
 
 

   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROVA ESCRITA OBJETIVA 

CFSd – Curso de Formação de Soldados 
DATA: 23/02/2014 – HORÁRIO: 9h às 13h (horário do P iauí) 

 

 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES: 
 
 
 
 

1. Você deve receber do fiscal o material abaixo: 
a) Este caderno com 60 questões objetivas sem repetição ou falha. 
b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas objetivas da prova. 
OBS: Para realizar sua prova, use apenas o material mencionado acima e em 
hipótese alguma, papéis para rascunhos. 

2. Verifique se este material está completo, em ordem e se seus dados pessoais 
conferem com aqueles constantes do CARTÃO-RESPOSTA. 

3. Após a conferência, você deverá assinar seu nome completo, no espaço próprio do 
CARTÃO-RESPOSTA utilizando caneta esferográfica com tinta de cor preta ou azul. 

4. Escreva o seu nome nos espaços indicados na capa deste CADERNO DE 
QUESTÕES, observando as condições para tal (assinatura e letra de forma), bem 
como o preenchimento do campo reservado à informação de seu número de 
inscrição. 

5. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas de 
sua opção, deve ser feita com o preenchimento de todo o espaço do campo 
reservado para tal fim. 

6. Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou 
manchar, pois este é personalizado e em hipótese alguma poderá ser substituído. 

7. Para cada uma das questões são apresentadas cinco alternativas classificadas com 
as letras (A), (B), (C), (D) e (E); somente uma responde adequadamente ao quesito 
proposto. Você deve assinalar apenas uma alternativa para cada questão ; a 
marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das 
respostas esteja correta ; também serão nulas as marcações rasuradas. 

8. As questões são identificadas pelo número que fica à esquerda de seu enunciado. 

9. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos 
sobre o conteúdo da Prova. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e 
decidir a este respeito. 

10. Reserve os 30 (trinta) minutos finais do tempo de prova para marcar seu CARTÃO-
RESPOSTA. Os rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE 
QUESTÕES não serão levados em conta.  

11. Quando terminar sua prova, assine a LISTA DE FREQUÊNCIA, entregue ao Fiscal o 
CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃO-RESPOSTA, que deverão conter sua 
assinatura e impressão digital. 

12. O TEMPO DE DURAÇÃO PARA ESTA PROVA É DE 4h (quatro horas).  

13. Por motivos de segurança, você somente poderá ausentar-se da sala de prova 
depois de decorridas 3h (três horas) do seu início. 

14. O rascunho ao lado não tem validade definitiva como marcação do CARTÃO-
RESPOSTA, destina-se apenas à conferência do gabarito por parte do candidato. 

 

Nº DE INSCRIÇÃO 

      
 
____________________________________________________________ 

Assinatura 

 
____________________________________________________________ 

Nome do Candidato (letra de forma) 
 
 

 

RASCUNHO 
 

01   31  
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Conhecimentos Básicos 
 

Língua Portuguesa 
  

TEXTO 1 
 

“Lugar de mulher ainda é na cozinha”  
 

- 89% dos homens acham absurdo que a mulher não mantenha a casa em ordem; 

- quase metade dos homens entende que sexo é coisa de homem: mulher não sente necessidade disso! 

- 69% dos homens acham “inaceitável” que uma mulher saia de casa sem o marido; 

- se ficarmos bêbadas, então, 85% dos homens nos reprovam. Não é o comportamento de uma dama. Onde já se viu? 

- 1 de cada 2 homens vigia o que vestimos. Nada de sair por aí com roupas justas ou decotadas. 

1920? Opa, me confundi. É 2013 mesmo, de acordo com a pesquisa do Instituto Avon sobre violência doméstica. 

A pesquisa, feita a cada dois anos, traz dados alarmantes sobre a violência contra mulheres (um exemplo: a cada uma 
hora e meia, uma mulher é morta no Brasil, em razão... de ser mulher!). Mas a questão aqui é sobre como ainda estamos 
atrasados nos estereótipos de gênero, isto é, naquela velha história de que há “coisas de homem” e “coisas de mulher”.  

Pior ainda: as “coisas de mulher” parecem imutáveis na cabeça dos homens. Até hoje metade deles acredita que 
mulher não sente necessidade de sexo. Eles devem achar que não temos prazer com isso, afinal. Temos, sim, dependendo de 
quão libertas somos e da qualidade dos nossos parceiros. 

Segundo as descobertas – e as perguntas foram feitas para homens! – nós não podemos ainda sair, beber, enfim, nos 
divertir. Afinal, se sairmos, quem cuidará da casa? E o cuidado da casa, como todos bem sabem, cabe à mulher. 

Confesso que fiquei assustada com esta parte de gênero da pesquisa. Porque, sinceramente, ainda que os números 
de feminicídio e estupros maritais me desesperem, eu já os conheço. Não há um único dia em que se abra qualquer jornal e 
não se veja alguma notícia tenebrosa sobre violência contra a mulher. Porém, eu pensava que estávamos mais modernos no 
que se refere aos papéis de gênero; que já havíamos entendido que não há nada inerentemente masculino ou feminino; que 
pelo menos na teoria nós somos iguais, eu e você, homens e mulheres. E que, por nossa igualdade, nossos atos em espaço 
público e doméstico seriam julgados da mesma forma. Ou “não julgados”, melhor; ninguém tem a ver com a vida de outrem. 

Claro que não sou ingênua e sabia que alguns homens queriam que ainda estivéssemos em 1920. Eu só não 
esperava que fossem tantos.  

Sugiro a esses homens que eles venham para 2013. Não é exatamente legal aqui, tem muita coisa horrível 
acontecendo, mas no que se refere à igualdade dos gêneros, é um lugar bem melhor do que há cem anos. Ou, pelo menos, 
deveria ser.  
 

Nádia Lapa. Disponível em: http://www.cartacapital.com.br/blogs/feminismo-pra-que/lugar-de-mulher-ainda-e-na-cozinha-992.html. Acesso em 
24/01/14. Adaptado. 

01. A análise global do Texto 1 nos permite afirmar que, nele, sua autora defende, principalmente: 

A) a superioridade feminina, em relação aos homens. 
B) mais rigor em casos de violência contra as mulheres. 
C) liberdade sexual irrestrita para todas as mulheres. 
D) a existência de coisas de homem e coisas de mulher. 
E) o reconhecimento da igualdade entre os gêneros. 

