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ATENÇÃO
O Caderno de Questões possui 40 (quarenta) questões objetivas numeradas sequencialmente, e 01 (uma) redação, de acordo com o exposto no quadro a seguir:
QUANTIDADE DE
QUESTÕES

MATÉRIA

01 a 10

Língua Portuguesa

11 a 17

Matemática

18 a 23

História

24 a 29

Geograia

30 a 34

Informática

35 a 37

Estatuto da Criança e do Adolescente

38 a 40

Atualidades

01

Subjetiva (Redação)

Será entregue, pelo iscal, a Folha de Respostas personalizada e a Versão Deinitiva da Folha de Redação, na qual deverão ser preenchidas as respostas das
questões da prova objetiva e transcrita a redação, respectivamente.

INSTRUÇÕES
1.

Este Caderno de Questões não deve ser folheado antes da autorização do
iscal.
2. Na Folha de Respostas, realize a conferência de seu nome completo, do
número de seu documento e do número de sua inscrição. As divergências
devem ser comunicadas ao iscal para as devidas providências.
3. Após ser autorizado pelo iscal, veriique se o Caderno de Questões
está completo, sem falhas de impressão e se a numeração está correta.
Não esqueça de conferir se sua prova corresponde ao cargo para o qual
você se inscreveu. Caso note alguma divergência, comunique ao iscal,
imediatamente.
4. O único documento válido para a correção das provas é a Folha de
Respostas, assim como a Versão Deinitiva da Folha de Redação, por isso
tenha a máxima atenção no preenchimento da Folha de Respostas e na
Transcrição da Redação para a Versão Deinitiva.
5. Deverá ser utilizada caneta esferográica transparente, com tinta de cor azul
ou preta na marcação da Folha de Respostas e para a transcrição da Versão
Deinitiva da Redação.
6. Leia atentamente cada questão da prova e assinale, na Folha de Respostas,
a opção que a responda corretamente. Exemplo correto da marcação da
Folha de Respostas:
7. O limite dos campos de marcação da Folha de Respostas deverá ser
respeitado, não podendo esta ser dobrada, amassada ou rasurada.
8. O candidato deverá marcar na Folha de Respostas o número que
corresponde a sua prova.
9. Será atribuída nota 0 (zero), na correção da Folha de Respostas, às questões
não assinaladas, que apresentarem mais de uma alternativa assinalada,
emenda ou rasura, ainda que legível.
10. A prova deverá ser realizada no prazo de 5h (cinco horas), incluindo a
marcação da Folha de Respostas e a transcrição da Versão Deinitiva da
Redação. É importante controlar seu tempo. O candidato poderá anotar o
gabarito no verso da capa da prova e levar consigo.

11. Você somente poderá deixar deinitivamente a sala de prova após 60
(sessenta) minutos de seu início. O candidato não poderá, em hipótese
alguma, levar consigo o Caderno de Questões, sendo necessário,
obrigatoriamente, devolver ao iscal a Folha de Respostas e a Versão
Deinitiva da Folha de Redação devidamente assinadas. As provas estarão
disponibilizadas no site da FAFIPA (www.faipa.org.br), a partir da divulgação
do Gabarito Preliminar.
12. A retirada da sala de prova dos 03 (três) últimos candidatos só ocorrerá
conjuntamente e após a conferência de todos os documentos da sala, além
da assinatura do termo de fechamento.
13. Durante a prova, não será permitida qualquer espécie de consulta ou
comunicação entre os candidatos, nem a utilização de máquinas calculadoras
e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer
outro material de consulta, inclusive códigos e/ou legislação.
14. Será eliminado do concurso público o candidato que, durante a realização
das provas, for surpreendido utilizando aparelhos eletrônicos, tais como bip,
telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor,
gravador, máquina de calcular, máquina fotográica, controle de alarme
de carro etc., bem como relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou
quaisquer acessório de chapelaria tais como chapéu, boné, gorro etc., nem a
utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou anotações, calculadoras,
relógios, agendas eletrônicas, pagers, telefones celulares, BIP, Walkman,
gravador ou qualquer outro equipamento eletrônico. A utilização desses
objetos causará eliminação imediata do candidato.
15. Incorrerá, também, na eliminação do candidato, caso qualquer equipamento
eletrônico venha a emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no
envelope de guarda de pertences, durante a realização das provas.
16. Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata denúncia
à autoridade competente, que tomará as medidas cabíveis, inclusive com
prisão em lagrante dos envolvidos.
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LÍNGUA PORTUGUESA

(C)

As questões de 01 a 05 referem-se ao texto 1.
(D)

TEXTO 1
1.§ As atividades de policiamento recobrem o vasto
mundo da vida nas cidades e, por conseguinte, toda sorte
de acidentes, interações ou conlitos experimentados
pelos indivíduos no espaço público. Exatamente por
isso, as organizações policiais estão constrangidas a
acompanhar em um recorte mais sensível, carregado
de tensões e atritos
as reinscrições e os desaios
propostos pela multiplicidade de atores que constroem
o cenário político-urbano. O reconhecimento político
das dinâmicas urbanas informais antes consideradas
ilegítimas e ilegais e o conseqüente processo de
incorporação da alteridade (inclusão de novos cenários
e de novos atores no mercado da cidadania) a que
está sujeita a produção mesma de ordem pública, se
fazem sentir nas organizações policiais que necessitam
constantemente se adequar aos caprichos e às críticas
de suas mais diferenciadas clientelas. Tudo isso se
resume em uma banal constatação: se a polícia é um
meio de força extensivo e territorializado, ou melhor,
enraizado localmente nas comunidades, o desenho de
seus serviços encontra-se diretamente vinculado às
mudanças sociopolíticas do ambiente em que ela atua.
2.§ De certa maneira, os meios de força policiais
se inserem em uma espécie de interseção dos
condicionamentos de dois níveis: de um lado, a
coniguração formal-legal da autoridade do Estado e, de
outro, o conjunto diversiicado de demandas concretas
e inadiáveis provenientes do convívio em sociedade.
Estes limites transformam-se em objetos de constante
negociação, na prática policial. É, por excelência, nos
encontros ordinários entre policiais e cidadãos, em
alguma esquina ou rua de nossa cidade, que os princípios
da legalidade e da legitimidade, que conformam o abstrato
“estado de direito”, são negociados, reinterpretados,
experimentados e mesmo constituídos. É, pois, nas
interações dos “agentes da lei” com a população que a
arquitetura formal dos direitos e deveres constitucionais
é concretamente vivenciada, tornando-se, mais do que
uma realidade “de direito”, uma realidade “de fato”,
um recurso estratégico disponível e mobilizável pelos
atores sociais. As polícias têm o seu campo de atuação
exatamente neste intervalo cujo espaço é o da construção
mesma da cidadania lugar de teste (ou da prova de
fogo) das categorias formais que emolduram os valores
políticos e éticos de uma sociedade.

(E)

ambiente em que atuam.
criticar o Estado, principal responsável pelos
problemas enfrentados pelas organizações policiais
em todo o Brasil.
alertar para os constantes confrontos entre
as organizações policiais e os atores sociais
representados pelas comunidades.
deinir didaticamente o que vem a ser a prova de fogo
pela qual passam as organizações policiais diante das
pressões.

02

(A)

(B)

(C)
(D)

(E)

Assinale a alternativa cuja expressão em destaque
NÃO está analisada corretamente.
“fazem sentir nas organizações policiais que
necessitam constantemente se adequar” (1.§)
(frequência)
“a arquitetura formal dos direitos e deveres
constitucionais é concretamente vivenciada” (2.§)
(modo)
“a polícia é um meio de força extensivo e territorializado,
ou melhor, enraizado localmente” (1.§) (local)
“polícias têm o seu campo de atuação exatamente
neste intervalo cujo espaço é o da construção” (2.§)
(modo)
“o desenho de seus serviços encontra-se diretamente
vinculado às mudanças sociopolíticas” (1.§) (modo)

03

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

A expressão que NÃO foi empregada para retomar
algo anteriormente explícito no texto é
constatação (1.§).
polícia (1.§).
agentes da lei (2.§).
ela (1.§).
Tudo isso (1.§).

04

(A)
(B)

(C)

(D)

(MUNIZ, Jacqueline de Oliveira. Ser policial é, sobretudo, uma razão
de ser: cultura e cotidiano da Polícia Militar do Estado do Rio de
Janeiro. Tese de Doutorado. Instituto Universitário de Pesquisas. Rio
de Janeiro: UFRJ, 1999.37-38.) (adaptado)

(E)

Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao que
se airma a respeito dos elementos linguísticos e
de suas funções textual-discursivas.
As expressões “se fazem sentir” (1.§) e “se resume”
(1.§) evidenciam um distanciamento do autor.
A expressão “o cenário político-urbano” (1.§)
retoma anaforicamente “o vasto mundo da vida nas
cidades”(1.§).
A expressão “neste intervalo” (2.§) refere-se a “nas
interações dos “agentes da lei” com a população”
(2.§).
A expressão “por isso” (1.§) estabelece relação lógicodiscursiva de causa em relação ao que foi dito.
A expressão “pois” (2.§) estabelece relação lógicodiscursiva de conclusão em relação ao que foi dito.

01
(A)

(B)

O objetivo central do fragmento de texto é
denunciar de forma sutil as pressões sofridas pelas
organizações policiais advindas das classes mais
altas da sociedade.
destacar que as organizações policiais têm de se
adequar às mudanças constantes sofridas pelo

Cargo: Polícia Militar
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progressivamente pela expansão do livre mercado, uma
vez que o Estado neoliberal não garante mais a proteção
infalível contra a ameaça da pobreza, baseada na
relação trabalho-salário. No Brasil, apesar de ainda não
termos resolvidos os problemas sociais mais básicos, é
muito marcante o dilema da manutenção de um grande
contingente de desempregados de longa duração que
vão sendo expulsos do mercado produtivo, juntamente
a milhares de jovens que não conseguem ter acesso ao
“primeiro emprego”.
5.§ Aliado a esse processo de exclusão do
mercado de trabalho, a favela se torna um espaço de
materialização da exclusão social, um instrumento para
o aprisionamento dos pobres, um local temido. Uma vez
que o fenômeno das favelas aponta para a estigmatização
dos territórios de concentração da pobreza, sobretudo em
razão da difusão da “cultura do medo”. A consolidação
de espaços de segregação, em virtude do processo de
fragmentação das cidades vão constituir a formação dos
enclaves fortiicados.
6.§ Nesse sentido, não é tão-somente uma separação
espacial entre áreas pobres e ricas mas, principalmente,
uma separação social que adentra o espaço público
das ruas, donde ica difícil manter os princípios básicos
de livre circulação e abertura dos espaços públicos
que serviam de fundamento para a estruturação das
cidades modernas. Os enclaves privados e fortiicados,
como os shopping centers e os condomínios fechados
desenvolvem uma relação de negação e ruptura com
o resto da cidade, aspecto que intensiica ainda mais
a qualiicar as interações públicas por meio de índices
como suspeição, perigo e restrição. Ao estabelecerem
uma simbologia de status, os enclaves criam meios
para a airmação de todos os tipos de barreiras físicas e
artifícios de distanciamento, sendo portanto, uma explícita
airmação da diferenciação social. A consolidação
dos enclaves demonstra, na contemporaneidade, a
necessidade crescente de cercar, murar, fechar e garantir
por uma segurança soisticada e estruturada a vida
privada. Utilizando-se de uma justiicativa que contempla
o medo do crime e da violência, as pessoas transformam
sua maneira de viver bem como a dinâmica pública das
cidades.

05

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao que
se airma a respeito dos elementos linguísticos e
de suas funções textual-discursivas.
A expressão “ou melhor” (1.§) funciona como elemento
reparador do conteúdo veiculado e introduz uma
retiicação.
As expressões “de um lado” (2.§) e “de outro” (2.§) são
elementos de articulação espacial que organizam os
argumentos no texto.
A expressão “Estes limites” (2.§) refere-se à expressão
“uma espécie de interseção dos condicionamentos de
dois níveis” (2.§).
A estrutura “É [...] que”, em “É, pois, nas interações
dos “agentes da lei” com a população que...” (2.§),
confere ênfase ao conteúdo veiculado.
A expressão “mesmo” (2.§) funciona como pronome
demonstrativo, cuja função é a de enfatizar o adjetivo
“constituídos” (2.§).

As questões de 06 a 10 referem-se ao texto 2.
TEXTO 2
1.§ O movimento de urbanização do Brasil no
século XX marcou o crescimento das cidades, tanto em
número quanto em área e população. Com a expansão
do capitalismo a cidade assumiu uma importância
muito grande. A cidade tornou-se o centro das decisões
políticas e econômicas, exercendo a função de centro
polarizador das atividades socioeconômicas espaciais.
Por outro lado, ela passou a ser a expressão visível
das contradições sociais. Como produto das relações
humanas, a cidade mostra as marcas das diferenças
de classes sociais, da segregação do espaço urbano,
da exclusão social, da especulação imobiliária, da
deteriorização ambiental e da violência.
2.§ Atualmente, as cidades têm assumido um papel
fundamental no campo de intervenção social das
políticas públicas. Pois, a partir da Constituição de
1988 temos um processo de descentralização bastante
avançado nos casos das políticas de saúde e educação,
e mais recentemente, para as políticas de habitação,
saneamento e transferência de renda.
3.§ O fenômeno da urbanização provocou o
agravamento do histórico quadro de exclusão social
no Brasil, tornando mais evidente a marginalização e a
violência urbana que atualmente tem provocado alições
nos moradores e governos das cidades. Quando temos
o aumento da violência somado ao empobrecimento da
população, a vida nas cidades se torna problemática.
Na medida em que o medo e a insegurança adentram
o cotidiano das pessoas a qualidade de vida declina. O
quadro agrava-se ainda, principalmente com a aparição
de novas formas de pobreza.
4.§ A estruturação da “nova pobreza” ocorre
no contexto de hipermobilidade do capital, de
heterogeneidade e instabilidade do trabalho assalariado,
e de polarização social. Tendo como característica
fundamental o desenvolvimento de uma marginalidade
avançada, os novos pobres não poderão ser absorvidos

Cargo: Polícia Militar

(BORGES, Débora Cristiane de Almeida. A pobreza como foco da
desordem e da violência. Revista LEVS, São Paulo, n.4, Nov. 2009.)
(Adaptado)

06
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

O conteúdo do texto nos leva a concluir que
as novas formas de pobreza são a principal causa da
criminalidade no Brasil.
a piora no cenário de exclusão social culminou com o
fenômeno da urbanização.
o problema principal do Brasil não é a pobreza, e sim
a criminalização dos pobres.
as pessoas transformam sua vida por culpa do crime e
da violência dos novos pobres.
a urbanização foi o gatilho para o fenômeno da
exclusão social no Brasil.
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07

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

MATEMÁTICA
Assinale a alternativa cuja preposição teve seu
sentido analisado corretamente.
“um espaço de materialização da exclusão social”
(5.§) (lugar)
“serviam de fundamento para a estruturação” (6.§)
(inalidade)
“Com a expansão do capitalismo” (1.§) (meio)
“um instrumento para o aprisionamento dos pobres”
(5.§) (instrumento)
“a proteção infalível contra a ameaça da pobreza”
(4.§) (contiguidade)

11
A sequência de palavras abaixo relacionadas
segue uma lógica que é, para Inês, diferente da
lógica adotada por Luis.
POLÍCIA
AÇOITE
APRENDI
JALECO

08

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

A expressão “em virtude do processo de
fragmentação das cidades” (5.§) estabelece a
mesma relação lógico-discursiva da expressão
“Tendo
como
característica
fundamental
o
desenvolvimento” (4.§).
“não é tão-somente uma separação espacial entre
áreas pobres e ricas” (6.§).
“com a aparição de novas formas de pobreza” (3.§).
“Ao estabelecerem uma simbologia de status” (6.§).
“por uma segurança soisticada e estruturada a vida
privada” (6.§).

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
12

09

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Assinale a expressão que NÃO foi analisada
corretamente do ponto de vista lógico-discursivo.
“apesar de” (4.§)
concessão
“portanto” (6.§)
conclusão
“quando” (3.§)
tempo
“uma vez que” (4.§)
causa
“tanto...quanto” (1.§)
proporção

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

10

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Em uma progressão aritmética (P.A.) crescente de
dezesseis termos positivos, x é o primeiro termo,
y é o quarto termo e z é o último termo. Sabe-se
que x, y e z formam, nessa ordem, uma progressão
geométrica cuja soma é 42 e x.z = 64. Nessas
condições, é correto airmar que o décimo termo
da P.A. é
um múltiplo de 8.
um quadrado perfeito.
igual à diferença entre dois termos da P.A.
igual à média aritmética dos extremos da P.A.
maior do que a soma dos quatro primeiros termos da
P.A.

13

Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao que
se airma a seguir.
Em “distanciamento, sendo portanto”, (6.§), deve ser
inserida uma vírgula após a forma verbal “sendo”.
Em “pobres e ricas mas, principalmente” (6.§), deve
ser inserida uma vírgula após a expressão “ricas”.
Em “agrava-se ainda, principalmente (3.§), deve ser
inserida uma vírgula após a forma verbal “agrava-se”.
A expressão “Na medida em que” (3.§) está empregada
equivocadamente e deve ser grafada “à medida que”.
Em “do trabalho assalariado, e de polarização.” (4.§),
a vírgula não pode ser retirada sem prejuízo sintático.

Cargo: Polícia Militar

Uma quinta palavra que daria continuidade lógica
a esta sequência, de modo a atender à lógica
adotada por Inês e, também, à lógica adotada por
Luis, é
BRUCUTU.
CAMADA.
FALANGE.
URUBU.
BOMBEIRO.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Em um determinado inal de semana, dentre 100
policiais de um batalhão, apenas 16 estarão de
folga e não serão escalados nem para o sábado,
nem para o domingo. Sabe-se que 16 policiais
serão escalados para o domingo, mas não para o
sábado, e 75% dos policiais que serão escalados
para o sábado também serão escalados para o
domingo. Nessas condições, o total de policiais
que atuarão no sábado, mas não atuarão no
domingo é
20.
19.
18.
17.
16.

5
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14

17
Considere as sentenças a seguir:
S1: Bombeiros prendem traicantes.
S2: Policiais Militares controlam incêndio.
Admitindo que S1 e S2 são verdadeiras, considere
as proposições a seguir:

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I.

“S1 implica S2”.

II.

“S2 implica S1”.

III.

“S1 ou ~ S2”.

IV.

“S2 ou ~ S1”.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Quatro equipes de soldados, E1, E2, E3 e E4,
serão escaladas para um evento. Sabe-se que
a quantidade de soldados das equipes E1 e E2
totaliza 29, E2 e E3 totaliza 25, E3 e E4 totaliza
28, E1 e E4 totaliza 32, e E1 e E3 totaliza 26.
Nessas condições, a quantidade total de soldados
escalados para o evento é
54.
55.
56.
57.
58.

RASCUNHO

Nessas condições, é correto airmar que
apenas I é verdadeira.
apenas II é verdadeira.
apenas I e II são verdadeiras.
apenas III e IV são verdadeiras.
I, II, III e IV são verdadeiras.

15

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
16

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Na hierarquia da Polícia e Corpo de Bombeiros
Militar de certa região, 5% correspondem a oiciais
superiores (coronel, tenente-coronel e major), 10%
a oiciais intermediários (capitão), 20% a oiciais
subalternos (primeiro tenente e segundo tenente),
25% a praças especiais (aspirante) e 40% a praça
(subtenente). Supondo que haja um incremento no
efetivo de 5% a oiciais subalternos, 10% a praças
especiais, 15% a praça, mantendo-se a quantidade
nas demais categorias, o aumento percentual do
efetivo será de
9,5%.
10%.
15,5%.
20%.
30%.
Aguiar, Brito e Dutra exercem proissões distintas
e cada um com exatamente uma proissão dentre
bombeiro, policial e administrador. Para que se
possa descobrir a proissão de cada um deles,
foram feitas as seguintes airmações, sendo
apenas uma verdadeira:
I.

Aguiar é policial.

II.

Brito não é bombeiro.

III.

Dutra não é policial.

Nessas condições, Aguiar, Brito e Dutra exercem,
respectivamente, as seguintes proissões:
policial, bombeiro e administrador.
bombeiro, administrador e policial.
bombeiro, policial e administrador.
administrador, policial e bombeiro.
administrador, bombeiro e policial.

Cargo: Polícia Militar
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RASCUNHO

HISTÓRIA
18

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

No estado do Paraná, as disputas por limites
territoriais e os conlitos pela posse de terra
acarretaram alguns episódios sangrentos que
exigiram a atuação da Polícia Militar do Paraná.
Sobre o tema, assinale a alternativa INCORRETA.
A Conlagração do Sudoeste foi a luta de colonos
contra companhias de terras que queriam cobrar pela
terra que os colonos haviam recebido em doação.
A Rebelião em Porecatu, também denominada Revolta
do Quebra Quilo, foi um conlito que ocorreu no vale
do rio Paranapanema.
O conhecido Cerco da Lapa ocorreu na década de
1970, quando militantes comunistas tentaram tomar
posse de terras de propriedade privada.
A Guerra do Contestado foi motivada por uma disputa
entre os estados do Paraná e Santa Catarina pela
posse da região de Palmas.
O Combate do Irani, ocorrido no início do século
XX, é considerado o principal episódio da Guerra do
Contestado.

