CONCURSO PÚBLICO VISANDO INGRESSO EM CURSO
DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR
DO ESTADO DO PIAUÍ
DATA: 30/01/2022 – HORÁRIO: 8h30 às 13h30 (horário do Piauí)
LEIA AS INSTRUÇÕES:
01.

02.
03.
04.

05.
06.
07.

08.
09.
10.
11.

12.
13.
14.

Você deve receber do fiscal o seguinte material:
a) Este caderno (TIPO A) com 60 questões objetivas sem falha ou repetição.
b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas objetivas da prova. Verifique
se o tipo de caderno (TIPO A) é o mesmo que consta no seu Cartão-Resposta.
OBS: Para realizar sua prova, use apenas o material mencionado acima e, em
hipótese alguma, papéis para rascunhos.
Verifique se este material está completo e se seus dados pessoais conferem com
aqueles constantes do CARTÃO-RESPOSTA.
Após a conferência, você deverá assinar seu nome completo, no espaço próprio do
CARTÃO-RESPOSTA, utilizando caneta esferográfica com tinta de cor preta.
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.
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.
Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou
manchar, pois este é personalizado e em hipótese alguma poderá ser substituído.
Para cada uma das questões são apresentadas cinco alternativas classificadas com
as letras (A), (B), (C), (D) e (E); assinale apenas uma alternativa para cada questão,
pois somente uma responde adequadamente ao quesito proposto. A marcação em
mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja
correta; também serão nulas as marcações rasuradas.
As questões são identificadas pelo número que fica à esquerda de seu enunciado.
Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos
sobre o conteúdo das provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato
interpretar e decidir a este respeito.
Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os
rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão
levados em conta.
Quando terminar sua Prova, antes de sair da sala, assine a LISTA DE
FREQUÊNCIA, entregue ao Fiscal o CADERNO DE QUESTÕES – PROVA
OBJETIVA, o CARTÃO-RESPOSTA e o CADERNO DA PROVA DISSERTATIVA
que deverão conter sua assinatura.
O tempo de duração para esta prova é de 5 (cinco) horas.
Por motivos de segurança, você somente poderá ausentar-se da sala de prova
depois de 4h do início de sua prova.
O rascunho ao lado não tem validade definitiva como marcação do CartãoResposta, destina-se apenas à conferência do gabarito por parte do candidato.

Nº DE INSCRIÇÃO

____________________________________________________________
Assinatura

____________________________________________________________
Nome do Candidato (letra de forma)
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CONHECIMENTOS BÁSICOS
LÍNGUA PORTUGUESA
Texto I para as questões de 01 a 03.
Na tarde de terça-feira (16), a 1ª Companhia Independente Cosme e Damião (CODAM) efetuou a
prisão de indivíduo pela prática de furto no Bairro Mafuá. Por volta das 15h, a viatura 111 da
CODAM foi acionada para atendimento de ocorrência de furto. A guarnição logrou êxito ao
recuperar prancha de cabelo, um conversor digital e antena. A vítima, o acusado e os objetos foram
encaminhados para o 2º Distrito Policial.
(http://www.pm.pi.gov.br/noticia.php?id=10324.,acesso em 22.3.2021)

01. Esse texto, fragmento de uma notícia, apresenta características comuns a textos desse gênero: fato,
narrativa, indicação temporal, linguagem clara e objetiva, em 3ª pessoa. Esse gênero textual costuma
apresentar um título que, neste caso, levando em conta as informações e o gênero, deverá ser
a)
b)
c)
d)
e)

Tolerância zero com delitos.
Policia apreendeu ladrão por furto.
Guarnição trabalhou duro para prender assaltante.
Companhia Independente Cosme e Damião faz prisão.
Companhia Independente Cosme e Damião cumprindo seu dever.

02. No primeiro período da notícia, o redator
a)
b)
c)
d)
e)

comunica um fato.
opina sobre os fatos.
esclarece o alvo do furto.
privilegia a narração em detrimento do fato narrado.
ressalta a resposta rápida e efetiva da 1ª Companhia Independente.

03. Entende-se que os diversos gêneros textuais ressaltem uma qualificação predominante para cada
enunciador textual. Em texto como a notícia lida, o enunciador tem como marca caracterizadora
a)
b)
c)
d)
e)

o domínio de um conhecimento.
o objetivo de indicar procedimentos.
a propriedade de se antecipar aos fatos.
a intenção de realçar dados de cunho emotivo.
o propósito declarado de gerar o convencimento.

Texto II para as questões de 04 a 07.

A gênese da Polícia Militar do Piauí
A gênese da Polícia Militar do Piauí está no que hoje boa parte dos historiadores entende
como o marco inaugural do Brasil como nação: a vinda da família real portuguesa, em 22 de janeiro
de 1808, quando, sob o comando do Príncipe Regente Dom João VI, um contingente de
aproximadamente 15 mil pessoas chega ao Brasil.
Diante da necessidade de organizar e manter a ordem pública na cidade do Rio de Janeiro,
então capital da América Portuguesa e local escolhido como residência por quase toda a Corte, uma
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das primeiras medidas do Príncipe Regente Dom João foi criar a Intendência Geral da Polícia da
Corte e do Estado do Brasil, a qual deveria seguir a mesma organização e a mesma jurisdição de sua
correspondente portuguesa, e cuja função era disciplinar e criar uma ordem social condizente com as
pretensões da Corte.
(http://www.pm.pi.gov.br/memorial.php, ACESSO EM 22.3.2021-adaptado)

04. A vinda da família real portuguesa para o Brasil oportunizou a criação da Intendência Geral da
Polícia da Corte. De acordo com o texto, essa criação
a)
b)
c)
d)
e)

comprovou a intenção da família real de ficar radicada no Brasil.
procurou atender ao desejo da Nação de mais segurança pública.
atendeu aos anseios da Corte quanto a produzir uma ordem social.
gerou as condições para o Brasil tornar-se tão seguro quanto Portugal.
possibilitou ao grande continente de portugueses trabalho na área de segurança.

05. O texto, como representante do gênero memorial, faz uma retrospectiva e aponta a origem da Polícia
Militar do Piauí. Segundo o texto, essa origem está pioneiramente ligada
a)
b)
c)
d)
e)

a um fato histórico.
a uma conjunção de forças da Nação.
a um ato administrativo do governo imperial.
à decisão firme do Príncipe Regente Dom João VI.
à decisão voluntária de membros da Corte portuguesa.

06. A forma verbal “entende” (linha 01) pode, conforme as normas da língua escrita culta, flexionar-se

na terceira pessoa do plural: entendem. A oração cujo verbo admite também essa flexão, conforme a
norma-padrão da língua portuguesa, é
a)
b)
c)
d)
e)

O pessoal sempre espera tratamento respeitoso.
Não havia meios de convencê-lo da gravidade do momento.
Um ou outro cadastro poderá ser preenchido aqui neste setor da empresa.
Qual de nós deverá ficar na sala para receber as autoridades da área médica?
Quarenta por cento da produção de soja ficará no país, conforme dizem os produtores.

07. Em qualquer texto, determinadas palavras remetem a outras presentes no próprio texto (anafóricos e
catafóricos) ou a realidades exteriores ao texto (dêiticos). No texto IV, exemplifica este último caso
a)
b)
c)
d)
e)

“que”.
“hoje”.
“a qual”.
“cidade”.
“capital”.
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Texto III para as questões 08 e 09.
Artigo da Lei 3808 com alterações:
Art. 13 – Transgressão Disciplinar é qualquer violação dos princípios da ética, dos deveres e
das obrigações policiais militares, na sua manifestação elementar e simples, e qualquer omissão ou
ação contrária aos preceitos estatuídos em leis, regulamentos, normas ou disposições, deste que não
constituam crime.
(http://www.pm.pi.gov.br/download/201908/PM14_da002e8e8b.pdf, acesso em 22.3.2021).

