:
A)
B)
C)
D)
E)

Questão 61
As notas musicais possuem altura definida em função
das claves. Elas podem ser escritas em linhas ou em
espaços do pentagrama. Na clave de sol, a nota
escrita no segundo espaço é:

root su ur cp rm -

A)
B)
C)
D)
E)

Questão 58
No sistema operacional Linux, o comando
find /users -name '*.txt' busca:

Questão 62

A) usuários que possuem acesso a arquivos com
extensão txt.
B) usuários do NotePad.
C) diretórios contendo arquivos com extensão txt.
D) arquivos sem extensão txt.
E) no diretório “users”, arquivos com extensão txt.

Para um estudo eficiente da harmonia, é necessário
conhecer a nomenclatura das cifras.
A sequência – G7, C, Cm, Dm, Fm, Ab – se refere às
seguintes cifras:
A) sol com sétima, dó, dó menor, ré menor, fá menor
e lá bemol.
B) sol com sétima, dó menor, dó, ré, fá e lá sustenido.
C) dó com sétima, dó menor, ré, sol, lá bemol e mi
bemol.
D) mi menor, lá com sétima, si, dó, ré bemol e lá
bemol.
E) lá com sétima, sol, mi menor, fá menor, ré menor e
si bemol.

Questão 59
Na Internet, o recurso mais recomendado para o
envio e o recebimento de mensagens de texto em
tempo real é:
A)
B)
C)
D)
E)

Plug Ins.
Correio Eletrônico.
Grupos de Notícias.
Software de Mensagem Instantânea.
Compartilhamento de Arquivos.

Questão 63
Na escala diatônica, os nomes atribuídos às notas
correspondentes ao III e ao IV graus são
respectivamente:

Questão 60

A)
B)
C)
D)
E)

No Linux, o parâmetro que deve ser informado no
comando “tar” para extração do conteúdo de um
backup é:
A)
B)
C)
D)
E)

Dó.
Mi.
Lá.
Si.
Ré.

t
e
x
c
m

supertônica e superdominante.
tônica e sensível.
subdominante e dominante.
sensível e tônica.
mediante e subdominante.

Questão 64
Uma obra é composta na tonalidade Sol menor para
piano. Ao transpor essa obra para um trompete em
Bb, ela assumirá a seguinte tonalidade:
A)
B)
C)
D)
E)
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Lá maior.
Lá menor.
Sol maior.
Si menor.
Si maior.
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Questão 65

Questão 69

Existem muitos instrumentos em uma orquestra e
alguns deles possuem uma peculiaridade que é a
transposição. Marque a alternativa cuja relação
apresenta um (1) instrumento NÃO transpositor.

Uma partitura pode ser repleta de símbolos, sinais e
expressões, que servem para auxiliar o músico na
prática interpretativa. Um bom exemplo disso é o
termo G.P. que significa:

A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

Clarone, requinta, trompa e sax tenor.
Clarone, requinta, corne inglês e sax soprano.
Requinta, corne inglês, trompa e violino.
Sax tenor, sax alto, sax barítono e sax soprano.
Sax tenor, clarone, fluegel horn e sax barítono.

continuar a música até o fim.
seguir rallentando até o próximo compasso.
voltar para a letra G e seguir para o fim.
voltar para a letra P e seguir para o fim.
pausa geral para toda a orquestra.

Questão 66
Questão 70

As notas que formam o acorde de Db 7M são:
A)
B)
C)
D)
E)

Intervalo é a distância entre os sons. Existem
intervalos justos, maiores, menores, aumentados,
diminutos. Quando se inverte um intervalo justo,
tem-se o seguinte resultado:

mib, fá, lá e sol.
réb, fáb, sib e ré.
mib, ré, fá e dó.
réb, fá, láb e dó.
réb, mib, láb e si.

A)
B)
C)
D)
E)

Questão 67
As tonalidades mantêm certa afinidade uma com as
outras, em razão de possuírem algumas notas
comuns em sua formação. Por exemplo, o tom Mi
menor possui como vizinhos diretos os seguintes
tons:
A)
B)
C)
D)
E)

ele se transforma em diminuto.
ele permanece justo.
ele se transforma em aumentado.
ele se transforma em maior.
ele se transforma em menor.

sol maior, si menor e lá menor.
ré maior, dó maior e mi maior.
sol menor, si maior e lá maior.
sib maior, sib menor e lá # maior.
lá maior, ré menor e fá maior.

Questão 68
No compasso 4 / 16, a figura que preenche 2 (dois)
tempos recebe o nome de:
A)
B)
C)
D)
E)

colcheia.
semicolcheia.
fusa.
semifusa.
quartifusa.
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