19

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

Cargo: Polícia Militar

Nas primeiras décadas do século XX algumas
batalhas foram empreendidas em nome da luta
pela democracia dentro do território brasileiro. A
respeito destas batalhas, assinale a alternativa
INCORRETA.
A Revolução de 1924, ocorrida em São Paulo,
também é conhecida como “revolução esquecida” e foi
a tentativa comunista de derrubar o poder e instaurar
um regime socialista sob o comando de Luiz Carlos
Prestes.
A Revolução de 1930 foi aquela que elevou Getúlio
Vargas ao posto de chefe do Governo Provisório,
após longa batalha empreendida contra as oligarquias
agrária e fundiária que dominavam o país.
A Revolução de 1930 icou conhecida como revolução
liberal, pois combateu a política do café com leite que
imperava no país sob o comando dos plantadores de
café e criadores de gado dos estados de Minas Gerais
e de São Paulo.
A Revolução Constitucionalista foi delagrada em 9
de julho de 1932, pelos paulistas, com o intuito de
derrubar o Governo Provisório de Getúlio Vargas e em
prol de uma nova Constituição para o país.
A Constituição de 1934 é resultado da luta empreendida
pelo estado de São Paulo, que se organizou e realizou
a Revolução de 1932, conhecida como Revolução
Constitucionalista, ou seja, em prol da constituição.
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(A)

20

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

O Paraná desempenha uma posição estratégica
em relação ao Mercosul – Mercado Comum do Sul
– criado a partir do Tratado de Assunção, assinado
em 26 de março de 1991. Assinale a alternativa que
aponta os países que izeram parte da primeira
composição deste importante bloco econômico.
Argentina, Brasil, Bolívia e Paraguai.
Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai.
Argentina, Brasil, Paraguai e Venezuela.
Argentina, Brasil , Paraguai, Uruguai, e Venezuela.
Argentina, Brasil, Chile, Paraguai, Uruguai e Venezuela.

(B)

(C)

(D)

(E)

21

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Desde os tempos de D. Pedro I (1798-1834)
pensava-se em uma nova capital para o país,
mas ela só foi construída durante o governo de
Juscelino Kubitschek (1902-1976). A respeito
de Juscelino Kubitschek e sua obra, assinale a
alternativa INCORRETA.
Ademar de Barros e Plínio Salgado eram aliados de
Juscelino nas eleições de 1955.
O governo de Juscelino Kubitschek é conhecido pelo
Plano de Metas – 50 anos em 5.
Juscelino Kubitschek foi presidente do país durante os
anos de 1956 até 1961.
A vitória de Juscelino, nas eleições de 1955, resultou
da união entre PSD e PTB.
O Brasil teve, antes de Brasília, como capitais federais,
as cidades de Salvador e Rio de Janeiro.

GEOGRAFIA
24

(A)

22

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

Rondon, em 1930, interrompeu seu trabalho no sertão
para lutar na Revolução de 1930, ao lado dos militares
varguistas.
Foi um militar e sertanista que realizou diversas
missões na região amazônica ao deslocar-se para
aquele local a im de construir a linha telegráica.
Manteve-se sempre opositor ao Governo Vargas,
empreendeu a campanha denominada “marcha para
o oeste” que, apesar de vitoriosa, onerava o Estado.
Seu trabalho teve real importância para o homem
branco, entretanto defendeu a extinção das populações
indígenas na região amazônica.
Foi um militar e sertanista que realizou diversas
missões na região amazônica ao deslocar-se para
aquele local a im de construir a linha férrea.

Desde 1648, as Forças Armadas do Brasil têm
sido invocadas a lutar em defesa da soberania
brasileira e para suprimir rebeliões civis. A
respeito da organização das Forças Armadas do
Brasil, assinale a alternativa INCORRETA.
É dividida em três ramos: Exército Brasileiro, Marinha
do Brasil e Força Aérea Brasileira e são parte do
Ministério da Defesa.
Segundo a Constituição Federal, a Polícia Militar
do Brasil (Polícia Estadual), ao lado do Corpo de
Bombeiros Militar, compõe uma força auxiliar e de
reseva do Exército.
A Polícia Militar do Brasil (Polícia Estadual) é descrita
como um dos três ramos principais das Forças
Armadas do Brasil.
A Marinha do Brasil é o mais antigo ramo das Forças
Armadas Brasileiras e inclui o Corpo de Fuzileiros
Navais do Brasil e a Aviação Naval Brasileira.
A Força Aérea Brasileira é um dos ramos das Forças
Armadas do Brasil e pertence ao Ministério da Defesa.

(B)

(C)

(D)

(E)

O “Mapa do Crime” on-line é uma ferramenta
de registro de delitos lançada pela campanha
Paz Sem Voz É Medo, do Grupo Paranaense de
Comunicação (GRPCom). O registro pode ser feito
via internet (web), e funciona segundo os princípios
de um Sistema de Informações Geográicas (SIG).
A intenção do “Mapa do Crime” é aproximar cada
vez mais as estatísticas criminais da realidade.
Assinale a alternativa correta sobre o tipo de
produto cartográico descrito.
O “Mapa do Crime”, acima citado, é um tipo de mapa
base, isto é, uma carta geodésica elaborada pelo
Exército Brasileiro, com a inalidade de avaliar as
distâncias entre as centrais de Polícia e os locais de
ocorrências policiais.
Um “Mapa do Crime”, como o descrito, deve
necessariamente conter a rede hidrográica, para
orientação da polícia.
Um “Mapa do Crime”, como o descrito, deve
necessariamente conter a base topográica do
Exército, isto é, a indicação do Norte Geográico, do
Norte Verdadeiro e do norte Geodésico, para ser útil.
Um “Mapa do Crime” serve para registrar, por
exemplo, ocorrências criminais como furtos e roubos,
homicídios, agressões, pontos de tráico de drogas,
sendo, portanto, um tipo de mapa temático.
O “Mapa do Crime”, acima referido, é um cartograma
estático, isto é, uma vez elaborado não pode ser
atualizado, tendo a desvantagem, ainda, de não
indicar o local do crime, mas apenas o número total
das ocorrências.

25

23
A história do Brasil possui alguns nomes de real
destaque devido a importantes atuações em prol
da nação e da humanidade. Candido Mariano
Silva Rondon, ou Marechal Rondon, é uma dessas
iguras. A respeito do Marechal Rondon, assinale a
alternativa correta.

Cargo: Polícia Militar

(A)

Assinale a alternativa correta sobre o crescimento
vegetativo e a teoria da transição demográica (em
países desenvolvidos ou subdesenvolvidos).
A fase inal da transição corresponde a um momento
em que tanto as taxas de natalidade como as de
mortalidade são baixas, resultando em um relativo

8
www.pciconcursos.com.br

Prova 01

(B)

(C)

(D)

(E)

equilíbrio demográico, isto é, em uma condição
na qual a população não cresce e nem decresce
signiicativamente, a cada ano ou período de análise.
Na fase inicial da transição demográica, o país
apresenta elevada taxa de mortalidade, mas baixa
taxa de natalidade.
Na fase intermediária da transição demográica, a
taxa de natalidade tende a diminuir, mas a taxa de
mortalidade aumenta, devido às piores condições de
vida tanto no campo como na cidade.
O crescimento vegetativo expressa a relação entre a
natalidade, a mortalidade e a esperança de vida ao
nascer. Assim, se as condições de vida são boas,
tanto a natalidade como a esperança de vida ao nascer
tendem a apresentar taxas elevadas, resultando em
baixo crescimento vegetativo.
O processo de urbanização, em nível mundial,
provocou um aumento no crescimento vegetativo das
populações. Isso ocorreu porque a vida urbana oferece
mais oportunidade para os jovens, pressionando as
taxas de fecundidade para cima.

(D)
(E)
28

(A)

(B)

(C)

26

(A)

(B)
(C)

(D)

(E)

(D)

Sobre as transformações demográicas que vêm
ocorrendo nas últimas décadas, no Brasil, assinale
a alternativa correta.
A base da pirâmide etária tende a ampliar-se, isto é,
aumentar o número de crianças em função da redução
da mortalidade infantil e do aumento das taxas de
fecundidade.
O ápice da pirâmide tende a estreitar-se, em função
das altas taxas de mortalidade ligadas à criminalidade.
A porcentagem de idosos tende a crescer e a
porcentagem de crianças (de 0 a 9 anos) tende a
diminuir, podendo-se explicar essa tendência pelo
aumento na expectativa de vida, ao mesmo tempo em
que ocorre a queda nas taxas de natalidade.
As taxas de escolaridade aumentam nas regiões Sul
e Sudeste, mas as taxas de analfabetismo continuam
crescentes nas regiões Norte e Nordeste, nas quais o
número médio de anos de estudo é cada vez menor.
A evolução do Índice de Desenvolvimento Humano
Municipal (IDHM), no Brasil, indica que nas regiões
Sudeste e Norte a qualidade de vida tende a se tornar
melhor, ao passo que nas regiões Centro-Oeste,
Nordeste e Sul os índices de qualidade de vida tendem
a se reduzir.

(E)

(B)

(C)

(A)

(B)

(C)

(D)

Com relação à economia paranaense, assinale a
alternativa INCORRETA.
O setor de serviços é, proporcionalmente, o principal
responsável pelo Produto Interno Bruto (PIB) do
Estado, seguindo-se o setor industrial e, por último, o
setor agropecuário.
Outras fontes que também são geradoras de renda, no
Estado, são os setores de transporte, as hidrelétricas,
o turismo, a área mineradora, e a extração da madeira.
Embora tenha menor importância, quando relacionada
com outros ramos de atividade, a agropecuária
paranaense é representativa em termos econômicos,

Cargo: Polícia Militar

Assinale a alternativa INCORRETA sobre o tráico
de drogas e o terrorismo, e as organizações
criminosas.
As organizações criminosas podem se valer da prática
de constituir empresas de fachada que operam no
mercado com a intenção de “lavar” o dinheiro “sujo”,
proveniente do tráico de drogas.
As drogas ilícitas e as redes criminosas relacionadas
fortalecem o Estado de Direito e a segurança da
população, na medida em que aumenta a impunidade
com a qual esse negócio se sustenta.
Os bilhões de dólares gerados pelas drogas ilícitas
alimentam atividades terroristas e estimulam
outros crimes como o tráico de seres humanos e o
contrabando de armas e pessoas.
Colômbia e Afeganistão são países profundamente
envolvidos com o tráico de drogas, sendo o primeiro
associado à cocaína e o segundo associado a
opiáceos diversos.
A África é o único continente que está à margem do
tráico de drogas, de armas e de pessoas.

29

27

(A)

atingindo participação superior à registrada pelo setor
primário, em nível nacional.
As maiores vendas externas são de soja, material de
transportes e carne.
A indústria automobilística tem destaque nos
municípios de Curitiba, Londrina e Foz do Iguaçu.

(E)

Sobre o conservacionismo no Brasil e/ou a
preservação da lora e da fauna, assinale a
alternativa correta.
As unidades de conservação brasileiras são voltadas
à preservação de ambientes naturais; porém, a
legislação nacional não contempla a proteção de
ambientes do patrimônio histórico ou cultural, tais
como sítios arqueológicos.
O Refúgio de Vida Silvestre é uma área que serve
de centro de triagem e de recuperação de animais
capturados pelo tráico de animais exóticos e nativos.
A Reserva Extrativista é um espaço utilizado por
populações locais que realizam o extrativismo vegetal
e/ou mineral. Esse tipo de unidade de conservação
objetiva a realização da atividade econômica de forma
sustentável.
As maiores unidades de conservação, no Brasil,
estão na região Sudeste, mas os estados do Pará e
do Rio Grande do Sul controlam o tráico de animais
silvestres, no Brasil.
As terras indígenas brasileiras são todas consideradas,
também, como unidades de conservação, sendo nelas
proibidas a caça e a pesca, tanto comercial, como de
lazer ou de auto sustento.
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INFORMÁTICA
30
A igura a seguir ilustra uma planilha do Microsoft Excel 2010 (instalação padrão Português – Brasil) composta
por duas tabelas. Na tabela “TABELA DE PONTOS PARA TESTE FÍSICO”, é apresentado os tipos de teste e a
pontuação que o candidato receberá conforme a quantidade de repetições ou metros que o mesmo executar. A
tabela “RESULTADO TESTES CANDIDATOS” apresenta os testes, a quantidade de repetições e metros que cada
candidato conseguiu executar e os pontos obtidos pelos mesmos. Na tabela “RESULTADO TESTES CANDIDATOS”,
os resultados apresentados na coluna “PONTOS” foram obtidos através de cálculo e baseados nas informações
contidas na tabela “TABELA DE PONTOS PARA TESTE FÍSICO”. Os resultados apresentados na coluna “TOTAL
DE PONTOS” foram alcançados através da somatória de todos os pontos obtidos pelo candidato. Os candidatos
que izeram repetições e metros abaixo da quantidade mínima exigida tiraram nota zero no referido teste físico.
Tendo como base as informações acima, assinale a alternativa correta.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Uma das maneiras de se obter o resultado contido na célula C12 é através da fórmula
=SE(B12>=$B$4;$A$4;(B12>=$B$5;$A$5;(B12>=$B$6;$A$6;(B12>=$B$7;$A$7;0))))
Uma das maneiras de se obter o valor contido na célula E12 é através da fórmula
=SE(D12>=$D$4;$A$4;SE(D12>=$D$5;$A$5;SE(D12>=$D$6;$A$6;SE(D12>=$D$7;$A$7;0))))
Uma das maneiras de se obter o valor contido na célula G12 é através da fórmula
=SE(F12>F4;A4;SE(F12>F5;A5;SE(F12>F6;A6;SE(F12>F7;A7;0))))
Uma das maneiras de se obter o resultado contido na célula I12 é através da fórmula
=SE(H12=H4;A4;SE(H12=H5;A5;SE(H12=H6;A6;SE(H12=H7;A7;0))))
Uma das maneiras de se obter o resultado contido na célula J12 é através da fórmula =SOMA(C12:I12)

31

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Foi solicitado a um Agente de Trânsito que izesse uma pesquisa na Internet sobre multas por excesso de
velocidade, os valores destas multas e a pontuação que o condutor infrator terá em sua CNH. Para realizar essa
pesquisa, é recomendado utilizar qual ferramenta?
Acessórios do Windows.
Monitor de Recursos.
Ferramenta de Sistema.
Google.
Gerenciador de Arquivos.

Cargo: Polícia Militar
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verbal, que será reduzida a termo e assinada.

32

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Utilizando o Processador de Texto Microsoft Word
2010 (instalação padrão Português – Brasil) como
ferramenta de trabalho, um usuário necessita
formatar um texto com espaçamento entre linhas
duplo. Assinale a alternativa que aponta o caminho
correto para esse usuário desempenhar tal função.
Guia Página Inicial – Aba Parágrafo.
Guia Referência – Aba Notas de Rodapé.
Guia Layout de Página – Aba Conigurar Página.
Guia Inserir – Aba Páginas.
Guia Revisão – Aba Revisão de Texto.

II.

A prestação de serviços comunitários
consiste na realização de tarefas gratuitas de
interesse geral, por período não excedente a
seis meses, junto a entidades assistenciais,
hospitais, escolas e outros estabelecimentos
congêneres, bem como em programas
comunitários ou governamentais.

III.

A liberdade assistida constitui medida
privativa da liberdade, sujeita aos princípios
de brevidade, excepcionalidade e respeito
à condição peculiar de pessoa em
desenvolvimento.

O Soldado Chagas necessita, através do Sistema
Operacional Windows 7 Professional (instalação
padrão Português – Brasil), criar uma Conta de
Usuário com o nome de Batalhão 002. Qual deverá
ser o procedimento inicial para criar esta conta?
Na Área de Trabalho, clicar com o botão direito do
mouse e clicar em compartilhamento e segurança.
Em Ferramentas do Sistema, clicar em Contas e
Usuário.
Acessar o Painel de Controle e escolher a opção
Adicionar ou remover contas de usuário.
Na Área de Trabalho, clicar com o botão direito
do mouse e, em seguida, clicar em Nova Conta de
Usuário.
Clicar no Botão Iniciar e depois Executar Conta de
Usuário.

IV.

A internação será adotada sempre que se
aigurar a medida mais adequada para o
im de acompanhar, auxiliar e orientar o
adolescente.

33

(A)
(B)
(C)
(D)

(E)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
36

34

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Um usuário do navegador Internet Explorer 9
(instalação padrão Português – Brasil) navegou
na rede mundial de computadores durante
vários dias fazendo pesquisas para um trabalho
escolar, porém se esqueceu de anotar o endereço
eletrônico de alguns sites e, agora, necessita
acessar novamente os sites pesquisados. Neste
caso, o conjunto de teclas de atalho que o usuário
poderá usar para abrir a janela de histórico de
navegação é
(Obs.: o caractere + é utilizado apenas para
interpretação.)
CTRL + Enter
CTRL + E
CTRL + N
CTRL + H
CTRL + F5

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas I e III.
Apenas I e II.
Apenas II e III.
Apenas III e IV.
I, II, III e IV.

De acordo com o Estatuto da Criança e do
Adolescente, analise as assertivas e assinale
a alternativa que aponta as corretas. É dever do
Estado assegurar à criança e ao adolescente:
I.

ensino fundamental, obrigatório e gratuito,
inclusive para os que a ele não tiveram
acesso na idade própria.

II.

atendimento educacional especializado aos
portadores de deiciência, preferencialmente
na rede regular de ensino.

III.

atendimento em creche e pré-escola às
crianças de zero a sete anos de idade.

IV.

oferta de ensino noturno regular, adequado
às condições do adolescente trabalhador.

Apenas I, II e III.
Apenas I, III e IV.
Apenas II e III.
Apenas I, II e IV.
I, II, III e IV.

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE
35
A respeito das medidas socioeducativas previstas
no Estatuto da Criança e do Adolescente, analise
as assertivas e assinale a alternativa que aponta
as corretas.
I.

A advertência consistirá em admoestação

Cargo: Polícia Militar
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37
De acordo com o Estatuto da Criança e do
Adolescente, analise as assertivas e assinale a
alternativa que aponta as corretas.
I.

O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é
direito público subjetivo.

II.

O não oferecimento do ensino obrigatório
pelo poder público ou sua oferta irregular
importa responsabilidade da autoridade
competente.
Compete ao poder público recensear os
educandos no ensino fundamental, fazerlhes a chamada e zelar, junto aos pais ou
responsável, pela frequência à escola.

III.

IV.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(C)

(D)

(E)

40

Os pais ou responsável têm a obrigação de
matricular seus ilhos ou pupilos na rede
regular de ensino.

(A)

Apenas I, II e III.
Apenas I e III.
Apenas II e III.
Apenas I, II e IV.
I, II, III e IV.

(B)
(C)

ATUALIDADES
38

(A)

(B)
(C)

(D)

(E)

as atividades e organizações criminosas que têm,
no narcotráico, sua principal fonte de recursos
inanceiros.
Garantir a toda pessoa com problemas decorrentes do
uso indevido de drogas, sempre que possível, o direito
de receber tratamento adequado.
Priorizar a prevenção do uso (indevido) de drogas,
por ser a intervenção mais eicaz e de menor custo
para a sociedade, mas sem descuidar das ações de
tratamento e recuperação de toxicodependentes.
Não participar de ações visando à redução da oferta de
drogas, entendendo ser uma atribuição exclusiva da
esfera criminal e dos órgãos de Segurança Nacional,
bem como do Fundo Nacional Antidrogas.

(D)

Sobre a economia em geral e a economia brasileira,
assinale a alternativa correta.
O programa Bolsa Família teve por objetivo dinamizar
a economia, através de um sistema de concentração
de renda junto às classes sociais de maior poder
aquisitivo.
O Brasil é um importante exportador de etanol,
biocombustível produzido a partir da cana de açúcar.
O Pré-Sal estende-se por uma extensa área no litoral
do Nordeste do Brasil, onde estão depositados petróleo
e sal marinho, em grandes jazidas de superfície.
O Brasil, juntamente com a Argentina e Cuba, foram
os países latino-americanos mais profundamente
afetados em suas economias com a crise inanceira
de 2008 na Europa.
A redução do IPI – Imposto sobre Produtos
Importados – estimulou a compra e venda de carros
importados e eletrônicos portáteis, mas prejudicou
bastante a indústria nacional, resultando em um baixo
desempenho das montadoras de veículos.

(E)

Assinale a alternativa correta sobre o conceito de
cidadania e/ou os deveres e direitos de voto, no
Brasil e no mundo.
O conceito de cidadania envolve um conjunto de
valores sociais que determinam deveres e direitos de
um cidadão, no seu relacionamento com a sociedade
em que vive.
Envolve os direitos políticos do cidadão, mas não diz
respeito aos comportamentos na esfera social.
O direito de voto, no Brasil, é um direito universal,
extensivo aos cidadãos de nacionalidade brasileira
bem como aos demais latino-americanos residentes
no País, mesmo não sendo estes naturalizados
brasileiros.
O voto, no Brasil, é compulsório para todo cidadão
com idade entre dezesseis e oitenta anos.
No contexto mundial, o voto é quase sempre obrigatório
nos países de população de origem anglo-saxônica e
facultativo nos países de população de origem latina.

