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LÍNGUA PORTUGUESA

Texto 01

Cachorro também é caso de polícia

Ao montar a estratégia de combate contra a violência,
Nova York intensificou a perseguição contra um pacífico e
aparentemente inofensivo personagem da cidade – os donos
de cães.

Policiais receberam ordens para multar quem não cuida
da sujeira de seus animais. São auxiliados por duzentos fiscais
que perambulam pelas ruas e parques. A multa cresce à medida
que a delinqüência se repete.

É comum ver as mulheres com vestidos caríssimos,
salto alto, vestindo luva de plástico que se converte em saco,
procurando a cesta de lixo mais próxima. O esforço vale a pena.
Nunca as ruas estiveram tão limpas – e em 30 anos nunca
estiveram tão pacíficas.

Haveria alguma relação entre ruas mais limpas e menos
violência?

Montados na autoridade de quem reduziu a níveis
jamais imaginados a criminalidade, os responsáveis pela
segurança de Nova York estão convencidos de que existe uma
relação entre criminalidade e limpeza. Uma aposta, inicialmente
ridicularizada, guiou a polícia: a melhoria da qualidade de vida,
com a punição aos pequenos delitos, teria efeito psicológico.
Os marginais perceberiam a ordem e pensariam duas vezes antes
de cometer um crime.  [...]

CASTRO, C. de M. In: DIMENSTEIN, G. e PASQUALE, C. N.
O Brasil na ponta da língua. São Paulo, Ática, 2002, p. 60.
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Com base na leitura do texto 01, responda às questões de 01 a 05.

1ª QUESTÃO
Em relação à forma nominal “montar”, usada no início do texto, pode-
se afirmar que se apresenta no:

I. Infinitivo, pois não define o verbo quanto ao tempo e ao modo.

II. Particípio, tendo em vista anunciar um fato concluído.

III. Gerúndio, visto que mostra a ação como um fato incompleto.

Analise as proposições acima e marque a(s) alternativa(s) correta(s).
Está(ão) CORRETA(S), apenas:

a) II
b) I e II
c) III
d) I
e) I e III

2ª QUESTÃO
Na expressão “São auxiliados por duzentos fiscais [...]” (linha 6) a
locução verbal em destaque faz referência aos/às:

a) Policiais que são responsáveis pela vigilância da cidade.
b) Animais que sujam as ruas e parques.
c) Duzentos fiscais que podem punir os donos de cães.
d) Ruas e parques que nunca estiveram tão limpas com a fiscalização.
e) Ordens que os policiais receberam para cuidar da cidade.

3ª QUESTÃO
Em “Nunca as ruas estiveram tão limpas – e em 30 anos nunca
estiveram tão pacíficas.” (linhas 12-13), pode-se afirmar que se
configura como uma expressão predominantemente,

a) negativa, enfatizada pelo advérbio “nunca”.
b) comparativa, pois relaciona duas características ao termo “ruas”.
c) explicativa, por se tratar de uma descrição sobre as “ruas”.
d) aditiva, marcada pela conjunção “e” que associa a limpeza e a

tranqüilidade das ruas.
e) exclamativa, pois o autor admira-se do fato de “as ruas” estarem

limpas.

4ª QUESTÃO
Em “[...] existe uma relação entre criminalidade e limpeza.” (linha 18-
19), pode-se afirmar que

(    ) “uma relação” é objeto direto de “existe”.
(    ) “criminalidade e riqueza” são termos da mesma categoria

gramatical.
(    ) “existe” pode ser substituído por “há”, sem alterar o seu

sentido.
(    ) “uma” determina o termo “relação”, de forma definida.

Analise as proposições, acima, e coloque V para Verdadeira e F para
Falsa.
Marque a alternativa CORRETA.

a) V F V F
b) V V F F
c) F F V V
d) F V V F
e) F F F V

5ª QUESTÃO
Os dois pontos em “[...] guiou a polícia:” (linha 20),

a) iniciam os exemplos que comprovam a transformação da cidade.
b) introduzem a fala das autoridades de Nova York.
c) esclarecem a aposta que antes foi ridicularizada.
d) indicam uma certa indecisão sobre a punição de pequenos delitos.
e) sugerem ao leitor que é possível a redução dos níveis de

criminalidade.

6ª QUESTÃO

O primeiro enunciado da placa, acima, apresenta uma inadequação
lingüística gramatical, com relação à

a) acentuação gráfica.
b) concordância nominal.
c) ortografia.
d) concordância verbal.
e) pontuação.
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Leia a tira, a seguir, e responda às questões 07 e 08.

7ª QUESTÃO
No primeiro quadrinho, as palavras “Está” e “Lá”,

a) por apresentarem sílabas tônicas diferentes, também diferem quanto à regra de acentuação.
b) quanto ao acento tônico, não apresentam a mesma regra de acentuação.
c) por terem número de sílabas diferentes, sua acentuação não corresponde à mesma regra.
d) em relação à tonicidade pertencem ao mesmo grupo de classificação.
e) por considerar-se o termo “Está” como paroxítona, não pertencem ao mesmo grupo de classificação.

8ª QUESTÃO
Analise as proposições, coloque V para Verdadeira e F para Falsa.

No segundo quadrinho, em “Ele receia que o Papai Noel possa esquecer a nossa casa!”, pode-se afirmar que:

(    ) Há uma oração que funciona como objeto direto do verbo “recear”.
(    ) “Ele” e “Papai Noel” assumem a mesma função sintática.
(    ) A construção “possa esquecer” é uma locução verbal.
(    ) O termo “que” pode ser substituído por “o qual”, sem prejuízo morfossintático.

Marque a alternativa CORRETA.

a) F V F V b)   F F V V c)   V V V F d)   V F V F e)   V V F F

Leia os quadrinhos, a seguir, e responda às questões 09 e 10.

9ª QUESTÃO
Reescrevendo a frase do primeiro balão, empregando a segunda pessoa do singular (tu), no imperativo afirmativo, teríamos o verbo “tome”
reescrito conforme a alternativa:

a) Tomai b)   Toma c)   Tomas d)   Tomes e)   Tomeis

10ª QUESTÃO
O termo “dessas” refere-se a algo:

I. Distante da pessoa que fala.
II. Próximo do Recruta Zero.
III. Em relação à 3ª pessoa do texto.

Analise as proposições, acima, e marque a(s) alternativa(s) correta(s).
Está(ão) CORRETA(S), apenas:

a) I e II b)  III c)   II e III d)   I e)   II
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Leia a estrofe, a seguir, e responda às questões 11 e 12.