08. Certos gêneros textuais, como as leis, requerem o emprego do nível formal da língua. Esse texto,
artigo de uma lei, para adequar-se à modalidade escrita formal, exige que se
a)
b)
c)
d)
e)

troque o termo “aos preceitos estatuídos” por as determinações estauídas.
grafe com letra inicial maiúscula as palavras da expressão “policiais militares”.
substitua a preposição “de”, presente em “violação dos princípios”, pela peposição a.
permute a expressão “deste que” pela locução conjuntiva adverbial condicional desde que.
eliminem as vírgulas que isolam a expressão “na sua manifestação elementar e simples”.

09. Os textos, conforme sejam seus objetivos, exploram as diversas funções da linguagem. Na redação do
artigo, sobressai a função
a)
b)
c)
d)

emotiva, comprovada na exploração de adjetivos como “Disciplinar” e “elementar.
metalinguística, evidenciada basicmente na extensa definição de “Transgressão Disciplinar”.
conativa, marcada na exploração de um verbo de estado comum na fixação de conceitos em geral.
fática, na abordagem enfática construída como advertência educativa aos policiais militares em
geral.
e) referencial, atestada na intenção de persuadir os policiais militares para o comportamento
disciplinado.
Texto IV para as questões de 10 a 12.

(https://cursoenemgratuito.com.br/novo-acordo-ortografico-acentuacao/acesso em 24.3.2021)

10. O gênero textual tira costuma operar com humor. Nessa tira, o humor decorre de dúvidas
manifestadas pela personagem em relação, por exemplo, ao campo
a)
b)
c)
d)
e)

lógico.
sintático.
estilístico.
prosódico.
morfológico.
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11. No terceiro quadrinho, a personagem menciona duas noções gramaticais: “ditongo” e “paroxítona”.
O vocábulo que exemplifica essas duas noções é
a)
b)
c)
d)
e)

caos.
nobel.
Deus.
biótipo.
fluidos.

12. Conforme a regra ortográfica apresentada no primeiro quadrinho, deverão ser escritos sem acento
gráfico os vocábulos
a)
b)
c)
d)
e)

bóia – fiéis.
jibóia – fluísse.
alcatéia – heróico.
assembléia – herói.
paranóico – arrebóis.

Texto V para as questões 13 e 14.

(https://www.aofergs.com.br/salve-21-de-abril-dia-do-policial-militar/acesso em 22.3.2021)

13. O texto, homenageando os policiais civil e militar, considera esses profissionais como disponíveis,

corajosos e sempre prontos para agir. Considerando que as frases iniciais do texto digam respeito a
esses profissionais, deve-se concluir que eles

a)
b)
c)
d)
e)

não sentem medo.
atuam a despeito do medo.
agem motivados pelo medo.
atuam se provocados pelo medo.
paralisam-se ante a presença medo.

14. A forma “homenageia”, flexão do verbo irregular homenagear, apresenta o ditongo ei, que
necessariamente também ocorre
a)
b)
c)
d)
e)

no presente do indicativo do verbo premiar.
nas formas do verbo frear cuja vogal tônica esteja no radical.
nas formas do verbo frear cuja vogal tônica esteja fora do radical.
em todas formas do presente do indicativo do verbo homenagear.
em todas as formas do presente do subjuntivo do verbo homenagear.
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RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICA BÁSICA
15. De acordo com a lei de Newton sobre resfriamento, a taxa de variação temporal (a taxa de variação
em relação ao tempo t) da temperatura T(t) de um corpo é proporcional à diferença entre T e a
temperatura A do ambiente em volta. Matematicamente essa lei se traduz assim:
,
onde B e k são constantes a serem determinadas.
O soldado Diego, junto com sua equipe, encontrou, pouco antes do meio-dia, o corpo de uma
aparente vítima de homicídio numa sala que era mantida na temperatura constante de 25 graus
Celsius. Ao meio-dia, a temperatura do corpo era de 27 graus Celsius e, às 13h, era de 26 graus
Celsius. Assumindo que a temperatura do corpo no instante da morte era de 37 graus Celsius e que
ele tenha esfriado de acordo com a lei de Newton. Qual foi o horário da morte? Usar
e
.
a)
b)
c)
d)
e)

Entre duas e três horas da madrugada.
Às 7 horas e 24 minutos.
Às 8 horas e 24 minutos.
Às 8 horas e 36 minutos.
Às 9 horas e 24 minutos.

16. Para construir um painel, um marceneiro usa três ripas de madeira, de 2,40m, 2,80m e 3,20m de
comprimento, respectivamente, que devem ser cortadas em pedaços de igual comprimento, no menor
número possível de pedaços. Qual deve ser o tamanho, em cm, de cada pedaço?
a)
b)
c)
d)
e)

12
20
30
35
40

17. Um artesão pretende construir uma peça, a partir de um pedaço de madeira que tem formato de um
cilindro equilátero, cujo raio da base mede 6 cm. Sabendo-se que um cilindro equilátero tem como
seção meridiana um quadrado, o artesão retira do cilindro dois cones retos, cujas bases são as
próprias bases do cilindro e cujos vértices são o ponto médio do eixo do cilindro, que está entre suas
bases. Considerando
, o volume da peça resultante, após a retirada dos cones pelo artesão, é de
a)
b)
c)
d)
e)

1296 cm3.
1080 cm3.
916 cm3.
864 cm3.
432 cm3.

18. Em um rali, três equipes concorrem numa competição de motocross, na qual cada equipe tem duas
motos. Para a largada, são formadas duas colunas de motos, lado a lado, de tal forma que cada moto
da coluna da direita tenha a seu lado, na coluna da esquerda, uma moto de outra equipe. Quantas são
as formações possíveis para a largada?
a)
b)
c)
d)
e)

336
384
432
480
720
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19. Para um jogo do campeonato piauiense no Estádio Lindolfo Monteiro, a Federação Piauiense de
Futebol colocou 6000 ingressos à venda, divididos em duas categorias de preços, conforme tabela:
Categorias
Inteira
Meia

Preços
R$ 30,00
R$ 15,00

No fim do jogo, informaram que foram vendidos 4.800 ingressos e que a arrecadação total desse
jogo, com a venda dos ingressos, foi de R$ 126.000,00. Qual foi a quantidade de ingressos vendidos
da categoria Inteira nesse jogo?
a)
b)
c)
d)
e)

1200
2400
2800
3600
3900

20. Um paralelepípedo, com dimensões 20cm x 8cm x 5cm, foi pintado externamente de azul e, em

seguida, dividido, com cortes paralelos aos lados, em cubinhos de 1 cm de aresta, conforme a figura
abaixo. Escolhido, ao acaso, um desses cubinhos, qual a probabilidade de nenhuma de suas faces ser
pintada de azul?

a)

b)

c)

d)

e)

21. Manoela, Natacha e Perla são profissionais da área de segurança. Uma delas é policial militar; outra,
agente de polícia civil e a outra, delegada; não necessariamente nessa ordem. Sabe-se que somente
uma das afirmações seguintes é verdadeira:
Manoela é policial militar.
Natacha não é policial militar.
Perla não é agente de polícia civil.
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Afirma-se, então, CORRETAMENTE, que
a)
b)
c)
d)
e)

Manoela é policial militar, e Natacha é delegada.
Manoela é agente de polícia civil, e Perla é delegada.
Perla é policial militar, e Natacha é agente de polícia civil.
Natacha é delegada, e Perla é policial militar.
Perla é policial militar, e Manoela é agente polícia civil.

