DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO
CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS
DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS (QPPM) PARA O ANO DE 2016.

CFSd QPPM/2016 - PROVA “B” - BRANCA
(Edital DRH/CRS nº 03/2015, de 18 de março de 2015).

NOME: ______________________________________________________________
LOCAL DE PROVA: _____________________________________SALA: _________
DATA: 02/08/2015

INSTRUÇÕES AOS CANDIDATOS:
1. Prova sem consulta.
2. Abra este caderno de prova somente quando autorizado.
3. Esta prova contém 40 (quarenta) questões, valendo 5 (cinco) pontos cada e valor
total de 200 (duzentos) pontos.
4. Para cada questão existe somente uma resposta correta.
5. Responda as questões e marque a opção desejada na folha de respostas, usando
caneta (tinta azul ou preta).
6. Não será admitido qualquer tipo de rasura na folha de respostas. As questões
rasuradas ou em branco ou com dupla marcação serão consideradas nulas para o
candidato.
7. O tempo máximo permitido para a realização das provas de conhecimentos
(objetiva e dissertativa) será de 4 (quatro) horas, incluindo o preenchimento da
folha de respostas e transcrição da redação.
8. A folha de respostas será recolhida, impreterivelmente, após decorridos 03 (três)
horas do início da prova.
9. É proibido o uso de máquinas calculadoras, telefones celulares ou outros similares.
10. Iniciadas as provas, os candidatos somente poderão deixar a sala, e a esta
retornar, exclusivamente para uso de sanitários ou bebedouros, depois de
transcorrido o tempo mínimo de 1h, e devidamente acompanhados por fiscal do
concurso.
11. Ao final da prova, entregue ao aplicador a folha de redação e o caderno de provas,
devidamente preenchidos, conferidos e assinados.
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MATEMÁTICA
1ª QUESTÃO - Dividir um número por 0,025 equivale a multiplicá-lo por:
A. (
B. (
C. (
D. (

)
)
)
)

400
450
4
40

2ª QUESTÃO - Três latas iguais de massa de tomate mais uma lata de milho verde
custam R$ 6,00. Duas latas de massa de tomate mais duas latas de milho verde (todas
iguais às anteriores) custam R$ 6,80. Qual é o preço, em reais, de uma lata de massa
de tomate?
A. (
B. (
C. (
D. (

)
)
)
)

R$ 1,60
R$ 1,50
R$ 1,40
R$ 1,30

3ª QUESTÃO - Em janeiro deste ano, uma forte chuva causou um deslizamento de
terra que bloqueou uma estrada. A polícia rodoviária registrou um congestionamento de
12 km. Se cada carro ocupa, em média, o comprimento de 5 m e havia duas faixas da
estrada congestionadas, quantos carros, aproximadamente, estavam no
congestionamento?
A. (
B. (
C. (
D. (

)
)
)
)

2800 carros.
4800 carros.
2400 carros.
3600 carros.

4ª QUESTÃO - Na fabricação de certo produto o lucro, em reais, de uma microempresa

3x 2
 90 x  1500 , sendo x o número de peças vendidas no mês.
é dado por L( x )  
4
Quantas peças devem ser vendidas no mês para a empresa não ter prejuízo?

A. (
B. (
C. (
D. (

)
)
)
)

De 20 a 100 peças.
Menos de 100 peças.
Mais de 100 peças.
Mais de 20 peças.

3
5ª QUESTÃO - Na lei n(t )  15000.  
2

t k

, sendo k uma constante real, está

representada a população n(t) que um pequeno município terá daqui a t anos, contados
a partir de hoje. Sabendo que a população atual do município é de 10.000 habitantes,
podemos afirmar que k vale:
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A. (
B. (
C. (
D. (

)
)
)
)

1
-2
-1
2

6ª QUESTÃO - Antônio recebeu uma promoção na empresa que trabalha e teve um
aumento de 40% no seu salário. Dois meses depois, todos os funcionários da empresa
receberam um aumento de 10%, inclusive Antônio. Qual foi o aumento percentual de
Antônio?
A. (
B. (
C. (
D. (

)
)
)
)

54%
55%
52%
50%

7ª QUESTÃO - Uma caixa contém bolas numeradas de 1 a 60. Escolhendo

aleatoriamente uma bola da caixa, qual é a probabilidade que o número escolhido seja
múltiplo de 5?
A. (
B. (
C. (
D. (

)
)
)
)

5%
10%
20%
40%
GEOGRAFIA

8ª QUESTÃO - Em cada porção do planeta o ar tende a apresentar, em extensas
áreas, as mesmas características de temperatura, pressão e umidade. Essas extensas
porções de atmosfera, semelhantes a enormes “bolhas de ar”, são chamadas de
massas de ar. Conforme a latitude em que se localizam, as massas de ar podem ser
classificadas em frias ou quentes. A respeito das massas de ar é CORRETO afirmar
que:
A. (

)

B. (

)

C. (

)

D. (

)

A massa de ar polar continental têm como características a temperatura
baixa e a sua formação ocorrer junto aos trópicos de Capricórnio ou Câncer,
possuindo uma elevada densidade.
As massas de ar polares oceânicas se formam no oceano Índico ou Pacífico,
possuem baixas temperaturas e são responsáveis pela formação da maioria
dos desertos, como é o caso do Atacama.
As massas de ar tropicais continentais têm como características serem
quente, seca e ocorrem na faixa intertropical acima de grandes massas
continentais.
As massas de ar tropicais marítimas têm como características serem quentes
e com elevada densidade fazendo com que ocorram chuvas torrenciais junto
ao litoral.