Se o Lula presidente
Que é o dono da bola
Patrocinasse o cordel
Pra ser lido nas escolas
Clareava nossas metas
Não existia poetas
Nas ruas pedindo esmolas

           Folha de Pernambuco, 09/06/03

11ª QUESTÃO
No Verso 02 “Que é o dono da bola” há uma oração subordinada que
pode ser classificada como:

a) Concessiva, tendo em vista que admite uma idéia contrária.
b) Objetiva direta, porque funciona como complemento nominal.
c) Adverbial condicional, pois o verso que lhe antecede começa

pela conjunção condicional “Se”.
d) Adjetiva, pois dá um esclarecimento sobre uma informação

anterior.
e) Apositiva, pois funciona como aposto explicativo.

12ª QUESTÃO
Analise as proposições, abaixo, e coloque C para Corretas e E para
Erradas em relação ao Verso 06 “Não existia poetas”.

(    ) Há uma inadequação gramatical conforme a língua padrão,
pois o verbo “existia” deve concordar com “poetas”.

(    ) Há adequação gramatical uma vez que “existia” é um verbo
impessoal.

(    ) “Existia” não pode ser substituído por “há”, porque altera o
sentido do enunciado.

(    ) Há permissão para esse caso de concordância por se tratar de
um cordel.

Marque a alternativa CORRETA.

a) E C C E
b) C E E C
c) E E C C
d) C C E E
e) C E C E

Leia o fragmento de texto e responda às questões 13 e 14.

Não há vagas

O preço do feijão
não cabe no poema. O preço
do arroz
não cabe no poema.
não cabem no poema o gás
a luz, o telefone
a sonegação
do leite
da carne
do açúcar
do pão [...]

FERREIRA GULLAR. Antologia Poética.
São Paulo: Summus, 1997.

13ª QUESTÃO
Analise as proposições em relação ao fragmento do texto e marque
a(s) alternativa(s) correta(s).

I. A concordância está inadequada, pois o sujeito da oração é o
“gás”.

II. O sujeito da oração é composto, portanto a concordância está
correta.

III. [...] “o gás/ a luz, o telefone, a sonegação [...] funcionam
sintaticamente como objeto direto.

Está(ão) CORRETA(S), apenas:

a) II e III      b)   I e II      c)   I e III        d)   I, II e III         e)   II

14ª QUESTÃO
O termo “sonegação” no contexto significa:

a) Subtrair por motivos socioeconômicos
b) Ocultar uma informação
c) Suprimir a fiscalização da lei
d) Deixar de pagar imposto
e) Fraldar a lei

15ª QUESTÃO
Leia o quadrinho, ao lado, e marque
a alternativa CORRETA em relação à
grafia de “por quê?”.

Quino, Mafalda, n. 3. São Paulo:
Martins Fontes, 1990, p. 33

a) O uso está adequado e
corresponde às regras
ortográficas.

b) Deveria estar grafado “por que”,
tendo em vista ser uma frase
indireta.

c) Sua grafia correta seria “porque”,
uma vez que responde a uma
frase interrogativa.

d) O uso não corresponde à norma
padrão, pois deve ser “por qual”.

e) Seu registro gráfico deve ser “porquê”, pois trata-se de um
substantivo.

16ª QUESTÃO
Leia o texto, a seguir, e faça a correspondência numérica adequada
em relação aos termos e suas funções.

Quanto vale o show?

A publicidade invadiu programas e novelas,
para alegria das emissoras e apreensão dos que
acham que a prática extrapolou.

Folha de São Paulo. 07/07/2002.
Caderno TV Folha, p. 6-7.

(1) programas e novelas
(2) a prática extrapolou
(3) a publicidade
(4) invadiu

(    ) núcleo do predicado
(    ) objeto direto
(    ) oração objetiva direta
(    ) sujeito

Marque a alternativa CORRETA.

a) 1, 3, 2, 4 d)   4, 2, 1, 3
b) 3, 1, 4, 2 e)   2, 1, 4, 3
c) 4, 1, 2, 3
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MATEMÁTICA RASCUNHO

17ª QUESTÃO
Sendo A o conjunto dos divisores naturais de 18 e B o conjunto dos
divisores naturais de 30, o conjunto dos divisores comuns de 18 e 30
possui exatamente:

a) 2 elementos d)   6 elementos
b) 4 elementos e)   5 elementos
c) 3 elementos

18ª QUESTÃO

Sendo ,
11

500
Ce

2

3
B,

11

250
A === o  valor  de  X   na  expressão

AB

C
X

4

3
=  é igual a:

a)  
4

3
d)  

9

16

b)   1 e)  
3

4

c)   3

19ª QUESTÃO
Sabendo que Sara e Ana têm juntas 8 bonecas, Sara e Wilma têm
juntas 9 bonecas e que Ana e Wilma têm juntas 11 bonecas, o total de
bonecas é igual a:

a) 12 d)   14
b) 13 e)   15
c) 11

20ª QUESTÃO

Escrevendo o resultado de ( ) 2%50  teremos:

a) 250% d)   2500%
b) 2,5% e)   25%
c) 0,25%

21ª QUESTÃO
Duas torneiras quando abertas, isoladamente, enchem um tanque de
60 litros em 6 horas e 12 horas, respectivamente. Abrindo-se
simultaneamente, as duas torneiras, o tempo necessário para encher
o tanque é igual a:

a) 4 horas d)   2 horas
b) 1 hora e)   2 horas e 30 minutos
c) 3 horas

22ª QUESTÃO

Efetuando-se as operações indicadas em 
2

y2x

3

y3x2 +
-

+
 obtém-

se:

a)  
6

y12x7 +
d)  x

b)  
6

x
e)  

6

y12x+

c)  
6
x7
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RASCUNHO
23ª QUESTÃO
O  valor  necessário  para  quitar  em  3 meses  um empréstimo feito de
R$ 1.000,00  à  taxa  de 10%  a.m., em  regime  de  juros  compostos, é
igual a:

a) R$ 1.331,00 d)   R$ 1.310,00
b) R$ 1.330,00 e)   R$ 1.231,00
c) R$ 1.300,00

24ª QUESTÃO
Se os pontos (3; 2), (3; –2), (–1; –2) são vértices de um quadrado,
podemos afirmar que o quarto vértice está situado no

a) IV  Quadrante. d)   eixo das abscissas.
b) III Quadrante. e)   eixo das ordenadas.
c) II Quadrante.