02. Um importante recurso utilizado pela autora do Texto 1 é a ironia. Esse recurso está evidenciado, por exemplo, no 
seguinte trecho: 

A) “Afinal, se sairmos, quem cuidará da casa? E o cuidado da casa, como todos bem sabem, cabe à mulher.” 
B) “as ‘coisas de mulher’ parecem imutáveis na cabeça dos homens. Até hoje metade deles acredita que mulher não 

sente necessidade de sexo.” 
C) “Porque, sinceramente, ainda que os números de feminicídio e estupros maritais me desesperem, eu já os conheço.” 
D) “E que, por nossa igualdade, nossos atos em espaço público e doméstico seriam julgados da mesma forma. Ou ‘não 

julgados’, melhor; ninguém tem a ver com a vida de outrem.” 
E) “Claro que não sou ingênua e sabia que alguns homens queriam que ainda estivéssemos em 1920. Eu só não 

esperava que fossem tantos.” 

03. “Porque, sinceramente, ainda que os números de feminicídio e estupros maritais me desesperem, eu já os conheço.”. 
Com o segmento sublinhado, a autora do Texto 1 pretendeu expressar uma relação semântica de: 

A) causalidade. 
B) comparação. 
C) concessão. 
D) condição. 
E) conformidade. 
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Releia o seguinte trecho, para responder às questões 04 a 
06. 
 
Pior ainda: as “coisas de mulher” parecem imutáveis na 
cabeça dos homens. Até hoje metade deles acredita que 
mulher não sente necessidade de sexo. Eles devem achar 
que não temos prazer com isso, afinal. Temos, sim, 
dependendo de quão libertas somos e da qualidade dos 
nossos parceiros. 

04. Sobre aspectos sintáticos do trecho acima, é correto 
afirmar que: 

A) Em: “Até hoje metade deles acredita que mulher 
não sente necessidade de sexo.”, o segmento 
destacado funciona como o sujeito da forma 
verbal “acredita”. 

B) Em: “Eles devem achar que não temos prazer 
com isso, afinal.”, o termo sublinhado faz 
referência a “coisas de mulher”. 

C) Em: “as “coisas de mulher” parecem imutáveis na 
cabeça dos homens.”, o emprego do artigo 
definido indica que a autora se refere somente a 
alguns homens. 

D) Em: “Temos, sim, dependendo de quão libertas 
somos e da qualidade dos nossos parceiros.,” o 
sujeito dos verbos sublinhados é o mesmo. 

E) Em: “Até hoje metade deles acredita que mulher 
não sente necessidade de sexo.”, o termo 
destacado se refere a uma data específica.  

05. O prefixo formador da palavra “imutáveis” tem o 
mesmo sentido do prefixo presente em:  

A) inflamável. 
B) irrelevante. 
C) idiota. 
D) inserir. 
E) intimidade. 

06. “necessidade de sexo”. Considerando a Fonologia do 
português, sobre essa expressão é correto afirmar 
que: 

1) na palavra “necessidade”, as letras “c” e “ss” são 
usadas para representar o mesmo som.  

2) na palavra “sexo”, cada letra representa apenas 
um som. 

3) em português, duas letras podem ser utilizadas 
para representar um único som, como em 
“necessidade”. 

4) na pronúncia padrão do português brasileiro, a 
vogal “e” da palavra “sexo” é pronunciada da 
mesma maneira que essa mesma vogal, no final 
da palavra “necessidade”. 

 
Está(ão) correta(s): 

A) 1 e 2, apenas. 
B) 1 e 3, apenas. 
C) 2 e 3, apenas. 
D) 4, apenas. 
E) 1, 2, 3 e 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 

TEXTO 2 

Mulheres soldados 

Fardadas e de fuzil na mão, as mulheres podem 
passar despercebidas no meio de uma tropa, embora 
estejam conquistando cada vez mais espaço dentro das 
Forças Armadas em diferentes países do mundo. 

Em países como Alemanha, Canadá, Dinamarca, 
Estados Unidos, Finlândia, Israel, Noruega, Nova Zelândia, 
Suécia e Suíça, as mulheres podem participar, inclusive, da 
linha de frente dos combates. No Brasil, só podem ser 
combatentes, por enquanto, as mulheres pilotos de caça da 
Força Aérea Brasileira (FAB). 

Só nos Estados Unidos, entre 2003 e 2009, mais 
de 200 mil mulheres serviram no Oriente Médio, 
principalmente no Iraque. Entre elas, cerca de 600 ficaram 
feridas e pouco mais de 100 morreram em combate. Na 
França, de acordo com uma pesquisa divulgada pelo 
Ministério da Defesa, entre os cerca de 340 mil soldados no 
país, há mais de 50 mil mulheres. 

Um e-mail que circula na internet mostra militares 
de diversos países com seus respectivos uniformes. As 
bonitas fotos, entretanto, não mostram um dado alarmante: 
elas continuam sofrendo preconceito dentro das Forças 
Armadas, e os casos de estupro são frequentes. Por 
exemplo: cerca de 3 mil militares norte-americanas 
sofreram violência sexual em 2008, 9% a mais do que no 
ano anterior. Dentre as que estavam servindo no Iraque e 
no Afeganistão, o número subiu para 25%. 

Em 2009, segundo dados do Exército americano 
divulgados pelo site da BBC, 30% das mulheres foram 
estupradas durante o serviço militar, 71% foram vítimas de 
violência sexual e 90% de assédio sexual. Isso sem 
considerar os casos não divulgados. Um relatório do 
Government  Accountabi l i ty  Of f ice , organismo 
investigativo do Congresso dos EUA, concluiu que 90% das 
agressões sexuais não são notificadas, na maioria dos 
casos, devido ao receio das vítimas de serem perseguidas. 

 
Ricardo Setti. http://veja.abril.com.br/blog/ricardo-setti/vasto-

mundo/veja-as-fotos-de-mulheres-soldados-de-diversos-paises-e-
uma-conquista-mas-problemas-e-preconceitos-continuam-a-existir. 

Acesso em 24/01/2014. Adaptado. 

 

07. Em síntese, o Texto 2 informa ao leitor que: 

A) apesar de as mulheres estarem conquistando 
espaço nas forças armadas, elas têm sido vítimas 
de preconceitos e abusos nesse espaço. 

B) seguindo o modelo dos demais países, as 
mulheres brasileiras não podem ser combatentes, 
mesmo que trabalhem como pilotos de caça da 
FAB. 

C) na maioria dos países, as mulheres soldados têm 
driblado o preconceito nas Forças Armadas, e os 
abusos sexuais são coisas do passado. 

D) dados do Exército americano, em 2009, 
comprovam que as mulheres soldados temem 
mais os abusos sexuais do que os combates em 
campo. 

E) pesquisas mostram que, a cada dia, novas 
agressões sexuais são denunciadas pelas 
mulheres soldados, o que tem contribuído para o 
fim dessa prática. 
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08. Para construir o Texto 2, seu autor opta por: 

1) apresentar dados numéricos oficiais, que 
embasam as informações. 

2) trazer, em discurso direto, a opinião de 
autoridades e especialistas.  

3) dar voz a mulheres soldados de diversos países, 
que narram suas experiências. 