9ª QUESTÃO - A partir da década de 1970, diversos fatores provocaram um
movimento de desconcentração da produção industrial brasileira, até então bastante
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concentrada na metrópole paulista. Esse movimento decorreu de ações planejadas
pelo Estado e, ainda, pelo processo de transformações econômicas daquele período
histórico. Marque a alternativa CORRETA que representa o principal fator que ensejou
essas transformações.
A. (

)

B. (

)

C. (

)

D. (

)

Os investimentos nos setores de infraestrutura em outros estados como a
ampliação de rodovias, ferrovias e rede elétrica facilitando assim a
implantação dessas indústrias em outras regiões metropolitanas mesmo com
impostos mais baratos na região paulistana.
A implantação do segundo Plano Nacional de Desenvolvimento (PND), entre
1975 e 1979, que instituiu uma política econômica explícita de
descentralização industrial paulista, enfatizando vantagens comparativas e
especializações regionais.
O ganho das vantagens comparativas da produção em função dos altos
custos de produção, resultado de uma organização sindical forte, salários
elevados, valores de terreno e impostos elevados da metrópole.
A estagnação da infraestrutura do estado de São Paulo, descentralizando as
atividades industriais da capital e deslocando para diversas cidades do
interior formando assim um complexo metropolitano expandido.

10ª QUESTÃO - Em virtude da crise do petróleo de 1973, o governo brasileiro passou
a incentivar a produção de álcool combustível para substituir em parte a gasolina e
minimizar a dependência externa do petróleo. Embora o Proálcool tenha proporcionado
o desenvolvimento de variadas tecnologias, dentre as críticas que o programa recebeu,
é CORRETO afirmar que:
A. (

)

B. (

)

C. (

)

D. (

)

O Proálcool criou uma situação de diminuição da concentração de terras no
país.
O Proálcool ensejou no reaproveitamento e na melhoria do solo pelo uso do
vinhoto (líquido residual) e outros resíduos agroindustriais.
O Proálcool promoveu a melhoria da qualidade de vida com o aumento da
oferta de empregos gerado pelo cultivo da cana-de-açúcar.
O Proálcool acarretou na diminuição das áreas de cultivo de produtos
alimentares e aumento do cultivo de cana-de-açúcar.

11ª QUESTÃO - A Conferência das Nações Unidas sobre o Comércio e
Desenvolvimento (United Nations Conference on Trade And Development - UNCTAD), tem
como objetivo aumentar as oportunidades de comércio, investimento e progresso dos
países em desenvolvimento, ajudando-os a enfrentar os desafios derivados da
globalização e a integrar-se na economia mundial em condições equitativas. No que diz
respeito ao comércio internacional de bens e serviços, e, ainda, produtos básicos, é
INCORRETO afirmar que a UNCTAD:
A. (

)

B. (

)

C. (

)

Promove a integração do comércio, do meio ambiente e o desenvolvimento
e, nesse campo, organiza diversas tarefas na Comissão sobre o
Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas.
Analisa a repercussão dos acordos da Rodada Uruguai sobre o comércio e o
desenvolvimento e ajuda os países a aproveitar as oportunidades resultantes
desses acordos.
Fornece ajuda aos países em desenvolvimento, particularmente aos menos
adiantados para que estes possam aproveitar os efeitos positivos da
globalização.
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D. (

)

Fomenta a especialização dos setores da economia nos países em
desenvolvimento que dependem dos produtos básicos e ajuda-os a enfrentar
os riscos comerciais.

12ª QUESTÃO - O Relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento
Econômico (OCDE), divulgado no último dia 21 de maio, em Paris, mostra o Brasil
como país que apresentou sinais promissores de redução das desigualdades sociais,
juntamente com Peru, México, Argentina e Chile. Apesar dos bons resultados, a
América Latina continua entre as regiões com a maior disparidade entre ricos e pobres
do mundo. (Extraído de: http://goo.gl/NDEfU4 > Acesso em: 24/05/2015). Acerca dos fatores
que contribuíram para a redução das desigualdades sociais dentro do Brasil, segundo o
relatório da OCDE, marque a alternativa INCORRETA:
A. (

)

B. (

)

C. (

)

D. (

)

A promoção de mais igualdade entre homens e mulheres em empregos
formais.
A redução das diferenças salariais entre postos que exigem maior e menor
qualificação.
A manutenção dos programas de transferência de renda, como o Bolsa
Família.
A ampliação do acesso à educação e o aumento no salário mínimo.