25ª QUESTÃO
Para que a função do 1º grau f(x) = (1 – 2k)x + 2 seja decrescente,
devemos ter:

a)  k < – 2
1

d)  k > 2
1

b)  k > – 2
1

e)  – 2
1

< k < 2
1

c)  k < 2
1

26ª QUESTÃO
A  pé, um percurso de 840 m é percorrido em 14 minutos. Nas mesmas
condições, o tempo em minutos que se leva para percorrer 1,8 km, é
igual a:

a) 30
b) 24
c) 26
d) 45
e) 32,5

27ª QUESTÃO
As retas r e t da figura abaixo se interceptam no ponto de ordenada:

a)  
3
4

b)  
3
5

c)  
4
5

d)  
2
3

e)  2

28ª QUESTÃO
Se o percurso pontilhado tem 8,6 cm e o contínuo 11,2 cm, o valor de
x – y é igual a:

a) 1,8 cm
b) 2,4 cm
c) 1,6 cm
d) 2,6 cm
e) 3,4 cm

x

y

x

y y
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29ª QUESTÃO
Associando verdadeiro (V) ou falso (F) às afirmações,

I. Dois quadrados são sempre semelhantes;

II. Dois retângulos são sempre semelhantes;

III. Dois cubos são sempre semelhantes;

IV. Dois círculos são sempre semelhantes;

a seqüência que corresponde às afirmações I, II, III e IV,
respectivamente, é:

a) V V V V
b) V F F V
c) V F V V
d) F V V F
e) V V F V

30ª QUESTÃO
A quantidade de cubos de aresta a que devemos acrescentar à
composição de cubos da Fig. 1 para termos um cubo de aresta 3a
como nos mostra a Fig. 2, é igual a:

a) 20
b) 12
c) 16
d) 18
e) 19

31ª QUESTÃO
Numa revista foi colocada uma figura retangular com 0,034 m de
largura por 0,72 dm de altura. Ampliando a figura, proporcionalmente,
para que fique com 51 mm de largura, sua altura será igual a:

a) 10,8 cm
b) 9,4 cm
c) 11,2 cm
d) 10,0 cm
e) 9,7 cm

32ª QUESTÃO
Uma maquete, onde um comprimento de 1 cm corresponde a 1,5 m
está na escala:

a) 1:100
b) 1:200
c) 1:150
d) 1:1500
e) 1:15

 

RASCUNHO
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HISTÓRIA DA PARAÍBA

33ª QUESTÃO
Sobre a Historia da Paraíba, analise a proposições a seguir:

I. A vinculação paraibana a Itamaracá data de 1534, quando
Portugal instituiu o sistema de Capitanias Hereditárias, destinado
a assegurar a posse e a colonização do território brasileiro.

II. Bastante ligada a Pernambuco e Itamaracá, a Historia da Paraíba
principiou no vale do rio Tracuhaém, após o episodio conhecido
como Tragédia de Tracunhaém.

III. A conquista da Paraíba assinalou-se, economicamente, pela
implantação da atividade canavieira e a conseqüente instalação
de engenhos de açúcar.

IV. A Paraíba foi conquistada no período da União Ibérica pelos
espanhóis Diogo Flores Valdez e Francisco Castejon.

Estão CORRETAS:

a) I, II e IV d)   III e IV
b) I, II e III e)   II e IV
c) II, III e IV

34ª QUESTÃO
As hostilidades dos portugueses com os índios se agravaram muito
após o rapto da filha de um cacique potiguar. Os apelos ao Rei de
Portugal por uma solução se intensificaram.

Qual foi o episódio que motivou a criação da Capitania Real da
Paraíba?

a) A invasão à Ilha da Restinga pelos franceses e holandeses
b) A invasão da Baía da Traição pelos índios tabajaras
c) A ocupação dos fortes São Felipe e São Tiago pelos índios tapuias
d) O combate entre portugueses e espanhóis no rio São Domingos,

antigo nome do rio Paraíba
e) A Tragédia de Tracunhaém

35ª QUESTÃO
Durante mais de dez anos, foram realizadas cinco tentativas de
conquista da Paraíba. Assim, teve começo o povoamento da Paraíba.
Acerca do tema, analise as proposições a seguir:

I. A conquista definitiva da Paraíba somente foi possível quando
os portugueses conseguiram a adesão dos índios potiguaras
em luta contra os tabajaras.

II. Os índios que colaboraram com os colonizadores e os que a eles
se renderam foram utilizados como mão-de-obra na lavoura, nos
engenhos e na edificação da cidade de Nossa Senhora das Neves.

III. A Igreja teve um papel importante na conquista. Os religiosos,
através das chamadas missões, “domesticavam” os índios para
a aceitação do domínio do homem branco, para a perda de seu
território e de sua própria identidade.

IV. A luta de mais de dez anos pela colonização da Paraíba teve o rio
Pirauá como seu denominador comum.

Estão CORRETAS:

a) I, III e IV d)   II e IV
b) I, II e IV e)   Todas
c) II e III

36ª QUESTÃO

“Dois meses depois da luta
João Tavares conquistou
Piragibe e sua tribo
E com ele reatou
Relações de amizade
Que com muita vaidade
Martim Leitão festejou.”

O verso do poeta Luiz Nunes Alves retrata a/o

a) adesão de Piragibe, chefe dos potiguaras, à luta pela conquista
da Paraíba.

b) fim da luta entre tabajaras e potiguaras.
c) união dos portugueses e franceses contra potiguaras e tabajaras.
d) acordo entre franceses e potiguaras contra os tabajaras.
e) conquista da Paraíba, por meio da aliança entre portugueses e

tabajaras.

37ª QUESTÃO
“Nasce então nossa cidade, hoje quatrocentona, criada durante o
Antigo Sistema Colonial sem jamais ter sido vila [...]”

SILVA, Pontes da e ARAÚJO, Fátima. (Org). Paraíba – 400 anos.
João Pessoa: Grafset, 1985, p. 14.

Sobre a fundação da Paraíba, analise as proposições, a seguir:

I. A cidade de Nossa Senhora das Neves foi fundada em 1585, às
margens do rio Sanhauá.

II. Em homenagem a Felipe II, rei da Espanha, Frutuoso Barbosa
mudou o nome de Nossa Senhora das Neves para Felipéia de
Nossa Senhora das Neves.