22. No treinamento para o teste físico da PM, Marinho estabeleceu que sempre correria 500m a mais que
no dia anterior. Sabe-se que, no terceiro dia de treinamento, ele percorreu 3200m. Quantos
quilômetros Marinho percorrerá no décimo quinto dia de treinamento?
a)
b)
c)
d)
e)

9,2 km
9,5 km
9,8 km
10,0 km
10,2 km

23. Um comerciante vendeu

de um estoque de computadores, obtendo 15% de lucro; em seguida

vendeu
do restante do estoque , obtendo 6% de lucro e, posteriormente, a última parte do estoque,
tendo prejuízo de 9%. Sabendo-se que o lucro total do comerciante foi de R$ 26.000,00 com a venda
de todo o estoque, então o preço de custo do estoque de computadores foi de
a)
b)
c)
d)
e)

R$ 550.000,00.
R$ 500.000,00.
R$ 450.000,00.
R$ 400.000,00.
R$ 360.000,00.

24. De quantos modos distintos um agente pode colocar 5 presos em 4 celas, sabendo-se que cada cela
deve conter pelo menos um preso?
a)
b)
c)
d)
e)

240
180
120
96
60

25. O pátio de uma delegacia será revestido por uma cerâmica com o formato da figura abaixo, na qual se
têm um retângulo de lados 80cm e
cm, quatro semicírculos de mesmo raio e um círculo
tangenciando esses quatros semicírculos. Qual o valor da área hachurada de uma dessas cerâmicas,
em centímetros quadrados? Para a sua solução, use
e
.

a)
b)
c)
d)
e)

758
832
914
1012
1109
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26. Uma moto será vendida à vista por R$ 12.000,00 ou a prazo por R$ 2.000,00 de entrada e uma
parcela de R$ 10.404,00, a ser paga dois meses após a compra. A taxa mensal de juros compostos
desse financiamento é de
a)
b)
c)
d)
e)

2,4 %.
2,2 %.
2,0 %.
1,8 %.
1,5 %.

27. Em nosso cotidiano, é bastante comum lidarmos com elementos dispostos em linhas e colunas,
formando uma tabela retangular. Na linguagem matemática, uma tabela retangular de números é
denominada de matriz. Nas duas tabelas que se seguem, têm-se os pesos das notas dos cursos de
formação I e II e as notas obtidas pelos alunos X do curso I, Y do curso II e Z do curso II:
1ª nota
2
2

CursoI
CursoII

Alunos
Notas
1ª nota
2ª nota
3ª nota
4ª nota

Pesos
2ª nota 3ª nota
2
3
3
2

4ª nota
3
3

X

Y

Z

1
4
6
7

5
8
0
9

3
2
10
6

Afirma-se, então, corretamente que
a)
b)
c)
d)
e)

o aluno X teve uma soma de 53 pontos nas 4 notas.
o aluno Y teve uma soma de 61 pontos nas 4 notas.
o aluno Z teve uma soma de 53 pontos nas 4 notas.
a soma dos pontos dos alunos X e Y nas 4 notas é menor que 100.
a soma dos pontos dos alunos Y e Z nas 4 notas é maior que 115.

28. Durante uma manifestação na Avenida Frei Serafim em Teresina, os soldados Emanuel, Fábio e

Gilson foram designados para acompanhar o evento. Quando retornaram ao quartel, o comandante
indagou sobre o número de pessoas que participaram da manifestação. Emanuel informou que foi
ocupada uma faixa retangular da Avenida, medindo 14 m por 176 m, pelos manifestantes. Fábio disse
que, em média, havia 4 pessoas por metro quadrado. Por sua vez, Gilson fez as contas e informou ao
comandante, de maneira correta, o número total de manifestantes. O número informado por Gilson
foi de aproximadamente
a)
b)
c)
d)
e)

12.000 pessoas.
11.000 pessoas.
10.000 pessoas.
9.000 pessoas.
8.000 pessoas.
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CONHECIMENTOS GERAIS
29. Recentemente, a União Europeia sofreu uma
grande rachadura: um de seus doze membros
fundadores deixou de fazer parte do
mencionado grupo. O processo que levou a
isso ficou conhecido como Brexit, e resultou
numa série de mudanças na relação entre o
Estado-membro que deixou o Bloco e os
demais que continuam formando a União
Europeia, por exemplo, o fim da livre
circulação de pessoas. Sobre o Brexit, é
CORRETO afirmar que
a) diz respeito à saída de Portugal da União
Europeia.
b) diz respeito à saída da Bélgica da União
Europeia.
c) diz respeito à saída da Bulgária da União
Europeia.
d) diz respeito à saída do Reino Unido da
União Europeia.
e) diz respeito à saída da França da União
Europeia.

30. “A Amazônia perdeu em abril [de 2021] 581
quilômetros quadrados de sua cobertura
vegetal (43% acima dos valores desmatados
em 2020), o maior índice de desmatamento
no mês de abril desde 2016, quando foram
destruídos 440 quilômetros quadrados, de
acordo com medições do Instituto Nacional
de Pesquisas Espaciais (Inpe). A área
devastada
nesse
mês
equivale
a,
aproximadamente, 69 estádios de futebol.”
OLIVEIRA, Joana. Desmatamento na Amazônia no
mês de abril é o maior em seis anos, aponta Inpe. El
País.7 de maio de 2021.
Disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil/202105-07/desmatamento-na-amazonia-no-mes-de-abrile-o-maior-em-seis-anos-aponta-inpe.html

Sobre as consequências do acentuado
desmatamento da Amazônia, é CORRETO
afirmar que
a) o desmatamento afeta as chuvas nas
regiões Sul e Sudeste do Brasil, pois
interfere no fluxo de umidade dos
chamados rios aéreos, tendo impacto
sobre reservatórios de hidrelétricas nessas
regiões do país.
b) o impacto do desmatamento sobre a fauna
é insignificante, considerando que os
animais migram para outras áreas.

c) apesar dos impactos ambientais, não há
impactos
sociais
relacionados
ao
desmatamento.
d) o principal causador do desmatamento na
Amazônia é o processo de expansão do
parque industrial na região.
e) o crescimento no desmatamento da
Amazônia não gera repercussões nas
relações econômicas e geopolíticas do
Brasil no plano internacional.

31. “Os Estados Unidos retornaram oficialmente
ao Acordo de Paris sobre o Clima, nesta
sexta-feira, 19, e o governo do presidente Joe
Biden prometeu tornar a batalha ambiental
prioridade máxima de seu governo.”
Fonte: Estados Unidos retornam oficialmente ao
Acordo de Paris. Carta Capital. 19 de fev. 2021.
Disponível em:
https://www.cartacapital.com.br/mundo/estadosunidos-retornam-oficialmente-ao-acordo-de-paris/

As discussões acerca da intensificação do
efeito estufa e dos impactos do aquecimento
global têm mobilizado cientistas, Estados
nacionais e organismos internacionais na
busca por soluções e acordos visando à
redução das emissões dos chamados gases do
efeito estufa, como o dióxido de carbono
(CO2), o gás metano (CH4) e o óxido nitroso
(N2O). Sobre o aquecimento global e as
ações para combatê-lo, é CORRETO
afirmar que
a) o uso de combustíveis fósseis não
contribui para o aquecimento global.
b) os países que mais emitem gases de efeito
estufa são Portugal, Estados Unidos e
França.
c) o Protocolo de Kyoto é um acordo
internacional para a redução dos gases do
efeito estufa por parte dos países asiáticos.
d) o Painel Intergovernamental sobre
Mudanças Climáticas – IPCC é uma
organização criada no âmbito do governo
brasileiro
para
monitorar
dados
relacionados às mudanças climáticas.
e) a pecuária bovina é responsável pela
emissão de gases do efeito estufa,
principalmente óxido nitroso (N2O),
metano (CH4) e gás carbônico (CO2); este
último a partir do desmatamento
necessário à mudança de uso da terra
imposta pela pecuária.
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32. O Nordeste Brasileiro se configurou ao longo
da história como uma região de muitos
contrastes econômicos e sociais. No século
XX, iniciativas estatais de planejamento
implantaram na região órgãos cujas ações
visavam ao desenvolvimento regional, a
exemplo da SUDENE - Superintendência do
Desenvolvimento do Nordeste. Após décadas
de atuação, mesmo com a implantação de
parques industriais e outras dinâmicas
produtivas ditas modernas, e ainda que se
tenham produzido avanços no desempenho
econômico, as diferenciações intrarregionais
permanecem, sendo as tentativas de
modernização destacadas em alguns pontos
ou polos da região. Entre esses polos
dinâmicos, fruto desse processo no Nordeste,
destacam-se
a) o Polo minero-metalúrgico de São Luís
(MA), o Polo industrial de Picos (PI) e o
Polo de Fruticultura irrigada do Vale do
Sambito (PI).
b) o Polo petroquímico de Camaçari (BA), o
Polo têxtil de Fortaleza (CE) e o Polo de
Fruticultura irrigada do Vale do Açu
(RN).
c) o Polo de robótica de Teresina (PI), o Polo
têxtil de Goiânia (GO) e o Polo
petroquímico de Camaçari (BA).
d) o Polo têxtil de Teresina (PI), o Polo de
Fruticultura irrigada de Petrolina (PE) e o
Polo de extração de sal de Icapuí (CE).
e) o Polo pesqueiro de Luís Correia (PI), o
Polo minero-metalúrgico de São Luís
(MA)
e
o
Polo
de
indústria
automobilística de Fortaleza (CE).