13ª QUESTÃO - Nos países considerados desenvolvidos cerca de 71% da população
tem acesso à internet. Em contrapartida, nos países em desenvolvimento essa média
fica em torno de 21%, como pode ser visto no gráfico. Sobre essa desigualdade, é
INCORRETO afirmar que:

Adaptado de: http://goo.gl/2b9Hm > Acesso em: 24/05/2015

A. (

)

B. (

)

Os países em desenvolvimento, como o Brasil, com baixos usuários de
internet, podem se beneficiar com um melhor acesso e utilização da
tecnologia da informação em áreas como saúde, educação e emprego.
Em países como Estados Unidos e Japão as conexões estão concentradas
principalmente nas megalópoles e nos grandes centros urbanos,
demonstrando bom atendimento de infraestrutura informacional.
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C. (

)

D. (

)

Em países do hemisfério sul, pobres ou em desenvolvimento, as conexões
se concentram onde há mais densidades técnicas e populacionais,
demonstrando desigualdade de infraestrutura informacional.
Há alta concentração de pessoas conectadas no hemisfério norte, em razão
da maioria dos países serem desenvolvidos, em detrimento de poucas
conexões no hemisfério sul.

HISTÓRIA DO BRASIL
14ª QUESTÃO - Leia o trecho a seguir: “Um dos aspectos mais coerentes do governo
Vargas foi a política trabalhista. Entre 1930 e 1945, ela passa por várias fases mas,
desde logo se apresentou como inovadora em relação ao período anterior. Desde
novembro de 1930, quando foi criado o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio,
seguiram-se leis de proteção ao trabalhador, de enquadramento dos sindicatos pelo
Estado e criavam-se órgãos para arbitrar conflitos entre patrões e operários: as Juntas
de Conciliação e Julgamento”. (FAUSTO, Boris. História do Brasil. São Paulo: EDUSPE,
2003, p.35-36). A respeito da política trabalhista do governo Vargas (1930-1945), é
INCORRETO afirmar que:
A. (

)

B. (

)

C. (

)

D. (

)

Em 1943 Vargas editou a CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), um
conjunto de normas criadas desde a década de 1930 para proteger o
trabalhador.
São exemplos de leis trabalhistas criadas no governo Vargas: jornada diária
de 8 horas, direito a férias anuais remuneradas, regulamentação do trabalho
do menor e da mulher, descanso semanal e direito à previdência social.
A política trabalhista do governo Vargas permitiu a pluralidade sindical,
havendo a possibilidade de existir mais de um sindicato representativo de
cada categoria.
As leis trabalhistas não foram apenas uma concessão do Estado aos
trabalhadores, pois desde a República Velha eles já lutavam para que o
Estado resolvesse a questão social no Brasil.

15ª QUESTÃO - O governo de João Goulart foi marcado por intensa tensão política e crise
econômica. A atuação política de Jango, além do cunho populista, herdado de Getúlio Vargas,
era também identificada como comunista pelas forças conservadoras brasileiras. Analise as
afirmativas abaixo e em seguida marque a alternativa CORRETA.

I.

II.

III.
A. (
B. (
C. (
D. (

Jango começou a governar com poderes restringidos pelo sistema
parlamentarista, adotando neste período uma linha moderada, procurando
demonstrar sua adesão aos princípios democráticos e repulsa ao comunismo.
Nos meios militares cresceu a partir de 1963 a conspiração contra Jango,
fortalecida pelos partidários de uma “intervenção defensiva” contra os excessos
de Jango.
O posicionamento político de Jango gerou revolta popular perante as Reformas
de Base, que afetaram negativamente as classes menos favorecidas.
)
)
)
)

Apenas a afirmativa I está correta.
Todas as afirmativas estão incorretas.
Somente as afirmativas I e II estão corretas.
Todas as afirmativas estão corretas.
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16ª QUESTÃO - O Regime Militar instaurado no Brasil entre 1964 a 1985 trouxe como
proposta uma intervenção militar que deveria ser curta e saneadora, tendo em vista a ordem
política e econômica, para permitir em seguida a volta à vida política normal do país. Analise as
afirmativas abaixo e marque a alternativa INCORRETA em relação ao período do Regime
Militar:

A. (

)

B. (

)

C. (

)

D. (

)

O período chamado “Milagre Econômico” (1969-1973) combinou o
extraordinário crescimento econômico com as relativas taxas de inflação e
independência do sistema financeiro e do comércio internacional.
O general Ernesto Geisel, ao assumir a presidência em 1974, propõe um
projeto de abertura política, de forma a ocorrer uma “distensão lenta e
gradual”, devolvendo o país “saneado” a um regime constitucional civil.
Em resposta às manifestações de milhares de pessoas contra o Regime
Militar, no fim de 1968 é editado o AI-5, que fechou o Congresso Nacional,
cassou inúmeros mandatos, estabeleceu a censura prévia e inquéritos
militares sigilosos.
A legislação partidária forçou na prática a organização apenas de dois
partidos políticos: ARENA (Aliança Renovadora Nacional), agrupando os
partidários do governo, e o MDB (Movimento Democrático Brasileiro),
reunindo a oposição.