III. A capital da Paraíba, durante o domínio holandês, passou a
denominar-se Frederica.

IV. Margarida, foi outra denominação da capitania da Paraíba durante
a administração holandesa.

Está(ão) CORRETA(S), apenas

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

38ª QUESTÃO
O primeiro capitão-mor da capitania da Paraíba foi:

a) Frutuoso Barbosa
b) João Tavares
c) Martim Leitão
d) Piragibe
e) Diogo Flores Valdez
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39ª QUESTÃO
“José Américo de Almeida, paraibano de Areia, ao escrever sua obra-
prima, A Bagaceira, apresenta-a como um pequeno/grande mundo
em miniatura, fechado sobre si mesmo, que recebia o nome de
engenho, local onde se desenvolveu todo o processo canavieiro
que produzia para a exportação.” (Leonília Maria de Amorim. In:
Estudando a História da Paraíba, 2001. p. 45)

Na Paraíba colonial possuir uma “bagaceira” representava muito
poder, pois

a) era o paraíso dos negros, purgatório dos mulatos e inferno dos
brancos.

b) era sinal de um ganho muito alto de dinheiro e comercialização do
produto agro-manufaturado exclusivamente no interior da colônia.

c) substituía a casa de engenho e tinha um baixo custo, porque não
possuía em suas instalações a moenda, a fornalha e a casa de
purgar.

d) no caso específico da Paraíba, a bagaceira não utilizava mão-de-
obra escrava favorecendo a produção açucareira.

e) era no engenho onde se plantava a cana-de-açúcar e fabricava-
se o açúcar, especiaria caríssima, utilizada como remédio, moeda
viva, herança e até como dote de casamento.

40ª QUESTÃO
O território paraibano, como toda a América, antes da chegada dos
europeus, era habitada por povos diversos que foram denominados
de índios.

Analise as proposições, a seguir, e escreva V para as Verdadeiras e F
para as Falsas.

(    ) Na Paraíba existiam dois grupos indígenas: os Tupis e os
Tapuias - estes denominados genericamente de Cariris.

(    ) Ao grupo dos Tupis pertenciam os potiguaras e tabajaras
que dividiam entre si o litoral da Paraíba

(    ) Os Cariris, organizados em aldeias, ocupavam toda a costa
paraibana.

(    ) Os índios Cariris encontravam-se em maior número que os
Tupis e ocupavam uma área que se estendia do Planalto da
Borborema ate os limites do Ceara, do Rio Grande do Norte e
de Pernambuco.

Assinale a alternativa CORRETA.

a) F F V V
b) V F V F
c) V V F V
d) F V F V
e) V V V F

41ª QUESTÃO
Nos primeiros quinze anos da conquista da Paraíba até iniciar-se o
século XVII, a obra dos governantes consistiu em

a) dotar a povoação de aparato militar, contra possíveis invasores e
promover a catequese dos nativos.

b) promover a criação de gado e a expansão da cultura algodoeira.
c) proibir a escravização de índios e a entrada de escravos negros

na Capitania.
d) criar freguesias e vilas consolidando uma forte organização

religiosa.
e) consolidar a política dos governadores beneficiando o setor

industrial.

42ª QUESTÃO
Por volta de 1580, Portugal caiu no domínio da Espanha. A União
Ibérica prejudicou a Holanda que foi perdendo mercados devido ao
bloqueio econômico baixado pela Espanha nos portos portugueses.

Acerca da Invasão Holandesa, analise as proposições, a seguir:

I. Os flamengos prejudicados em seus interesses, resolveram
“sacar o bacamarte” para recuperar sua maior fonte de renda, o
açúcar brasileiro.

II. Os holandeses atacaram a Baía da Traição e se aliaram aos índios
cariris para invadir a fortaleza de Santa Catarina em Cabedelo.

III. Durante o domínio holandês a fortaleza de Santa Catarina, em
Cabedelo, foi rebatizada como Margarida ou Margareth.

IV. A administração holandesa, na Paraíba, foi implantada, de forma
a garantir a dominação e o controle sobre a produção algodoeira
local.

Estão CORRETAS:

a) II e IV
b) I e III
c) II e III
d) I e II
e) Todas

43ª QUESTÃO
O chamado “sentimento nativista” toma conta dos colonos. A vitória
foi conseguida e os holandeses, após 24 anos de domínio, no
Nordeste, foram expulsos.

Faça a correlação entre as duas colunas.

1 -  João Fernandes Vieira

2 -  Felipe Camarão

3 -  Andre Vidal de Negreiros

4 -  Henrique Dias

(    ) chefiou os índios no
movimento de expulsão dos
holandeses

(    ) ateou fogo nos canaviais do
próprio pai, na Paraíba, e
figurou entre os chefes que
receberam a rendição
holandesa na campina da
Taborda.

(    ) senhor de engenho que
transformou-se em
comandante de um exército de
libertação

(    ) participou da “Guerra do
Açúcar”, liderando os pretos
contra os holandeses

Assinale a seqüência CORRETA.

a) 2, 4, 3, 1
b) 2, 3, 1, 4
c) 3, 1, 2, 4
d) 4, 3, 2, 1
e) 4, 1, 2, 3
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44ª QUESTÃO
Para os portugueses, à época da colonização, todo o território além
de vinte léguas da Costa, era Sertão.

Sobre a conquista do interior, analise as proposições, a seguir, e
escreva V para as Verdadeiras e F para as Falsas.

(    ) O interior da Paraíba foi povoado pelos índios Cariris.
(    ) A colonização do sertão paraibano teve como elemento básico

os chamados sesmeiros, geralmente mamelucos destinados à
criação de gado e plantio de algodão, nos vales dos rios
Taperoá, Espinharas, Piancó, Piranhas e do Peixe.

(    ) A colonização da Paraíba teve início com a ocupação do
território do interior, através da instalação de engenhos e do
plantio da cana-de-açúcar.

(    ) Os índios do interior resistiram bravamente contra a invasão
do homem branco e se empenharam, nas lutas armadas que
ficaram conhecidas como “Confederação dos Cariris.”

Assinale a alternativa CORRETA.

a) F V F V d)   F V V F
b) V F V F e)   F F V F
c) V V F V

45ª QUESTÃO
A conquista do sertão da Paraíba situa-se na expansão da fronteira
geográfica do Nordeste, nos séculos XVII e XVIII.

 Acerca do tema, analise as proposições, a seguir.

I. O interior da Paraíba foi conquistado por meio de entradas,
missões de catequese e bandeiras, principalmente, após as
invasões holandesas.

II. Teodósio de Oliveira Ledo foi o grande responsável pela
colonização do interior da Paraíba.

III. O boi representou um significativo elemento de penetração,
conquista e povoamento do interior.

IV. A pecuária paraibana foi responsável pela criação de muitas
vilas, freguesias e cidades, como Campina Grande que evoluiu
de uma feira de gado.