4) mencionar diversos países, mas focar a maior 
parte das informações nos Estados Unidos.  

 
    Estão corretas: 

A) 1, 2, 3 e 4. 
B) 2, 3 e 4, apenas. 
C) 1 e 3, apenas. 
D) 2 e 3, apenas. 
E) 1 e 4, apenas. 

09. “Um e-mail que circula na internet mostra militares de 
diversos países com seus respectivos uniformes. As 
bonitas fotos, entretanto, não mostram um dado 
alarmante:”. O sentido global desse trecho estará 
mantido se o termo destacado for substituído por: 

A) ademais. 
B) pois. 
C) contudo. 
D) contanto. 
E) de fato. 

10. “Na França, [...] entre os cerca de 340 mil soldados no 
país, há mais de 50 mil mulheres.” Esse trecho nos 
informa que:  

A) dentre os quase 340 mil franceses, mais de 50 
mil são mulheres e trabalham como soldados.  

B) na França, há quase 340 mil soldados do sexo 
masculino, e apenas 50 mil do sexo feminino. 

C) de um total de 340 mil mulheres soldados do 
Exército francês, apenas 50 mil são francesas. 

D) há, na França, em torno de 340 mil soldados, dos 
quais mais de 50 mil são mulheres. 

E) na França, há perto de 340 mil soldados homens, 
e mais 50 mil soldados mulheres. 

11. Assinale a alternativa na qual a concordância está de 
acordo com as regras da norma padrão da língua. 

A) Não resta dúvidas de que ser soldado é difícil 
para as mulheres. 

B) Realmente, no passado, não haviam mulheres 
nas Forças Armadas. 

C) Já faz alguns anos que as mulheres 
conquistaram seu lugar nas Forças Armadas. 

D) É um absurdo que ainda exista países nos quais 
as mulheres são proibidas de trabalhar!    

E) A participação das mulheres na linha de frente 
dos combates aumentam a cada dia.  

 
 
 
 
 
 

12. “Um relatório do Government  Accountabi l i ty  
Of f ice , organismo investigativo do Congresso dos 
EUA, concluiu que 90% das agressões sexuais não 
são notificadas”. Nesse trecho, as vírgulas são: 

A) obrigatórias; elas separam os termos numa 
enumeração. 

B) facultativas; elas sugerem que deve haver 
pausas mais longas.  

C) obrigatórias; elas separam o vocativo do restante 
do enunciado. 

D) facultativas; elas apenas revelam um estilo 
pessoal do autor, ao escrever.  

E) obrigatórias; elas isolam um segmento que 
funciona como aposto. 

13. “os casos de estupro são frequentes”. A palavra 
destacada nesse trecho teve sua grafia alterada, a 
partir do último Acordo Ortográfico. Nesse Acordo, foi 
também alterada a grafia de: 

A) cinquenta. 
B) extinguir. 
C) questão. 
D) distinguir. 
E) águia.  

 
TEXTO 3 

 
     

 
Disponível em: 

http://www.tropihabbo.com.br/forum/11511-passando-o-
tempo-1. Acesso em 24/01/2014. 

14. Acerca do Texto 3, é correto afirmar que: 

A) o alto nível da linguagem nele utilizada inviabiliza 
a compreensão por parte de um leitor mediano.  

B) o autor se serve tanto de elementos verbais 
quanto de não verbais, para criar um texto 
publicitário. 

C) por não terem relação com o texto verbal, as 
imagens dificultam a apreensão da mensagem. 

D) a presença de elementos não verbais é suficiente 
para enquadrar o texto na esfera literária. 

E) os elementos não verbais nele presentes exigem 
um leitor muito especializado e erudito. 
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Matemática 

15.  O número de um cartão de crédito consiste de uma 
lista ordenada de quinze dígitos, escolhidos entre os 
dígitos de zero a nove. Para certo cartão, a soma de 
cada quatro dígitos consecutivos é vinte e alguns dos 
dígitos do cartão estão assinalados a seguir: 

 
Qual dígito ocupa a terceira posição (da esquerda 
para a direita) no número deste cartão? 

 

A) 2 
B) 3 
C) 7 
D) 8 
E) 9 

16. Júnior vendeu dois carros, ao preço unitário de 
R$19.800,00. Em relação aos preços de custo dos 
carros, Júnior teve um lucro de 10% na venda do 
primeiro carro e, na venda do segundo, Júnior teve um 
prejuízo de 10%. Consideradas as duas vendas, 
podemos concluir que Júnior 

A) teve um lucro de R$ 400,00. 
B) teve um prejuízo de R$ 400,00. 
C) teve um lucro de R$ 200,00. 
D) teve um prejuízo de R$ 200,00. 
E) não teve lucro nem prejuízo. 

17. O Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) de 
automóveis novos passou de 2% para 3%. Se, antes 
do aumento do IPI, um automóvel custava R$ 
40.800,00 (incluindo o IPI), quanto custará depois do 
aumento?  

A) R$ 41.600,00 
B) R$ 41.500,00 
C) R$ 41.400,00 
D) R$ 41.300,00 
E) R$ 41.200,00 

18. Uma família é formada por pai, mãe e dois filhos. Qual 
a probabilidade de pelo menos dois dos membros 
dessa família terem nascido no mesmo dia da 
semana? Admita iguais as probabilidades de se nascer 
em cada um dos dias da semana. Indique o valor mais 
próximo do obtido. 

A) 0,61 
B) 0,63 
C) 0,65 
D) 0,67 
E) 0,69 

19. Durante um experimento, o raio de uma esfera de 
metal se expandiu 4%. Qual foi a expansão percentual 
do volume da esfera? Indique o valor mais próximo do 
obtido. 

A) 12,0% 
B) 12,1% 
C) 12,3% 
D) 12,5% 
E) 12,7% 

 
 
 

20. Recentemente, o Brasil emprestou 176 milhões de 
dólares a Cuba. Se admitirmos que o Brasil tem 200 
milhões de habitantes e que o empréstimo foi dividido 
igualmente entre eles, quanto caberá a cada um, em 
reais? Admita que o dólar vale R$ 2,50. 

A) R$ 220,00 
B) R$ 22,00 
C) R$ 2,20 
D) R$ 0,88 
E) R$ 0,22 

21. Se x homens, trabalhando x horas por dia, durante x 
dias, constroem um muro com x metros de 
comprimento, qual o comprimento, em metros, do 
mesmo tipo de muro, que será construído por y 
homens, de mesma capacidade de trabalho que os 
anteriores, trabalhando y horas por dia, durante y 
dias? Admita que x e y são inteiros positivos. 

A) y 

B) y2/x 

C) x3/y2 

D) x2/y 

E) y3/x2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ?  3   2      8  
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Conhecimentos Gerais 

22. A morte do líder africano Nelson Mandela causou 
intensa comoção mundial, tendo em vista a sua 
importante luta a favor da democracia e da igualdade 
racial. Após o fim do Apartheid, Mandela tornou-se o 
primeiro presidente negro de qual dos seguintes 
países? 