RASCUNHO

39

(A)

(B)

Assinale a alternativa INCORRETA sobre os
pressupostos que norteiam a Política Nacional
sobre Drogas, aprovada pelo Conselho Nacional
Antidrogas no Brasil.
Reconhecer as diferenças entre o usuário, a pessoa
em uso indevido, o dependente e o traicante de
drogas, tratando-os de forma diferenciada.
Buscar a conscientização do usuário e da sociedade
em geral de que o uso de drogas ilícitas alimenta

Cargo: Polícia Militar
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RASCUNHO - REDAÇÃO

1.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
2.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

3.

A redação deverá ser elaborada a partir de um tema proposto, baseado em um ou mais textos ou fragmentos de
textos. O candidato adotará uma linha de abordagem utilizando a tipologia textual “Dissertação” e, em seu texto,
deverá apresentar valores, opiniões, crenças, hipóteses, ideias, em suma, os aspectos axiológicos ou cognitivos
para esse tipo de produção textual.
A Redação será avaliada considerando-se os seguintes aspectos:
atendimento ao tema proposto;
clareza de argumentação/senso crítico;
seletividade de informação;
criatividade/originalidade;
atendimento à norma padrão da Língua Portuguesa;
coerência (progressão, articulação, informatividade, não-contradição);
coesão referencial e sequencial;
atendimento à proposta e ao gênero ou tipologia textual solicitada.
O candidato terá sua redação avaliada com nota 0 (zero), e estará, automaticamente, eliminado do concurso
público se:
não desenvolver o tema proposto, ou seja, fugir ao tema proposto;
não desenvolver o tema na tipologia textual exigida;
apresentar acentuada desestruturação na organização textual ou atentar contra o pudor;
redigir seu texto a lápis ou a tinta em cor diferente de azul ou preta;
desenvolver o texto com menos de 20 (vinte) linhas ou mais de 30 (trinta) linhas;
redigir seu texto com menos de 200 (duzentas) palavras;
não for apresentada na versão deinitiva ou for entregue em branco ou desenvolvida com letra ilegível, com espaçamento
excessivo entre letras, palavras, parágrafos e margens.
apresentar identiicação de qualquer natureza (nome parcial, nome completo, outro nome qualquer, número(s), letra(s),
sinais, desenhos ou códigos).
A redação a ser produzida pelo candidato, versará sobre tema da atualidade.
TEMA
Três em cada quatro pais acham que games contribuem para violência
Rafael Monteiro

Uma recente pesquisa, realizada pela organização Common Sense Media, entrevistou 1.050 pais dos Estados Unidos
perguntando sua opinião sobre jogos violentos. Segundo os resultados, 75% deles acreditam que a violência em
videogames contribui para a disseminação da violência real nos EUA.
Ao assistirem a um comercial para TV do jogo Hitman Absolution, 84% disseram que ele era inapropriado para
ser veiculado em um horário em que crianças estivessem assistindo. A classiicação etária do título é Mature (M),
recomendando-o apenas para maiores de 17 anos.
Entre as possíveis causas para violência, videogames icaram atrás de falta de supervisão das crianças (93%), bullying
(92%), crimes no dia a dia (86%) e violência na TV (77%). Curiosamente, icou empatado com o fácil acesso a armas de
fogo (75%), e apenas icou à frente de brinquedos violentos (64%).
Se você fosse pai, daria jogos violentos para seu ilho?
Disponível em http://www.techtudo.com.br/jogos/noticia/2013/01/tres-em-cada-quatro-pais-acham-que-games-contribuem-para-violencia.html.
Acesso em 11 jan 2013 (Adaptado)

Pai mata bebê de duas semanas por interromper maratona de videogame
Rafael Monteiro

Um bebê de apenas duas semanas foi morto pelo pai no estado da Carolina do Norte, Estados Unidos, após interromper
uma maratona de videogame. Brian Frazier, de 20 anos, foi preso por ter golpeado a criança, chamada Khan, para que ela
voltasse a dormir, tendo este ferimento levado ao seu óbito mais tarde.
O pai estava em uma maratona de videogame durante a madrugada, quando por volta das 5h o choro de Khan o
interrompeu. Brian deu um soco no rosto do bebê, que voltou a dormir, tendo falecido nas horas seguintes, segundo o
promotor. Brian e a mãe da criança, Stefany Ash, encontraram o bebê morto quando acordaram, em torno das 14h.
O casal chegou a discutir a possibilidade de encobrir a morte de Khan, forjando um sequestro. Após uma hora, eles
mudaram de ideia e informaram o serviço de emergência dos Estados Unidos, o 911, do ocorrido. Brian está sendo
acusado de assassinato em primeiro grau, equivalente ao homicídio qualiicado no Brasil, e Stefany está sendo indiciada
por ter sido cúmplice.
Disponível

em

http://www.techtudo.com.br/jogos/noticia/2012/12/pai-mata-bebe-de-duas-semanas-por-interromper-maratona-de-videogame.
html. Acesso em 12 jan2013 (Adaptado)
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Com base no conteúdo anteriormente apresentado, veiculado em meios de comunicação, e em outros de seu
conhecimento, redija um texto dissertativo no qual você se posicione a respeito da inluência ou não de jogos
violentos no comportamento humano, sem, entretanto, copiar partes do texto de apoio.

Cargo: Polícia Militar
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ATENÇÃO
O Caderno de Questões possui 40 (quarenta) questões objetivas numeradas sequencialmente, e 01 (uma) redação, de acordo com o exposto no quadro a seguir:
QUANTIDADE DE
QUESTÕES

MATÉRIA

01 a 10

Língua Portuguesa

11 a 17

Matemática

18 a 23

História

24 a 29

Geograia

30 a 34

Informática

35 a 37

Estatuto da Criança e do Adolescente

38 a 40

Atualidades

01

Subjetiva (Redação)

Será entregue, pelo iscal, a Folha de Respostas personalizada e a Versão Deinitiva da Folha de Redação, na qual deverão ser preenchidas as respostas das
questões da prova objetiva e transcrita a redação, respectivamente.

INSTRUÇÕES
1.

Este Caderno de Questões não deve ser folheado antes da autorização do
iscal.
2. Na Folha de Respostas, realize a conferência de seu nome completo, do
número de seu documento e do número de sua inscrição. As divergências
devem ser comunicadas ao iscal para as devidas providências.
3. Após ser autorizado pelo iscal, veriique se o Caderno de Questões
está completo, sem falhas de impressão e se a numeração está correta.
Não esqueça de conferir se sua prova corresponde ao cargo para o qual
você se inscreveu. Caso note alguma divergência, comunique ao iscal,
imediatamente.
4. O único documento válido para a correção das provas é a Folha de
Respostas, assim como a Versão Deinitiva da Folha de Redação, por isso
tenha a máxima atenção no preenchimento da Folha de Respostas e na
Transcrição da Redação para a Versão Deinitiva.
5. Deverá ser utilizada caneta esferográica transparente, com tinta de cor azul
ou preta na marcação da Folha de Respostas e para a transcrição da Versão
Deinitiva da Redação.
6. Leia atentamente cada questão da prova e assinale, na Folha de Respostas,
a opção que a responda corretamente. Exemplo correto da marcação da
Folha de Respostas:
7. O limite dos campos de marcação da Folha de Respostas deverá ser
respeitado, não podendo esta ser dobrada, amassada ou rasurada.
8. O candidato deverá marcar na Folha de Respostas o número que
corresponde a sua prova.
9. Será atribuída nota 0 (zero), na correção da Folha de Respostas, às questões
não assinaladas, que apresentarem mais de uma alternativa assinalada,
emenda ou rasura, ainda que legível.
10. A prova deverá ser realizada no prazo de 5h (cinco horas), incluindo a
marcação da Folha de Respostas e a transcrição da Versão Deinitiva da
Redação. É importante controlar seu tempo. O candidato poderá anotar o
gabarito no verso da capa da prova e levar consigo.

11. Você somente poderá deixar deinitivamente a sala de prova após 60
(sessenta) minutos de seu início. O candidato não poderá, em hipótese
alguma, levar consigo o Caderno de Questões, sendo necessário,
obrigatoriamente, devolver ao iscal a Folha de Respostas e a Versão
Deinitiva da Folha de Redação devidamente assinadas. As provas estarão
disponibilizadas no site da FAFIPA (www.faipa.org.br), a partir da divulgação
do Gabarito Preliminar.
12. A retirada da sala de prova dos 03 (três) últimos candidatos só ocorrerá
conjuntamente e após a conferência de todos os documentos da sala, além
da assinatura do termo de fechamento.
13. Durante a prova, não será permitida qualquer espécie de consulta ou
comunicação entre os candidatos, nem a utilização de máquinas calculadoras
e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer
outro material de consulta, inclusive códigos e/ou legislação.
14. Será eliminado do concurso público o candidato que, durante a realização
das provas, for surpreendido utilizando aparelhos eletrônicos, tais como bip,
telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor,
gravador, máquina de calcular, máquina fotográica, controle de alarme
de carro etc., bem como relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou
quaisquer acessório de chapelaria tais como chapéu, boné, gorro etc., nem a
utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou anotações, calculadoras,
relógios, agendas eletrônicas, pagers, telefones celulares, BIP, Walkman,
gravador ou qualquer outro equipamento eletrônico. A utilização desses
objetos causará eliminação imediata do candidato.
15. Incorrerá, também, na eliminação do candidato, caso qualquer equipamento
eletrônico venha a emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no
envelope de guarda de pertences, durante a realização das provas.
16. Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata denúncia
à autoridade competente, que tomará as medidas cabíveis, inclusive com
prisão em lagrante dos envolvidos.
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Gabarito Preliminar disponível em www.faipa.org.br
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LÍNGUA PORTUGUESA
(C)

As questões de 01 a 05 referem-se ao texto 1.

(D)

TEXTO 1
1.§ As atividades de policiamento recobrem o vasto
mundo da vida nas cidades e, por conseguinte, toda sorte
de acidentes, interações ou conlitos experimentados
pelos indivíduos no espaço público. Exatamente por
isso, as organizações policiais estão constrangidas a
acompanhar em um recorte mais sensível, carregado
de tensões e atritos
as reinscrições e os desaios
propostos pela multiplicidade de atores que constroem
o cenário político-urbano. O reconhecimento político
das dinâmicas urbanas informais antes consideradas
ilegítimas e ilegais e o conseqüente processo de
incorporação da alteridade (inclusão de novos cenários
e de novos atores no mercado da cidadania) a que
está sujeita a produção mesma de ordem pública, se
fazem sentir nas organizações policiais que necessitam
constantemente se adequar aos caprichos e às críticas
de suas mais diferenciadas clientelas. Tudo isso se
resume em uma banal constatação: se a polícia é um
meio de força extensivo e territorializado, ou melhor,
enraizado localmente nas comunidades, o desenho de
seus serviços encontra-se diretamente vinculado às
mudanças sociopolíticas do ambiente em que ela atua.
2.§ De certa maneira, os meios de força policiais
se inserem em uma espécie de interseção dos
condicionamentos de dois níveis: de um lado, a
coniguração formal-legal da autoridade do Estado e, de
outro, o conjunto diversiicado de demandas concretas
e inadiáveis provenientes do convívio em sociedade.
Estes limites transformam-se em objetos de constante
negociação, na prática policial. É, por excelência, nos
encontros ordinários entre policiais e cidadãos, em
alguma esquina ou rua de nossa cidade, que os princípios
da legalidade e da legitimidade, que conformam o abstrato
“estado de direito”, são negociados, reinterpretados,
experimentados e mesmo constituídos. É, pois, nas
interações dos “agentes da lei” com a população que a
arquitetura formal dos direitos e deveres constitucionais
é concretamente vivenciada, tornando-se, mais do que
uma realidade “de direito”, uma realidade “de fato”,
um recurso estratégico disponível e mobilizável pelos
atores sociais. As polícias têm o seu campo de atuação
exatamente neste intervalo cujo espaço é o da construção
mesma da cidadania lugar de teste (ou da prova de
fogo) das categorias formais que emolduram os valores
políticos e éticos de uma sociedade.

(E)

02

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A)
(B)

(C)

(D)
(E)

Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao que
se airma a respeito dos elementos linguísticos e
de suas funções textual-discursivas.
As expressões “se fazem sentir” (1.§) e “se resume”
(1.§) evidenciam um distanciamento do autor.
A expressão “o cenário político-urbano” (1.§)
retoma anaforicamente “o vasto mundo da vida nas
cidades”(1.§).
A expressão “neste intervalo” (2.§) refere-se a “nas
interações dos “agentes da lei” com a população”
(2.§).
A expressão “por isso” (1.§) estabelece relação lógicodiscursiva de causa em relação ao que foi dito.
A expressão “pois” (2.§) estabelece relação lógicodiscursiva de conclusão em relação ao que foi dito.

04

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

01

(B)

A expressão que NÃO foi empregada para retomar
algo anteriormente explícito no texto é
constatação (1.§).
polícia (1.§).
agentes da lei (2.§).
ela (1.§).
Tudo isso (1.§).

03

(MUNIZ, Jacqueline de Oliveira. Ser policial é, sobretudo, uma razão
de ser: cultura e cotidiano da Polícia Militar do Estado do Rio de
Janeiro. Tese de Doutorado. Instituto Universitário de Pesquisas. Rio
de Janeiro: UFRJ, 1999.37-38.) (adaptado)

(A)

constitucionais é concretamente vivenciada” (2.§)
(modo)
“a polícia é um meio de força extensivo e territorializado,
ou melhor, enraizado localmente” (1.§) (local)
“polícias têm o seu campo de atuação exatamente
neste intervalo cujo espaço é o da construção” (2.§)
(modo)
“o desenho de seus serviços encontra-se diretamente
vinculado às mudanças sociopolíticas” (1.§) (modo)

Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao que
se airma a respeito dos elementos linguísticos e
de suas funções textual-discursivas.
A expressão “ou melhor” (1.§) funciona como elemento
reparador do conteúdo veiculado e introduz uma
retiicação.
As expressões “de um lado” (2.§) e “de outro” (2.§) são
elementos de articulação espacial que organizam os
argumentos no texto.
A expressão “Estes limites” (2.§) refere-se à expressão
“uma espécie de interseção dos condicionamentos de
dois níveis” (2.§).
A estrutura “É [...] que”, em “É, pois, nas interações
dos “agentes da lei” com a população que...” (2.§),
confere ênfase ao conteúdo veiculado.
A expressão “mesmo” (2.§) funciona como pronome
demonstrativo, cuja função é a de enfatizar o adjetivo
“constituídos” (2.§).

Assinale a alternativa cuja expressão em destaque
NÃO está analisada corretamente.
“fazem sentir nas organizações policiais que
necessitam constantemente se adequar” (1.§)
(frequência)
“a arquitetura formal dos direitos e deveres

Cargo: Polícia Militar
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infalível contra a ameaça da pobreza, baseada na
relação trabalho-salário. No Brasil, apesar de ainda não
termos resolvidos os problemas sociais mais básicos, é
muito marcante o dilema da manutenção de um grande
contingente de desempregados de longa duração que
vão sendo expulsos do mercado produtivo, juntamente
a milhares de jovens que não conseguem ter acesso ao
“primeiro emprego”.
5.§ Aliado a esse processo de exclusão do
mercado de trabalho, a favela se torna um espaço de
materialização da exclusão social, um instrumento para
o aprisionamento dos pobres, um local temido. Uma vez
que o fenômeno das favelas aponta para a estigmatização
dos territórios de concentração da pobreza, sobretudo em
razão da difusão da “cultura do medo”. A consolidação
de espaços de segregação, em virtude do processo de
fragmentação das cidades vão constituir a formação dos
enclaves fortiicados.
6.§ Nesse sentido, não é tão-somente uma separação
espacial entre áreas pobres e ricas mas, principalmente,
uma separação social que adentra o espaço público
das ruas, donde ica difícil manter os princípios básicos
de livre circulação e abertura dos espaços públicos
que serviam de fundamento para a estruturação das
cidades modernas. Os enclaves privados e fortiicados,
como os shopping centers e os condomínios fechados
desenvolvem uma relação de negação e ruptura com
o resto da cidade, aspecto que intensiica ainda mais
a qualiicar as interações públicas por meio de índices
como suspeição, perigo e restrição. Ao estabelecerem
uma simbologia de status, os enclaves criam meios
para a airmação de todos os tipos de barreiras físicas e
artifícios de distanciamento, sendo portanto, uma explícita
airmação da diferenciação social. A consolidação
dos enclaves demonstra, na contemporaneidade, a
necessidade crescente de cercar, murar, fechar e garantir
por uma segurança soisticada e estruturada a vida
privada. Utilizando-se de uma justiicativa que contempla
o medo do crime e da violência, as pessoas transformam
sua maneira de viver bem como a dinâmica pública das
cidades.

05
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

O objetivo central do fragmento de texto é
denunciar de forma sutil as pressões sofridas pelas
organizações policiais advindas das classes mais
altas da sociedade.
destacar que as organizações policiais têm de se
adequar às mudanças constantes sofridas pelo
ambiente em que atuam.
criticar o Estado, principal responsável pelos
problemas enfrentados pelas organizações policiais
em todo o Brasil.
alertar para os constantes confrontos entre
as organizações policiais e os atores sociais
representados pelas comunidades.
deinir didaticamente o que vem a ser a prova de fogo
pela qual passam as organizações policiais diante das
pressões.

As questões de 06 a 10 referem-se ao texto 2.
TEXTO 2
1.§ O movimento de urbanização do Brasil no
século XX marcou o crescimento das cidades, tanto em
número quanto em área e população. Com a expansão
do capitalismo a cidade assumiu uma importância
muito grande. A cidade tornou-se o centro das decisões
políticas e econômicas, exercendo a função de centro
polarizador das atividades socioeconômicas espaciais.
Por outro lado, ela passou a ser a expressão visível
das contradições sociais. Como produto das relações
humanas, a cidade mostra as marcas das diferenças
de classes sociais, da segregação do espaço urbano,
da exclusão social, da especulação imobiliária, da
deteriorização ambiental e da violência.
2.§ Atualmente, as cidades têm assumido um papel
fundamental no campo de intervenção social das
políticas públicas. Pois, a partir da Constituição de
1988 temos um processo de descentralização bastante
avançado nos casos das políticas de saúde e educação,
e mais recentemente, para as políticas de habitação,
saneamento e transferência de renda.
3.§ O fenômeno da urbanização provocou o
agravamento do histórico quadro de exclusão social
no Brasil, tornando mais evidente a marginalização e a
violência urbana que atualmente tem provocado alições
nos moradores e governos das cidades. Quando temos
o aumento da violência somado ao empobrecimento da
população, a vida nas cidades se torna problemática.
Na medida em que o medo e a insegurança adentram
o cotidiano das pessoas a qualidade de vida declina. O
quadro agrava-se ainda, principalmente com a aparição
de novas formas de pobreza.
4.§ A estruturação da “nova pobreza” ocorre
no contexto de hipermobilidade do capital, de
heterogeneidade e instabilidade do trabalho assalariado,
e de polarização social. Tendo como característica
fundamental o desenvolvimento de uma marginalidade
avançada, os novos pobres não poderão ser absorvidos
progressivamente pela expansão do livre mercado, uma
vez que o Estado neoliberal não garante mais a proteção
Cargo: Polícia Militar

(BORGES, Débora Cristiane de Almeida. A pobreza como foco da
desordem e da violência. Revista LEVS, São Paulo, n.4, Nov. 2009.)
(Adaptado)

06

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Assinale a alternativa cuja preposição teve seu
sentido analisado corretamente.
“um espaço de materialização da exclusão social”
(5.§) (lugar)
“serviam de fundamento para a estruturação” (6.§)
(inalidade)
“Com a expansão do capitalismo” (1.§) (meio)
“um instrumento para o aprisionamento dos pobres”
(5.§) (instrumento)
“a proteção infalível contra a ameaça da pobreza”
(4.§) (contiguidade)

4
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07

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

MATEMÁTICA

A expressão “em virtude do processo de
fragmentação das cidades” (5.§) estabelece a
mesma relação lógico-discursiva da expressão
“Tendo
como
característica
fundamental
o
desenvolvimento” (4.§).
“não é tão-somente uma separação espacial entre
áreas pobres e ricas” (6.§).
“com a aparição de novas formas de pobreza” (3.§).
“Ao estabelecerem uma simbologia de status” (6.§).
“por uma segurança soisticada e estruturada a vida
privada” (6.§).

11

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

08
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Assinale a expressão que NÃO foi analisada
corretamente do ponto de vista lógico-discursivo.
“apesar de” (4.§)
concessão
“portanto” (6.§)
conclusão
“quando” (3.§)
tempo
“uma vez que” (4.§)
causa
“tanto...quanto” (1.§)
proporção

12

09

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao que
se airma a seguir.
Em “distanciamento, sendo portanto”, (6.§), deve ser
inserida uma vírgula após a forma verbal “sendo”.
Em “pobres e ricas mas, principalmente” (6.§), deve
ser inserida uma vírgula após a expressão “ricas”.
Em “agrava-se ainda, principalmente (3.§), deve ser
inserida uma vírgula após a forma verbal “agrava-se”.
A expressão “Na medida em que” (3.§) está empregada
equivocadamente e deve ser grafada “à medida que”.
Em “do trabalho assalariado, e de polarização.” (4.§),
a vírgula não pode ser retirada sem prejuízo sintático.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(B)
(C)
(D)
(E)

Em um determinado inal de semana, dentre 100
policiais de um batalhão, apenas 16 estarão de
folga e não serão escalados nem para o sábado,
nem para o domingo. Sabe-se que 16 policiais
serão escalados para o domingo, mas não para o
sábado, e 75% dos policiais que serão escalados
para o sábado também serão escalados para o
domingo. Nessas condições, o total de policiais
que atuarão no sábado, mas não atuarão no
domingo é
20.
19.
18.
17.
16.