Estão CORRETAS:

a) Todas d)   II e IV
b) I e II e)   II, III e IV
c) I e III

46ª QUESTÃO
“O quadro político do segundo reinado na Paraíba tem como destaque
movimentos sociais conhecidos como Ronco da Abelha e Quebra-
quilos.” (Eliete Gurjão. In: Estudando a História da Paraíba. 2001. p.
78)

Apesar das especificidades é fator comum a estes movimentos:

a) Ocorreram exclusivamente na província da Paraíba.
b) A adoção do sistema métrico decimal.
c) Apesar de serem movimentos populares, não houve repressão

por parte do governo.
d) O envolvimento de homens e mulheres, pobres e livres, em áreas

de baixa concentração de escravos.
e) Movimentos de caráter elitista que lutavam contra o aumento de

impostos.

47ª QUESTÃO
Sobre os aspectos políticos, econômicos e sociais da capitania da
Paraíba nos séculos XVII e XVIII, analise as proposições a seguir:

I. Em razão do sistema de monopólio adotado pela Companhia de
Comércio de Pernambuco e Paraíba, a Paraíba perdeu sua
autonomia, mediante anexação à vizinha capitania de
Pernambuco, ficando esta incumbida de prover as despesas
militares daquela capitania.

II. Na época colonial entre os principais produtos e fontes de
riqueza, da Paraíba, destacavam-se o pau-brasil, a cana-de-açúcar,
o algodão e o comércio de negros.

III. A Igreja teve um papel importante na sociedade paraibana
devido a sua maneira de catequizar o povo, transmitindo
rudimentos de leitura, cálculo e escrita, além de noções de
teologia e latim.

IV. No século XVIII, o principal fator de desenvolvimento da
capitania da Paraíba foi o café.

Estão CORRETAS:

a) I, II e III
b) II, III e IV
c) I, III e IV
d) III e IV
e) Todas

48ª QUESTÃO
O acontecimento mais importante em toda a História da Paraíba
vinculou-se, de tal maneira, à ação político-administrativa do
presidente João Pessoa que este terminou como ator histórico, cuja
morte precipitou a deflagração da(o)

a) Revolta de Princesa que contou com o apoio do coronelato
estadual do açúcar e do algodão.

b) Revolução de outubro de 1930 em que a Paraíba passou a ter
prestígio no cenário político nacional.

c) recusa do governo Epitácio Pessoa em aceitar o candidato da
Aliança Liberal à presidência da República, Júlio Prestes.

d) Coluna Prestes que teve como principal líder Luis Carlos Prestes.
e) rompimento definitivo da oligarquia epitacista.

GEOGRAFIA DA PARAÍBA

49ª QUESTÃO
Escreva F ou V para as proposições que tratam das paisagens
paraibanas.

(    ) O Pico do Jabre é o ponto mais alto da Paraíba. Está localizado
no município de Maturéia na Serra de Teixeira.

(    ) Na porção centro-oeste da Paraíba, a vegetação predominante
é a Caatinga, cujos aspectos variam conforme o grau de aridez
do solo.

(    ) A maior concentração de lavouras comerciais do Estado,
sobretudo, a monocultura canavieira, está na Zona da Mata
Paraibana.

(    ) No Sertão observa-se o predomínio da lavoura mecanizada
voltada para o mercado externo.

A alternativa que apresenta a seqüência correta é:

a) F F V V d)   V V V F
b) F F F V e)   V F V F
c) V V F F
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50ª QUESTÃO
As proposições abaixo tratam de problemas relacionados à Falésia
de Cabo Branco.

I. Nos últimos anos, a Falésia de Cabo Branco vem apresentando
deslizamentos. O IBAMA e a SUDEMA vêm procurando
soluções para o problema.

II. Os gabiões colocados na praia de Seixas provocam a destruição
da Falésia.

III. A construção do Hotel Tambaú é um importante fator para a
destruição da Falésia, uma vez que o mesmo alterou o regime
das ondas.

Está(ão) CORRETA(S), apenas

a) as proposições I e II. d)   a proposição II.
b) as proposições I e III. e)   a proposição III.
c) a proposição I.

51ª QUESTÃO
As proposições, a seguir, tratam de marcos turísticos a partir de
eventos realizados em alguns municípios paraibanos.

I. Cabaceiras, localizada no Cariri Paraibano, numa das áreas mais
secas do Brasil, destaca-se pela festa do Bode Rei. Nessa festa,
o ponto alto é a feira dos ovinos e caprinos, o festival
gastronômico e o artesanato fabricado, a partir da matéria-prima
da caprinocultura.

II. A cidade de Areia, localizada no Brejo paraibano, vem se
destacando pelo Festival Musical do Bregareia e o Festival
Brasileiro da Cachaça e da Rapadura, produtos que representam
suporte de sua economia.

III. João Pessoa, cidade localizada no Agreste da Borborema, destaca-
se pelo Encontro da Nova Consciência, evento onde a arte, a
ciência e as tradições religiosas, caminham de mãos dadas,
exaltando o diálogo, a inclusão social e o desenvolvimento
sustentável.

Está(ão) CORRETA(S), apenas

a) II. c)   II e III. e)   I e II.
b) I e III. d)   I.

52ª QUESTÃO
Numere a 2ª coluna de acordo com a 1ª, relacionando o município
com sua característica.

(    ) destaca-se como maior área produtora e
exportadora de abacaxi da Paraíba.

(    ) destaca-se pelo raio de influência
regional, importante pólo da cultura e
tecnologia. Sedia o Festival de Inverno.

(    ) situada às margens do Rio Espinharas,
destaca-se como pólo agro-pastoril e
calçadista.

(    ) destaca-se como Centro Político
Administrativo e Econômico do Estado.
Vem valorizando o turismo de sol e mar e
projetos culturais como Folia de Rua.

(1)  João Pessoa

(2)  Campina Grande

(3)  Patos

(4)  Sapé

A alternativa que apresenta a seqüência CORRETA é:

a) 4 1 2 3 c)   4 1 3 2 e)   1 2 4 3
b) 3 2 1 4 d)   4 2 3 1

53ª QUESTÃO
Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto.