17ª QUESTÃO - “Em 1983, o governo militar estava nas últimas. A inflação, a
recessão e o desemprego aumentavam. A moratória e os acordos com o FMI
paralisavam a economia. As forças democráticas do país se lançaram, então, num
grande movimento para apressar a redemocratização: a campanha das Diretas já”
[Fonte: Ronaldo Vainfas (et.al). História: volume único. São Paulo: Saraiva, 2010, p.816-817].
A partir do trecho acima é CORRETO afirmar que:
A. (

)

B. (

)

C. (

)

D. (

)

A Emenda Dante de Oliveira, por meio das articulações políticas dos setores
oposicionistas no Congresso Nacional, conseguiu ser aprovada,
restabelecendo o voto direto para o cargo de Presidente da República.
O movimento “Diretas já” se fundamentou em grandes comícios que, no
entanto, concentrou-se nos estados da região nordeste do Brasil, área com
maior concentração de pessoas pobres e atingidas pela crise que se
instalava no país.
As oposições se uniram no segundo semestre de 1983 para aprovação da
Emenda Dante de Oliveira, que restabelecia o voto direto para Presidente da
República sem, no entanto, alcançar êxito, pois não conseguiram os 2/3 de
votos do plenário.
Tancredo Neves foi o primeiro Presidente da República a ser eleito pelo voto
direto após a aprovação da Emenda Dante de Oliveira.

18ª QUESTÃO - Ao assumir o cargo de presidente da República, Itamar Franco
encontrou amplo apoio político. Fernando Henrique Cardoso, em sua presidência,
assumiu o ministério da Fazenda em março de 1993 e, com um grupo de economistas,
começou a elaborar um plano para estabilizar a economia. Sobre esta fase da
redemocratização do Brasil é CORRETO afirmar que:
A. (

)

A URV permitiu que empresários e trabalhadores conseguissem estimar seu
padrão de vida no valor das mercadorias mas, mesmo assim, a arrecadação
de impostos manteve-se estável, fato este que preocupava o governo e, por
isso, culminou na redução de gastos na área social.
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B. (

)

C. (

)

D. (

)

As medidas de ajuste econômico adotadas pelo ministro da Fazenda
Fernando Henrique Cardoso e sua equipe econômica se baseavam nas
indicações do Consenso de Washington que ressaltavam a necessidade de
reformar o Estado, reduzir gastos do governo, privatizar estatais e reduzir os
impostos sobre produtos importados para alcançar a estabilidade da moeda.
Com a estabilização da economia alavancada pela implantação da URV, o
governo criou uma nova moeda, o “Real”, e com isso, possibilitou o
lançamento da candidatura de Fernando Henrique Cardoso ao cargo de
Presidente da República apoiado pela coligação dos partidos PSDB e
PMDB.
Em 1994, o então ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, deu
forma ao Plano Real que estabilizou a nossa economia com a criação da
URV (Unidade Real de Valor) atrelando-a ao Euro (Moeda da União
Europeia com forte valor de referência no mercado internacional) – sendo
uma união monetária com a qual o Brasil mantinha fortes laços comerciais.

19ª QUESTÃO - Um dos principais acontecimentos políticos de 2015 é o intenso
debate sobre a terceirização do trabalho no Brasil (Projeto de Lei n. 4.330), que gerou
uma série de opiniões nos meios jornalísticos e debates nas redes sociais. Dentre as
críticas a tal projeto, diante das consequências que a terceirização pode trazer, é
INCORRETO afirmar que:
A. (

)

B. (

)

C. (

)

D. (

)

Os trabalhadores terceirizados, via de regra, cumprem, diariamente, jornada
inferior aos empregados contratados diretamente, aumentando assim o
número de vagas de emprego, gerando grande prejuízo aos empregadores e
revolta nos empregados diretos.
O risco da ocorrência de acidentes de trabalho pode aumentar, visto que
companhias de menor porte não possuem as mesmas condições
tecnológicas e econômicas.
O salário do trabalhador terceirizado é menor que o salário dos empregados
formais.
Ficará mais difícil responsabilizar maus empregadores que desrespeitam os
direitos trabalhistas, porque a relação entre a empresa principal e o
funcionário terceirizado fica mais distante e, por conseguinte, difícil de ser
comprovada.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA
20ª QUESTÃO - Símbolo gráfico utilizado para fixar a linha ou coluna no programa de
planilha eletrônica Excel, para referência absoluta de células, criando facilidades na
adaptação das fórmulas quando se arrasta ao longo das linhas e/ou colunas.
A. (
B. (
C. (
D. (

)
)
)
)