13
Considere as sentenças a seguir:

10
(A)

Em uma progressão aritmética (P.A.) crescente de
dezesseis termos positivos, x é o primeiro termo,
y é o quarto termo e z é o último termo. Sabe-se
que x, y e z formam, nessa ordem, uma progressão
geométrica cuja soma é 42 e x.z = 64. Nessas
condições, é correto airmar que o décimo termo
da P.A. é
um múltiplo de 8.
um quadrado perfeito.
igual à diferença entre dois termos da P.A.
igual à média aritmética dos extremos da P.A.
maior do que a soma dos quatro primeiros termos da
P.A.

S1: Bombeiros prendem traicantes.
S2: Policiais Militares controlam incêndio.

O conteúdo do texto nos leva a concluir que
as novas formas de pobreza são a principal causa da
criminalidade no Brasil.
a piora no cenário de exclusão social culminou com o
fenômeno da urbanização.
o problema principal do Brasil não é a pobreza, e sim
a criminalização dos pobres.
as pessoas transformam sua vida por culpa do crime e
da violência dos novos pobres.
a urbanização foi o gatilho para o fenômeno da
exclusão social no Brasil.

Admitindo que S1 e S2 são verdadeiras, considere
as proposições a seguir:

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Cargo: Polícia Militar

I.

“S1 implica S2”.

II.

“S2 implica S1”.

III.

“S1 ou ~ S2”.

IV.

“S2 ou ~ S1”.

Nessas condições, é correto airmar que
apenas I é verdadeira.
apenas II é verdadeira.
apenas I e II são verdadeiras.
apenas III e IV são verdadeiras.
I, II, III e IV são verdadeiras.
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14

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Na hierarquia da Polícia e Corpo de Bombeiros
Militar de certa região, 5% correspondem a oiciais
superiores (coronel, tenente-coronel e major), 10%
a oiciais intermediários (capitão), 20% a oiciais
subalternos (primeiro tenente e segundo tenente),
25% a praças especiais (aspirante) e 40% a praça
(subtenente). Supondo que haja um incremento no
efetivo de 5% a oiciais subalternos, 10% a praças
especiais, 15% a praça, mantendo-se a quantidade
nas demais categorias, o aumento percentual do
efetivo será de
9,5%.
10%.
15,5%.
20%.
30%.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Uma quinta palavra que daria continuidade lógica
a esta sequência, de modo a atender à lógica
adotada por Inês e, também, à lógica adotada por
Luis, é
BRUCUTU.
CAMADA.
FALANGE.
URUBU.
BOMBEIRO.

RASCUNHO

15
Aguiar, Brito e Dutra exercem proissões distintas
e cada um com exatamente uma proissão dentre
bombeiro, policial e administrador. Para que se
possa descobrir a proissão de cada um deles,
foram feitas as seguintes airmações, sendo
apenas uma verdadeira:

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I.

Aguiar é policial.

II.

Brito não é bombeiro.

III.

Dutra não é policial.

Nessas condições, Aguiar, Brito e Dutra exercem,
respectivamente, as seguintes proissões:
policial, bombeiro e administrador.
bombeiro, administrador e policial.
bombeiro, policial e administrador.
administrador, policial e bombeiro.
administrador, bombeiro e policial.

16

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Quatro equipes de soldados, E1, E2, E3 e E4,
serão escaladas para um evento. Sabe-se que
a quantidade de soldados das equipes E1 e E2
totaliza 29, E2 e E3 totaliza 25, E3 e E4 totaliza
28, E1 e E4 totaliza 32, e E1 e E3 totaliza 26.
Nessas condições, a quantidade total de soldados
escalados para o evento é
54.
55.
56.
57.
58.

17
A sequência de palavras abaixo relacionadas
segue uma lógica que é, para Inês, diferente da
lógica adotada por Luis.
POLÍCIA
AÇOITE
APRENDI
JALECO
Cargo: Polícia Militar
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HISTÓRIA
18

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

Nas primeiras décadas do século XX algumas
batalhas foram empreendidas em nome da luta
pela democracia dentro do território brasileiro. A
respeito destas batalhas, assinale a alternativa
INCORRETA.
A Revolução de 1924, ocorrida em São Paulo,
também é conhecida como “revolução esquecida” e foi
a tentativa comunista de derrubar o poder e instaurar
um regime socialista sob o comando de Luiz Carlos
Prestes.
A Revolução de 1930 foi aquela que elevou Getúlio
Vargas ao posto de chefe do Governo Provisório,
após longa batalha empreendida contra as oligarquias
agrária e fundiária que dominavam o país.
A Revolução de 1930 icou conhecida como revolução
liberal, pois combateu a política do café com leite que
imperava no país sob o comando dos plantadores de
café e criadores de gado dos estados de Minas Gerais
e de São Paulo.
A Revolução Constitucionalista foi delagrada em 9
de julho de 1932, pelos paulistas, com o intuito de
derrubar o Governo Provisório de Getúlio Vargas e em
prol de uma nova Constituição para o país.
A Constituição de 1934 é resultado da luta empreendida
pelo estado de São Paulo, que se organizou e realizou
a Revolução de 1932, conhecida como Revolução
Constitucionalista, ou seja, em prol da constituição.

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

22

(A)

19

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(B)

O Paraná desempenha uma posição estratégica
em relação ao Mercosul – Mercado Comum do Sul
– criado a partir do Tratado de Assunção, assinado
em 26 de março de 1991. Assinale a alternativa que
aponta os países que izeram parte da primeira
composição deste importante bloco econômico.
Argentina, Brasil, Bolívia e Paraguai.
Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai.
Argentina, Brasil, Paraguai e Venezuela.
Argentina, Brasil , Paraguai, Uruguai, e Venezuela.
Argentina, Brasil, Chile, Paraguai, Uruguai e Venezuela.

(C)

(D)

(E)

20

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Desde 1648, as Forças Armadas do Brasil têm
sido invocadas a lutar em defesa da soberania
brasileira e para suprimir rebeliões civis. A
respeito da organização das Forças Armadas do
Brasil, assinale a alternativa INCORRETA.
É dividida em três ramos: Exército Brasileiro, Marinha
do Brasil e Força Aérea Brasileira e são parte do
Ministério da Defesa.
Segundo a Constituição Federal, a Polícia Militar
do Brasil (Polícia Estadual), ao lado do Corpo de
Bombeiros Militar, compõe uma força auxiliar e de
reseva do Exército.
A Polícia Militar do Brasil (Polícia Estadual) é descrita
como um dos três ramos principais das Forças
Armadas do Brasil.
A Marinha do Brasil é o mais antigo ramo das Forças
Armadas Brasileiras e inclui o Corpo de Fuzileiros
Navais do Brasil e a Aviação Naval Brasileira.
A Força Aérea Brasileira é um dos ramos das Forças
Armadas do Brasil e pertence ao Ministério da Defesa.

A história do Brasil possui alguns nomes de real
destaque devido a importantes atuações em prol
da nação e da humanidade. Candido Mariano
Silva Rondon, ou Marechal Rondon, é uma dessas
iguras. A respeito do Marechal Rondon, assinale a
alternativa correta.
Rondon, em 1930, interrompeu seu trabalho no sertão
para lutar na Revolução de 1930, ao lado dos militares
varguistas.
Foi um militar e sertanista que realizou diversas
missões na região amazônica ao deslocar-se para
aquele local a im de construir a linha telegráica.
Manteve-se sempre opositor ao Governo Vargas,
empreendeu a campanha denominada “marcha para
o oeste” que, apesar de vitoriosa, onerava o Estado.
Seu trabalho teve real importância para o homem
branco, entretanto defendeu a extinção das populações
indígenas na região amazônica.
Foi um militar e sertanista que realizou diversas
missões na região amazônica ao deslocar-se para
aquele local a im de construir a linha férrea.

Desde os tempos de D. Pedro I (1798-1834)
pensava-se em uma nova capital para o país,
mas ela só foi construída durante o governo de
Juscelino Kubitschek (1902-1976). A respeito
de Juscelino Kubitschek e sua obra, assinale a
alternativa INCORRETA.
Ademar de Barros e Plínio Salgado eram aliados de
Juscelino nas eleições de 1955.
O governo de Juscelino Kubitschek é conhecido pelo
Plano de Metas – 50 anos em 5.
Juscelino Kubitschek foi presidente do país durante os
anos de 1956 até 1961.
A vitória de Juscelino, nas eleições de 1955, resultou
da união entre PSD e PTB.
O Brasil teve, antes de Brasília, como capitais federais,
as cidades de Salvador e Rio de Janeiro.

Cargo: Polícia Militar
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(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(B)

No estado do Paraná, as disputas por limites
territoriais e os conlitos pela posse de terra
acarretaram alguns episódios sangrentos que
exigiram a atuação da Polícia Militar do Paraná.
Sobre o tema, assinale a alternativa INCORRETA.
A Conlagração do Sudoeste foi a luta de colonos
contra companhias de terras que queriam cobrar pela
terra que os colonos haviam recebido em doação.
A Rebelião em Porecatu, também denominada Revolta
do Quebra Quilo, foi um conlito que ocorreu no vale
do rio Paranapanema.
O conhecido Cerco da Lapa ocorreu na década de
1970, quando militantes comunistas tentaram tomar
posse de terras de propriedade privada.
A Guerra do Contestado foi motivada por uma disputa
entre os estados do Paraná e Santa Catarina pela
posse da região de Palmas.
O Combate do Irani, ocorrido no início do século
XX, é considerado o principal episódio da Guerra do
Contestado.

(C)

(D)

(E)

26

(A)

GEOGRAFIA
24

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(B)

Assinale a alternativa correta sobre o crescimento
vegetativo e a teoria da transição demográica (em
países desenvolvidos ou subdesenvolvidos).
A fase inal da transição corresponde a um momento
em que tanto as taxas de natalidade como as de
mortalidade são baixas, resultando em um relativo
equilíbrio demográico, isto é, em uma condição
na qual a população não cresce e nem decresce
signiicativamente, a cada ano ou período de análise.
Na fase inicial da transição demográica, o país
apresenta elevada taxa de mortalidade, mas baixa
taxa de natalidade.
Na fase intermediária da transição demográica, a
taxa de natalidade tende a diminuir, mas a taxa de
mortalidade aumenta, devido às piores condições de
vida tanto no campo como na cidade.
O crescimento vegetativo expressa a relação entre a
natalidade, a mortalidade e a esperança de vida ao
nascer. Assim, se as condições de vida são boas,
tanto a natalidade como a esperança de vida ao nascer
tendem a apresentar taxas elevadas, resultando em
baixo crescimento vegetativo.
O processo de urbanização, em nível mundial,
provocou um aumento no crescimento vegetativo das
populações. Isso ocorreu porque a vida urbana oferece
mais oportunidade para os jovens, pressionando as
taxas de fecundidade para cima.

(C)

(D)
(E)

(A)

(B)

(C)

Sobre as transformações demográicas que vêm
ocorrendo nas últimas décadas, no Brasil, assinale
a alternativa correta.
A base da pirâmide etária tende a ampliar-se, isto é,
aumentar o número de crianças em função da redução
da mortalidade infantil e do aumento das taxas de

Cargo: Polícia Militar

Com relação à economia paranaense, assinale a
alternativa INCORRETA.
O setor de serviços é, proporcionalmente, o principal
responsável pelo Produto Interno Bruto (PIB) do
Estado, seguindo-se o setor industrial e, por último, o
setor agropecuário.
Outras fontes que também são geradoras de renda, no
Estado, são os setores de transporte, as hidrelétricas,
o turismo, a área mineradora, e a extração da madeira.
Embora tenha menor importância, quando relacionada
com outros ramos de atividade, a agropecuária
paranaense é representativa em termos econômicos,
atingindo participação superior à registrada pelo setor
primário, em nível nacional.
As maiores vendas externas são de soja, material de
transportes e carne.
A indústria automobilística tem destaque nos
municípios de Curitiba, Londrina e Foz do Iguaçu.

27

25

(A)

fecundidade.
O ápice da pirâmide tende a estreitar-se, em função
das altas taxas de mortalidade ligadas à criminalidade.
A porcentagem de idosos tende a crescer e a
porcentagem de crianças (de 0 a 9 anos) tende a
diminuir, podendo-se explicar essa tendência pelo
aumento na expectativa de vida, ao mesmo tempo em
que ocorre a queda nas taxas de natalidade.
As taxas de escolaridade aumentam nas regiões Sul
e Sudeste, mas as taxas de analfabetismo continuam
crescentes nas regiões Norte e Nordeste, nas quais o
número médio de anos de estudo é cada vez menor.
A evolução do Índice de Desenvolvimento Humano
Municipal (IDHM), no Brasil, indica que nas regiões
Sudeste e Norte a qualidade de vida tende a se tornar
melhor, ao passo que nas regiões Centro-Oeste,
Nordeste e Sul os índices de qualidade de vida tendem
a se reduzir.

(D)

(E)

Assinale a alternativa INCORRETA sobre o tráico
de drogas e o terrorismo, e as organizações
criminosas.
As organizações criminosas podem se valer da prática
de constituir empresas de fachada que operam no
mercado com a intenção de “lavar” o dinheiro “sujo”,
proveniente do tráico de drogas.
As drogas ilícitas e as redes criminosas relacionadas
fortalecem o Estado de Direito e a segurança da
população, na medida em que aumenta a impunidade
com a qual esse negócio se sustenta.
Os bilhões de dólares gerados pelas drogas ilícitas
alimentam atividades terroristas e estimulam
outros crimes como o tráico de seres humanos e o
contrabando de armas e pessoas.
Colômbia e Afeganistão são países profundamente
envolvidos com o tráico de drogas, sendo o primeiro
associado à cocaína e o segundo associado a
opiáceos diversos.
A África é o único continente que está à margem do
tráico de drogas, de armas e de pessoas.
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(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

INFORMÁTICA
Sobre o conservacionismo no Brasil e/ou a
preservação da lora e da fauna, assinale a
alternativa correta.
As unidades de conservação brasileiras são voltadas
à preservação de ambientes naturais; porém, a
legislação nacional não contempla a proteção de
ambientes do patrimônio histórico ou cultural, tais
como sítios arqueológicos.
O Refúgio de Vida Silvestre é uma área que serve
de centro de triagem e de recuperação de animais
capturados pelo tráico de animais exóticos e nativos.
A Reserva Extrativista é um espaço utilizado por
populações locais que realizam o extrativismo vegetal
e/ou mineral. Esse tipo de unidade de conservação
objetiva a realização da atividade econômica de forma
sustentável.
As maiores unidades de conservação, no Brasil,
estão na região Sudeste, mas os estados do Pará e
do Rio Grande do Sul controlam o tráico de animais
silvestres, no Brasil.
As terras indígenas brasileiras são todas consideradas,
também, como unidades de conservação, sendo nelas
proibidas a caça e a pesca, tanto comercial, como de
lazer ou de auto sustento.

30

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
31

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

29

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

O “Mapa do Crime” on-line é uma ferramenta
de registro de delitos lançada pela campanha
Paz Sem Voz É Medo, do Grupo Paranaense de
Comunicação (GRPCom). O registro pode ser feito
via internet (web), e funciona segundo os princípios
de um Sistema de Informações Geográicas (SIG).
A intenção do “Mapa do Crime” é aproximar cada
vez mais as estatísticas criminais da realidade.
Assinale a alternativa correta sobre o tipo de
produto cartográico descrito.
O “Mapa do Crime”, acima citado, é um tipo de mapa
base, isto é, uma carta geodésica elaborada pelo
Exército Brasileiro, com a inalidade de avaliar as
distâncias entre as centrais de Polícia e os locais de
ocorrências policiais.
Um “Mapa do Crime”, como o descrito, deve
necessariamente conter a rede hidrográica, para
orientação da polícia.
Um “Mapa do Crime”, como o descrito, deve
necessariamente conter a base topográica do
Exército, isto é, a indicação do Norte Geográico, do
Norte Verdadeiro e do norte Geodésico, para ser útil.
Um “Mapa do Crime” serve para registrar, por
exemplo, ocorrências criminais como furtos e roubos,
homicídios, agressões, pontos de tráico de drogas,
sendo, portanto, um tipo de mapa temático.
O “Mapa do Crime”, acima referido, é um cartograma
estático, isto é, uma vez elaborado não pode ser
atualizado, tendo a desvantagem, ainda, de não
indicar o local do crime, mas apenas o número total
das ocorrências.

Cargo: Polícia Militar

Foi solicitado a um Agente de Trânsito que
izesse uma pesquisa na Internet sobre multas
por excesso de velocidade, os valores destas
multas e a pontuação que o condutor infrator
terá em sua CNH. Para realizar essa pesquisa, é
recomendado utilizar qual ferramenta?
Acessórios do Windows.
Monitor de Recursos.
Ferramenta de Sistema.
Google.
Gerenciador de Arquivos.

Utilizando o Processador de Texto Microsoft Word
2010 (instalação padrão Português – Brasil) como
ferramenta de trabalho, um usuário necessita
formatar um texto com espaçamento entre linhas
duplo. Assinale a alternativa que aponta o caminho
correto para esse usuário desempenhar tal função.
Guia Página Inicial – Aba Parágrafo.
Guia Referência – Aba Notas de Rodapé.
Guia Layout de Página – Aba Conigurar Página.
Guia Inserir – Aba Páginas.
Guia Revisão – Aba Revisão de Texto.

32

(A)
(B)
(C)
(D)

(E)

O Soldado Chagas necessita, através do Sistema
Operacional Windows 7 Professional (instalação
padrão Português – Brasil), criar uma Conta de
Usuário com o nome de Batalhão 002. Qual deverá
ser o procedimento inicial para criar esta conta?
Na Área de Trabalho, clicar com o botão direito do
mouse e clicar em compartilhamento e segurança.
Em Ferramentas do Sistema, clicar em Contas e
Usuário.
Acessar o Painel de Controle e escolher a opção
Adicionar ou remover contas de usuário.
Na Área de Trabalho, clicar com o botão direito
do mouse e, em seguida, clicar em Nova Conta de
Usuário.
Clicar no Botão Iniciar e depois Executar Conta de
Usuário.
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(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Um usuário do navegador Internet Explorer 9 (instalação padrão Português – Brasil) navegou na rede mundial de
computadores durante vários dias fazendo pesquisas para um trabalho escolar, porém se esqueceu de anotar o
endereço eletrônico de alguns sites e, agora, necessita acessar novamente os sites pesquisados. Neste caso, o
conjunto de teclas de atalho que o usuário poderá usar para abrir a janela de histórico de navegação é
(Obs.: o caractere + é utilizado apenas para interpretação.)
CTRL + Enter
CTRL + E
CTRL + N
CTRL + H
CTRL + F5

34
A igura a seguir ilustra uma planilha do Microsoft Excel 2010 (instalação padrão Português – Brasil) composta
por duas tabelas. Na tabela “TABELA DE PONTOS PARA TESTE FÍSICO”, é apresentado os tipos de teste e a
pontuação que o candidato receberá conforme a quantidade de repetições ou metros que o mesmo executar. A
tabela “RESULTADO TESTES CANDIDATOS” apresenta os testes, a quantidade de repetições e metros que cada
candidato conseguiu executar e os pontos obtidos pelos mesmos. Na tabela “RESULTADO TESTES CANDIDATOS”,
os resultados apresentados na coluna “PONTOS” foram obtidos através de cálculo e baseados nas informações
contidas na tabela “TABELA DE PONTOS PARA TESTE FÍSICO”. Os resultados apresentados na coluna “TOTAL
DE PONTOS” foram alcançados através da somatória de todos os pontos obtidos pelo candidato. Os candidatos
que izeram repetições e metros abaixo da quantidade mínima exigida tiraram nota zero no referido teste físico.
Tendo como base as informações acima, assinale a alternativa correta.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Uma das maneiras de se obter o resultado contido na célula C12 é através da fórmula
=SE(B12>=$B$4;$A$4;(B12>=$B$5;$A$5;(B12>=$B$6;$A$6;(B12>=$B$7;$A$7;0))))
Uma das maneiras de se obter o valor contido na célula E12 é através da fórmula
=SE(D12>=$D$4;$A$4;SE(D12>=$D$5;$A$5;SE(D12>=$D$6;$A$6;SE(D12>=$D$7;$A$7;0))))
Uma das maneiras de se obter o valor contido na célula G12 é através da fórmula
=SE(F12>F4;A4;SE(F12>F5;A5;SE(F12>F6;A6;SE(F12>F7;A7;0))))
Uma das maneiras de se obter o resultado contido na célula I12 é através da fórmula
=SE(H12=H4;A4;SE(H12=H5;A5;SE(H12=H6;A6;SE(H12=H7;A7;0))))
Uma das maneiras de se obter o resultado contido na célula J12 é através da fórmula =SOMA(C12:I12)

Cargo: Polícia Militar
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I.

A advertência consistirá em admoestação
verbal, que será reduzida a termo e assinada.

II.

A prestação de serviços comunitários
consiste na realização de tarefas gratuitas de
interesse geral, por período não excedente a
seis meses, junto a entidades assistenciais,
hospitais, escolas e outros estabelecimentos
congêneres, bem como em programas
comunitários ou governamentais.