Localizada numa das áreas mais secas do Nordeste brasileiro, o
município de __________ busca alternativas econômicas, por meio
da pecuária __________e do turismo __________ e cultural,
beneficiando o sítio arqueológico de __________ , sendo um dos
municípios paraibanos que mais atrai o turismo ecológico em nível
__________.

a) Araruna – bovina – ecologia – Pedra da Boca – nacional
b) Ingá – bovina – rural – Itacoatiara – regional
c) João Pessoa – avícola – sol e mar – patrimônio – nacional
d) Sousa – bovina – ecológica – Vale dos Dinossauros – nacional
e) Cabaceiras – caprina – ecológico – Pai Mateus – nacional

54ª QUESTÃO

(Foto: Cláudio Murib. In: RODRIGUES, Janete Lins. ATLAS Escolar da Paraíba.
João Pessoa: Grafset, 2000.)

A figura acima ilustra a orla marítima da cidade de João Pessoa-PB e
o desenvolvimento na área de construção civil.

Analise as proposições, a seguir:

I. A construção desordenada de edifícios na orla marítima em João
Pessoa vem contribuindo para a formação de “ilhas de calor”.

II. O “efeito costela” corresponde à falta de recuo entre os edifícios
o que impede a circulação do ar.

III. A falta de um planejamento eficaz do espaço urbano vem
contribuindo para que a direção dos ventos não seja levada em
consideração na construção do solo urbano na Paraíba.

Está(ão) CORRETA(S):

a) Apenas a proposição II
b) Apenas as proposições I e II
c) Apenas as proposições I e III
d) Apenas as proposições II e III
e) Todas as proposições

55ª QUESTÃO
A cidade de São Bento, localizada no interior da Paraíba, tem sua
base econômica voltada para:

a) Parque coreiro e calçadista.
b) Indústria têxtil de fabricação de redes para dormir.
c) Economia da caprinocultura.
d) Pecuária bovina de corte.
e) Turismo de eventos.
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56ª QUESTÃO

(Foto: Wolf Heckendarff. In: RODRIGUES, Janete Lins. ATLAS Escolar da
Paraíba. João Pessoa: Grafset, 2000.)

A gravura, acima, mostra o tipo de vegetação adaptada à carência

hídrica, típica de solos rasos e pedregosos na Paraíba.

Esse tipo de vegetação denomina-se:

a) Tabuleiros do Cerrado

b) Caatinga Sertaneja

c) Mata Atlântica

d) Mata de Araucária

e) Floresta Amazônica

57ª QUESTÃO

Associe o cartograma acima ao quadro a baixo, identificando as

Mesorregiões 1 e 4 com suas respectivas características econômicas.

a)

b)

c)

d)

e)

58ª QUESTÃO
Analisando as proposições que tratam da ocupação do território
paraibano constata-se que:

I. Todo processo de ocupação do território paraibano teve origem

a partir de Olinda.

II. O interior da Paraíba, tinha íntima relação com a criação de gado,

enquanto as demais vilas litorâneas como Mamanguape e Pilar

estavam associadas à cana-de-açúcar.

III. Os rios paraibanos serviram de caminhos que facilitaram a

penetração para o interior do Estado, a exemplo do Rio Paraíba

para a ocupação do Cariri e o Rio Piancó para o Sertão.

Está(ão) CORRETA(S), apenas:

a) II
b) I e III
c) I e II
d) I
e) II e III

59ª QUESTÃO
Vegetação quase extinta na Paraíba, cujo trecho remanescente mais
significativo encontra-se às margens da BR 230 entre João Pessoa e
Cabedelo.

A vegetação em destaque no texto trata-se da(o):

a) Mata dos Pinhais
b) Mata dos Cocais
c) Caatinga.
d) Mata de Restinga
e) Cerrado

60ª QUESTÃO
Sobre o atual processo que envolve a industrialização paraibana,
analise as proposições, a seguir, e coloque V para verdadeiras e F
para falsas.

(    ) O Programa de Rochas Ornamentais vem contribuindo para

que a Paraíba se transforme num Pólo Mineral, criando uma

alternativa para o seu desenvolvimento econômico.

(    ) A Paraíba se destaca na produção de calçados no Nordeste. A

capacidade da produção de calçados é de 6,1 milhões de pares

mensal de sapatos, tênis, botas, sandálias, chuteiras e

sapatilhas.

(    ) Em Campina Grande encontra-se a Embratex pertencente ao

grupo Coteminas. Essa vem alavancando a economia do

Estado com a valorização do algodão colorido e a geração de

mais de 2000 empregos diretos.

(    ) A instalação do gasoduto em Campina Grande é um atrativo

para que empresários de outros estados venham para a Paraíba

com novos projetos industriais.

A alternativa que apresenta a seqüência correta é:

a) V V F F
b) V V V F
c) V V V V
d) F F V V
e) V F V F

Mesorregiões  Características Econômicas  

Zona da Mata e  
Sertão 

Economia canavieira.  
Economia voltada para o binômio gado-algodão.  

Zona da Mata e 
Agreste 

Economia canavieira.  
Economia voltada para policultura.  

Agreste e 
Sertão 

Área produtora e algodão.  
Área produtora de gado de corte.  

Agreste e  
Cariri 

Área policultora.  
Área produtora de caprinos.  

Cariri e  
Agreste 

Área produtora de algodão.  
Área produtora de gado bovino.  
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61ª QUESTÃO
O rápido crescimento demográfico de João Pessoa e seu entorno têm
ampliado a oferta de mão-de-obra pouco qualificada. Como
conseqüência desse processo é correto afirmar que:

I. No espaço Urbano paraibano observa-se uma crescente massa
de excluídos que sobrevivem do trabalho informal e amplia a
periferia.

II. A pobreza de grande parcela da população paraibana é entrave
para o processo de globalização.

III. As áreas agrícolas próximas de João Pessoa recebem todos os
desempregados que buscam trabalho temporário na agricultura.

Está(ão) CORRETA(S), apenas

a) I e II c)   III e)   II e III
b) I e III d)  I

62ª QUESTÃO
O trabalho infantil é uma das maiores agressões à sociedade brasileira.
Sobre essa temática é correto afirmar que:

I. Segundo o IBGE dos 2,9 milhões de criança de 10 a 14 anos
inseridas no mercado de trabalho, encontram-se crianças
paraibanas.

II. A territorialidade do trabalho infantil no país é mais acentuada
na Paraíba.

III. O trabalho infantil na Paraíba está atrelado à pobreza das famílias.
As crianças se vêem obrigadas a trabalhar para complementar a
renda familiar.