A) África do Sul. 
B) Senegal. 
C) Uganda. 
D) Angola. 
E) Nigéria. 

23. A República Centro-Africana (RCA) é considerada um 
dos países mais pobres do mundo. Atualmente, a RCA 
enfrenta uma crise generalizada, que passou a ser 
intensificada pela atuação de milícias extremistas do 
país, resultando em intenso número de mortos todos 
os dias. Os conflitos sensibilizaram órgãos 
internacionais, que passaram a atuar em ações 
humanitárias na região. Em linhas gerais, os recentes 
conflitos na República Centro-Africana estão 
relacionados: 

A) à tentativa de emancipação política, pois o país 
permanece na condição de colônia francesa até 
os dias atuais. 

B) à reivindicação por melhores condições de vida, 
como saneamento básico, saúde e educação. 

C) a conflitos religiosos provocados por milícias 
cristãs e muçulmanas. 

D) à busca por uma melhor distribuição de 
alimentos, tendo em vista a escassez no país. 

E) à atuação de milícias que são ligadas ao 
narcotráfico. 

24. A Zona do Euro (ou Área do Euro) diz respeito à parte 
da União Europeia que mantém unidade monetária, 
tendo sido adotado o euro como moeda oficial. Dois 
países da União Europeia que não adotaram o euro 
como moeda e estão fora da Zona do Euro são: 

A) Portugal e Espanha. 
B) Grécia e Alemanha. 
C) Bélgica e Áustria. 
D) Reino Unido e Suécia. 
E) Itália e França. 

25. A morte da ex-primeira ministra britânica Margaret 
Thatcher, em abril de 2013, gerou uma série de 
manifestações populares que se dividiram entre vaias 
e aplausos. Thatcher foi uma das pioneiras a aderir ao 
sistema econômico que adota a não interferência do 
Estado na economia. Este modelo é conhecido como: 

A) Socialismo Utópico. 
B) Neoliberalismo. 
C) Capitalismo Real. 
D) Liberalismo Utópico. 
E) Austeridade. 

 
 
 
 
 
 
 

26. Leia o texto a seguir. 

“A relação entre os dois países se estreita. Foram 
anunciados 60 novos projetos de empresas deste país 
no Brasil. Os maiores investimentos são nos setores 
elétrico, automotivo e financeiro. Em 2013, os dois 
países assinaram um acordo que dá a ambos uma linha 
de crédito de 30 bilhões de dólares na moeda do 
parceiro para ser usado em operações comerciais.” 

 
O texto refere-se às relações econômicas entre o Brasil e: 

A) a Índia. 
B) os Estados Unidos. 
C) o Japão. 
D) a Argentina. 
E) a China. 

27. Seguindo o exemplo de outros países latino-
americanos que passaram por experiências de 
governos ditatoriais, o Brasil criou uma comissão para 
investigar os crimes de tortura, prisão arbitrária e 
assassinatos ocorridos durante o Estado Novo e a 
Ditadura Militar brasileira. Sobre o poder de atuação e 
a natureza da Comissão da Verdade no Brasil, é 
correto afirmar que essa Comissão: 

A) tem um caráter punitivo, tendo em vista as 
prisões dos militares envolvidos nas acusações. 

B) está sendo coordenada por entidades civis 
ligadas aos Direitos Humanos, e não possui 
relação com o Governo Federal. 

C) está sendo coordenada por familiares dos 
desaparecidos políticos, e possui um caráter 
punitivo. 

D) pretende ampliar o debate sobre as ditaduras no 
Brasil através da investigação de documentos e 
do recolhimento de relatos dos envolvidos. 

E) não possui um caráter punitivo, pois os acusados 
poderão permanecer em liberdade mediante o 
pagamento de fiança. 

28. Durante a suspensão temporária do Paraguai das 
atividades ligadas ao Mercosul (suspenso em 
decorrência da deposição do ex-presidente Fernando 
Lugo, em 2012), Brasil, Argentina e Uruguai 
aprovaram a entrada de um novo país no bloco 
econômico. Que país passou a fazer parte do 
Mercosul durante a suspensão do Paraguai? 

A) Chile. 
B) Bolívia. 
C) Peru. 
D) Colômbia. 
E) Venezuela. 
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29. O crescimento populacional e o processo de 
urbanização acelerada no Brasil vêm contribuindo para 
um aumento cada vez maior do consumo de energia. 
Em 2012 e nos primeiros meses de 2013, vários 
blecautes em estados brasileiros levaram o governo a 
pensar medidas para resolver o problema do consumo 
de energia do país. Sobre este tema, analise as 
afirmativas a seguir. 

1) O projeto para a construção da represa e usina 
de Belo Monte, no Rio Xingu, foi resultado de 
uma reivindicação dos povos indígenas da região 
para melhorar o abastecimento de água e energia 
em suas comunidades. 

2) Como exemplo da precariedade no fornecimento 
de energia do país, pode-se citar o Estado de 
Roraima, que possui eletricidade importada da 
Venezuela. 

3) A Renova Energia inaugurou em 2013 a 
operação de sua primeira usina solar, ampliando 
o horizonte de possibilidades de captação e 
distribuição de energia no Brasil. 

 

Está(ão) correta(s), apenas: 

A) 1. 
B) 1 e 3. 
C) 2. 
D) 2 e 3. 
E) 3. 

30. Instituído em 2011, o Programa de Apoio à 
Conservação Ambiental (conhecido como Bolsa 
Verde), faz parte do Plano Brasil sem Miséria e é 
coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente. Sobre 
este programa, é correto afirmar que: 

A) o Programa privilegia os estados do Nordeste do 
país concedendo uma bolsa mensal para os 
beneficiários que desenvolvem atividades de 
preservação ambiental. 

B) o Programa tem como objetivo fornecer uma 
bolsa aos alunos de escolas públicas que 
desenvolvem projetos ligados à preservação do 
meio ambiente. 

C) o Programa fornece um auxílio mensal às 
famílias que trabalham em lixões e aterros 
sanitários. Este auxílio é uma forma de incentivar 
a política de combate à degradação do meio 
ambiente. 

D) o Programa é destinado exclusivamente às 
famílias que moram nas zonas rurais da região 
Nordeste. Para ter acesso a ele, os beneficiários 
precisam ser cadastrados em ONGs ligadas à 
preservação ambiental. 

E) os beneficiários recebem trimestralmente uma 
bolsa para a conservação dos ecossistemas por 
meio do uso sustentável dos recursos naturais. 