&
*
#
$

21ª QUESTÃO - A internet tornou-se ferramenta muito importante no mundo atual, na
disponibilização de serviços e informações, criando facilidades para o desenvolvimento
do conhecimento, entretenimento, sociabilização e trabalho. Porém, diante dessas
facilidades e das vulnerabilidades, armadilhas são criadas visando a subtração e/ou
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acesso não autorizado às informações. Para se prevenir das “armadilhas” da internet o
usuário deve:
A. (

)

B. (

)

C. (

)

D. (

)

Clicar em todos os links das mensagens eletrônicas (e-mail) recebidas
aceitando os arquivos de downloads que forem encaminhados.
Utilizar sites com o protocolo HTTPS para prevenir que as informações sejam
conhecidas por outros quando da transmissão de dados entre os sites e o
usuário.
Utilizar as mesmas senhas de acessos para os serviços de redes sociais,
e-mails e sistemas corporativos, com a finalidade de facilitar a memorização
e evitando anotá-las em papel ou arquivos de computador, onde outra
pessoa poderia ter acesso e conhecer as suas senhas.
Atender aos chamados de recadastramento, por meio dos links nas
mensagens de e-mail, das instituições bancárias, da qual possui conta
corrente ou poupança, fornecendo senhas eletrônicas do banco como
garantia de segurança. Tal procedimento é largamente utilizado pelos
bancos, sendo totalmente seguros.

22ª QUESTÃO - Segundo o Centro de Estudos, Resposta
e Tratamento de Incidentes de Segurança no Brasil
(CERT.br), os malwares são programas desenvolvidos
com a finalidade de executar ações danosas e atividades
maliciosas em um computador. Desta feita, sobre os
malwares é CORRETO afirmar que:
A. (

)

B. (

)

C. (

)

D. (

)

A utilização de MACRO permite que determinados tipos de malwares sejam
desenvolvidos, através dos aplicativos de editor de texto e de planilhas
eletrônicas.
Os programas de antivírus são eficazes na identificação e eliminação de
programas com códigos maliciosos, conseguindo reconhecê-los logo que
esses códigos sejam desenvolvidos.
São mensagens que possuem conteúdo alarmante ou falso e que,
geralmente, apontam como autores instituições, empresas, órgãos de
governo ou pessoas de renome.
Todas as mensagens de SPAM estão associadas aos malwares, e, por
conseguinte, propagam mensagens não solicitadas ou desejadas na internet.

23ª QUESTÃO - Identifique corretamente, na coluna seguinte, a sequência dos itens
selecionados na figura por meio da numeração em destaque. A seguir, marque a
alternativa que contém a sequência de respostas CORRETA, na ordem de cima para
baixo:
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(
(
(
(
(

) Barra de rolagem
) Barra de título
) Barra de ferramentas
) Barra de status
) Barra de menu

A. (
B. (
C. (
D. (

)
)
)
)

3, 1, 2, 5, 4
3, 5, 1, 2, 4
3, 5, 1, 4, 2
3, 4, 2, 5, 1
NOÇÕES DE DIREITOS HUMANOS

24ª QUESTÃO - Associe as duas colunas abaixo, relacionando a prática dos crimes
aos seus respectivos aspectos legais.
1. Prática de abuso de
autoridade
2. Prática de tortura
3. Prática de racismo

(

)

(

)

(

)

(

)

A condenação acarretará a perda do cargo, função
ou emprego público e a interdição para seu
exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada.
Constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito
à pena de reclusão, nos termos da lei.
A lei considerará crimes inafiançáveis e
insuscetíveis de graça ou anistia.
Poderá ser cominada a pena autônoma ou
acessória, de não poder o acusado exercer
funções de natureza policial ou militar no município
da culpa, por prazo de um a cinco anos.
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A sequência CORRETA dessa correspondência, de cima para baixo, é:
A. (
B. (
C. (
D. (

)
)
)
)

1,2,3,2
2,3,2,1
1,3,2,2
2,2,3,1

25ª QUESTÃO - De acordo com a Lei n. 9.807, de 13/07/1999, que estabelece normas
para a organização e manutenção de programas especiais de proteção a vítimas e a
testemunhas ameaçadas, marque "V" para as afirmativas verdadeiras e "F" para as
falsas e, a seguir, assinale a alternativa que corresponde à sequência CORRETA, na
ordem de cima para baixo.
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

A. (
B. (
C. (
D. (

O Conselho Deliberativo poderá encaminhar requerimento da pessoa protegida
ao juiz competente objetivando a alteração de nome completo. Essa alteração
de nome completo só poderá estender-se aos filhos menores.
A pessoa protegida não ficará obrigada ao cumprimento das normas prescritas
pelo programa após o seu ingresso.
O Conselho Deliberativo será composto por representantes do Ministério
Público, poder Judiciário e de órgãos públicos e privados relacionados com a
segurança pública e a defesa dos direitos humanos.
As medidas aplicáveis em benefício da pessoa protegida, segundo a gravidade
e as circunstâncias de cada caso, não podem ser aplicadas cumulativamente.
A exclusão da pessoa protegida do programa de proteção a vítimas e a
testemunhas poderá ocorrer a qualquer tempo somente por decisão do
Conselho Deliberativo.
)
)
)
)

V, F, F, F, V.
F, F, V, F, F.
F, F, F, V, V.
V, F, V, F, V.