33. “O coronavírus é um fenômeno mundial e
atua como agente que contamina o conjunto
do sistema, e se transmite com muita
eficiência e com uma taxa e crescimento
exponencial. O que inicialmente foi uma
epidemia localizada na região de Wuhan,
China, progressivamente se expandiu e se
converteu em pandemia de difícil controle
para os sistemas nacionais de saúde púbica.
O lugar de origem do vírus diz muito sobre a
globalização: uma sociedade onde convivem
a maior dinâmica econômica do planeta e
práticas tradicionais das populações em seu
relacionamento com os bosques e espécies
silvestres; mercados onde essas espécies são
vendidas, situados em cidades com milhões

de habitantes e interconectadas com o
planeta.
[...]
O vírus demorou a chegar à América Latina.
Enquanto o foco da infecção estava na China,
não apareceram casos na região. A situação
mudou quando o vírus se ativou nos países
europeus, com os quais a região mantém
intenso intercâmbio. A multiplicação
acelerada de casos confirmados forçou a
implementação progressiva de medidas de
restrição à entrada de pessoas vindas do
exterior, e de reclusão domiciliar para
segmentos importantes da população.”
Fonte ECHEVERRÍA, Julio. O coronavírus e a
globalização. Folha de São Paulo. 1 de abril de
2020. Disponível em:
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2020/04/ocoronavirus-e-a-globalizacao.shtml

Sobre a relação entre a pandemia de Covid19 e o processo de globalização, é
CORRETO afirmar que
a) a globalização não atinge a América
Latina, isolando, por conseguinte, seus
países
no
contexto
das
trocas
internacionais, o que leva ao não
aparecimento do novo coronavírus nos
países da região.
b) a chegada do novo coronavírus à Europa
deve-se, exclusivamente, às condições
ambientais, como as baixas temperaturas,
não havendo, portanto, relação com as
relações econômicas entre o continente
europeu e o asiático.
c) a intensificação e a velocidade dos fluxos
internacionais de pessoas, proporcionadas
pelos progressos técnicos relacionados a
circulação e aos transportes que
caracterizam o mundo globalizado,
contribuíram para um rápido alastramento
da Covid-19 pelo mundo.
d) a relação conflituosa entre os Estados
Unidos da América e a China evitou que
os casos de Covid-19 se multiplicassem
naquele país, o que explica o pequeno
número de mortes causadas pela Covid-19
ali registrado.
e) a propagação do novo coronavírus por
todo o mundo é decorrente da expansão
das redes digitais, principalmente da
tecnologia 5G de internet móvel.
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34. “A revisão da Divisão Regional do Brasil
para fins de divulgação da informação
estatística constitui parte da missão
institucional do IBGE e visa atualizar o
quadro regional do País, elaborado pelo então
Departamento de Geografia na década de
1980 e publicado em 1990.
A necessidade de atualização dos recortes
regionais vem ao encontro do expressivo
aumento verificado na diferenciação interna
do território brasileiro, como resultado das
transformações econômicas, demográficas,
políticas e ambientais ocorridas ao longo das
últimas décadas”.
Fonte: IBGE. Divisão regional do Brasil em regiões
geográficas imediatas e regiões geográficas
intermediárias. (2017).
Disponível em:
https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv1
00600.pdf

Considerando a atual Divisão Regional do
Brasil elaborada pelo IBGE, afirma-se
corretamente que as 5 (cinco) macrorregiões
existentes têm desigualdades quanto às suas
áreas territoriais, situações econômicas, total
de população e mesmo quanto ao número de
estados que compõem cada uma dessas
regiões. Em relação a essas regiões
brasileiras, é CORRETO afirmar que
a) a região Centro-Oeste tem, entre todas, a
maior população residente em zona rural.
b) a região Nordeste tem o maior número de
estados em relação às demais regiões
brasileiras.
c) a região Sul concentra a maior parte da
população do país.
d) a região Sudeste tem o menor número de
estados entre as regiões brasileiras.
e) a região Norte apresenta o melhor índice
de Desenvolvimento Humano – IDH do
país.

CONHECIMENTOS REGIONAIS
DO ESTADO DO PIAUÍ
35. “O Piauí bateu recorde na expansão da

geração de energia elétrica brasileira no
primeiro trimestre de 2021, de acordo com os
dados da Agência Nacional de Energia
Elétrica (Aneel). O Piauí ocupa o primeiro

lugar entre os três primeiros colocados que
ajudaram a expandir a matriz elétrica
brasileira [...]”
Fonte: PIAUÍ. Piauí bate recorde na expansão
de energia renovável. 25 de maio de 2021.
Disponível em:
https://www.pi.gov.br/noticias/piaui-baterecorde-na-expansao-de-energia-renovavel/

Quanto às fontes de energias renováveis em
expansão no Piauí, é CORRETO afirmar:
a) Encontra-se em instalação o maior parque
de energia solar da América do Sul,
localizado em Luís Correia, de modo a
aproveitar a incidência solar do litoral.
b) O estado tem investido na construção de
usinas hidroelétricas no rio Poti.
c) O estado não tem conseguido avançar na
geração de energia eólica por conta da
pequena extensão de seu litoral.
d) A construção de usinas termoelétricas tem
contribuído para a expansão da utilização
das fontes de energia renováveis no
estado.
e) O estado tem recebido diversos
investimentos para a instalação de grandes
parques de geração de energia eólica e
energia solar.

36. Nos últimos anos, o Piauí tem sido apontado
como uma nova fronteira da mineração no
Brasil, considerando-se suas imensas
reservas de determinados minerais metálicos
e não metálicos, e mesmo levando-se em
conta o número de alvarás de pesquisa e
concessões de lavra.
Sobre os recursos minerais existentes no
Piauí e a recente expansão da exploração
mineral no estado, é INCORRETO afirmar:
a) Há reservas de ferro na região de
Paulistana a serem exploradas, já com
investidores e um projeto em instalação.
b) Há reservas de quartzo sendo exploradas
por empresa de origem alemã no
município de Nazária.
c) Há, na cidade de Gilbués, a exploração de
diamantes, havendo ali uma jazida
estimada em 2 milhões de quilates.
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d) Há reservas de Níquel, estimadas em 88
milhões de toneladas, no município de
Capitão Gervásio Oliveira.
e) Há em Pedro II a única reserva de opala
nobre do Brasil.