 
 
 
 
 
 

31. Em setembro de 2013, a bióloga brasileira Ana Paula 
Maciel foi detida enquanto estava a bordo de um navio 
da ONG ambiental Greenpeace. A prisão foi decretada 
pelo governo russo e reflete a hostilidade de boa parte 
dos governos com relação à política de preservação 
ambiental. O estopim que levou à prisão da brasileira e 
de outros membros da ONG foi: 

A) um protesto contra a lei russa que permite a 
exploração da pesca de 30 espécies marítimas 
em extinção. 

B) um protesto contra a exploração de petróleo no 
Ártico. 

C) uma manifestação contra a implantação de cinco 
bases nucleares na área de preservação 
ambiental no Ártico. 

D) um protesto contra a captura de pinguins nos 
mares que banham o norte da Rússia. 

E) uma manifestação a favor da exploração da 
pesca marítima. 

32. Em novembro de 2013, iniciou-se um acordo entre os 
Estados Unidos e o Irã a respeito dos programas 
nucleares iranianos. Segundo esse acordo: 

A) o Irã deverá paralisar durante seis meses 
algumas de suas atividades relacionadas aos 
programas nucleares. 

B) os Estados Unidos patrocinarão parte dos 
programas nucleares iranianos até 2016. 

C) o Irã desenvolverá um projeto de bomba atômica 
dentro das normas estabelecidas pelas leis 
internacionais. 

D) os Estados Unidos e a Coreia do Norte terão 
participação nos lucros dos programas nucleares 
do Irã. 

E) os Estados Unidos e Israel adotarão os projetos 
dos programas nucleares do Irã como forma de 
estabelecer um padrão internacional. 

33. Recentemente, o Estado do Maranhão ganhou 
destaque nos principais meios de comunicação em 
âmbito nacional e internacional. A grande repercussão 
na mídia destaca: 

A) o desvio de cinco milhões de reais dos cofres 
públicos, que deveriam ser destinados à 
educação. 

B) o desvio de dois bilhões de reais, que deveriam 
ser aplicados na construção de um dos estádios 
da Copa de 2014. 

C) a crise no sistema penitenciário no Estado e a 
intensificação da violência. 

D) a morte de 72 pessoas em um massacre liderado 
por traficantes, em duas comunidades da 
periferia de São Luís. 

E) o desastre provocado pelas enchentes, que 
resultou em 170 mortes e cerca de 10 mil 
desabrigados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Concurso Público Polícia Militar do Estado do Piauí - 2013 
9 

 

Noções de Informática 

34. Com relação aos recursos usados no Microsoft Windows 7 edição Professional, correlacione a segunda coluna de acordo 
com a primeira. 

 

1) Hibernação (   ) É um recurso que permite ao usuário conectar-se a um computador em um local 
diferente. 

2) Windows Media 
Center 

(   ) Ajuda a impedir que hackers ou programas mal-intencionados obtenham acesso ao 
seu computador pela internet ou rede. 

3) Firewall (   ) Ajusta as configurações do computador, tais como: Sistema e Segurança; Rede e 
Internet; Hardware e Sons; Relógio, Idioma e Região, entre outras. 

4) Painel de controle (   ) Salva no disco rígido os documentos e programas abertos, e desliga o computador. 

5) Área de Trabalho 
Remota 

(   ) É usado para reproduzir suas músicas preferidas.  

 

A sequência correta, de cima para baixo, é: 

A) 3, 5, 4, 2, 1. 
B) 3, 5, 2, 1, 4. 
C) 5, 3, 2, 1, 4. 
D) 5, 3, 4, 1, 2. 
E) 4, 3, 5, 2, 1. 

35.  Considere a planilha abaixo, do Microsoft Excel 2007.   

 
 

Assinale qual o valor que resulta da formula =SOMA(C6 ; C25). 
 

A) R$ 68.056,00 
B) R$ 6.516,00 
C) R$ 32.580,00 
D) R$ 8.056,00 
E) R$ 20.516,00 
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36. Com relação ao Microsoft Word 2007, correlacione a 
segunda coluna de acordo com a primeira. 

 

1) Barra de 
status. 

(   ) Reúne os comandos 
básicos, tais como: Novo, 
Abrir, Salvar, Imprimir e 
Opções do Word. 

2) Régua 
horizontal. 

(   ) Organiza os comandos em 
grupos lógicos, reunidos 
em guias que  ajudam a 
localizar rapidamente os 
comandos necessários 
para executar uma tarefa. 

3) Botão do 
office. 

(   ) Exibe o nome do 
documento que está 
aberto no momento. 

4) Faixa de 
opções. 

(   ) É a área horizontal na 
parte inferior da janela do 
documento que fornece 
informações, tais como: 
Número da página, Seção 
número, Linha número, 
Coluna número. 

5) Barra de 
título. 

(   ) É normalmente usada para 
alinhar texto, gráficos, 
tabelas e outros elementos 
em um documento. 

 

A sequência correta, de cima para baixo, é: 

A) 3, 4, 5, 1, 2. 
B) 3, 5, 2, 1, 4. 
C) 5, 3, 2, 1, 4. 
D) 5, 3, 4, 2, 1. 
E) 4, 3, 5, 2, 1. 

37. Considerando o aplicativo PowerPoint 2007, analise as 
proposições abaixo. 

1) É possível adicionar um número de slide, a data e 
a hora no slide. 

2) Um slide mestre é o slide principal em uma 
hierarquia de slides, que armazena todas as 
informações sobre o tema e os layouts de slide 
de uma apresentação, inclusive o plano de fundo, 
a cor, as fontes, os efeitos, os tamanhos de 
espaços reservados e o posicionamento. 

3) O PowerPoint possui quatro modos de exibição 
principais: Retrato, Paisagem, Álbum de 
Fotografias e SmartArt. 

4) As informações de cabeçalho serão exibidas na 
parte inferior do slide. 

 

Estão corretas, apenas: 

A) 1 e 3. 
B) 2, 3 e 4. 
C) 1 e 2. 
D) 2 e 4. 
E) 1, 3 e 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 

38. Com relação ao Microsoft Internet Explorer versão 8, 
correlacione a segunda coluna de acordo com a 
primeira. 

1) Feed (   ) Pequeno arquivo deixado 
pelo site em nosso 
computador. Traz, nor- 
malmente, informações 
sobre nossa navegação, 
preferências e cliques. 

2) Complemento (   ) Lista de sites visitados. 
3) Cookie (   ) Janela extra que abre no 

navegador ao se visitar 
uma página web ou 
acessar uma hiperligação 
específica. 

4) Histórico (   ) Formato de dados usado 
em formas de 
comunicação com 
conteúdo atualizado 
frequentemente, como 
sites (sítios) de notícias 
ou blogs. 

5) Pop-up (   ) Usado para interagir com 
conteúdo da web, como 
jogos e vídeos. 
Exemplos: Flash, 
Quicktime e Silverlight. 