26ª QUESTÃO - Considere os enunciados abaixo acerca da violência doméstica e
familiar contra a mulher.
I.

II.

III.
IV.

Considera-se violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou
omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico,
sexual, ou psicológica, com exceção do dano moral ou patrimonial.
Cabe somente à família e ao Poder Público criar as condições necessárias para
o efetivo exercício dos direitos à vida, à saúde, à segurança, entre outros
enunciados na Lei Maria da Penha.
As relações entre vítima e agressor independem de orientação sexual.
A violência doméstica e familiar contra a mulher não constitui uma das formas de
violação dos direitos humanos.

São CORRETAS as assertivas previstas na Lei n. 11.340, de 07/08/2006, Lei Maria da
Penha:
A. (
B. (
C. (
D. (

)
)
)
)

Apenas as afirmativas I e IIl estão corretas.
Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
Apenas a afirmativa III está correta.
Todas as afirmativas estão corretas.
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27ª QUESTÃO - Em relação aos direitos e deveres individuais e coletivos abaixo,
previstos na Constituição Federal de 1988, marque "V" para as afirmativas verdadeiras
e "F" para as falsas e, a seguir, marque a alternativa que contém a sequência de
respostas CORRETA, na ordem de cima para baixo.
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

A. (
B. (
C. (
D. (

Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público,
independentemente de autorização, desde que a reunião não impeça outra que
tenha sido convocada antes para o mesmo local, não sendo necessário aviso
prévio à autoridade competente.
Será concedido habeas-data sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado
de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, somente por
abuso de poder.
O Estado indenizará o condenado por erro judicial, assim como o preso que
ficar além do tempo fixado na sentença.
Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem
aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por dois
quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas
constitucionais.
São direitos do preso, dentre outros, o de permanecer calado, assistência da
família, à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório
policial.
)
)
)
)

F, F, F, V, F.
V, F, V, F, F.
V, F, F, F, V.
F, F, V, F, V.

LÍNGUA PORTUGUESA
“Minha empregada é muito abusada”
Rosana Pinheiro Machado
Esta coluna começou no churrasco de domingo, quando, na fila do
supermercado, uma mulher disse: "Minha empregada está muito abusada". Sua
interlocutora respondeu: "Nem me fale, a minha também". Ao longo do almoço, eu e
meus amigos tentávamos explicar o que significava a palavra “abusada” para um
estrangeiro. Como fazê-lo entender que, independentemente da eficiência, a maioria
das empregadas brasileiras seria, em algum momento, considerada “abusada”?
A dificuldade era dimensionar a extensão do conceito. Começamos pela
obviedade do significado da palavra “abuso”, que remete a algo de superlativo. Abusar
é usar alguma coisa além do limite socialmente esperado. Por exemplo, quando a
empregada é abusada por não subir no elevador de serviço, mas no social.
Prossegui, explicando que se a empregada come muito, se toma muito
refrigerante da geladeira ou come as bolachas de chocolate, ela é abusada. Se ela
pede uma roupa emprestada, é abusada. Se ela senta à mesa com a família, é
abusada.
De todos esses exemplos, ele concluiu que abusada é aquela que quer mais do
que lhe foi dado, que cobiça as coisas da patroa. A conversa ficou mais complexa
porque tivemos de responder que “não”, que o oposto também era verdadeiro: uma
empregada que quer “de menos” também é abusada. Seguimos explicando que, se a
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patroa oferece uma roupa velha, furada e fedida e empregada “tem a au-dá-cia” de não
aceitar, ela é abusada.
Ele concluiu, então, que uma boa empregada seria, então, aquela que assume
“o seu lugar”: não pede muito, mas aceita de bom grado o que lhe é dado. Colocando o
pé para fora dessa faixa muito estreita de atuação, ela é abusada. (...)
A negação de presentes indignos por parte das empregadas traz à tona diversas
camadas complexas de significados. A forma desajeitada como as patroas reagem
escancara a profunda patologia social de uma classe média presa ao século XVII –
provavelmente, em uma época em que ela se imagina numa casa-grande, cheia de
porcelana inglesa e de escravos à volta, preferencialmente com uma negra para
cozinhar. Ou melhor, ela se imagina em uma novela da Rede Globo do século XXI,
onde a mulher negra ainda é explorada 24 horas por dia a serviço de suas patroas
ricas.
Essas patroas esperam empregadas sem agência, sem protagonismo, sem voz,
sem vontade e sem opinião. (...). Elas esperam seres eternamente gratos por
receberem restos. Nessa lógica em que, já diria Marcel Mauss, dar é poder, uma
empregada que pede mais dinheiro para lavar a privada suja ou exige seus direitos
garantidos na Constituição, só pode ser abusada. (...)
Por tudo isso, eu penso que não aceitar qualquer presente é um marco muito
importante na passagem de uma relação servil para a profissional (...). A negação
revela a emergência de uma subjetividade repleta de vontades que se impõem na
esfera do trabalho. É da negação que surge uma nova era no Brasil, pois ela quebra o
círculo da dádiva e rompe com o poder do doador, estabelecendo uma condição de
igualdade baseada na troca de serviços – e não de favores.
As transformações recentes da sociedade brasileira indicam um leve
rompimento (...) de uma relação tão pessoal quanto doentia entre patroas e
empregadas. Indica o fim do ser humano como posse de outro ser humano. E isso, é
claro, causa desespero, lamentação, recalque e conflitos.
Ainda tem muito a ser feito e conquistado. Muito mesmo. Espero que chegue o
dia em que eu não precise explicar o sentido da palavra "abusada". Neste dia, perderse-á também alguma flexibilidade do modelo de empregadas dentro de casa. Será
preciso se acostumar a ouvir “não, obrigada” e aprender a curtir genuinamente as fotos
postadas daquela viagem. Neste dia, o serviço da limpeza será mais custoso, mas não
há saída: esse é o preço de nosso desenvolvimento e de nossa liberdade enquanto
nação.
Disponível em: http://www.cartacapital.com.br/sociedade/201cminha-empregada-emuito-abusada201d-7617.html - Acessado em 14/05/2014 - Texto adaptado.