III.

A liberdade assistida constitui medida
privativa da liberdade, sujeita aos princípios
de brevidade, excepcionalidade e respeito
à condição peculiar de pessoa em
desenvolvimento.

IV.

A internação será adotada sempre que se
aigurar a medida mais adequada para o
im de acompanhar, auxiliar e orientar o
adolescente.

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE
35
De acordo com o Estatuto da Criança e do
Adolescente, analise as assertivas e assinale
a alternativa que aponta as corretas. É dever do
Estado assegurar à criança e ao adolescente:

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I.

ensino fundamental, obrigatório e gratuito,
inclusive para os que a ele não tiveram
acesso na idade própria.

II.

atendimento educacional especializado aos
portadores de deiciência, preferencialmente
na rede regular de ensino.

III.

atendimento em creche e pré-escola às
crianças de zero a sete anos de idade.

IV.

oferta de ensino noturno regular, adequado
às condições do adolescente trabalhador.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas I, II e III.
Apenas I, III e IV.
Apenas II e III.
Apenas I, II e IV.
I, II, III e IV.

Apenas I e III.
Apenas I e II.
Apenas II e III.
Apenas III e IV.
I, II, III e IV.

36
De acordo com o Estatuto da Criança e do
Adolescente, analise as assertivas e assinale a
alternativa que aponta as corretas.
I.

O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é
direito público subjetivo.

II.

O não oferecimento do ensino obrigatório
pelo poder público ou sua oferta irregular
importa responsabilidade da autoridade
competente.
Compete ao poder público recensear os
educandos no ensino fundamental, fazerlhes a chamada e zelar, junto aos pais ou
responsável, pela frequência à escola.

III.

IV.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Os pais ou responsável têm a obrigação de
matricular seus ilhos ou pupilos na rede
regular de ensino.

Apenas I, II e III.
Apenas I e III.
Apenas II e III.
Apenas I, II e IV.
I, II, III e IV.

37
A respeito das medidas socioeducativas previstas
no Estatuto da Criança e do Adolescente, analise
as assertivas e assinale a alternativa que aponta
as corretas.
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(D)

ATUALIDADES
38

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

Assinale a alternativa INCORRETA sobre os
pressupostos que norteiam a Política Nacional
sobre Drogas, aprovada pelo Conselho Nacional
Antidrogas no Brasil.
Reconhecer as diferenças entre o usuário, a pessoa
em uso indevido, o dependente e o traicante de
drogas, tratando-os de forma diferenciada.
Buscar a conscientização do usuário e da sociedade
em geral de que o uso de drogas ilícitas alimenta
as atividades e organizações criminosas que têm,
no narcotráico, sua principal fonte de recursos
inanceiros.
Garantir a toda pessoa com problemas decorrentes do
uso indevido de drogas, sempre que possível, o direito
de receber tratamento adequado.
Priorizar a prevenção do uso (indevido) de drogas,
por ser a intervenção mais eicaz e de menor custo
para a sociedade, mas sem descuidar das ações de
tratamento e recuperação de toxicodependentes.
Não participar de ações visando à redução da oferta de
drogas, entendendo ser uma atribuição exclusiva da
esfera criminal e dos órgãos de Segurança Nacional,
bem como do Fundo Nacional Antidrogas.

(E)

O Brasil, juntamente com a Argentina e Cuba, foram
os países latino-americanos mais profundamente
afetados em suas economias com a crise inanceira
de 2008 na Europa.
A redução do IPI – Imposto sobre Produtos
Importados – estimulou a compra e venda de carros
importados e eletrônicos portáteis, mas prejudicou
bastante a indústria nacional, resultando em um baixo
desempenho das montadoras de veículos.

RASCUNHO

39

(A)

(B)
(C)

(D)
(E)

Assinale a alternativa correta sobre o conceito de
cidadania e/ou os deveres e direitos de voto, no
Brasil e no mundo.
O conceito de cidadania envolve um conjunto de
valores sociais que determinam deveres e direitos de
um cidadão, no seu relacionamento com a sociedade
em que vive.
Envolve os direitos políticos do cidadão, mas não diz
respeito aos comportamentos na esfera social.
O direito de voto, no Brasil, é um direito universal,
extensivo aos cidadãos de nacionalidade brasileira
bem como aos demais latino-americanos residentes
no País, mesmo não sendo estes naturalizados
brasileiros.
O voto, no Brasil, é compulsório para todo cidadão
com idade entre dezesseis e oitenta anos.
No contexto mundial, o voto é quase sempre obrigatório
nos países de população de origem anglo-saxônica e
facultativo nos países de população de origem latina.

40

(A)

(B)
(C)

Sobre a economia em geral e a economia brasileira,
assinale a alternativa correta.
O programa Bolsa Família teve por objetivo dinamizar
a economia, através de um sistema de concentração
de renda junto às classes sociais de maior poder
aquisitivo.
O Brasil é um importante exportador de etanol,
biocombustível produzido a partir da cana de açúcar.
O Pré-Sal estende-se por uma extensa área no litoral
do Nordeste do Brasil, onde estão depositados petróleo
e sal marinho, em grandes jazidas de superfície.
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RASCUNHO - REDAÇÃO

1.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
2.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

3.

A redação deverá ser elaborada a partir de um tema proposto, baseado em um ou mais textos ou fragmentos de
textos. O candidato adotará uma linha de abordagem utilizando a tipologia textual “Dissertação” e, em seu texto,
deverá apresentar valores, opiniões, crenças, hipóteses, ideias, em suma, os aspectos axiológicos ou cognitivos
para esse tipo de produção textual.
A Redação será avaliada considerando-se os seguintes aspectos:
atendimento ao tema proposto;
clareza de argumentação/senso crítico;
seletividade de informação;
criatividade/originalidade;
atendimento à norma padrão da Língua Portuguesa;
coerência (progressão, articulação, informatividade, não-contradição);
coesão referencial e sequencial;
atendimento à proposta e ao gênero ou tipologia textual solicitada.
O candidato terá sua redação avaliada com nota 0 (zero), e estará, automaticamente, eliminado do concurso
público se:
não desenvolver o tema proposto, ou seja, fugir ao tema proposto;
não desenvolver o tema na tipologia textual exigida;
apresentar acentuada desestruturação na organização textual ou atentar contra o pudor;
redigir seu texto a lápis ou a tinta em cor diferente de azul ou preta;
desenvolver o texto com menos de 20 (vinte) linhas ou mais de 30 (trinta) linhas;
redigir seu texto com menos de 200 (duzentas) palavras;
não for apresentada na versão deinitiva ou for entregue em branco ou desenvolvida com letra ilegível, com espaçamento
excessivo entre letras, palavras, parágrafos e margens.
apresentar identiicação de qualquer natureza (nome parcial, nome completo, outro nome qualquer, número(s), letra(s),
sinais, desenhos ou códigos).
A redação a ser produzida pelo candidato, versará sobre tema da atualidade.
TEMA
Três em cada quatro pais acham que games contribuem para violência
Rafael Monteiro

Uma recente pesquisa, realizada pela organização Common Sense Media, entrevistou 1.050 pais dos Estados Unidos
perguntando sua opinião sobre jogos violentos. Segundo os resultados, 75% deles acreditam que a violência em
videogames contribui para a disseminação da violência real nos EUA.
Ao assistirem a um comercial para TV do jogo Hitman Absolution, 84% disseram que ele era inapropriado para
ser veiculado em um horário em que crianças estivessem assistindo. A classiicação etária do título é Mature (M),
recomendando-o apenas para maiores de 17 anos.
Entre as possíveis causas para violência, videogames icaram atrás de falta de supervisão das crianças (93%), bullying
(92%), crimes no dia a dia (86%) e violência na TV (77%). Curiosamente, icou empatado com o fácil acesso a armas de
fogo (75%), e apenas icou à frente de brinquedos violentos (64%).
Se você fosse pai, daria jogos violentos para seu ilho?
Disponível em http://www.techtudo.com.br/jogos/noticia/2013/01/tres-em-cada-quatro-pais-acham-que-games-contribuem-para-violencia.html.
Acesso em 11 jan 2013 (Adaptado)

Pai mata bebê de duas semanas por interromper maratona de videogame
Rafael Monteiro

Um bebê de apenas duas semanas foi morto pelo pai no estado da Carolina do Norte, Estados Unidos, após interromper
uma maratona de videogame. Brian Frazier, de 20 anos, foi preso por ter golpeado a criança, chamada Khan, para que ela
voltasse a dormir, tendo este ferimento levado ao seu óbito mais tarde.
O pai estava em uma maratona de videogame durante a madrugada, quando por volta das 5h o choro de Khan o
interrompeu. Brian deu um soco no rosto do bebê, que voltou a dormir, tendo falecido nas horas seguintes, segundo o
promotor. Brian e a mãe da criança, Stefany Ash, encontraram o bebê morto quando acordaram, em torno das 14h.
O casal chegou a discutir a possibilidade de encobrir a morte de Khan, forjando um sequestro. Após uma hora, eles
mudaram de ideia e informaram o serviço de emergência dos Estados Unidos, o 911, do ocorrido. Brian está sendo
acusado de assassinato em primeiro grau, equivalente ao homicídio qualiicado no Brasil, e Stefany está sendo indiciada
por ter sido cúmplice.
Disponível

em

http://www.techtudo.com.br/jogos/noticia/2012/12/pai-mata-bebe-de-duas-semanas-por-interromper-maratona-de-videogame.
html. Acesso em 12 jan2013 (Adaptado)
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Com base no conteúdo anteriormente apresentado, veiculado em meios de comunicação, e em outros de seu
conhecimento, redija um texto dissertativo no qual você se posicione a respeito da inluência ou não de jogos
violentos no comportamento humano, sem, entretanto, copiar partes do texto de apoio.
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CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO
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ATENÇÃO
O Caderno de Questões possui 40 (quarenta) questões objetivas numeradas sequencialmente, e 01 (uma) redação, de acordo com o exposto no quadro a seguir:
QUANTIDADE DE
QUESTÕES

MATÉRIA

01 a 10

Língua Portuguesa

11 a 17

Matemática

18 a 23

História

24 a 29

Geograia

30 a 34

Informática

35 a 37

Estatuto da Criança e do Adolescente

38 a 40

Atualidades

01

Subjetiva (Redação)

Será entregue, pelo iscal, a Folha de Respostas personalizada e a Versão Deinitiva da Folha de Redação, na qual deverão ser preenchidas as respostas das
questões da prova objetiva e transcrita a redação, respectivamente.

INSTRUÇÕES
1.

Este Caderno de Questões não deve ser folheado antes da autorização do
iscal.
2. Na Folha de Respostas, realize a conferência de seu nome completo, do
número de seu documento e do número de sua inscrição. As divergências
devem ser comunicadas ao iscal para as devidas providências.
3. Após ser autorizado pelo iscal, veriique se o Caderno de Questões
está completo, sem falhas de impressão e se a numeração está correta.
Não esqueça de conferir se sua prova corresponde ao cargo para o qual
você se inscreveu. Caso note alguma divergência, comunique ao iscal,
imediatamente.
4. O único documento válido para a correção das provas é a Folha de
Respostas, assim como a Versão Deinitiva da Folha de Redação, por isso
tenha a máxima atenção no preenchimento da Folha de Respostas e na
Transcrição da Redação para a Versão Deinitiva.
5. Deverá ser utilizada caneta esferográica transparente, com tinta de cor azul
ou preta na marcação da Folha de Respostas e para a transcrição da Versão
Deinitiva da Redação.
6. Leia atentamente cada questão da prova e assinale, na Folha de Respostas,
a opção que a responda corretamente. Exemplo correto da marcação da
Folha de Respostas:
7. O limite dos campos de marcação da Folha de Respostas deverá ser
respeitado, não podendo esta ser dobrada, amassada ou rasurada.
8. O candidato deverá marcar na Folha de Respostas o número que
corresponde a sua prova.
9. Será atribuída nota 0 (zero), na correção da Folha de Respostas, às questões
não assinaladas, que apresentarem mais de uma alternativa assinalada,
emenda ou rasura, ainda que legível.
10. A prova deverá ser realizada no prazo de 5h (cinco horas), incluindo a
marcação da Folha de Respostas e a transcrição da Versão Deinitiva da
Redação. É importante controlar seu tempo. O candidato poderá anotar o
gabarito no verso da capa da prova e levar consigo.

11. Você somente poderá deixar deinitivamente a sala de prova após 60
(sessenta) minutos de seu início. O candidato não poderá, em hipótese
alguma, levar consigo o Caderno de Questões, sendo necessário,
obrigatoriamente, devolver ao iscal a Folha de Respostas e a Versão
Deinitiva da Folha de Redação devidamente assinadas. As provas estarão
disponibilizadas no site da FAFIPA (www.faipa.org.br), a partir da divulgação
do Gabarito Preliminar.
12. A retirada da sala de prova dos 03 (três) últimos candidatos só ocorrerá
conjuntamente e após a conferência de todos os documentos da sala, além
da assinatura do termo de fechamento.
13. Durante a prova, não será permitida qualquer espécie de consulta ou
comunicação entre os candidatos, nem a utilização de máquinas calculadoras
e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer
outro material de consulta, inclusive códigos e/ou legislação.
14. Será eliminado do concurso público o candidato que, durante a realização
das provas, for surpreendido utilizando aparelhos eletrônicos, tais como bip,
telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor,
gravador, máquina de calcular, máquina fotográica, controle de alarme
de carro etc., bem como relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou
quaisquer acessório de chapelaria tais como chapéu, boné, gorro etc., nem a
utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou anotações, calculadoras,
relógios, agendas eletrônicas, pagers, telefones celulares, BIP, Walkman,
gravador ou qualquer outro equipamento eletrônico. A utilização desses
objetos causará eliminação imediata do candidato.
15. Incorrerá, também, na eliminação do candidato, caso qualquer equipamento
eletrônico venha a emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no
envelope de guarda de pertences, durante a realização das provas.
16. Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata denúncia
à autoridade competente, que tomará as medidas cabíveis, inclusive com
prisão em lagrante dos envolvidos.
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FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO - PROVA 03
Questão

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Resp.
Questão
Resp.

Gabarito Preliminar disponível em www.faipa.org.br
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(E)

LÍNGUA PORTUGUESA

Tudo isso (1.§).

02
As questões de 01 a 05 referem-se ao texto 1.
TEXTO 1
(A)

1.§ As atividades de policiamento recobrem o vasto
mundo da vida nas cidades e, por conseguinte, toda sorte
de acidentes, interações ou conlitos experimentados
pelos indivíduos no espaço público. Exatamente por
isso, as organizações policiais estão constrangidas a
acompanhar em um recorte mais sensível, carregado
de tensões e atritos
as reinscrições e os desaios
propostos pela multiplicidade de atores que constroem
o cenário político-urbano. O reconhecimento político
das dinâmicas urbanas informais antes consideradas
ilegítimas e ilegais e o conseqüente processo de
incorporação da alteridade (inclusão de novos cenários
e de novos atores no mercado da cidadania) a que
está sujeita a produção mesma de ordem pública, se
fazem sentir nas organizações policiais que necessitam
constantemente se adequar aos caprichos e às críticas
de suas mais diferenciadas clientelas. Tudo isso se
resume em uma banal constatação: se a polícia é um
meio de força extensivo e territorializado, ou melhor,
enraizado localmente nas comunidades, o desenho de
seus serviços encontra-se diretamente vinculado às
mudanças sociopolíticas do ambiente em que ela atua.
2.§ De certa maneira, os meios de força policiais
se inserem em uma espécie de interseção dos
condicionamentos de dois níveis: de um lado, a
coniguração formal-legal da autoridade do Estado e, de
outro, o conjunto diversiicado de demandas concretas
e inadiáveis provenientes do convívio em sociedade.
Estes limites transformam-se em objetos de constante
negociação, na prática policial. É, por excelência, nos
encontros ordinários entre policiais e cidadãos, em
alguma esquina ou rua de nossa cidade, que os princípios
da legalidade e da legitimidade, que conformam o abstrato
“estado de direito”, são negociados, reinterpretados,
experimentados e mesmo constituídos. É, pois, nas
interações dos “agentes da lei” com a população que a
arquitetura formal dos direitos e deveres constitucionais
é concretamente vivenciada, tornando-se, mais do que
uma realidade “de direito”, uma realidade “de fato”,
um recurso estratégico disponível e mobilizável pelos
atores sociais. As polícias têm o seu campo de atuação
exatamente neste intervalo cujo espaço é o da construção
mesma da cidadania lugar de teste (ou da prova de
fogo) das categorias formais que emolduram os valores
políticos e éticos de uma sociedade.

(B)

(C)

(D)
(E)

03

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao que
se airma a respeito dos elementos linguísticos e
de suas funções textual-discursivas.
A expressão “ou melhor” (1.§) funciona como elemento
reparador do conteúdo veiculado e introduz uma
retiicação.
As expressões “de um lado” (2.§) e “de outro” (2.§) são
elementos de articulação espacial que organizam os
argumentos no texto.
A expressão “Estes limites” (2.§) refere-se à expressão
“uma espécie de interseção dos condicionamentos de
dois níveis” (2.§).
A estrutura “É [...] que”, em “É, pois, nas interações
dos “agentes da lei” com a população que...” (2.§),
confere ênfase ao conteúdo veiculado.
A expressão “mesmo” (2.§) funciona como pronome
demonstrativo, cuja função é a de enfatizar o adjetivo
“constituídos” (2.§).

04
(A)

(B)

(C)

(D)

(MUNIZ, Jacqueline de Oliveira. Ser policial é, sobretudo, uma razão
de ser: cultura e cotidiano da Polícia Militar do Estado do Rio de
Janeiro. Tese de Doutorado. Instituto Universitário de Pesquisas. Rio
de Janeiro: UFRJ, 1999.37-38.) (adaptado)

(E)

01

(A)
(B)
(C)
(D)

Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao que
se airma a respeito dos elementos linguísticos e
de suas funções textual-discursivas.
As expressões “se fazem sentir” (1.§) e “se resume”
(1.§) evidenciam um distanciamento do autor.
A expressão “o cenário político-urbano” (1.§)
retoma anaforicamente “o vasto mundo da vida nas
cidades”(1.§).
A expressão “neste intervalo” (2.§) refere-se a “nas
interações dos “agentes da lei” com a população”
(2.§).
A expressão “por isso” (1.§) estabelece relação lógicodiscursiva de causa em relação ao que foi dito.
A expressão “pois” (2.§) estabelece relação lógicodiscursiva de conclusão em relação ao que foi dito.

O objetivo central do fragmento de texto é
denunciar de forma sutil as pressões sofridas pelas
organizações policiais advindas das classes mais
altas da sociedade.
destacar que as organizações policiais têm de se
adequar às mudanças constantes sofridas pelo
ambiente em que atuam.
criticar o Estado, principal responsável pelos
problemas enfrentados pelas organizações policiais
em todo o Brasil.
alertar para os constantes confrontos entre
as organizações policiais e os atores sociais
representados pelas comunidades.
deinir didaticamente o que vem a ser a prova de fogo
pela qual passam as organizações policiais diante das
pressões.

A expressão que NÃO foi empregada para retomar
algo anteriormente explícito no texto é
constatação (1.§).
polícia (1.§).
agentes da lei (2.§).
ela (1.§).
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relação trabalho-salário. No Brasil, apesar de ainda não
termos resolvidos os problemas sociais mais básicos, é
muito marcante o dilema da manutenção de um grande
contingente de desempregados de longa duração que
vão sendo expulsos do mercado produtivo, juntamente
a milhares de jovens que não conseguem ter acesso ao
“primeiro emprego”.
5.§ Aliado a esse processo de exclusão do
mercado de trabalho, a favela se torna um espaço de
materialização da exclusão social, um instrumento para
o aprisionamento dos pobres, um local temido. Uma vez
que o fenômeno das favelas aponta para a estigmatização
dos territórios de concentração da pobreza, sobretudo em
razão da difusão da “cultura do medo”. A consolidação
de espaços de segregação, em virtude do processo de
fragmentação das cidades vão constituir a formação dos
enclaves fortiicados.
6.§ Nesse sentido, não é tão-somente uma separação
espacial entre áreas pobres e ricas mas, principalmente,
uma separação social que adentra o espaço público
das ruas, donde ica difícil manter os princípios básicos
de livre circulação e abertura dos espaços públicos
que serviam de fundamento para a estruturação das
cidades modernas. Os enclaves privados e fortiicados,
como os shopping centers e os condomínios fechados
desenvolvem uma relação de negação e ruptura com
o resto da cidade, aspecto que intensiica ainda mais
a qualiicar as interações públicas por meio de índices
como suspeição, perigo e restrição. Ao estabelecerem
uma simbologia de status, os enclaves criam meios
para a airmação de todos os tipos de barreiras físicas e
artifícios de distanciamento, sendo portanto, uma explícita
airmação da diferenciação social. A consolidação
dos enclaves demonstra, na contemporaneidade, a
necessidade crescente de cercar, murar, fechar e garantir
por uma segurança soisticada e estruturada a vida
privada. Utilizando-se de uma justiicativa que contempla
o medo do crime e da violência, as pessoas transformam
sua maneira de viver bem como a dinâmica pública das
cidades.