 

A sequência correta, de cima para baixo, é: 

A) 3, 4, 5, 1, 2. 
B) 3, 5, 2, 1, 4. 
C) 5, 3, 2, 1, 4. 
D) 5, 3, 4, 2, 1. 
E) 4, 3, 5, 2, 1. 

39. Com relação ao Microsoft Windows 7 edição 
Professional, analise as proposições abaixo.  

1) As teclas de atalho Alt+Tab, sendo pressionadas 
simultaneamente, alternam entre as janelas 
abertas. 

2) Uma pasta pode conter simultaneamente 
arquivos e subpastas. 

3) Nas versões anteriores do Windows, gerenciar 
arquivos significava organizá-los em pastas e 
subpastas diferentes. Uma das novidades do 
Windows 7 são as bibliotecas, que permitem 
organizar e acessar arquivos, 
independentemente de onde os arquivos e pastas 
estejam armazenados. 

4) Para recuperar um arquivo que está na lixeira, 
devemos acessar a lixeira e selecionar o arquivo, 
logo após clicar sobre o nome do arquivo com o 
botão direito do mouse, e escolher a opção 
restaurar. 

5) A edição Professional do Microsoft Windows 7 é 
destinada a usuários adeptos e de pequenas 
empresas.  Ela inclui todas as características do 
Windows 7 Home Premium e adiciona a 
capacidade de participar em um domínio do 
Windows Server. 

 
Estão corretas. 

 

A) 1, 2 e 5, apenas. 
B) 2, 4 e 5, apenas. 
C) 1, 3 e 4, apenas. 
D) 1, 2, 3 e 4, apenas. 
E) 1, 2, 3, 4 e 5. 
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40. O Microsoft Word 2007 tem vários recursos novos ou 
aprimorados, cobrindo da criação à leitura, edição e 
colaboração na produção de documentos. Deseja-se 
colocar a palavra “SEGURANÇA” como plano de fundo 
em todas as páginas de um relatório confidencial, 
conforme a figura abaixo. Qual a alternativa que 
representa esse recurso? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A) Capitular. 
B) Nota de fim. 
C) Marca d’água. 
D) Legenda. 
E) Hifenação. 

 
 

Conhecimentos Específicos 
 

Legislação da Polícia Militar do 
Piauí 

 

41. Com relação ao “Regulamento Disciplinar da Polícia 
Militar do Estado do Piauí (RDPM-PI)”, assinale a 
alternativa correta. 

A) Hierarquia militar é a ordenação da autoridade 
em níveis diferentes, dentro da estrutura das 
Forças Armadas, Polícias Militares, Corpos de 
Bombeiros, Forças Militares e Policiais-Militares 
estrangeiros, por postos e graduações. 

B) São manifestações essenciais de disciplina a 
correção de atitudes e a dedicação parcial ao 
serviço. 

C) Quando a ordem importar em responsabilidade 
criminal para o executante, poderá o mesmo 
solicitar sua confirmação por escrito, podendo a 
autoridade que a emitiu atender à solicitação ou 
não. 

D) Todo policial militar que tiver conhecimento de 
um fato contrário à disciplina deverá participar a 
seu chefe imediato, por escrito ou verbalmente. 
Neste último caso, deve confirmar a participação, 
por escrito, no prazo máximo de 72 (setenta e 
duas) horas. 

E) A autoridade, a quem a parte disciplinar é 
dirigida, deve dar a solução no prazo máximo de 
04 (quatro) dias úteis, podendo, se necessário, 
ouvir as pessoas envolvidas, obedecidas as 
demais prescrições regulamentares. Na 
impossibilidade de solucioná-la neste prazo, o 
seu motivo deverá ser, necessariamente, 
publicado em Boletim e, neste caso, o prazo 
poderá ser prorrogado até 15 (quinze) dias. 

42. Segundo o “RDPM-PI”, a modificação da aplicação de 
punição disciplinar pode ser realizada pela autoridade, 
quando tiver conhecimento de fatos que recomendem 
tal procedimento. As modificações da aplicação de 
punição são: 
A) revisão disciplinar, anulação, atenuação e 

agravação. 
B) revisão disciplinar, relevação, atenuação e 

agravação. 
C) revisão disciplinar, anulação, relevação e agravação. 
D) revisão disciplinar, anulação, atenuação e 

relevação. 
E) anulação, relevação, atenuação e agravação. 

43. O “Conselho de Disciplina” destina-se a apreciar a 
incapacidade dos Aspirantes a Oficial, Subtenentes, 
Sargentos, Cabos e Soldados da Polícia Militar (ou 
Corpo de Bombeiros) do Estado do Piauí, com 
estabilidade assegurada, para permanecerem na ativa, 
bem como dos Aspirantes a Oficial e das demais 
praças, reformados ou na reserva remunerada, de 
permanecerem na situação de inatividade em que se 
encontram, criando-lhes, ao mesmo tempo, condições 
para se defenderem. Com relação ao “Conselho de 
Disciplina”, assinale a alternativa correta. 

A) As praças da ativa, Aspirantes a Oficial, 
Subtenentes, Sargentos, Cabos e Soldados da 
Polícia Militar (ou Corpo de Bombeiros) do 
Estado do Piauí, ao serem submetidas ao 
Conselho de Disciplina, permanecerão no 
exercício de suas funções. 

B) A nomeação do Conselho de Disciplina, por 
deliberação própria ou por ordem superior, será da 
competência do Governador do Estado do Piauí. 

C) A nomeação do Conselho de Disciplina, por 
deliberação própria ou por ordem superior, será 
da competência do Comandante Geral da Polícia 
Militar do Piauí. 

D) Aos membros do Conselho de Disciplina será 
lícito reperguntar apenas ao acusado sobre o 
objeto da acusação e propor diligências para os 
esclarecimentos. 

E) Aos membros do Conselho de Disciplina será 
licito reperguntar apenas às testemunhas sobre o 
objeto da acusação e propor diligências para os 
esclarecimentos. 

44. A “Transgressão da Disciplina” deve ser classificada 
como “grave” quando: 
A) chegando a constituir contravenção, constitua a 

transgressão disciplinar ato que afete o 
sentimento do dever, a honra pessoal, o 
pundonor policial militar ou o decoro da classe. 

B) chegando a constituir crime, constitua a 
transgressão disciplinar ato que afete o 
sentimento do dever, a honra pessoal, o 
pundonor policial militar ou o decoro da classe. 

C) não chegando a constituir crime, constitua a 
transgressão disciplinar ato que afete, apenas, o 
sentimento do dever, a honra e o pundonor 
policial militar ou o decoro da classe. 

D) não chegando a constituir crime, constitua a 
transgressão disciplinar ato que afete, apenas, a 
honra pessoal, o pundonor policial militar ou o 
decoro da classe. 