LÍNGUA PORTUGUESA - INTERPRETAÇÃO DE TEXTO
28ª QUESTÃO - “A dificuldade era dimensionar a extensão do conceito. Começamos
pela obviedade do significado da palavra „abuso‟, que remete a algo de superlativo”. De
acordo com o trecho, marque a alternativa que corresponde à palavra superlativo.
A. (
B. (
C. (
D. (

)
)
)
)

Grande.
Extremo.
Hiperbólico.
Maior.
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29ª QUESTÃO - “Espero que chegue o dia em que eu não precise explicar o sentido da
palavra „abusada‟. Neste dia, perder-se-á também alguma flexibilidade do modelo de
empregadas dentro de casa. Será preciso se acostumar a ouvir „não, obrigada‟ e
aprender a curtir genuinamente as fotos postadas daquela viagem. Neste dia, o serviço
da limpeza será mais custoso (...)”. De acordo com o trecho, podemos afirmar que:
A. (
B. (
C. (
D. (

)
)
)
)

O serviço de limpeza será devidamente valorizado.
A tendência é que o serviço de limpeza seja menos custoso.
Haverá maior flexibilidade do modelo de atuação das empregadas.
As empregadas não mais serão chamadas de abusadas.

30ª QUESTÃO - Após a leitura do texto, marque a alternativa CORRETA.
A. (
B. (
C. (
D. (

)
)
)
)

A recusa dos presentes indignos pelas empregadas leva as patroas a refletir.
As patroas esperam empregadas protagonistas.
A empregada abusada cobiça as coisas da patroa.
As patroas querem que as empregadas sejam gratas.

31ª QUESTÃO - “Esta coluna começou no churrasco de domingo, quando, na fila do
supermercado, uma mulher disse: „Minha empregada está muito abusada‟. Sua
interlocutora respondeu: „Nem me fale, a minha também‟. Ao longo do almoço, eu e
meus amigos tentávamos explicar o que significava a palavra „abusada‟ para um
estrangeiro”. Marque a alternativa que corresponde ao recurso linguístico utilizado pela
autora no trecho em destaque.
A. (
B. (
C. (
D. (

)
)
)
)

Discurso direto.
Discurso indireto livre.
Discurso direto composto.
Discurso indireto.

32ª QUESTÃO - “A negação revela a emergência de uma subjetividade repleta de
vontades que se impõem na esfera do trabalho”. De acordo com o trecho, é CORRETO
afirmar que:
A. ( )
B. ( )
C. ( )
D. ( )

A negação e a subjetividade devem sempre se impor às relações
trabalhistas.
A negação é prejudicial às relações trabalhistas.
A subjetividade é prejudicial às relações trabalhistas.
A subjetividade e a vontade são essenciais nas relações trabalhistas.

33ª QUESTÃO - Leia o trecho a seguir e marque a alternativa CORRETA: “Nessa
lógica em que, já diria Marcel Mauss, dar é poder (...)".
A. (
B. (
C. (
D. (

)
)
)
)

O poder está na negação da empregada em receber doações.
O poder está na dádiva da doação.
A doação gera um distanciamento do poder.
O poder está na gratidão em receber restos.
LÍNGUA PORTUGUESA - GRAMÁTICA

34ª QUESTÃO - Quanto ao emprego da vírgula, marque a alternativa CORRETA.
A. ( )
B. ( )

A maior riqueza do país, eram os poços de petróleo.
E quando lhe pediram a opinião, disse que o assunto, não era com ele.
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C. ( )
D. ( )

O empregado faz o serviço, e o patrão ganha o reconhecimento.
Quando nervoso não fale, nem grite, apenas busque manter a calma.