37. Segundo dados do IBGE, o Piauí tem uma

população estimada para o ano de 2020 de
3.281.480 habitantes, ocupando uma área de
251.755,485 km² e limitando-se com 5
(cinco) Unidades da Federação. Isso põe o
estado na 11ª posição no ranking dos maiores
estados brasileiros em área territorial, sendo
o 3º maior da Região Nordeste.
Considerando a extensão territorial do Piauí e
a posição geográfica do estado, assinale a
alternativa em que consta um estado com o
qual o Piauí NÃO tem divisa
a)
b)
c)
d)
e)

Maranhão.
Tocantins.
Paraíba.
Ceará.
Bahia.

38. O SNUC – Sistema Nacional de Unidades de
Conservação da Natureza, instituído pelo
Governo Federal no ano 2000, estabeleceu
critérios e normas para a criação,
implantação e gestão das Unidades de
Conservação no Brasil. A partir de então, as
Unidades Conservação passaram a ser
classificadas em dois grupo: as Unidades de
Uso sustentável e as Unidades de Proteção
Integral, grupo este composto por estações
ecológicas, reservas biológicas, monumentos
naturais, refúgios da vida silvestre e parques
nacionais, como é o caso do Parque Nacional
da Serra da Capivara, que abrange áreas dos
municípios piauienses de São Raimundo
Nonato, São João do Piauí, Coronel José
Dias e Canto do Buriti.
Assinale a alternativa em que constam
Unidades de Conservação que abrangem
áreas do Estado do Piauí:
a) Floresta Nacional de Palmares e Parque
Nacional da Chapada das Mesas.
b) Parque Nacional de Sete Cidades e Parque
Nacional da Serra das Confusões.
c) Estação Ecológica Uruçuí-Una e APA de
Ponta Grossa.

d) APA de Requenguela e Floresta Nacional
dos Guarás.
e) Parque Ecológico Cachoeira do Urubu e
Parque Estadual do Mirador.

39. Atualmente, o

território do Piauí é
constituído por 224 municípios, ocupando
uma área de 251.755,485 km², segundo
dados do IBGE (2021). Para fins de
planejamento governamental, os municípios
do estado foram agrupados em Território de
Desenvolvimento.
Sobre a regionalização do estado do Piauí em
Territórios
de
Desenvolvimento,
é
INCORRETO afirmar que
a) o
Território
de
Desenvolvimento
Tabuleiros do Alto Parnaíba abriga 4 dos
10 maiores produtores de soja do estado.
b) o Piauí é dividido em 12 Territórios de
Desenvolvimento.
c) a capital do estado, Teresina, faz parte do
Território de Desenvolvimento EntreRios.
d) o Piauí é dividido em 11 Territórios de
Desenvolvimento.
e) o Território de Desenvolvimento Planície
Litorânea abriga o Perímetro Irrigado
Tabuleiros
Litorâneos,
onde
são
cultivadas frutas diversas, inclusive para
exportação.

40. “A bacia do rio Parnaíba está localizada na

região Nordeste e possui uma área de
drenagem de aproximadamente 331.000
km² dos quais aproximadamente 75%
correspondem a áreas do estado do Piauí,
20% do Maranhão e 5% do Ceará. [...] Seus
principais afluentes pela margem direita são
os rios Longá, Poti, Canindé e Gurguéia, e
pela margem esquerda, com expressiva
contribuição hídrica, o rio das Balsas, único
grande afluente da porção maranhense da
bacia”
Fonte: CPRM. Relatório situacional dos recursos
hídricos superficiais da Bacia Hidrográfica do Rio
Parnaíba. Teresina: CPRM, 2017.
Disponível em:
https://www.cprm.gov.br/sace/boletins/Parnaiba/201
71116_10-20171116%20-%20103332.pdf
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Sobre o rio Parnaíba, é INCORRETO
afirmar que
a) em seu curso está localizada a Barragem
de Boa Esperança, que faz parte da Usina
Hidrelétrica de Boa Esperança.
b) suas nascentes estão atualmente inseridas
no Parque Nacional das Nascentes do rio
Parnaíba.
c) a navegação em seu curso, na segunda
metade do século XIX e início do século
XX, foi importante impulsionador das
economias de cidades como Oeiras e
Teresina.
d) em seu curso, banha 20 municípios do
Piauí e 22 do Maranhão.
e) sua foz, do tipo delta, forma o único Delta
em mar aberto das Américas.

CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS
LEGISLAÇÃO DA POLÍCIA
MILITAR DO ESTADO DO PIAUÍ
41. Analise as afirmativas a seguir e, com
fundamento na Lei nº 3.808, de 16/7/1981
(Estatuto dos Policiais Militares do Estado do
Piauí), marque a alternativa CORRETA.
a) O disposto no Estatuto dos Policiais
Militares do Estado do Piauí não se aplica
aos capelães da PM, pois há legislação
específica que regula a matéria.
b) Caso o candidato não seja aprovado no
Curso de Formação de Soldado da PM,
realizado no Centro de Formação da
Corporação, poderá aguardar o próximo
Curso para concluir o Concurso.
c) A precedência entre policiais militares da
ativa, do mesmo grau hierárquico, é
assegurada pela antiguidade no posto ou
na graduação, salvo nos casos de
precedência funcional em lei ou
regulamento.
d) A antiguidade do policial militar é contada
a partir da conclusão do Curso de
Formação ou Aperfeiçoamento, conforme
a graduação subsequente na carreira.

e) Os Subtenentes PM são hierarquicamente
superiores aos Alunos-Oficiais PM, pois
estes ainda são alunos do Curso de
Formação.

42. Analise as afirmações a seguir e, com
fundamento na Constituição do Estado do
Piauí, em relação à Segurança Pública,
indique a alternativa CORRETA.
a) O Comando da Polícia Militar do Piauí
será exercido exclusivamente por oficial
da ativa do último posto da própria
Corporação, nomeado por ato do
Governador, observada a formação
profissional para o exercício do comando.
b) A Polícia Militar está vinculada,
operacionalmente,
ao
sistema
de
segurança pública do Estado, devendo
seguir as políticas e diretrizes baixadas
pela autoridade competente, na execução
das atribuições que lhes são próprias.
c) A segurança pública, organizada sob a
forma de sistema, será coordenada,
supervisionada
e
controlada
pelo
Secretário de Segurança, Comandante
Geral da PM e Delegado Geral da Polícia
Civil, com competência em todo o
território do estado do Piauí.
d) A Polícia Militar está vinculada, apenas
administrativamente, ao sistema de
segurança pública do Estado, tendo o
Comandante Geral da Corporação
autonomia para planejar e executar as
políticas e diretrizes relacionadas ao
policiamento ostensivo.
e) À Polícia Militar cabem o policiamento
ostensivo e a preservação da ordem
pública, além das atribuições definidas em
lei e a execução de atividades de defesa
civil.

43. Em relação à Segurança Pública, com base
na Constituição Federal do Brasil, analise as
afirmações a seguir, associando “V” para a(s)
afirmação(ões) Verdadeira(s) e “F” para a(s)
Falsa(s). Ao final, assinale a alternativa com
a sequência ADEQUADA.
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I.