E) não chegando a constituir crime, constitua a 
transgressão disciplinar ato que afete o 
sentimento do dever, a honra pessoal, o 
pundonor policial militar ou o decoro da classe. 
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45. As “Punições Disciplinares” a que estão sujeitos os 
policiais militares, segundo a classificação resultante 
ao julgamento da transgressão, são as seguintes, em 
ordem de gravidade crescente: 

A) repreensão, advertência, detenção, prisão 
especial e prisão em separado, licenciamento e 
exclusão a bem da disciplina. 

B) advertência, repreensão, detenção, prisão 
especial e prisão em separado, licenciamento e 
exclusão a bem da disciplina. 

C) repreensão, advertência, detenção, prisão e 
prisão especial, licenciamento e exclusão a bem 
da disciplina. 

D) advertência, repreensão, detenção, prisão e 
prisão em separado, licenciamento e exclusão a 
bem da disciplina. 

E) repreensão, advertência, detenção, prisão e 
prisão em separado, licenciamento e exclusão a 
bem da disciplina. 

46. Segundo o “Código Disciplinar da Polícia Militar do 
Estado do Piauí”, a punição disciplinar de prisão 
consiste no confinamento do punido em local próprio e 
designado para tal. Assinale a alternativa correta, com 
relação aos lugares de prisão. 

A) Para o oficial - determinado pelo Comandante no 
aquartelamento. 

B) Para o oficial - determinado pelo Governador do 
Estado do Piauí nos aquartelamentos. 

C) Para o oficial - determinado pelo Comandante 
Geral da Polícia Militar do Estado do Piauí nos 
aquartelamentos. 

D) Para o oficial - determinado pelo Chefe do Estado 
Maior da Polícia Militar do Estado do Piauí nos 
aquartelamentos. 

E) Para o oficial - determinado pelo Comandante 
Geral ou Chefe do Estado Maior da Polícia Militar 
do Estado do Piauí nos aquartelamentos. 

47. De acordo com o “Regulamento Disciplinar da Polícia 
Militar do Estado do Piauí / RDPM-PI”, a punição 
disciplinar de “Prisão em Separado” não pode 
ultrapassar: 

A) 10 dias. 
B) 05 dias. 
C) 15 dias. 
D) 30 dias. 
E) 20 dias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Direitos Humanos 

48. São “Direitos dos Trabalhadores” urbanos e rurais, 
previstos na Constituição da República Federativa do 
Brasil de 1988: 

A) redução dos riscos inerentes ao trabalho, por 
meio de normas de saúde, higiene e segurança. 

B) seguro-desemprego, em caso de desemprego 
voluntário. 

C) remuneração do trabalho noturno proporcional à 
do diurno. 

D) garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, 
para os que não percebem remuneração variável. 

E) duração do trabalho normal não superior a oito 
horas diárias e quarenta semanais, facultada a 
compensação de horários e a redução da 
jornada, mediante acordo ou convenção coletiva 
de trabalho. 

49. Com relação aos propósitos da “Carta das Nações 
Unidas”, assinale a alternativa correta. 

A) Desenvolver relações amistosas entre as nações, 
baseadas no respeito ao princípio de limitação de 
direitos e de autodeterminação dos povos, e 
tomar outras medidas apropriadas ao 
fortalecimento da paz universal. 

B) Conseguir uma cooperação internacional para 
resolver os problemas internacionais de caráter 
econômico, social, cultural, político ou 
humanitário, e para promover e estimular o 
respeito aos direitos humanos e às liberdades 
fundamentais para todos, sem distinção de raça, 
sexo, língua ou religião. 

C) Dirimir conflitos sociais, internos, das nações. 
D) Manter a paz e a segurança internacionais e, 

para esse fim, tomar, coletivamente, medidas 
efetivas para evitar ameaças à paz e reprimir os 
atos de agressão ou outra qualquer ruptura da 
paz, e chegar, por meios pacíficos e de 
conformidade com os princípios da justiça e do 
direito internacional, a um ajuste ou solução das 
controvérsias ou situações que possam levar a 
uma perturbação da paz. 

E) Dirimir conflitos políticos, internos, das nações.  
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50. A “Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão” 
foi anunciada ao público em 26 de agosto de 1789, na 
França, e está intimamente relacionada à Revolução 
Francesa. Com relação a essa Declaração, assinale a 
alternativa correta. 

A) A liberdade consiste em poder fazer tudo que não 
prejudique o próximo. Assim, o exercício dos 
direitos naturais de cada homem não tem por 
limites senão aqueles que asseguram aos outros 
membros da sociedade o gozo dos mesmos 
direitos. Esses limites apenas podem ser 
determinados pela lei. 

B) Ninguém pode ser acusado, preso ou detido 
senão nos casos determinados pela lei e de 
acordo com as formas por esta prescritas. Os que 
solicitam, expedem, executam ou mandam 
executar ordens arbitrárias devem ser punidos; 
mas qualquer cidadão convocado ou detido em 
virtude da lei deve obedecer imediatamente, caso 
contrário torna-se culpado de resistência. 

C) A finalidade de toda associação política é a 
conservação dos direitos naturais e 
imprescritíveis do homem. Esses direitos são a 
liberdade, a propriedade, a segurança e a 
resistência à opressão. 

D) A garantia dos direitos do homem e do cidadão 
necessita de uma força pública. Essa força é, 
pois, instituída para fruição por todos, e não para 
utilidade particular daqueles a quem é confiada. 

E) O princípio de toda soberania reside, 
essencialmente, na nação. Nenhuma operação, 
nenhum indivíduo, pode exercer autoridade que 
dela não emane expressamente. 

51. Com relação aos “Direitos Políticos” previstos na 
Constituição da República Federativa do Brasil de 
1988, assinale a alternativa correta. 

A) O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a 
Justiça Eleitoral no prazo de trinta dias contados 
da diplomação, instruída a ação com provas de 
abuso do poder econômico, corrupção ou fraude. 

B) A soberania popular será exercida pelo sufrágio 
universal e pelo voto direto e secreto, com valor 
igual para todos, e, nos termos da lei, mediante 
plebiscito, referendo e iniciativa popular. 

C) O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a 
Justiça Eleitoral no prazo de vinte dias contados 
da diplomação, instruída a ação com provas de 
abuso do poder econômico, corrupção ou fraude. 

D) Para concorrerem a outros cargos, o Presidente 
da República, os Governadores de Estado e do 
Distrito Federal e os Prefeitos devem renunciar 
aos respectivos mandatos até três meses antes 
do pleito. 

E) Para concorrerem a outros cargos, o Presidente 
da República, os Governadores de Estado e do 
Distrito Federal e os Prefeitos devem renunciar 
aos respectivos mandatos até quatro meses 
antes do pleito. 

 
 
 
 
 
 
 

52. Sobre as etapas da evolução dos “Direitos Humanos”, 
é correto afirmar que: 

A) a organização dos direitos de segunda geração 
consagram as liberdades civis e os direitos 
políticos, apenas. 