Está(ão) CORRETA(S) apenas a(s) proposição(ões):

a) II c)   I e II e)   II e III
b) I d)   III

63ª QUESTÃO

(Foto: Cláudio Murib. In: RODRIGUES, Janete Lins. ATLAS Escolar da Paraíba.
João Pessoa: Grafset, 2000.)

A figura em destaque representa:

I. Os inselbergs encontrados na Depressão Sertaneja, sendo mais
notáveis nas proximidades de Patos.

II. A falésia do Cabo Branco em João Pessoa.
III. O Pico do Jabre Localizado No Planalto Central.

Está(ão) CORRETA(S):

a) Apenas a proposição III d)   Apenas as proposições I e II
b) Apenas a proposição II e)   Todas as proposições
c) Apenas a proposição I

64ª QUESTÃO
A Paraíba foi destaque na mídia Nacional, num aspecto deplorável
que envergonha toda a sociedade brasileira, que é a exploração sexual
de crianças.

A cidade paraibana em destaque na matéria jornalística foi

a) Bananeiras.
b) Sapé.
c) Alagoa Nova.
d) Esperança.
e) Alagoa Grande.

NOÇÕES BÁSICAS NECESSÁRIAS
À ATIVIDADE POLICIAL MILITAR

65ª QUESTÃO
Quanto à etimologia da palavra “POLÍCIA”, é correto afirmar que a
palavra POLÍCIA vem do

a) latim “polis” +”tia” e significa segurança da cidade.
b) latim “politia”.
c) latim “polis” (cidade).
d) grego “polis” (segurança).
e) grego “politeia”.

66ª QUESTÃO
As origens da Polícia Militar da Paraíba estão

a) no Corpo de Guardas Estaduais da Paraíba.
b) nas Ronda Cívicas e na Guarda Municipal Provisória.
c) na Guarda Nacional e nas Rondas Cívicas.
d) na Guarda Estadual e na Guarda Nacional.
e) no Corpo de Guardas Municipais Permanente da Paraíba.

67ª QUESTÃO
Assinale a resposta correta:

a) As Tropas de Linha eram o que equivale hoje à Polícia Militar.
b) A Tropa de Linha era um serviço obrigatório e gratuito.
c) Os oficiais da Tropa de Linha eram escolhidos pela população.
d) As Tropas de Linha eram compostas apenas de brasileiros livres

e ricos.
e) A Tropa de Linha ou de 1ª Linha era o que equivale hoje ao

Exército.

68ª QUESTÃO
Assinale a resposta correta:

a) A Tropa Urbana, denominada “Úteis”, era formada por artífices e
taberneiros.

b) As Milícias, às vezes, se organizavam em classes ou categorias
profissionais, como ocorria na Bahia, onde eram conhecidas como
Tropa Urbana.

c) O comandante de uma Milícia tinha o título de Capitão-Mor e só
podia fazer parte das Milícias portugueses nobres e comerciantes
brasileiros brancos.

d) A Tropa Urbana denominada “Capitão de Assalto” era formada
por feitores de escravos.

e) O papel dos Capitães do Mato, que pertenciam à Tropa Urbana
Úteis, era caçar escravos fugidos.
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69ª QUESTÃO
Sobre as Ordenanças, é correto afirmar que

a) era obrigatório o serviço de todos os homens de 21 a 50 anos. Em
tempo de guerra, as mulheres eram recrutadas como enfermeiras.

b) o comandante de um Regimento de Ordenança tinha o título de
major ou tenente-mor e era escolhido pelo rei de Portugal.

c) os comandantes das Companhias eram escolhidos pela pessoa
mais importante do lugar onde os Regimentos se organizavam.

d) os cabos que comandavam as Esquadras eram escolhidos pelos
comandantes das Companhias.

e) eram organizadas em Regimentos, divididos em Companhias que
eram formadas por dez Esquadras, compostas por vinte e cinco
homens cada, comandados por um cabo.

70ª QUESTÃO
Leia os enunciados e assinale a resposta INCORRETA.

a) O Corpo de Guardas Municipais Permanentes do Rio de Janeiro
era subordinado ao Presidente daquela Província.

b) A Ronda Cívica e a Tropa de 1ª Linha (Exército) eram vinculadas
ao Presidente do Conselho Provincial.

c) Foi o Padre Feijó quem sugeriu à Regência a criação de um Corpo
de Guardas Municipais Permanentes no Rio de Janeiro, sede do
Governo Regencial.

d) As Guardas Municipais, ao longo do tempo, foram recebendo
denominações diferentes, até que, em 1937, por força da
Constituição Federal, passaram a ser denominadas Polícias
Militares.

e) O Corpo de Guardas Municipais Permanentes do Rio de Janeiro
era destinado à execução de atividades voltadas para a
manutenção da ordem pública, principal foco das insatisfações
populares.

71ª QUESTÃO
Sobre as origens da Polícia Militar na Paraíba, é correto afirmar que

a) as Ronda Cívicas e a Guarda Municipal Provisória são
antecessoras do Corpo de Guardas Municipais Permanentes.

b) a Guarda Nacional deu origem a nossa Polícia Militar.
c) a Guarda Municipal foi um órgão que teve estreita ligação com a

origem da Polícia Militar.
d) as Ronda Cívicas e a Guarda Municipal Provisória foram criadas

depois do Corpo de Guardas Municipais Permanentes com a
finalidade de auxiliar esse órgão.

e) o Corpo de Guardas Municipais Permanentes foi criado, de direito,
em 3 de janeiro de 1831, pelo Presidente da Província da Paraíba.

72ª QUESTÃO
Assinale a opção correta:

a) O tumulto envolvendo integrantes do Batalhão da Tropa de Linha
e os oficiais portugueses comandantes daquela unidade ocorreu
no Largo do Convento de São Francisco, na capital da Província.

b) O Serviço de Rondas Cívicas, na cidade, foi autorizado pelo
Conselho Provincial da Paraíba, sob a presidência do Senhor
Joaquim Nabuco de Araújo.

c) Integrantes do Batalhão da Tropa de Linha, com o apoio do povo,
rebelaram-se contra os oficiais portugueses que comandavam
aquela unidade, exigindo seu afastamento, assim como o do
Comandante da Fortaleza de Santa Catarina, em Cabedelo.

d) Todo o sistema de segurança, a Ronda Cívica e a Tropa de 1ª
Linha, era subordinado ao Conselho Provincial.

e) Somente um mês após ter sido criada, a Ronda Cívica foi
regulamentada pelo Conselho e escolhidos seus representantes.