( ) Às polícias militares cabem o
policiamento ostensivo e a
preservação da ordem pública.
II. ( ) A segurança pública, dever do
Estado, direito e responsabilidade
exclusiva das Polícias brasileiras.
III. ( ) Os Municípios poderão constituir
guardas municipais destinadas ao
policiamento
ostensivo
na
circunscrição de seus territórios,
conforme dispuser a lei.
IV. ( ) A Polícia Civil pode exercer as
funções de polícia judiciária da
União, desde que haja convênio
entre o Estado membro e o Poder
Federal (Ministério da Justiça).
V. ( ) As polícias militares e os corpos de
bombeiros militares são forças
auxiliares e reserva do Exército
Brasileiro.
VI. ( ) As Polícias Militares, os Corpos de
Bombeiros Militares, as Polícia
Civis e as Polícias Penais
subordinam-se aos Governadores
dos Estados, do Distrito Federal e
dos Territórios.
VII. ( ) Às polícias civis, dirigidas por
delegados,
incumbem-se
as
funções de polícia judiciária e a
apuração de infrações penais de
qualquer natureza.
VIII. ( ) Às polícias penais, subordinadas
administrativamente
ao
Departamento
Penitenciário
Nacional (DEPEN), cabe a
segurança dos estabelecimentos
penais municipais.
a)
b)
c)
d)
e)

V, F, F, F, V, V, F, F
F, V, F, F, V, F, V, V
V, V, V, F, F, V, V, F
F, F, F, V, V, V, F, V
V, F, F, F, F, F, V, V

44. A Lei nº 6.792, de 19/4/2016, dispõe sobre a
organização básica da Polícia Militar do
Piauí. Neste contexto organizacional, as
Diretorias constituem os órgãos de direção
setorial para as atividades de pessoal, de
administração financeira, de contabilidade,
de logística e patrimônio, entre outras

atividades. Tendo como referência a citada
norma, identifique a alternativa CORRETA
em relação às Diretorias da Polícia Militar do
Piauí:
a) Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP);
Diretoria de Administração e Finanças
(DAF); Diretoria de Ensino, Instrução e
Pesquisa (DEIP); Diretoria de Telemática
(DITEL); Diretoria de Comunicação
Social (DCom).
b) Diretoria de Finanças (DF); Diretoria de
Pessoal (DP); Diretoria de Ensino (DE);
Diretoria de Telemática (DITEL);
Diretoria
de
Inteligência
(DINT);
Diretoria de Saúde (DS).
c) Diretoria de Administração e Finanças
(DAF); Diretoria de Ensino (DE);
Diretoria de Telemática (DITEL);
Diretoria
de
Comunicação
Social
(DCom); Diretoria de Planejamento
Estratégica (DPE).
d) Diretoria de Telemática (DITEL);
Diretoria de Saúde (DS); Diretoria de
Planejamento Estratégica (DPE); Diretoria
de Gestão de Pessoas (DGP); Diretoria de
Administração (DAD).
e) Diretoria de Finanças (DF); Diretoria de
Ensino (DE); Diretoria de Telemática
(DITEL); Diretoria de Comunicação
Social (DCom); Diretoria de Planejamento
Estratégica (DPE).

45. A Lei nº 3.808, de 16/7/1981, trata do
Estatuto dos Policiais Militares do Estado do
Piauí. Analise as afirmações a seguir e, com
base na norma referenciada, indique a
alternativa CORRETA.
a) Os policiais militares reformados poderão
ser convocados para o serviço ativo, em
caráter transitório e mediante aceitação
voluntária, por ato do Governador do
Estado, desde que haja conveniência para
o serviço.
b) Durante o prazo de 3 (três) anos contados
da posse, não poderá o militar ser afastado
da atividade de policiamento ostensivo
nem ser removido, redistribuído ou
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transferido, exceto nos casos de
comprovada
necessidade,
cabendo,
exclusivamente, ao Governador do Estado
o respectivo ato.
c) Disciplina é a rigorosa observância e o
acatamento
integral
das
leis,
regulamentos, normas e disposições que
fundamentam o organismo policial-militar
e coordenam seu funcionamento regular e
harmônico, traduzindo-se pelo perfeito
cumprimento do dever por parte de todos
e de cada um dos componentes desse
organismo.
d) Posto é o grau hierárquico do Oficial,
conferido por ato do Comandante Geral da
Polícia Militar do Piauí.
e) Os Aspirantes a Oficial e os AlunosOficiais PM são denominados Oficiais em
Condições Especiais.

46. A Lei Complementar nº 68, de 22/3/2006,
dispõe sobre a promoção de Praças da Polícia
Militar do Estado do Piauí. Com base nessa
legislação,
selecione
a
alternativa
CORRETA.
a) A ordem hierárquica de colocação dos
praças nas graduações iniciais resulta da
ordem de classificação no Concurso
Público de acesso à carreira.
b) A promoção do Praça pelo critério de
Antiguidade independe da existência de
vaga do respectivo quadro, pois é
assegurada por lei.
c) A promoção por merecimento é aquela
que se baseia no conjunto de qualidades e
atributos que distinguem e realçam o valor
do praça entre seus pares, avaliados no
decurso da carreira, em particular na
graduação que ocupa ao ser cogitado para
a promoção.
d) Há promoção de Praça por ocasião de sua
transferência para a reserva remunerada
ou reforma.
e) A promoção dos Praças da Polícia Militar
do Estado do Piauí é da competência
exclusiva do Comandante Geral da
Corporação.

47. A Lei nº 3.729, de 27/5/1980, regulamenta o
Conselho de Disciplina da Polícia Militar e
Corpo de Bombeiro do Estado do Piauí. Com
fundamento nessa norma, assinale a
alternativa CORRETA.
a) Conselho de Disciplina destina-se
legalmente a apreciar a incapacidade dos
seguintes Policiais Militares: Subtenentes,
Sargentos, Cabos e Soldados da Polícia
Militar (ou Corpo de Bombeiros) do
Estado do Piauí, sem estabilidade
assegurada, para permanecerem na ativa,
bem como Praças reformados ou na
reserva remunerada, de permanecerem na
situação de inatividade em que se
encontram, criando-lhes, ao mesmo
tempo, condições para se defenderam.
b) O Conselho de disciplina poderá
funcionar com a maioria de seus
membros, em local que seu Presidente
julgar melhor indicado, para apuração do
fato.
c) Ao investigado serão assegurados ampla
defesa e contraditório, tendo, após o
interrogatório, prazo de 30 (trinta) de dias
para oferecer razões, por escrito, devendo
o conselho de disciplina fornecer-lhe o
libelo acusatório.
d) Prescrevem-se em seis 06 (seis) anos,
contados da data em que foram praticados,
os casos previstos na Lei nº 3.729/1980.
e) No caso de a decisão do Comandante
Geral ser pela reforma do praça, a reforma
será efetuada no grau hierárquico
imediatamente superior que tal praça tem
na ativa, com proventos integrais,
garantindo-se o direito à isonomia.

NOÇÕES DE DIREITO
48. Entre os órgãos do Poder Judiciário do
Estado do Piauí, encontram-se o Juiz de
Direito do Juízo Militar e os Conselhos de
Justiça Militar. Analise as assertivas abaixo,
conforme a Constituição do Estado do Piauí,
e marque a CORRETA.
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a) São órgãos do Poder Judiciário do Estado
do Piauí: o Tribunal de Justiça, os Juízes
de Direito, o Tribunal do Júri, os Juizados
Especiais, o Juiz de Direito do Juízo
Militar e os Conselhos de Justiça Militar e
Conselho Estadual de Justiça.
b) A Justiça Militar é constituída, em
primeiro grau, na forma da lei, por juízes
de direito de entrância final e pelos
Conselhos de Justiça, presididos por Juiz
de Direito e, em segundo grau, pelo
próprio Tribunal de Justiça.
c) Compete à Justiça Militar estadual
processar e julgar os policiais militares e
bombeiros militares do Estado, nos crimes
militares definidos em lei, inclusive os da
competência do júri, quando a vítima for
civil.
d) Os atos disciplinares militares são
julgados,
em
primeira
instância,
singularmente, por um Relator do
Tribunal de Justiça do Estado do Piauí e,
em grau de recurso, a competência é do
órgão colegiado.
e) Em cada comarca do Estado do Piauí,
funcionará um Juiz Militar, cuja
competência será assegurar a plenitude da
defesa, o sigilo das votações, a soberania
do Estado e a ordem e julgar os crimes
dolosos contra a vida.

b)

c)

d)

e)

Executivo: União, Estado, Distrito Federal
e Municípios, e do Poder Legislativo.
Considera-se para os efeitos da
supracitada
lei
“tratamento
da
informação”: dados, processados ou não,
que podem ser utilizados para produção e
transmissão de conhecimento, contidos
em qualquer meio, suporte ou formato;
Os órgãos e entidades públicas não têm,
como dever, promover local de fácil
acesso, no âmbito de suas competências, à
divulgação de informações de interesse
coletivo ou geral por eles produzidas ou
custodiadas, salvo se houver requerimento
da parte interessada.
Nem toda informação poderá ser
divulgada; assim cabe ao poder público,
observadas as normas e procedimentos
específicos aplicáveis, assegurar a
proteção da informação sigilosa e da
informação pessoal, observada a sua
disponibilidade, autenticidade, integridade
e eventual restrição de acesso.
O serviço de busca e fornecimento da
informação é disponibilizado mediante
taxa, salvo ao cidadão que comprovar
situação econômica que não lhe permita
fazê-lo sem prejuízo do sustento próprio
ou da sua família, declarando mediante
autoridade policial ou seu substituto.