B) a organização dos direitos de terceira  geração 
consagram as liberdades civis e os direitos 
políticos. 

C) a organização dos direitos de primeira geração 
consagram as liberdades civis e os direitos 
políticos e econômicos. 

D) a organização dos direitos de primeira geração 
consagram as liberdades civis e os direitos 
políticos, apenas. 

E) a organização dos direitos de segunda geração 
consagram as liberdades civis e os direitos 
políticos e econômicos. 

53. “Inalienabilidade” dos Direitos Humanos significa dizer 
que esses direitos são: 

A) transferíveis e inegociáveis porque não são de 
conteúdo econômico patrimonial. 

B) apenas intransferíveis, podendo ser inegociáveis 
porque não são de conteúdo econômico 
patrimonial. 

C) apenas negociáveis, podendo ser transferíveis 
porque não são de conteúdo econômico 
patrimonial. 

D) transferíveis e negociáveis porque não são de 
conteúdo econômico patrimonial. 

E) intransferíveis e inegociáveis porque não são de 
conteúdo econômico patrimonial. 

 
 

Segurança Pública 

54. Na sociedade atual, os problemas e desafios a serem 
enfrentados no campo da segurança pública são cada 
vez mais complexos. Diante dessa situação, é correto 
afirmar que: 

A) a missão institucional das polícias, em termos 
bélicos, é “combater” os criminosos, que são 
convertidos em “inimigos externos”. 

B) na missão institucional das polícias, em termos 
bélicos, a política de segurança não é formulada 
como “estratégia de guerra”. 

C) na missão institucional das polícias, em termos 
bélicos, instaura-se uma “política de segurança 
planejada e programada” e um “direito penal do 
inimigo”. 

D) a formação dos profissionais da segurança 
pública deve ser direcionada para a (re)definição 
de seu papel como agente responsável pela 
garantia dos valores democráticos, da cidadania 
e dos Direitos Humanos. 

E) a missão institucional das polícias, em termos 
bélicos, não é um modelo é remanescente do 
regime militar, e, há décadas, tem sido 
naturalizado como o único que se encontra à 
disposição dos governos. 
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55. Com relação à missão institucional das “Polícias” 
centrada na prestação do serviço público, assinale a 
alternativa correta. 

A) A segurança é um “serviço público” a ser 
prestado pela União e pelo Estado. 

B) A segurança é um “serviço público” a ser 
prestado apenas pelo Estado. 

C) O cidadão não é o destinatário desse serviço. 
D) A função da atividade policial não é gerar “coesão 

social”. 
E) O combate militar é substituído pela prevenção, 

pela integração com políticas sociais, por 
medidas administrativas de redução dos riscos e 
pela ênfase na repressão criminal. 

56. São competências da “Polícia Ostensiva”, previstas no 
artigo 144 da Constituição da República Federativa do 
Brasil: 

A) prevenir e reprimir de forma imediata a prática de 
delitos. 

B) explicitar a presença policial nas ruas, criando a 
percepção de que a prática de delitos será 
prontamente reprimida – o que exerceria efeito 
repressivo. 

C) prevenir de forma imediata a prática de delitos, 
apenas. 

D) reprimir de forma imediata a prática de delitos, 
apenas. 

E) fazer o policiamento ostensivo, com policiais 
uniformizados e desuniformizados. 

57. Quais os principais pontos de atrito existentes entre as 
organizações policiais na sociedade brasileira? 

A) Atualmente, no Brasil, há duas Polícias por 
estado, quatro Polícias da União, mais uma série 
de Guardas Municipais. 

B) Atualmente, no Brasil, há duas Polícias por 
estado, cinco Polícias da União, mais uma série 
de Guardas Municipais. 

C) Atualmente, no Brasil, há duas Polícias por 
estado, duas Polícias da União, mais uma série 
de Guardas Municipais. 

D) A estrutura do sistema de policiamento brasileiro, 
multiplamente descoordenado e descentralizado, 
se alterou ao longo do tempo. 

E) A estrutura do sistema de policiamento brasileiro, 
multiplamente descoordenado e descentralizado, 
não se alterou ao longo do tempo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

58. Com relação às propostas e experiências de ações 
integradas entre as organizações na sociedade 
brasileira, é correto afirmar que: 

A) a existência da Secretaria Nacional de Segurança 
Pública implica uma centralização do Comando 
Policial. 

B) as forças policiais são estimuladas a se 
coordenarem com um objetivo comum de 
controle e repressão da violência e da 
criminalidade. 

C) a tendência atual no Brasil aponta para a 
subordinação, coordenação e integração entre as 
forças policiais. A criação da SENASP, órgão 
subsidiado e direcionado pelo Governo Federal, é 
indicativo desse processo. 

D) a Constituição de 1988 marca o momento a partir 
do qual a sociedade brasileira passa a reivindicar 
uma polícia “cidadã”, respeitadora dos direitos 
civis, políticos e sociais. 

E) a tendência atual no Brasil aponta para a 
colaboração, coordenação e integração entre as 
forças policiais. A criação da SENASP, órgão 
subsidiado e direcionado pelo Governo Estadual, 
é indicativo desse processo. 

59. A execução, pelas “Forças Armadas”, de operações de 
segurança não está prevista no artigo 144 da 
Constituição Federal de 1988, estando reservada a 
“momentos excepcionais”. Segundo a Constituição de 
1988, um desses “momentos excepcionais” é: 

A) em caso de decretação de intervenção estadual. 
B) em caso de decretação de Estado de Sítio ou 

Estado de Defesa. 
C) em caso de decretação de Estado de Defesa, 

apenas. 
D) na execução de operações de policiamento 

ostensivo em contextos em que predomine o 
interesse municipal, em especial em visitas de 
Chefes de Estados estrangeiros. 

E) em caso de decretação de Estado de Sítio, 
apenas. 

60. A “Força Nacional de Segurança” (FNS) foi criada pelo 
Decreto 5.289, de 29 de novembro de 2004. De acordo 
com o Decreto, trata-se de “programa de cooperação 
federativa”, “ao qual poderão voluntariamente aderir os 
Estados interessados”. É papel da Força Nacional de 
Segurança (FNS): 

A) atuar em atividades de policiamento ostensivo e 
repressivo. 

B) atuar em atividades de policiamento repressivo, 
apenas. 

C) atuar em atividades de policiamento ostensivo, 
apenas. 

D) seu emprego só pode ocorrer “mediante 
solicitação expressa do respectivo Governador de 
Estado, do Governador do Distrito Federal ou do 
Presidente da República”. 

E) seu emprego só pode ocorrer “mediante 
solicitação expressa do respectivo Governador de 
Estado, do Governador do Distrito Federal ou do 
Ministro da Justiça”. 

 
 