05

(A)

(B)

(C)
(D)

(E)

Assinale a alternativa cuja expressão em destaque
NÃO está analisada corretamente.
“fazem sentir nas organizações policiais que
necessitam constantemente se adequar” (1.§)
(frequência)
“a arquitetura formal dos direitos e deveres
constitucionais é concretamente vivenciada” (2.§)
(modo)
“a polícia é um meio de força extensivo e territorializado,
ou melhor, enraizado localmente” (1.§) (local)
“polícias têm o seu campo de atuação exatamente
neste intervalo cujo espaço é o da construção” (2.§)
(modo)
“o desenho de seus serviços encontra-se diretamente
vinculado às mudanças sociopolíticas” (1.§) (modo)

As questões de 06 a 10 referem-se ao texto 2.
TEXTO 2
1.§ O movimento de urbanização do Brasil no
século XX marcou o crescimento das cidades, tanto em
número quanto em área e população. Com a expansão
do capitalismo a cidade assumiu uma importância
muito grande. A cidade tornou-se o centro das decisões
políticas e econômicas, exercendo a função de centro
polarizador das atividades socioeconômicas espaciais.
Por outro lado, ela passou a ser a expressão visível
das contradições sociais. Como produto das relações
humanas, a cidade mostra as marcas das diferenças
de classes sociais, da segregação do espaço urbano,
da exclusão social, da especulação imobiliária, da
deteriorização ambiental e da violência.
2.§ Atualmente, as cidades têm assumido um papel
fundamental no campo de intervenção social das
políticas públicas. Pois, a partir da Constituição de
1988 temos um processo de descentralização bastante
avançado nos casos das políticas de saúde e educação,
e mais recentemente, para as políticas de habitação,
saneamento e transferência de renda.
3.§ O fenômeno da urbanização provocou o
agravamento do histórico quadro de exclusão social
no Brasil, tornando mais evidente a marginalização e a
violência urbana que atualmente tem provocado alições
nos moradores e governos das cidades. Quando temos
o aumento da violência somado ao empobrecimento da
população, a vida nas cidades se torna problemática.
Na medida em que o medo e a insegurança adentram
o cotidiano das pessoas a qualidade de vida declina. O
quadro agrava-se ainda, principalmente com a aparição
de novas formas de pobreza.
4.§ A estruturação da “nova pobreza” ocorre
no contexto de hipermobilidade do capital, de
heterogeneidade e instabilidade do trabalho assalariado,
e de polarização social. Tendo como característica
fundamental o desenvolvimento de uma marginalidade
avançada, os novos pobres não poderão ser absorvidos
progressivamente pela expansão do livre mercado, uma
vez que o Estado neoliberal não garante mais a proteção
infalível contra a ameaça da pobreza, baseada na
Cargo: Polícia Militar

(BORGES, Débora Cristiane de Almeida. A pobreza como foco da
desordem e da violência. Revista LEVS, São Paulo, n.4, Nov. 2009.)
(Adaptado)

06

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

A expressão “em virtude do processo de
fragmentação das cidades” (5.§) estabelece a
mesma relação lógico-discursiva da expressão
“Tendo
como
característica
fundamental
o
desenvolvimento” (4.§).
“não é tão-somente uma separação espacial entre
áreas pobres e ricas” (6.§).
“com a aparição de novas formas de pobreza” (3.§).
“Ao estabelecerem uma simbologia de status” (6.§).
“por uma segurança soisticada e estruturada a vida
privada” (6.§).
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07

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

MATEMÁTICA

Assinale a expressão que NÃO foi analisada
corretamente do ponto de vista lógico-discursivo.
“apesar de” (4.§)
concessão
“portanto” (6.§)
conclusão
“quando” (3.§)
tempo
“uma vez que” (4.§)
causa
“tanto...quanto” (1.§)
proporção

11

08

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao que
se airma a seguir.
Em “distanciamento, sendo portanto”, (6.§), deve ser
inserida uma vírgula após a forma verbal “sendo”.
Em “pobres e ricas mas, principalmente” (6.§), deve
ser inserida uma vírgula após a expressão “ricas”.
Em “agrava-se ainda, principalmente (3.§), deve ser
inserida uma vírgula após a forma verbal “agrava-se”.
A expressão “Na medida em que” (3.§) está empregada
equivocadamente e deve ser grafada “à medida que”.
Em “do trabalho assalariado, e de polarização.” (4.§),
a vírgula não pode ser retirada sem prejuízo sintático.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
12

Considere as sentenças a seguir:
S1: Bombeiros prendem traicantes.
S2: Policiais Militares controlam incêndio.

09
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

O conteúdo do texto nos leva a concluir que
as novas formas de pobreza são a principal causa da
criminalidade no Brasil.
a piora no cenário de exclusão social culminou com o
fenômeno da urbanização.
o problema principal do Brasil não é a pobreza, e sim
a criminalização dos pobres.
as pessoas transformam sua vida por culpa do crime e
da violência dos novos pobres.
a urbanização foi o gatilho para o fenômeno da
exclusão social no Brasil.

Admitindo que S1 e S2 são verdadeiras, considere
as proposições a seguir:

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

10

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Em um determinado inal de semana, dentre 100
policiais de um batalhão, apenas 16 estarão de
folga e não serão escalados nem para o sábado,
nem para o domingo. Sabe-se que 16 policiais
serão escalados para o domingo, mas não para o
sábado, e 75% dos policiais que serão escalados
para o sábado também serão escalados para o
domingo. Nessas condições, o total de policiais
que atuarão no sábado, mas não atuarão no
domingo é
20.
19.
18.
17.
16.

Assinale a alternativa cuja preposição teve seu
sentido analisado corretamente.
“um espaço de materialização da exclusão social”
(5.§) (lugar)
“serviam de fundamento para a estruturação” (6.§)
(inalidade)
“Com a expansão do capitalismo” (1.§) (meio)
“um instrumento para o aprisionamento dos pobres”
(5.§) (instrumento)
“a proteção infalível contra a ameaça da pobreza”
(4.§) (contiguidade)

“S1 implica S2”.

II.

“S2 implica S1”.

III.

“S1 ou ~ S2”.

IV.

“S2 ou ~ S1”.

Nessas condições, é correto airmar que
apenas I é verdadeira.
apenas II é verdadeira.
apenas I e II são verdadeiras.
apenas III e IV são verdadeiras.
I, II, III e IV são verdadeiras.

13

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Cargo: Polícia Militar

I.

Na hierarquia da Polícia e Corpo de Bombeiros
Militar de certa região, 5% correspondem a oiciais
superiores (coronel, tenente-coronel e major), 10%
a oiciais intermediários (capitão), 20% a oiciais
subalternos (primeiro tenente e segundo tenente),
25% a praças especiais (aspirante) e 40% a praça
(subtenente). Supondo que haja um incremento no
efetivo de 5% a oiciais subalternos, 10% a praças
especiais, 15% a praça, mantendo-se a quantidade
nas demais categorias, o aumento percentual do
efetivo será de
9,5%.
10%.
15,5%.
20%.
30%.
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(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

14
Aguiar, Brito e Dutra exercem proissões distintas
e cada um com exatamente uma proissão dentre
bombeiro, policial e administrador. Para que se
possa descobrir a proissão de cada um deles,
foram feitas as seguintes airmações, sendo
apenas uma verdadeira:

um múltiplo de 8.
um quadrado perfeito.
igual à diferença entre dois termos da P.A.
igual à média aritmética dos extremos da P.A.
maior do que a soma dos quatro primeiros termos da
P.A.

RASCUNHO

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I.

Aguiar é policial.

II.

Brito não é bombeiro.

III.

Dutra não é policial.

Nessas condições, Aguiar, Brito e Dutra exercem,
respectivamente, as seguintes proissões:
policial, bombeiro e administrador.
bombeiro, administrador e policial.
bombeiro, policial e administrador.
administrador, policial e bombeiro.
administrador, bombeiro e policial.

15

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Quatro equipes de soldados, E1, E2, E3 e E4,
serão escaladas para um evento. Sabe-se que
a quantidade de soldados das equipes E1 e E2
totaliza 29, E2 e E3 totaliza 25, E3 e E4 totaliza
28, E1 e E4 totaliza 32, e E1 e E3 totaliza 26.
Nessas condições, a quantidade total de soldados
escalados para o evento é
54.
55.
56.
57.
58.

16
A sequência de palavras abaixo relacionadas
segue uma lógica que é, para Inês, diferente da
lógica adotada por Luis.
POLÍCIA
AÇOITE
APRENDI
JALECO

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Uma quinta palavra que daria continuidade lógica
a esta sequência, de modo a atender à lógica
adotada por Inês e, também, à lógica adotada por
Luis, é
BRUCUTU.
CAMADA.
FALANGE.
URUBU.
BOMBEIRO.

17
Em uma progressão aritmética (P.A.) crescente de
dezesseis termos positivos, x é o primeiro termo,
y é o quarto termo e z é o último termo. Sabe-se
que x, y e z formam, nessa ordem, uma progressão
geométrica cuja soma é 42 e x.z = 64. Nessas
condições, é correto airmar que o décimo termo
da P.A. é
Cargo: Polícia Militar
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HISTÓRIA

(A)

18

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(B)

O Paraná desempenha uma posição estratégica
em relação ao Mercosul – Mercado Comum do Sul
– criado a partir do Tratado de Assunção, assinado
em 26 de março de 1991. Assinale a alternativa que
aponta os países que izeram parte da primeira
composição deste importante bloco econômico.
Argentina, Brasil, Bolívia e Paraguai.
Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai.
Argentina, Brasil, Paraguai e Venezuela.
Argentina, Brasil , Paraguai, Uruguai, e Venezuela.
Argentina, Brasil, Chile, Paraguai, Uruguai e Venezuela.

(C)

(D)

(E)

19

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Desde os tempos de D. Pedro I (1798-1834)
pensava-se em uma nova capital para o país,
mas ela só foi construída durante o governo de
Juscelino Kubitschek (1902-1976). A respeito
de Juscelino Kubitschek e sua obra, assinale a
alternativa INCORRETA.
Ademar de Barros e Plínio Salgado eram aliados de
Juscelino nas eleições de 1955.
O governo de Juscelino Kubitschek é conhecido pelo
Plano de Metas – 50 anos em 5.
Juscelino Kubitschek foi presidente do país durante os
anos de 1956 até 1961.
A vitória de Juscelino, nas eleições de 1955, resultou
da união entre PSD e PTB.
O Brasil teve, antes de Brasília, como capitais federais,
as cidades de Salvador e Rio de Janeiro.

22

(A)

(B)

(C)

(D)

20

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

alternativa correta.
Rondon, em 1930, interrompeu seu trabalho no sertão
para lutar na Revolução de 1930, ao lado dos militares
varguistas.
Foi um militar e sertanista que realizou diversas
missões na região amazônica ao deslocar-se para
aquele local a im de construir a linha telegráica.
Manteve-se sempre opositor ao Governo Vargas,
empreendeu a campanha denominada “marcha para
o oeste” que, apesar de vitoriosa, onerava o Estado.
Seu trabalho teve real importância para o homem
branco, entretanto defendeu a extinção das populações
indígenas na região amazônica.
Foi um militar e sertanista que realizou diversas
missões na região amazônica ao deslocar-se para
aquele local a im de construir a linha férrea.

Desde 1648, as Forças Armadas do Brasil têm
sido invocadas a lutar em defesa da soberania
brasileira e para suprimir rebeliões civis. A
respeito da organização das Forças Armadas do
Brasil, assinale a alternativa INCORRETA.
É dividida em três ramos: Exército Brasileiro, Marinha
do Brasil e Força Aérea Brasileira e são parte do
Ministério da Defesa.
Segundo a Constituição Federal, a Polícia Militar
do Brasil (Polícia Estadual), ao lado do Corpo de
Bombeiros Militar, compõe uma força auxiliar e de
reseva do Exército.
A Polícia Militar do Brasil (Polícia Estadual) é descrita
como um dos três ramos principais das Forças
Armadas do Brasil.
A Marinha do Brasil é o mais antigo ramo das Forças
Armadas Brasileiras e inclui o Corpo de Fuzileiros
Navais do Brasil e a Aviação Naval Brasileira.
A Força Aérea Brasileira é um dos ramos das Forças
Armadas do Brasil e pertence ao Ministério da Defesa.

(E)

No estado do Paraná, as disputas por limites
territoriais e os conlitos pela posse de terra
acarretaram alguns episódios sangrentos que
exigiram a atuação da Polícia Militar do Paraná.
Sobre o tema, assinale a alternativa INCORRETA.
A Conlagração do Sudoeste foi a luta de colonos
contra companhias de terras que queriam cobrar pela
terra que os colonos haviam recebido em doação.
A Rebelião em Porecatu, também denominada Revolta
do Quebra Quilo, foi um conlito que ocorreu no vale
do rio Paranapanema.
O conhecido Cerco da Lapa ocorreu na década de
1970, quando militantes comunistas tentaram tomar
posse de terras de propriedade privada.
A Guerra do Contestado foi motivada por uma disputa
entre os estados do Paraná e Santa Catarina pela
posse da região de Palmas.
O Combate do Irani, ocorrido no início do século
XX, é considerado o principal episódio da Guerra do
Contestado.

21
A história do Brasil possui alguns nomes de real
destaque devido a importantes atuações em prol
da nação e da humanidade. Candido Mariano
Silva Rondon, ou Marechal Rondon, é uma dessas
iguras. A respeito do Marechal Rondon, assinale a
Cargo: Polícia Militar
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(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

25
Nas primeiras décadas do século XX algumas
batalhas foram empreendidas em nome da luta
pela democracia dentro do território brasileiro. A
respeito destas batalhas, assinale a alternativa
INCORRETA.
A Revolução de 1924, ocorrida em São Paulo,
também é conhecida como “revolução esquecida” e foi
a tentativa comunista de derrubar o poder e instaurar
um regime socialista sob o comando de Luiz Carlos
Prestes.
A Revolução de 1930 foi aquela que elevou Getúlio
Vargas ao posto de chefe do Governo Provisório,
após longa batalha empreendida contra as oligarquias
agrária e fundiária que dominavam o país.
A Revolução de 1930 icou conhecida como revolução
liberal, pois combateu a política do café com leite que
imperava no país sob o comando dos plantadores de
café e criadores de gado dos estados de Minas Gerais
e de São Paulo.
A Revolução Constitucionalista foi delagrada em 9
de julho de 1932, pelos paulistas, com o intuito de
derrubar o Governo Provisório de Getúlio Vargas e em
prol de uma nova Constituição para o país.
A Constituição de 1934 é resultado da luta empreendida
pelo estado de São Paulo, que se organizou e realizou
a Revolução de 1932, conhecida como Revolução
Constitucionalista, ou seja, em prol da constituição.

(A)

(B)

(C)

(D)
(E)

26

(A)

(B)

GEOGRAFIA
24

(A)

(B)
(C)

(D)

(E)

(C)

Sobre as transformações demográicas que vêm
ocorrendo nas últimas décadas, no Brasil, assinale
a alternativa correta.
A base da pirâmide etária tende a ampliar-se, isto é,
aumentar o número de crianças em função da redução
da mortalidade infantil e do aumento das taxas de
fecundidade.
O ápice da pirâmide tende a estreitar-se, em função
das altas taxas de mortalidade ligadas à criminalidade.
A porcentagem de idosos tende a crescer e a
porcentagem de crianças (de 0 a 9 anos) tende a
diminuir, podendo-se explicar essa tendência pelo
aumento na expectativa de vida, ao mesmo tempo em
que ocorre a queda nas taxas de natalidade.
As taxas de escolaridade aumentam nas regiões Sul
e Sudeste, mas as taxas de analfabetismo continuam
crescentes nas regiões Norte e Nordeste, nas quais o
número médio de anos de estudo é cada vez menor.
A evolução do Índice de Desenvolvimento Humano
Municipal (IDHM), no Brasil, indica que nas regiões
Sudeste e Norte a qualidade de vida tende a se tornar
melhor, ao passo que nas regiões Centro-Oeste,
Nordeste e Sul os índices de qualidade de vida tendem
a se reduzir.

(D)

(E)

Assinale a alternativa INCORRETA sobre o tráico
de drogas e o terrorismo, e as organizações
criminosas.
As organizações criminosas podem se valer da prática
de constituir empresas de fachada que operam no
mercado com a intenção de “lavar” o dinheiro “sujo”,
proveniente do tráico de drogas.
As drogas ilícitas e as redes criminosas relacionadas
fortalecem o Estado de Direito e a segurança da
população, na medida em que aumenta a impunidade
com a qual esse negócio se sustenta.
Os bilhões de dólares gerados pelas drogas ilícitas
alimentam atividades terroristas e estimulam
outros crimes como o tráico de seres humanos e o
contrabando de armas e pessoas.
Colômbia e Afeganistão são países profundamente
envolvidos com o tráico de drogas, sendo o primeiro
associado à cocaína e o segundo associado a
opiáceos diversos.
A África é o único continente que está à margem do
tráico de drogas, de armas e de pessoas.

27

(A)

(B)

(C)

(D)
Cargo: Polícia Militar

Com relação à economia paranaense, assinale a
alternativa INCORRETA.
O setor de serviços é, proporcionalmente, o principal
responsável pelo Produto Interno Bruto (PIB) do
Estado, seguindo-se o setor industrial e, por último, o
setor agropecuário.
Outras fontes que também são geradoras de renda, no
Estado, são os setores de transporte, as hidrelétricas,
o turismo, a área mineradora, e a extração da madeira.
Embora tenha menor importância, quando relacionada
com outros ramos de atividade, a agropecuária
paranaense é representativa em termos econômicos,
atingindo participação superior à registrada pelo setor
primário, em nível nacional.
As maiores vendas externas são de soja, material de
transportes e carne.
A indústria automobilística tem destaque nos
municípios de Curitiba, Londrina e Foz do Iguaçu.

Sobre o conservacionismo no Brasil e/ou a
preservação da lora e da fauna, assinale a
alternativa correta.
As unidades de conservação brasileiras são voltadas
à preservação de ambientes naturais; porém, a
legislação nacional não contempla a proteção de
ambientes do patrimônio histórico ou cultural, tais
como sítios arqueológicos.
O Refúgio de Vida Silvestre é uma área que serve
de centro de triagem e de recuperação de animais
capturados pelo tráico de animais exóticos e nativos.
A Reserva Extrativista é um espaço utilizado por
populações locais que realizam o extrativismo vegetal
e/ou mineral. Esse tipo de unidade de conservação
objetiva a realização da atividade econômica de forma
sustentável.
As maiores unidades de conservação, no Brasil,
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(E)

estão na região Sudeste, mas os estados do Pará e
do Rio Grande do Sul controlam o tráico de animais
silvestres, no Brasil.
As terras indígenas brasileiras são todas consideradas,
também, como unidades de conservação, sendo nelas
proibidas a caça e a pesca, tanto comercial, como de
lazer ou de auto sustento.

(E)

tendem a apresentar taxas elevadas, resultando em
baixo crescimento vegetativo.
O processo de urbanização, em nível mundial,
provocou um aumento no crescimento vegetativo das
populações. Isso ocorreu porque a vida urbana oferece
mais oportunidade para os jovens, pressionando as
taxas de fecundidade para cima.

28

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

INFORMÁTICA

O “Mapa do Crime” on-line é uma ferramenta
de registro de delitos lançada pela campanha
Paz Sem Voz É Medo, do Grupo Paranaense de
Comunicação (GRPCom). O registro pode ser feito
via internet (web), e funciona segundo os princípios
de um Sistema de Informações Geográicas (SIG).
A intenção do “Mapa do Crime” é aproximar cada
vez mais as estatísticas criminais da realidade.
Assinale a alternativa correta sobre o tipo de
produto cartográico descrito.
O “Mapa do Crime”, acima citado, é um tipo de mapa
base, isto é, uma carta geodésica elaborada pelo
Exército Brasileiro, com a inalidade de avaliar as
distâncias entre as centrais de Polícia e os locais de
ocorrências policiais.
Um “Mapa do Crime”, como o descrito, deve
necessariamente conter a rede hidrográica, para
orientação da polícia.
Um “Mapa do Crime”, como o descrito, deve
necessariamente conter a base topográica do
Exército, isto é, a indicação do Norte Geográico, do
Norte Verdadeiro e do norte Geodésico, para ser útil.
Um “Mapa do Crime” serve para registrar, por
exemplo, ocorrências criminais como furtos e roubos,
homicídios, agressões, pontos de tráico de drogas,
sendo, portanto, um tipo de mapa temático.
O “Mapa do Crime”, acima referido, é um cartograma
estático, isto é, uma vez elaborado não pode ser
atualizado, tendo a desvantagem, ainda, de não
indicar o local do crime, mas apenas o número total
das ocorrências.

30

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
31

(A)
(B)
(C)
(D)

(E)

29

(A)

(B)

(C)

(D)

O Soldado Chagas necessita, através do Sistema
Operacional Windows 7 Professional (instalação
padrão Português – Brasil), criar uma Conta de
Usuário com o nome de Batalhão 002. Qual deverá
ser o procedimento inicial para criar esta conta?
Na Área de Trabalho, clicar com o botão direito do
mouse e clicar em compartilhamento e segurança.
Em Ferramentas do Sistema, clicar em Contas e
Usuário.
Acessar o Painel de Controle e escolher a opção
Adicionar ou remover contas de usuário.
Na Área de Trabalho, clicar com o botão direito
do mouse e, em seguida, clicar em Nova Conta de
Usuário.
Clicar no Botão Iniciar e depois Executar Conta de
Usuário.