49. O direito de acesso à informação é garantido

50. Marcos, policial militar, trafegava na BR343,

pelo art. 5º, XXXIII da Constituição Federal.
Neste sentido, a Lei 12.527/2011,
denominada, Lei de Acesso à Informação,
dispõe sobre procedimentos a serem
observados pela União, Estados, Distrito
Federal e Municípios, que devem ser
executados em conformidade com os
princípios básicos da administração pública.
Tendo por base a referida lei, selecione a
afirmação CORRETA.

no sentido Teresina a Luís Correia, quando
viu um senhor cair de uma bicicleta, no meio
da autoestrada. Ao chegar mais próximo,
percebeu que o referido senhor havia
fraturado uma perna e era um antigo desafeto
de seu pai. Marcos estacionou o seu veículo
ao lado do acidentado e passou a filmá-lo, até
que um ônibus não conseguiu se desviar do
corpo em agonia, atropelando-o, tendo como
resultado sua morte. Após o ocorrido,
Marcos encaminhou o vídeo da morte do
senhor ciclista ao pai, anunciando, via
whatsapp, que acabara de presenciar a morte

a) Subordinam-se às disposições da Lei
12.527/2011 apenas os órgãos integrantes
da administração direta dos Poderes
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de seu inimigo. Em relação ao fato, é correto
dizer que
a) Marcos encontrava-se em seu dia de folga
e estava a caminho do litoral piauiense,
portanto não teria, por lei, obrigação de
proteção, cuidado ou vigilância, ademais
não foi ele quem deu causa à situação.
b) Marcos, na verdade, cometeu crime de
abandono de incapaz, pois deveria ter o
cuidado, a guarda e vigilância, já que era a
única autoridade no local.
c) Marcos responderá por omissão de
socorro, uma vez que deixou de prestar
assistência, quando possível fazê-lo sem
risco pessoal à pessoa ferida, em grave e
iminente perigo.
d) o fato de Marcos não ter divulgado o
vídeo do atropelamento do desafeto de seu
pai, configura-se arrependimento eficaz.
e) Marcos será isento de pena a partir do
momento que se descobre que houve
engano em relação à identidade da pessoa
atropelada, que não era o desafeto de seu
pai; houve erro quanto à pessoa.

a) Deixar injustificadamente de comunicar
prisão em flagrante à autoridade judiciária
no prazo legal.
b) Deixar de identificar-se ou identificar-se
falsamente ao preso por ocasião de sua
captura ou quando deva fazê-lo durante
sua detenção ou prisão.
c) Submeter o preso a interrogatório policial
durante o período de repouso noturno,
quando ele houver sido capturado em
flagrante delito.
d) Impedir ou retardar, injustificadamente, o
envio de pleito de preso à autoridade
judiciária competente para a apreciação da
legalidade de sua prisão ou das
circunstâncias de sua custódia.
e) Impedir, sem justa causa, a entrevista,
pessoal e reservada, do preso com seu
advogado.

53. O Congresso Nacional aprovou a Lei
13.964/2019, denominada Pacote Anticrime,
que alterou tanto a legislação penal, quanto a
legislação processual penal. Considerando as
alterações trazidas pela referida lei, marque a
alternativa CORRETA.

51. A República Federativa do Brasil tem
finalidades que devem ser perseguidas. Entre
as alternativas abaixo, aquela que traz um
dos objetivos fundamentais da República
Federativa
do
Brasil,
conforme
a
Constituição Federal de 1988, é
a)
b)
c)
d)
e)

erradicar a pobreza.
os valores sociais do trabalho.
a dignidade da pessoa humana.
a soberania.
a cidadania.

52. Assinale a alternativa cujas informações
apresentadas NÃO configurem crime de
abuso de autoridade, de acordo com a Lei
13.869/2019.

a) O preso em flagrante ou por força de
mandado de prisão provisória será
encaminhado à presença do juiz de
garantias no prazo de 48 (quarenta e oito)
horas, momento em que se realizará
audiência com a presença do Ministério
Público e da Defensoria Pública ou de
advogado constituído, vedado o emprego
de videoconferência.
b) O Ministério Público é responsável pelo
controle da legalidade da investigação
criminal e pela salvaguarda dos direitos
individuais cuja franquia tenha sido
reservada à autorização prévia do Poder
Judiciário, competindo-lhe especialmente
receber o auto da prisão em flagrante para
o controle da legalidade da prisão.
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c) O juiz das garantias não poderá prorrogar
a prisão provisória ou outra medida
cautelar, bem como substituí-las ou
revogá-las, contudo deverá assegurar o
exercício do contraditório em audiência
pública e oral, na forma do disposto neste
Código ou em legislação especial
pertinente, bem como decidir sobre o
requerimento antecipado de provas.
d) Caso o investigado esteja preso, o juiz das
garantias deverá, após requerimento do
Ministério Público, prorrogar, uma única
vez, a duração do inquérito por até 30
(trinta) dias; após essa prorrogação, se
ainda assim a investigação não for
concluída, a prisão será imediatamente
relaxada.
e) O condenado por crime doloso praticado
com violência grave contra a pessoa, bem
como por crime contra a vida, contra a
liberdade sexual ou por crime sexual
contra vulnerável, será submetido,
obrigatoriamente, à identificação do perfil
genético, mediante extração de DNA
(ácido desoxirribonucleico), por técnica
adequada e indolor, por ocasião do
ingresso no estabelecimento prisional.

54. Em relação a Lei nº 13.869/2019, que dispõe
sobre os crimes de abuso de autoridade,
marque a alternativa CORRETA.
a) Não comete crime de abuso de autoridade
o agente público que, no exercício de suas
funções, abusa do poder que lhe tenha
sido atribuído, como finalidade de
beneficiar terceiro.
b) Comete crimes de abuso de autoridade
agente público, servidor ou não, que, no
exercício de suas funções ou a pretexto de
exercê-las, abuse do poder que lhe tenha
sido atribuído.
c) Os crimes previstos na lei supracitada são
de ação publica condicionada à
representação, devendo ser ajuizada pelo

Ministério Público após a representação
da vítima.
d) Entre os efeitos da condenação do crime
por abuso de autoridade, encontra-se a
obrigação de indenização do ofendido e,
no caso de reincidência, a inabilitação,
temporária, para o exercício de cargo, sem
perigo, de perda do cargo.
e) Para o crime de abuso de autoridade, as
responsabilidades civil e administrativa
dependem da responsabilidade criminal.

55. A forma de Estado adotado pelo Brasil é a
federativa, que reconhece a autonomia de
cada entidade integrante. Quanto à
organização
político-administrativa
do
Estado, assinale a alternativa CORRETA.
a) A União, estados e municípios poderão
recusar fé nos documentos públicos.
b) A criação de um município será ato da
Câmara Legislativa, após plebiscito dos
vereadores.
c) É vedado ao município subvencionar
cultos religiosos, ressalvada, na forma da
lei, a colaboração de interesse público.
d) Os territórios integram os Estados, e sua
criação, transformação em município ou
reintegração ao Estado de origem serão
reguladas em lei complementar.
e) É vedada, segundo a Constituição de
1988, a incorporação de um Estado por
outro.