35ª QUESTÃO - Assinale a alternativa CORRETA quanto ao uso da crase:
A. (
B. (
C. (
D. (

)
)
)
)

A palestra será proferida a homem ou à mulher?
Chegavam à casa quando chovia torrencialmente.
A prova foi escrita à lápis.
A mulher fica elegante com calçados à Luís XV.

36ª QUESTÃO - Quanto ao emprego dos verbos, marque a alternativa em que HÁ
verbo abundante.
A. (
B. (
C. (
D. (

)
)
)
)

A pipa ficou presa à rede elétrica.
Maria feriu-se ao sair apressada do trabalho.
O paciente debateu-se com o barulho da sirene.
Na festa a que fui, só havia meninas.

37ª QUESTÃO - Na frase "Prefiro o doce a salgado, da mesma forma que prefiro mais
o amanhecer ao entardecer”, é CORRETO dizer, quanto à regência verbal, que o verbo
PREFERIR é:
A. (
B. (
C. (
D. (

)
)
)
)

Somente intransitivo.
Transitivo direto e indireto.
Transitivo direto e intransitivo.
Somente transitivo.

38ª QUESTÃO - Marque a alternativa em que NÃO ocorre o infinitivo pessoal
flexionado:
A. (
B. (
C. (
D. (

)
)
)
)

É preciso aprendermos a nos esquecer de nós mesmos.
Ficamos os dois a olhar o mar.
Ele caminhará para que ela o acompanhe.
Passaram no vestibular para o mesmo curso.

39ª QUESTÃO - Marque a alternativa em que há uma oração reduzida de particípio.
A. (
B. (
C. (
D. (

)
)
)
)

Pense bem, antes de responder.
Nada o impede de ir.
Quando chegar aqui, me ajude.
Este é o gabarito divulgado pelo professor.

40ª QUESTÃO - Quanto à Concordância Verbal, marque a alternativa CORRETA.
A. (
B. (
C. (
D. (

)
)
)
)

Ninguém ouviu a gritaria da menina, a não serem os vizinhos.
Quanto menas palavras você disser, menor a chance de errar.
Havia dois anos que eu me preparava para este concurso.
Haja visto os livros escolhidos hoje, adiaremos os testes.
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TEMA PARA REDAÇÃO
Leia o trecho a seguir para desenvolver a proposta de redação.
A guerra de argumentos pró e contra a legalização da maconha
ARGUMENTOS
PROIBICIONISTAS

ANTI-PROIBICIONISTAS

______________________________________

_________________________________________

Falta estrutura para o tratamento de
dependentes.
______________________________________

Maconha causa muito menos dependência
do que álcool e tabaco (1 em cada 9 usuários)
e é raro encontrar dependentes únicos
de maconha em serviços de saúde
_________________________________________

Maconha é mais danoso
à saúde que o cigarro.
______________________________________

O uso de cigarro foi reduzido sem apelar à
proibição
_________________________________________
Não foi comprovada cientificamente relação
entre uso de maconha e alterações irreversíveis
em jovens, e a legalização pode restringir
melhor o acesso a menores do que a proibição
_________________________________________
As experiências de legalização da maconha
não levaram, a longo prazo, a um inevitável
aumento no número de usuários
_________________________________________

Usar maconha tem alto risco e impacto
no desenvolvimento dos jovens. A ação
da maconha nessa fase de formulação
cerebral pode ser irreversível.
Legalização aumentaria o número de usuários,
especialmente entre os adolescentes
______________________________________
Maconha multiplica por 3,5 vezes
a incidência de desenvolvimento
de esquizofrenia e por 5 vezes
as chances de desencadear ansiedade
_____________________________________
Uso terapêutico da droga ainda
está em fase de estudos e é preferível
o uso de canabinóides (substancias
isoladas) a fumar a erva in natura
________________________________________
Quando fumada, piora todos os quadros
psiquiátricos

O controle legal pode reduzir o risco
de psicose, já que há componentes na maconha
que também tem efeito antipsicótico
_________________________________________
Já existem estudos que demonstram efeitos
medicinais positivos da maconha in natura e
indícios de que fumar pode ser mais seguro
que o uso de canabinóides isolados
_________________________________________
Não é verdade que piore todos os quadros
psiquiátricos; o efeito é complexo e em algumas
pessoas, pelo contrário, há melhora de sintomas

Disponível em: http://www.cartacapital.com.br/politica/a-guerra-de-argumentos-pro-e-contra-alegalizacao-da-maconha-106.html - acessado em 23/05/2015 - Adaptado.

Com base nas informações acima, produza um texto dissertativo-argumentativo sobre
o tema: Os reflexos da liberação da maconha para a Segurança Pública.
Corte aqui
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