73ª QUESTÃO
Pode-se afirmar que a

a) Guarda Municipal Provisória foi a primeira organização destinada
à Segurança Pública financiada pelo Conselho Provincial da
Paraíba.

b) Guarda Municipal Provisória era uma tropa cujo serviço era
obrigatório por dois anos para homens de idade entre 18 a 25
anos, com exceção apenas do Clero.

c) proposta de criação da Guarda Municipal Provisória foi
apresentada pelo Bispo da Freguesia de Nossa Senhora de Pilar
e aprovada pelo Conselho Provincial da Paraíba.

d) Guarda Municipal Provisória destinava-se, apenas, à manutenção
da ordem e era subordinada ao Conselho Provincial.

e) Guarda Municipal Provisória não deveria ser implantada em todos
os municípios da Paraíba; só na capital, na zona litorânea e
naqueles que faziam fronteiras com outros estados.

74ª QUESTÃO
A propósito da Guarda Nacional, é correto afirmar que

a) a Guarda Nacional foi extinta com a Proclamação da República.
b) tinha a sede instalada na Rua do Comércio (hoje Beaurepaire

Rohan) e era formada por dois batalhões.
c) foi autorizada, na Paraíba, sua criação pelos Juízes de Paz.
d) cabia às Câmaras Estaduais a elaboração de normas para

funcionamento da Guarda Nacional.
e) foi criada pela Regência Imperial com o objetivo de defender a

Constituição, garantindo a liberdade, a independência e a
integridade do Império e prevenir a Ordem e agir como força
auxiliar da 1ª Linha.

75ª QUESTÃO
Observe os enunciados e marque a alternativa correta:

a) As disposições disciplinares constantes do Decreto baixado pela
Regência, regulamentando a criação do Corpo de Guardas
Municipais Permanentes, eram muito brandas.

b) O alistamento no Corpo de Guardas Municipais Permanentes era
exclusivo de portugueses e brasileiros livres, brancos e com renda
própria e com idade entre 18 e 40 anos.

c) A lei imperial que criou o Corpo de Guardas Municipais
Permanentes, no Rio de Janeiro, autorizou os Presidentes de
Províncias a criarem, em suas respectivas Províncias, idênticas
organizações.

d) A pena de prisão – prevista no Decreto regulamentador da lei de
criação do Corpo de Guardas Municipais Permanentes – podia
ser substituída por multa.

e) O Corpo de Guardas Municipais Permanentes era organizado em
Infantaria e Cavalaria, comportando um total de 60 homens, sendo
45 a pé (Infantaria) e 15 a cavalo (Cavalaria). Os componentes da
Cavalaria eram oficiais e os da Infantaria, soldados, comandados
por um cabo.
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76ª QUESTÃO
Assinale a alternativa INCORRETA.

a) Após organizado, instalado e com seu Comandante definitivo, no exercício de suas atividades, o Conselho Provincial autorizou que o
Corpo de Guarda Municipal Permanente passasse a fazer a guarda da cadeia.

b) O primeiro quartel ocupado pelo Corpo de Guardas Municipais Permanentes foi o Convento de São Bento, que se achava abandonado
pelos religiosos (Beneditinos).

c) O serviço que era feito pelas Milícias, que era a guarnição da praça – uma espécie de policiamento no centro da cidade – passou a ser feito
pelo Corpo de Guardas Municipais Permanentes.

d) Uma Lei Provincial de 1835 mudou o nome do Corpo de Guardas Municipais Permanentes para Força Policial.
e) Uma das mudanças ocorridas na Constituição do Império, por força da pressão popular, foi a criação e funcionamento, na Paraíba, da

Assembléia Provincial, criada em 1834.

77ª QUESTÃO
Assinale a alternativa correta:

a) Policiais reformados são os componentes de reserva remunerada, quando convocados.
b) Os alunos de órgãos de formação de policiais militares da reserva são policiais militares de carreira.
c) Os integrantes da Polícia Militar da Paraíba, em razão da destinação constitucional da Corporação e, em decorrência das Leis vigentes,

constituem uma categoria especial de servidores públicos estaduais e são denominados policiais militares.
d) Os policiais militares encontram-se em uma das seguintes situações: na ativa e na passiva.
e) Policiais militares na reserva remunerada são os que estão dispensados, definitivamente, da prestação de serviços na ativa, mas continuam

a receber remuneração do Estado.

78ª QUESTÃO
É direito dos policiais militares, entre outros:

a) A garantia da patente em toda plenitude, com as sua vantagens, prerrogativas e deveres a ela inerentes, quando oficial, nas condições ou
nas limitações impostas na legislação e regulamentação peculiar.

b) A estabilidade, quando a praça contar com mais de 5 anos de efetivo serviço.
c) O porte de arma pelas praças, sem restrições, seja no serviço ativo ou na inatividade.
d) Filiar-se a partido político, mesmo estando em serviço efetivo.
e) Interpor pedido de reconsideração, queixa ou representação, de maneira coletiva, quando se julgar prejudicado ou ofendido por qualquer

ato administrativo de superior hierárquico.

79ª QUESTÃO
Assinale a alternativa INCORRETA.

a) Aplicam-se aos policiais militares, no que couber, as disposições estabelecidas no Código Penal Militar.
b) A polícia militar é uma instituição destinada à manutenção da ordem pública no Estado, sendo considerada força auxiliar do Exército.
c) Para ingresso nos quadros de Oficiais da Polícia Militar, é exigido diploma de estabelecimento de ensino superior reconhecido pelo

Governo Federal.
d) A polícia militar está subordinada operacionalmente ao Governador do Estado e diretamente ao Secretário de Segurança Pública.
e) O policial militar tem a obrigação de tratar o subordinado dignamente e com urbanidade.

80ª QUESTÃO
Pode-se afirmar que

a) em hipótese alguma, os proventos da inatividade poderão exceder a remuneração percebida no posto ou graduação correspondente.
b) o soldo é irredutível e não está sujeito a penhora, seqüestro ou arresto.
c) o policial militar que, quando em serviço ativo, tenha sido ou venha a ser reformado por incapacidade definitiva e considerado inválido,

total e permanente para qualquer tipo de trabalho, não podendo prover os meios para sua subsistência, tem direito a auxílio-invalidez.
d) o valor do soldo do policial militar na ativa é pouco maior (um terço) do que o do policial militar da reserva remunerada ou reformado de

um mesmo grau hierárquico.
e) o policial militar da ativa que, nos casos cabíveis, se dirigir ao Poder Judiciário não precisa participar, antecipadamente, esta iniciativa à

autoridade a qual estiver subordinado.
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