56. Para garantir a estabilização e a defesa da
Constituição, a Carta Magna de 1988 traz, no
seu Título V, Da Defesa do Estado e Das
Instituições Democráticas, um capítulo sobre
Estado de Defesa e Estado de Sítio, para que
sejam observados em um momento de
legalidade extraordinária. Em relação Estado
de Defesa e ao Estado de Sítio, marque a
alternativa CORRETA.
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a) Na vigência do Estado de Defesa, a prisão
ou detenção de qualquer pessoa não
poderá ser superior a dez dias, salvo
quando autorizada pelo Poder Judiciário.
b) É
perfeitamente
possível
a
incomunicabilidade do preso, na vigência
do Estado de Defesa, salvo se autorizada a
comunicação por quem de direito.
c) O Presidente da República deverá, após
ouvido o Senado Federal, solicitar ao
Congresso Nacional autorização para
decretar o Estado de Defesa ou Estado de
Sítio.
d) O Presidente da República poderá solicitar
a autorização para decretar o Estado de
Defesa em razão de grave comoção
nacional, desde que não haja calamidade.
e) O decreto que instituir o Estado de Defesa
determinará o tempo de sua duração, não
superior a 100 dias, improrrogáveis, e
especificará as áreas a serem abrangidas.

57. O caput do art. 5º da Constituição Federal de
1988 reza: “Todos são iguais perante a lei,
sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros
residentes
no
País
a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade,
à igualdade, à segurança e à propriedade”.
Assim, marque a alternativa que contempla,
corretamente, os direitos fundamentais
assegurados pela Constituição:
a) O homem ainda continua sendo o “chefe”
da sociedade conjugal, entretanto a mulher
tem o direito de administrar o seu próprio
patrimônio.
b) Sem nenhuma exceção, ninguém será
privado de direitos por motivo de crença
religiosa ou de convicção filosófica ou
política.
c) A liberdade de associação para fins lícitos
ocorre mediante autorização do poder
público, vedada a de caráter paramilitar.

d) É livre o exercício de qualquer trabalho,
ofício ou profissão, atendidas as
qualificações profissionais que a lei
estabelecer.
e) A criação de associações e, na forma da
lei, a de cooperativas dependem de
autorização do poder público.

58. Em relação aos Militares do Estado do Piauí,
conforme a Constituição Estadual, marque a
alternativa CORRETA.
a) São militares do Estado do Piauí os
membros da Policia Civil, Policia Militar
e Agentes de Trânsito.
b) As patentes dos oficiais da Polícia Militar
do Estado do Piauí são conferidas pelo
Presidente da República.
c) É perfeitamente compatível com o cargo
de militar do Estado, em efetivo serviço, a
filiação a partido político.
d) O militar estadual em atividade que
aceitar cargo ou emprego público civil
permanente perderá o posto e a patente e
será considerado indigno.
e) São militares do Estado do Piauí os
membros da Polícia Militar e do Corpo de
Bombeiros Militar.

59. Tendo como amparo o Código Penal
Brasileiro, marque a alternativa CORRETA.
a) Não há crime quando o agente pratica o
fato em estado de necessidade, legítima
defesa, em estrito cumprimento de dever
legal, exercício de seu labor profissional
ou quando é incapaz.
b) O agente que praticar o fato em estado de
necessidade, em legítima defesa, em
estrito cumprimento do dever legal ou no
exercício regular de direito, responderá
pelo excesso doloso ou culposo.
c) Considera-se estado de necessidade quem
pratica o fato para salvaguardar seu
patrimônio ou sua vida, de perigo
iminente e atual, mesmo tendo provocado
voluntariamente tal situação.
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d) A legítima defesa é um dos casos de
imputabilidade penal, que ocorre quando
alguém repele, de forma moderada ou
violenta, injusta agressão, atual ou
iminente, a direito seu ou de outrem.
e) Não se considera legítima defesa o fato de
o agente de segurança pública repelir
agressão ou risco de agressão à vítima
mantida refém durante a prática de
crimes.

d) Caso o furto de uso fosse tipificado no
ordenamento jurídico brasileiro, o local do
crime seria o lugar em que ocorrera a ação
ou omissão, no todo ou em parte, bem
como onde se produziu ou deveria
produzir-se o resultado.
e) Caso Ananias ainda seja menor, o suposto
crime que realizara poderá ser imputado a
seu pai, Josafá, que possui nacionalidade
brasileira, e é domiciliado no Brasil.

60. Ananias,

de nacionalidade Argentina,
morando próximo ao Bairro Marquês, na
cidade de Teresina-PI, pegou o carro de um
vizinho, sem o conhecimento deste, com a
intenção de dar uma volta na cidade e depois
devolvê-lo. O vizinho nada pôde fazer, pois
soube que não se configura crime a conduta
do agente que subtrai um bem e que devolve
logo em seguida, de forma voluntária. É o
que têm entendido a doutrina e a
jurisprudência. Neste sentido, marque a
alternativa CORRETA, quanto à aplicação
da lei penal e ao crime.
a) Mesmo que não haja lei anterior que
defina o crime de furto de uso, é possível
que seja tipificado posteriormente, e
Ananias, após a tipificação, passe a
responder pelo crime de furto de uso que
cometera.
b) É possível que se aplique a lei estrangeira
a Ananias, desde que o crime seja
tipificado na Argentina, embora o Brasil
não tenha tratados, nem convenções
internacionais a esse respeito.
c) Caso seja considerado na Argentina crime
o “furto de uso”, o governo brasileiro
deverá comunicar àquele, segundo o
Código Penal Brasileiro, pois para efeitos
penais considerar-se-ia a Argentina
extensão do território nacional.
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PROVA ESCRITA DISSERTATIVA
TEXTO I
Para quem é a favor da redução da maioridade penal
Adolescentes de 16 e 17 anos já têm discernimento o suficiente para responder por seus atos.
Esse argumento pode aparecer de formas diferentes. Algumas apontam, por exemplo, que jovens de
16 anos já podem votar, então por que não poderiam responder criminalmente, como qualquer adulto? No
geral, o argumento se pauta na crença de que adolescentes já possuem a mesma responsabilidade pelos
seus próprios atos que os adultos.
A maior parte da população é a favor
O Datafolha divulgou uma pesquisa em que 87% dos entrevistados afirmaram ser a favor da redução
da maioridade penal. Apesar de que a visão da maioria não é necessariamente a visão correta, é sempre
importante considerar a opinião popular em temas que afetam o cotidiano.
(https://www.politize.com.br/reducao-da-maioridade-penal-argumentos/acesso em 29.3.2021 - ADAPTADO)

TEXTO II
Para quem é contra a redução da maioridade penal
É mais eficiente educar do que punir.
Educação de qualidade é uma ferramenta muito mais eficiente para resolver o problema da
criminalidade entre os jovens do que o investimento em mais prisões para esses mesmos jovens. O
problema de criminalidade entre menores só irá ser resolvido de forma efetiva quando o problema da
educação for superado.
O sistema prisional brasileiro não contribui para a reinserção dos jovens na sociedade
O índice de reincidência nas prisões brasileiras é relativamente alto. Não há estrutura para recuperar
os presidiários. Por isso, é provável que os jovens saiam de lá mais perigosos do que quando entraram
(teste seus conhecimentos neste quiz sobre o sistema prisional brasileiro).
(https://www.politize.com.br/reducao-da-maioridade-penal-argumentos/acesso
em
29.3.2021
ADAPTADO)
Redija, em norma-padrão da língua portuguesa, um texto dissertativo-argumentativo em
prosa, com o mínimo de 20 (vinte) linhas e o máximo de 30 (trinta) linhas, expressando seu
posicionamento sobre a questão da redução da maioridade penal.
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