32

Assinale a alternativa correta sobre o crescimento
vegetativo e a teoria da transição demográica (em
países desenvolvidos ou subdesenvolvidos).
A fase inal da transição corresponde a um momento
em que tanto as taxas de natalidade como as de
mortalidade são baixas, resultando em um relativo
equilíbrio demográico, isto é, em uma condição
na qual a população não cresce e nem decresce
signiicativamente, a cada ano ou período de análise.
Na fase inicial da transição demográica, o país
apresenta elevada taxa de mortalidade, mas baixa
taxa de natalidade.
Na fase intermediária da transição demográica, a
taxa de natalidade tende a diminuir, mas a taxa de
mortalidade aumenta, devido às piores condições de
vida tanto no campo como na cidade.
O crescimento vegetativo expressa a relação entre a
natalidade, a mortalidade e a esperança de vida ao
nascer. Assim, se as condições de vida são boas,
tanto a natalidade como a esperança de vida ao nascer

Cargo: Polícia Militar

Utilizando o Processador de Texto Microsoft Word
2010 (instalação padrão Português – Brasil) como
ferramenta de trabalho, um usuário necessita
formatar um texto com espaçamento entre linhas
duplo. Assinale a alternativa que aponta o caminho
correto para esse usuário desempenhar tal função.
Guia Página Inicial – Aba Parágrafo.
Guia Referência – Aba Notas de Rodapé.
Guia Layout de Página – Aba Conigurar Página.
Guia Inserir – Aba Páginas.
Guia Revisão – Aba Revisão de Texto.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Um usuário do navegador Internet Explorer 9
(instalação padrão Português – Brasil) navegou
na rede mundial de computadores durante
vários dias fazendo pesquisas para um trabalho
escolar, porém se esqueceu de anotar o endereço
eletrônico de alguns sites e, agora, necessita
acessar novamente os sites pesquisados. Neste
caso, o conjunto de teclas de atalho que o usuário
poderá usar para abrir a janela de histórico de
navegação é
(Obs.: o caractere + é utilizado apenas para
interpretação.)
CTRL + Enter
CTRL + E
CTRL + N
CTRL + H
CTRL + F5
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33

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

A igura a seguir ilustra uma planilha do Microsoft Excel 2010 (instalação padrão Português – Brasil) composta
por duas tabelas. Na tabela “TABELA DE PONTOS PARA TESTE FÍSICO”, é apresentado os tipos de teste e a
pontuação que o candidato receberá conforme a quantidade de repetições ou metros que o mesmo executar. A
tabela “RESULTADO TESTES CANDIDATOS” apresenta os testes, a quantidade de repetições e metros que cada
candidato conseguiu executar e os pontos obtidos pelos mesmos. Na tabela “RESULTADO TESTES CANDIDATOS”,
os resultados apresentados na coluna “PONTOS” foram obtidos através de cálculo e baseados nas informações
contidas na tabela “TABELA DE PONTOS PARA TESTE FÍSICO”. Os resultados apresentados na coluna “TOTAL
DE PONTOS” foram alcançados através da somatória de todos os pontos obtidos pelo candidato. Os candidatos
que izeram repetições e metros abaixo da quantidade mínima exigida tiraram nota zero no referido teste físico.
Tendo como base as informações acima, assinale a alternativa correta.

Uma das maneiras de se obter o resultado contido na célula C12 é através da fórmula
=SE(B12>=$B$4;$A$4;(B12>=$B$5;$A$5;(B12>=$B$6;$A$6;(B12>=$B$7;$A$7;0))))
Uma das maneiras de se obter o valor contido na célula E12 é através da fórmula
=SE(D12>=$D$4;$A$4;SE(D12>=$D$5;$A$5;SE(D12>=$D$6;$A$6;SE(D12>=$D$7;$A$7;0))))
Uma das maneiras de se obter o valor contido na célula G12 é através da fórmula
=SE(F12>F4;A4;SE(F12>F5;A5;SE(F12>F6;A6;SE(F12>F7;A7;0))))
Uma das maneiras de se obter o resultado contido na célula I12 é através da fórmula
=SE(H12=H4;A4;SE(H12=H5;A5;SE(H12=H6;A6;SE(H12=H7;A7;0))))
Uma das maneiras de se obter o resultado contido na célula J12 é através da fórmula =SOMA(C12:I12)

34

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Foi solicitado a um Agente de Trânsito que izesse uma pesquisa na Internet sobre multas por excesso de
velocidade, os valores destas multas e a pontuação que o condutor infrator terá em sua CNH. Para realizar essa
pesquisa, é recomendado utilizar qual ferramenta?
Acessórios do Windows.
Monitor de Recursos.
Ferramenta de Sistema.
Google.
Gerenciador de Arquivos.

Cargo: Polícia Militar
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ESTATUTO DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE

De acordo com o Estatuto da Criança e do
Adolescente, analise as assertivas e assinale
a alternativa que aponta as corretas. É dever do
Estado assegurar à criança e ao adolescente:

35
De acordo com o Estatuto da Criança e do
Adolescente, analise as assertivas e assinale a
alternativa que aponta as corretas.
I.

O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é
direito público subjetivo.

II.

O não oferecimento do ensino obrigatório
pelo poder público ou sua oferta irregular
importa responsabilidade da autoridade
competente.
Compete ao poder público recensear os
educandos no ensino fundamental, fazerlhes a chamada e zelar, junto aos pais ou
responsável, pela frequência à escola.

III.

IV.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Os pais ou responsável têm a obrigação de
matricular seus ilhos ou pupilos na rede
regular de ensino.

I.

ensino fundamental, obrigatório e gratuito,
inclusive para os que a ele não tiveram
acesso na idade própria.

II.

atendimento educacional especializado aos
portadores de deiciência, preferencialmente
na rede regular de ensino.

III.

atendimento em creche e pré-escola às
crianças de zero a sete anos de idade.

IV.

oferta de ensino noturno regular, adequado
às condições do adolescente trabalhador.

Apenas I, II e III.
Apenas I, III e IV.
Apenas II e III.
Apenas I, II e IV.
I, II, III e IV.

Apenas I, II e III.
Apenas I e III.
Apenas II e III.
Apenas I, II e IV.
I, II, III e IV.

36
A respeito das medidas socioeducativas previstas
no Estatuto da Criança e do Adolescente, analise
as assertivas e assinale a alternativa que aponta
as corretas.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I.

A advertência consistirá em admoestação
verbal, que será reduzida a termo e assinada.

II.

A prestação de serviços comunitários
consiste na realização de tarefas gratuitas de
interesse geral, por período não excedente a
seis meses, junto a entidades assistenciais,
hospitais, escolas e outros estabelecimentos
congêneres, bem como em programas
comunitários ou governamentais.

III.

A liberdade assistida constitui medida
privativa da liberdade, sujeita aos princípios
de brevidade, excepcionalidade e respeito
à condição peculiar de pessoa em
desenvolvimento.

IV.

A internação será adotada sempre que se
aigurar a medida mais adequada para o
im de acompanhar, auxiliar e orientar o
adolescente.

Apenas I e III.
Apenas I e II.
Apenas II e III.
Apenas III e IV.
I, II, III e IV.

Cargo: Polícia Militar
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ATUALIDADES

(D)

38

(A)

(B)
(C)

(D)
(E)

Assinale a alternativa correta sobre o conceito de
cidadania e/ou os deveres e direitos de voto, no
Brasil e no mundo.
O conceito de cidadania envolve um conjunto de
valores sociais que determinam deveres e direitos de
um cidadão, no seu relacionamento com a sociedade
em que vive.
Envolve os direitos políticos do cidadão, mas não diz
respeito aos comportamentos na esfera social.
O direito de voto, no Brasil, é um direito universal,
extensivo aos cidadãos de nacionalidade brasileira
bem como aos demais latino-americanos residentes
no País, mesmo não sendo estes naturalizados
brasileiros.
O voto, no Brasil, é compulsório para todo cidadão
com idade entre dezesseis e oitenta anos.
No contexto mundial, o voto é quase sempre obrigatório
nos países de população de origem anglo-saxônica e
facultativo nos países de população de origem latina.

(E)

de receber tratamento adequado.
Priorizar a prevenção do uso (indevido) de drogas,
por ser a intervenção mais eicaz e de menor custo
para a sociedade, mas sem descuidar das ações de
tratamento e recuperação de toxicodependentes.
Não participar de ações visando à redução da oferta de
drogas, entendendo ser uma atribuição exclusiva da
esfera criminal e dos órgãos de Segurança Nacional,
bem como do Fundo Nacional Antidrogas.

RASCUNHO

39

(A)

(B)
(C)

(D)

(E)

Sobre a economia em geral e a economia brasileira,
assinale a alternativa correta.
O programa Bolsa Família teve por objetivo dinamizar
a economia, através de um sistema de concentração
de renda junto às classes sociais de maior poder
aquisitivo.
O Brasil é um importante exportador de etanol,
biocombustível produzido a partir da cana de açúcar.
O Pré-Sal estende-se por uma extensa área no litoral
do Nordeste do Brasil, onde estão depositados petróleo
e sal marinho, em grandes jazidas de superfície.
O Brasil, juntamente com a Argentina e Cuba, foram
os países latino-americanos mais profundamente
afetados em suas economias com a crise inanceira
de 2008 na Europa.
A redução do IPI – Imposto sobre Produtos
Importados – estimulou a compra e venda de carros
importados e eletrônicos portáteis, mas prejudicou
bastante a indústria nacional, resultando em um baixo
desempenho das montadoras de veículos.

40

(A)

(B)

(C)

Assinale a alternativa INCORRETA sobre os
pressupostos que norteiam a Política Nacional
sobre Drogas, aprovada pelo Conselho Nacional
Antidrogas no Brasil.
Reconhecer as diferenças entre o usuário, a pessoa
em uso indevido, o dependente e o traicante de
drogas, tratando-os de forma diferenciada.
Buscar a conscientização do usuário e da sociedade
em geral de que o uso de drogas ilícitas alimenta
as atividades e organizações criminosas que têm,
no narcotráico, sua principal fonte de recursos
inanceiros.
Garantir a toda pessoa com problemas decorrentes do
uso indevido de drogas, sempre que possível, o direito

Cargo: Polícia Militar
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RASCUNHO - REDAÇÃO

1.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
2.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

3.

A redação deverá ser elaborada a partir de um tema proposto, baseado em um ou mais textos ou fragmentos de
textos. O candidato adotará uma linha de abordagem utilizando a tipologia textual “Dissertação” e, em seu texto,
deverá apresentar valores, opiniões, crenças, hipóteses, ideias, em suma, os aspectos axiológicos ou cognitivos
para esse tipo de produção textual.
A Redação será avaliada considerando-se os seguintes aspectos:
atendimento ao tema proposto;
clareza de argumentação/senso crítico;
seletividade de informação;
criatividade/originalidade;
atendimento à norma padrão da Língua Portuguesa;
coerência (progressão, articulação, informatividade, não-contradição);
coesão referencial e sequencial;
atendimento à proposta e ao gênero ou tipologia textual solicitada.
O candidato terá sua redação avaliada com nota 0 (zero), e estará, automaticamente, eliminado do concurso
público se:
não desenvolver o tema proposto, ou seja, fugir ao tema proposto;
não desenvolver o tema na tipologia textual exigida;
apresentar acentuada desestruturação na organização textual ou atentar contra o pudor;
redigir seu texto a lápis ou a tinta em cor diferente de azul ou preta;
desenvolver o texto com menos de 20 (vinte) linhas ou mais de 30 (trinta) linhas;
redigir seu texto com menos de 200 (duzentas) palavras;
não for apresentada na versão deinitiva ou for entregue em branco ou desenvolvida com letra ilegível, com espaçamento
excessivo entre letras, palavras, parágrafos e margens.
apresentar identiicação de qualquer natureza (nome parcial, nome completo, outro nome qualquer, número(s), letra(s),
sinais, desenhos ou códigos).
A redação a ser produzida pelo candidato, versará sobre tema da atualidade.
TEMA
Três em cada quatro pais acham que games contribuem para violência
Rafael Monteiro

Uma recente pesquisa, realizada pela organização Common Sense Media, entrevistou 1.050 pais dos Estados Unidos
perguntando sua opinião sobre jogos violentos. Segundo os resultados, 75% deles acreditam que a violência em
videogames contribui para a disseminação da violência real nos EUA.
Ao assistirem a um comercial para TV do jogo Hitman Absolution, 84% disseram que ele era inapropriado para
ser veiculado em um horário em que crianças estivessem assistindo. A classiicação etária do título é Mature (M),
recomendando-o apenas para maiores de 17 anos.
Entre as possíveis causas para violência, videogames icaram atrás de falta de supervisão das crianças (93%), bullying
(92%), crimes no dia a dia (86%) e violência na TV (77%). Curiosamente, icou empatado com o fácil acesso a armas de
fogo (75%), e apenas icou à frente de brinquedos violentos (64%).
Se você fosse pai, daria jogos violentos para seu ilho?
Disponível em http://www.techtudo.com.br/jogos/noticia/2013/01/tres-em-cada-quatro-pais-acham-que-games-contribuem-para-violencia.html.
Acesso em 11 jan 2013 (Adaptado)

Pai mata bebê de duas semanas por interromper maratona de videogame
Rafael Monteiro

Um bebê de apenas duas semanas foi morto pelo pai no estado da Carolina do Norte, Estados Unidos, após interromper
uma maratona de videogame. Brian Frazier, de 20 anos, foi preso por ter golpeado a criança, chamada Khan, para que ela
voltasse a dormir, tendo este ferimento levado ao seu óbito mais tarde.
O pai estava em uma maratona de videogame durante a madrugada, quando por volta das 5h o choro de Khan o
interrompeu. Brian deu um soco no rosto do bebê, que voltou a dormir, tendo falecido nas horas seguintes, segundo o
promotor. Brian e a mãe da criança, Stefany Ash, encontraram o bebê morto quando acordaram, em torno das 14h.
O casal chegou a discutir a possibilidade de encobrir a morte de Khan, forjando um sequestro. Após uma hora, eles
mudaram de ideia e informaram o serviço de emergência dos Estados Unidos, o 911, do ocorrido. Brian está sendo
acusado de assassinato em primeiro grau, equivalente ao homicídio qualiicado no Brasil, e Stefany está sendo indiciada
por ter sido cúmplice.
Disponível

em

http://www.techtudo.com.br/jogos/noticia/2012/12/pai-mata-bebe-de-duas-semanas-por-interromper-maratona-de-videogame.
html. Acesso em 12 jan2013 (Adaptado)
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Com base no conteúdo anteriormente apresentado, veiculado em meios de comunicação, e em outros de seu
conhecimento, redija um texto dissertativo no qual você se posicione a respeito da inluência ou não de jogos
violentos no comportamento humano, sem, entretanto, copiar partes do texto de apoio.

Cargo: Polícia Militar
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DIRETORIA DE PESSOAL
CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO
REF. EDITAL 1107/2012 - CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DE SOLDADO POLICIAL
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ATENÇÃO
O Caderno de Questões possui 40 (quarenta) questões objetivas numeradas sequencialmente, e 01 (uma) redação, de acordo com o exposto no quadro a seguir:
QUANTIDADE DE
QUESTÕES

MATÉRIA

01 a 10

Língua Portuguesa

11 a 17

Matemática

18 a 23

História

24 a 29

Geograia

30 a 34

Informática

35 a 37

Estatuto da Criança e do Adolescente

38 a 40

Atualidades

01

Subjetiva (Redação)

Será entregue, pelo iscal, a Folha de Respostas personalizada e a Versão Deinitiva da Folha de Redação, na qual deverão ser preenchidas as respostas das
questões da prova objetiva e transcrita a redação, respectivamente.

INSTRUÇÕES
1.

Este Caderno de Questões não deve ser folheado antes da autorização do
iscal.
2. Na Folha de Respostas, realize a conferência de seu nome completo, do
número de seu documento e do número de sua inscrição. As divergências
devem ser comunicadas ao iscal para as devidas providências.
3. Após ser autorizado pelo iscal, veriique se o Caderno de Questões
está completo, sem falhas de impressão e se a numeração está correta.
Não esqueça de conferir se sua prova corresponde ao cargo para o qual
você se inscreveu. Caso note alguma divergência, comunique ao iscal,
imediatamente.
4. O único documento válido para a correção das provas é a Folha de
Respostas, assim como a Versão Deinitiva da Folha de Redação, por isso
tenha a máxima atenção no preenchimento da Folha de Respostas e na
Transcrição da Redação para a Versão Deinitiva.
5. Deverá ser utilizada caneta esferográica transparente, com tinta de cor azul
ou preta na marcação da Folha de Respostas e para a transcrição da Versão
Deinitiva da Redação.
6. Leia atentamente cada questão da prova e assinale, na Folha de Respostas,
a opção que a responda corretamente. Exemplo correto da marcação da
Folha de Respostas:
7. O limite dos campos de marcação da Folha de Respostas deverá ser
respeitado, não podendo esta ser dobrada, amassada ou rasurada.
8. O candidato deverá marcar na Folha de Respostas o número que
corresponde a sua prova.
9. Será atribuída nota 0 (zero), na correção da Folha de Respostas, às questões
não assinaladas, que apresentarem mais de uma alternativa assinalada,
emenda ou rasura, ainda que legível.
10. A prova deverá ser realizada no prazo de 5h (cinco horas), incluindo a
marcação da Folha de Respostas e a transcrição da Versão Deinitiva da
Redação. É importante controlar seu tempo. O candidato poderá anotar o
gabarito no verso da capa da prova e levar consigo.

11. Você somente poderá deixar deinitivamente a sala de prova após 60
(sessenta) minutos de seu início. O candidato não poderá, em hipótese
alguma, levar consigo o Caderno de Questões, sendo necessário,
obrigatoriamente, devolver ao iscal a Folha de Respostas e a Versão
Deinitiva da Folha de Redação devidamente assinadas. As provas estarão
disponibilizadas no site da FAFIPA (www.faipa.org.br), a partir da divulgação
do Gabarito Preliminar.
12. A retirada da sala de prova dos 03 (três) últimos candidatos só ocorrerá
conjuntamente e após a conferência de todos os documentos da sala, além
da assinatura do termo de fechamento.
13. Durante a prova, não será permitida qualquer espécie de consulta ou
comunicação entre os candidatos, nem a utilização de máquinas calculadoras
e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer
outro material de consulta, inclusive códigos e/ou legislação.
14. Será eliminado do concurso público o candidato que, durante a realização
das provas, for surpreendido utilizando aparelhos eletrônicos, tais como bip,
telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor,
gravador, máquina de calcular, máquina fotográica, controle de alarme
de carro etc., bem como relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou
quaisquer acessório de chapelaria tais como chapéu, boné, gorro etc., nem a
utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou anotações, calculadoras,
relógios, agendas eletrônicas, pagers, telefones celulares, BIP, Walkman,
gravador ou qualquer outro equipamento eletrônico. A utilização desses
objetos causará eliminação imediata do candidato.
15. Incorrerá, também, na eliminação do candidato, caso qualquer equipamento
eletrônico venha a emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no
envelope de guarda de pertences, durante a realização das provas.
16. Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata denúncia
à autoridade competente, que tomará as medidas cabíveis, inclusive com
prisão em lagrante dos envolvidos.
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FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO - PROVA 04
Questão
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Resp.
Questão
Resp.

Gabarito Preliminar disponível em www.faipa.org.br
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LÍNGUA PORTUGUESA
(C)

As questões de 01 a 05 referem-se ao texto 1.
TEXTO 1

(D)

1.§ As atividades de policiamento recobrem o vasto
mundo da vida nas cidades e, por conseguinte, toda sorte
de acidentes, interações ou conlitos experimentados
pelos indivíduos no espaço público. Exatamente por
isso, as organizações policiais estão constrangidas a
acompanhar em um recorte mais sensível, carregado
de tensões e atritos
as reinscrições e os desaios
propostos pela multiplicidade de atores que constroem
o cenário político-urbano. O reconhecimento político
das dinâmicas urbanas informais antes consideradas
ilegítimas e ilegais e o conseqüente processo de
incorporação da alteridade (inclusão de novos cenários
e de novos atores no mercado da cidadania) a que
está sujeita a produção mesma de ordem pública, se
fazem sentir nas organizações policiais que necessitam
constantemente se adequar aos caprichos e às críticas
de suas mais diferenciadas clientelas. Tudo isso se
resume em uma banal constatação: se a polícia é um
meio de força extensivo e territorializado, ou melhor,
enraizado localmente nas comunidades, o desenho de
seus serviços encontra-se diretamente vinculado às
mudanças sociopolíticas do ambiente em que ela atua.
2.§ De certa maneira, os meios de força policiais
se inserem em uma espécie de interseção dos
condicionamentos de dois níveis: de um lado, a
coniguração formal-legal da autoridade do Estado e, de
outro, o conjunto diversiicado de demandas concretas
e inadiáveis provenientes do convívio em sociedade.
Estes limites transformam-se em objetos de constante
negociação, na prática policial. É, por excelência, nos
encontros ordinários entre policiais e cidadãos, em
alguma esquina ou rua de nossa cidade, que os princípios
da legalidade e da legitimidade, que conformam o abstrato
“estado de direito”, são negociados, reinterpretados,
experimentados e mesmo constituídos. É, pois, nas
interações dos “agentes da lei” com a população que a
arquitetura formal dos direitos e deveres constitucionais
é concretamente vivenciada, tornando-se, mais do que
uma realidade “de direito”, uma realidade “de fato”,
um recurso estratégico disponível e mobilizável pelos
atores sociais. As polícias têm o seu campo de atuação
exatamente neste intervalo cujo espaço é o da construção
mesma da cidadania lugar de teste (ou da prova de
fogo) das categorias formais que emolduram os valores
políticos e éticos de uma sociedade.

(E)

retoma anaforicamente “o vasto mundo da vida nas
cidades”(1.§).
A expressão “neste intervalo” (2.§) refere-se a “nas
interações dos “agentes da lei” com a população”
(2.§).
A expressão “por isso” (1.§) estabelece relação lógicodiscursiva de causa em relação ao que foi dito.
A expressão “pois” (2.§) estabelece relação lógicodiscursiva de conclusão em relação ao que foi dito.

02

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao que
se airma a respeito dos elementos linguísticos e
de suas funções textual-discursivas.
A expressão “ou melhor” (1.§) funciona como elemento
reparador do conteúdo veiculado e introduz uma
retiicação.
As expressões “de um lado” (2.§) e “de outro” (2.§) são
elementos de articulação espacial que organizam os
argumentos no texto.
A expressão “Estes limites” (2.§) refere-se à expressão
“uma espécie de interseção dos condicionamentos de
dois níveis” (2.§).
A estrutura “É [...] que”, em “É, pois, nas interações
dos “agentes da lei” com a população que...” (2.§),
confere ênfase ao conteúdo veiculado.
A expressão “mesmo” (2.§) funciona como pronome
demonstrativo, cuja função é a de enfatizar o adjetivo
“constituídos” (2.§).

03
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

O objetivo central do fragmento de texto é
denunciar de forma sutil as pressões sofridas pelas
organizações policiais advindas das classes mais
altas da sociedade.
destacar que as organizações policiais têm de se
adequar às mudanças constantes sofridas pelo
ambiente em que atuam.
criticar o Estado, principal responsável pelos
problemas enfrentados pelas organizações policiais
em todo o Brasil.
alertar para os constantes confrontos entre
as organizações policiais e os atores sociais
representados pelas comunidades.
deinir didaticamente o que vem a ser a prova de fogo
pela qual passam as organizações policiais diante das
pressões.

(MUNIZ, Jacqueline de Oliveira. Ser policial é, sobretudo, uma razão
de ser: cultura e cotidiano da Polícia Militar do Estado do Rio de
Janeiro. Tese de Doutorado. Instituto Universitário de Pesquisas. Rio
de Janeiro: UFRJ, 1999.37-38.) (adaptado)

01

(A)
(B)

Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao que
se airma a respeito dos elementos linguísticos e
de suas funções textual-discursivas.
As expressões “se fazem sentir” (1.§) e “se resume”
(1.§) evidenciam um distanciamento do autor.
A expressão “o cenário político-urbano” (1.§)

Cargo: Polícia Militar
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de novas formas de pobreza.
4.§ A estruturação da “nova pobreza” ocorre
no contexto de hipermobilidade do capital, de
heterogeneidade e instabilidade do trabalho assalariado,
e de polarização social. Tendo como característica
fundamental o desenvolvimento de uma marginalidade
avançada, os novos pobres não poderão ser absorvidos
progressivamente pela expansão do livre mercado, uma
vez que o Estado neoliberal não garante mais a proteção
infalível contra a ameaça da pobreza, baseada na
relação trabalho-salário. No Brasil, apesar de ainda não
termos resolvidos os problemas sociais mais básicos, é
muito marcante o dilema da manutenção de um grande
contingente de desempregados de longa duração que
vão sendo expulsos do mercado produtivo, juntamente
a milhares de jovens que não conseguem ter acesso ao
“primeiro emprego”.
5.§ Aliado a esse processo de exclusão do
mercado de trabalho, a favela se torna um espaço de
materialização da exclusão social, um instrumento para
o aprisionamento dos pobres, um local temido. Uma vez
que o fenômeno das favelas aponta para a estigmatização
dos territórios de concentração da pobreza, sobretudo em
razão da difusão da “cultura do medo”. A consolidação
de espaços de segregação, em virtude do processo de
fragmentação das cidades vão constituir a formação dos
enclaves fortiicados.
6.§ Nesse sentido, não é tão-somente uma separação
espacial entre áreas pobres e ricas mas, principalmente,
uma separação social que adentra o espaço público
das ruas, donde ica difícil manter os princípios básicos
de livre circulação e abertura dos espaços públicos
que serviam de fundamento para a estruturação das
cidades modernas. Os enclaves privados e fortiicados,
como os shopping centers e os condomínios fechados
desenvolvem uma relação de negação e ruptura com
o resto da cidade, aspecto que intensiica ainda mais
a qualiicar as interações públicas por meio de índices
como suspeição, perigo e restrição. Ao estabelecerem
uma simbologia de status, os enclaves criam meios
para a airmação de todos os tipos de barreiras físicas e
artifícios de distanciamento, sendo portanto, uma explícita
airmação da diferenciação social. A consolidação
dos enclaves demonstra, na contemporaneidade, a
necessidade crescente de cercar, murar, fechar e garantir
por uma segurança soisticada e estruturada a vida
privada. Utilizando-se de uma justiicativa que contempla
o medo do crime e da violência, as pessoas transformam
sua maneira de viver bem como a dinâmica pública das
cidades.

04

(A)

(B)

(C)
(D)

(E)

Assinale a alternativa cuja expressão em destaque
NÃO está analisada corretamente.
“fazem sentir nas organizações policiais que
necessitam constantemente se adequar” (1.§)
(frequência)
“a arquitetura formal dos direitos e deveres
constitucionais é concretamente vivenciada” (2.§)
(modo)
“a polícia é um meio de força extensivo e territorializado,
ou melhor, enraizado localmente” (1.§) (local)
“polícias têm o seu campo de atuação exatamente
neste intervalo cujo espaço é o da construção” (2.§)
(modo)
“o desenho de seus serviços encontra-se diretamente
vinculado às mudanças sociopolíticas” (1.§) (modo)

05

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

A expressão que NÃO foi empregada para retomar
algo anteriormente explícito no texto é
constatação (1.§).
polícia (1.§).
agentes da lei (2.§).
ela (1.§).
Tudo isso (1.§).

As questões de 06 a 10 referem-se ao texto 2.
TEXTO 2
1.§ O movimento de urbanização do Brasil no
século XX marcou o crescimento das cidades, tanto em
número quanto em área e população. Com a expansão
do capitalismo a cidade assumiu uma importância
muito grande. A cidade tornou-se o centro das decisões
políticas e econômicas, exercendo a função de centro
polarizador das atividades socioeconômicas espaciais.
Por outro lado, ela passou a ser a expressão visível
das contradições sociais. Como produto das relações
humanas, a cidade mostra as marcas das diferenças
de classes sociais, da segregação do espaço urbano,
da exclusão social, da especulação imobiliária, da
deteriorização ambiental e da violência.
2.§ Atualmente, as cidades têm assumido um papel
fundamental no campo de intervenção social das
políticas públicas. Pois, a partir da Constituição de
1988 temos um processo de descentralização bastante
avançado nos casos das políticas de saúde e educação,
e mais recentemente, para as políticas de habitação,
saneamento e transferência de renda.
3.§ O fenômeno da urbanização provocou o
agravamento do histórico quadro de exclusão social
no Brasil, tornando mais evidente a marginalização e a
violência urbana que atualmente tem provocado alições
nos moradores e governos das cidades. Quando temos
o aumento da violência somado ao empobrecimento da
população, a vida nas cidades se torna problemática.
Na medida em que o medo e a insegurança adentram
o cotidiano das pessoas a qualidade de vida declina. O
quadro agrava-se ainda, principalmente com a aparição

Cargo: Polícia Militar

(BORGES, Débora Cristiane de Almeida. A pobreza como foco da
desordem e da violência. Revista LEVS, São Paulo, n.4, Nov. 2009.)
(Adaptado)

06

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Assinale a expressão que NÃO foi analisada
corretamente do ponto de vista lógico-discursivo.
“apesar de” (4.§)
concessão
“portanto” (6.§)
conclusão
“quando” (3.§)
tempo
“uma vez que” (4.§)
causa
“tanto...quanto” (1.§)
proporção
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07

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

MATEMÁTICA
Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao que
se airma a seguir.
Em “distanciamento, sendo portanto”, (6.§), deve ser
inserida uma vírgula após a forma verbal “sendo”.
Em “pobres e ricas mas, principalmente” (6.§), deve
ser inserida uma vírgula após a expressão “ricas”.
Em “agrava-se ainda, principalmente (3.§), deve ser
inserida uma vírgula após a forma verbal “agrava-se”.
A expressão “Na medida em que” (3.§) está empregada
equivocadamente e deve ser grafada “à medida que”.
Em “do trabalho assalariado, e de polarização.” (4.§),
a vírgula não pode ser retirada sem prejuízo sintático.

11
Considere as sentenças a seguir:
S1: Bombeiros prendem traicantes.
S2: Policiais Militares controlam incêndio.
Admitindo que S1 e S2 são verdadeiras, considere
as proposições a seguir:

08
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

O conteúdo do texto nos leva a concluir que
as novas formas de pobreza são a principal causa da
criminalidade no Brasil.
a piora no cenário de exclusão social culminou com o
fenômeno da urbanização.
o problema principal do Brasil não é a pobreza, e sim
a criminalização dos pobres.
as pessoas transformam sua vida por culpa do crime e
da violência dos novos pobres.
a urbanização foi o gatilho para o fenômeno da
exclusão social no Brasil.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(B)
(C)
(D)
(E)

Assinale a alternativa cuja preposição teve seu
sentido analisado corretamente.
“um espaço de materialização da exclusão social”
(5.§) (lugar)
“serviam de fundamento para a estruturação” (6.§)
(inalidade)
“Com a expansão do capitalismo” (1.§) (meio)
“um instrumento para o aprisionamento dos pobres”
(5.§) (instrumento)
“a proteção infalível contra a ameaça da pobreza”
(4.§) (contiguidade)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

10

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

A expressão “em virtude do processo de
fragmentação das cidades” (5.§) estabelece a
mesma relação lógico-discursiva da expressão
“Tendo
como
característica
fundamental
o
desenvolvimento” (4.§).
“não é tão-somente uma separação espacial entre
áreas pobres e ricas” (6.§).
“com a aparição de novas formas de pobreza” (3.§).
“Ao estabelecerem uma simbologia de status” (6.§).
“por uma segurança soisticada e estruturada a vida
privada” (6.§).

13

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Cargo: Polícia Militar

“S1 implica S2”.

II.

“S2 implica S1”.

III.

“S1 ou ~ S2”.

IV.

“S2 ou ~ S1”.

Nessas condições, é correto airmar que
apenas I é verdadeira.
apenas II é verdadeira.
apenas I e II são verdadeiras.
apenas III e IV são verdadeiras.
I, II, III e IV são verdadeiras.

12

09

(A)

I.

Na hierarquia da Polícia e Corpo de Bombeiros
Militar de certa região, 5% correspondem a oiciais
superiores (coronel, tenente-coronel e major), 10%
a oiciais intermediários (capitão), 20% a oiciais
subalternos (primeiro tenente e segundo tenente),
25% a praças especiais (aspirante) e 40% a praça
(subtenente). Supondo que haja um incremento no
efetivo de 5% a oiciais subalternos, 10% a praças
especiais, 15% a praça, mantendo-se a quantidade
nas demais categorias, o aumento percentual do
efetivo será de
9,5%.
10%.
15,5%.
20%.
30%.
Aguiar, Brito e Dutra exercem proissões distintas
e cada um com exatamente uma proissão dentre
bombeiro, policial e administrador. Para que se
possa descobrir a proissão de cada um deles,
foram feitas as seguintes airmações, sendo
apenas uma verdadeira:
I.

Aguiar é policial.

II.

Brito não é bombeiro.

III.

Dutra não é policial.

Nessas condições, Aguiar, Brito e Dutra exercem,
respectivamente, as seguintes proissões:
policial, bombeiro e administrador.
bombeiro, administrador e policial.
bombeiro, policial e administrador.
administrador, policial e bombeiro.
administrador, bombeiro e policial.
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(D)
(E)

14

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Quatro equipes de soldados, E1, E2, E3 e E4,
serão escaladas para um evento. Sabe-se que
a quantidade de soldados das equipes E1 e E2
totaliza 29, E2 e E3 totaliza 25, E3 e E4 totaliza
28, E1 e E4 totaliza 32, e E1 e E3 totaliza 26.
Nessas condições, a quantidade total de soldados
escalados para o evento é
54.
55.
56.
57.
58.

17.
16.

RASCUNHO

15
A sequência de palavras abaixo relacionadas
segue uma lógica que é, para Inês, diferente da
lógica adotada por Luis.
POLÍCIA
AÇOITE
APRENDI
JALECO

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Uma quinta palavra que daria continuidade lógica
a esta sequência, de modo a atender à lógica
adotada por Inês e, também, à lógica adotada por
Luis, é
BRUCUTU.
CAMADA.
FALANGE.
URUBU.
BOMBEIRO.

16

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Em uma progressão aritmética (P.A.) crescente de
dezesseis termos positivos, x é o primeiro termo,
y é o quarto termo e z é o último termo. Sabe-se
que x, y e z formam, nessa ordem, uma progressão
geométrica cuja soma é 42 e x.z = 64. Nessas
condições, é correto airmar que o décimo termo
da P.A. é
um múltiplo de 8.
um quadrado perfeito.
igual à diferença entre dois termos da P.A.
igual à média aritmética dos extremos da P.A.
maior do que a soma dos quatro primeiros termos da
P.A.

17

(A)
(B)
(C)

Em um determinado inal de semana, dentre 100
policiais de um batalhão, apenas 16 estarão de
folga e não serão escalados nem para o sábado,
nem para o domingo. Sabe-se que 16 policiais
serão escalados para o domingo, mas não para o
sábado, e 75% dos policiais que serão escalados
para o sábado também serão escalados para o
domingo. Nessas condições, o total de policiais
que atuarão no sábado, mas não atuarão no
domingo é
20.
19.
18.

Cargo: Polícia Militar
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HISTÓRIA

(E)

18

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Desde os tempos de D. Pedro I (1798-1834)
pensava-se em uma nova capital para o país,
mas ela só foi construída durante o governo de
Juscelino Kubitschek (1902-1976). A respeito
de Juscelino Kubitschek e sua obra, assinale a
alternativa INCORRETA.
Ademar de Barros e Plínio Salgado eram aliados de
Juscelino nas eleições de 1955.
O governo de Juscelino Kubitschek é conhecido pelo
Plano de Metas – 50 anos em 5.
Juscelino Kubitschek foi presidente do país durante os
anos de 1956 até 1961.
A vitória de Juscelino, nas eleições de 1955, resultou
da união entre PSD e PTB.
O Brasil teve, antes de Brasília, como capitais federais,
as cidades de Salvador e Rio de Janeiro.

21

(A)

(B)

(C)

(D)

19

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

Desde 1648, as Forças Armadas do Brasil têm
sido invocadas a lutar em defesa da soberania
brasileira e para suprimir rebeliões civis. A
respeito da organização das Forças Armadas do
Brasil, assinale a alternativa INCORRETA.
É dividida em três ramos: Exército Brasileiro, Marinha
do Brasil e Força Aérea Brasileira e são parte do
Ministério da Defesa.
Segundo a Constituição Federal, a Polícia Militar
do Brasil (Polícia Estadual), ao lado do Corpo de
Bombeiros Militar, compõe uma força auxiliar e de
reseva do Exército.
A Polícia Militar do Brasil (Polícia Estadual) é descrita
como um dos três ramos principais das Forças
Armadas do Brasil.
A Marinha do Brasil é o mais antigo ramo das Forças
Armadas Brasileiras e inclui o Corpo de Fuzileiros
Navais do Brasil e a Aviação Naval Brasileira.
A Força Aérea Brasileira é um dos ramos das Forças
Armadas do Brasil e pertence ao Ministério da Defesa.

(E)

(B)

(C)

(D)

(A)

(B)

(C)
A história do Brasil possui alguns nomes de real
destaque devido a importantes atuações em prol
da nação e da humanidade. Candido Mariano
Silva Rondon, ou Marechal Rondon, é uma dessas
iguras. A respeito do Marechal Rondon, assinale a
alternativa correta.
Rondon, em 1930, interrompeu seu trabalho no sertão
para lutar na Revolução de 1930, ao lado dos militares
varguistas.
Foi um militar e sertanista que realizou diversas
missões na região amazônica ao deslocar-se para
aquele local a im de construir a linha telegráica.
Manteve-se sempre opositor ao Governo Vargas,
empreendeu a campanha denominada “marcha para
o oeste” que, apesar de vitoriosa, onerava o Estado.
Seu trabalho teve real importância para o homem
branco, entretanto defendeu a extinção das populações

Cargo: Polícia Militar

No estado do Paraná, as disputas por limites
territoriais e os conlitos pela posse de terra
acarretaram alguns episódios sangrentos que
exigiram a atuação da Polícia Militar do Paraná.
Sobre o tema, assinale a alternativa INCORRETA.
A Conlagração do Sudoeste foi a luta de colonos
contra companhias de terras que queriam cobrar pela
terra que os colonos haviam recebido em doação.
A Rebelião em Porecatu, também denominada Revolta
do Quebra Quilo, foi um conlito que ocorreu no vale
do rio Paranapanema.
O conhecido Cerco da Lapa ocorreu na década de
1970, quando militantes comunistas tentaram tomar
posse de terras de propriedade privada.
A Guerra do Contestado foi motivada por uma disputa
entre os estados do Paraná e Santa Catarina pela
posse da região de Palmas.
O Combate do Irani, ocorrido no início do século
XX, é considerado o principal episódio da Guerra do
Contestado.

22

20

(A)

indígenas na região amazônica.
Foi um militar e sertanista que realizou diversas
missões na região amazônica ao deslocar-se para
aquele local a im de construir a linha férrea.

(D)

(E)

Nas primeiras décadas do século XX algumas
batalhas foram empreendidas em nome da luta
pela democracia dentro do território brasileiro. A
respeito destas batalhas, assinale a alternativa
INCORRETA.
A Revolução de 1924, ocorrida em São Paulo,
também é conhecida como “revolução esquecida” e foi
a tentativa comunista de derrubar o poder e instaurar
um regime socialista sob o comando de Luiz Carlos
Prestes.
A Revolução de 1930 foi aquela que elevou Getúlio
Vargas ao posto de chefe do Governo Provisório,
após longa batalha empreendida contra as oligarquias
agrária e fundiária que dominavam o país.
A Revolução de 1930 icou conhecida como revolução
liberal, pois combateu a política do café com leite que
imperava no país sob o comando dos plantadores de
café e criadores de gado dos estados de Minas Gerais
e de São Paulo.
A Revolução Constitucionalista foi delagrada em 9
de julho de 1932, pelos paulistas, com o intuito de
derrubar o Governo Provisório de Getúlio Vargas e em
prol de uma nova Constituição para o país.
A Constituição de 1934 é resultado da luta empreendida
pelo estado de São Paulo, que se organizou e realizou
a Revolução de 1932, conhecida como Revolução
Constitucionalista, ou seja, em prol da constituição.
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23

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

26
O Paraná desempenha uma posição estratégica
em relação ao Mercosul – Mercado Comum do Sul
– criado a partir do Tratado de Assunção, assinado
em 26 de março de 1991. Assinale a alternativa que
aponta os países que izeram parte da primeira
composição deste importante bloco econômico.
Argentina, Brasil, Bolívia e Paraguai.
Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai.
Argentina, Brasil, Paraguai e Venezuela.
Argentina, Brasil , Paraguai, Uruguai, e Venezuela.
Argentina, Brasil, Chile, Paraguai, Uruguai e Venezuela.

(A)

(B)

(C)

GEOGRAFIA
24

(A)

(B)

(C)

(D)
(E)

Com relação à economia paranaense, assinale a
alternativa INCORRETA.
O setor de serviços é, proporcionalmente, o principal
responsável pelo Produto Interno Bruto (PIB) do
Estado, seguindo-se o setor industrial e, por último, o
setor agropecuário.
Outras fontes que também são geradoras de renda, no
Estado, são os setores de transporte, as hidrelétricas,
o turismo, a área mineradora, e a extração da madeira.
Embora tenha menor importância, quando relacionada
com outros ramos de atividade, a agropecuária
paranaense é representativa em termos econômicos,
atingindo participação superior à registrada pelo setor
primário, em nível nacional.
As maiores vendas externas são de soja, material de
transportes e carne.
A indústria automobilística tem destaque nos
municípios de Curitiba, Londrina e Foz do Iguaçu.

(D)

(E)

27

25

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

Assinale a alternativa INCORRETA sobre o tráico
de drogas e o terrorismo, e as organizações
criminosas.
As organizações criminosas podem se valer da prática
de constituir empresas de fachada que operam no
mercado com a intenção de “lavar” o dinheiro “sujo”,
proveniente do tráico de drogas.
As drogas ilícitas e as redes criminosas relacionadas
fortalecem o Estado de Direito e a segurança da
população, na medida em que aumenta a impunidade
com a qual esse negócio se sustenta.
Os bilhões de dólares gerados pelas drogas ilícitas
alimentam atividades terroristas e estimulam
outros crimes como o tráico de seres humanos e o
contrabando de armas e pessoas.
Colômbia e Afeganistão são países profundamente
envolvidos com o tráico de drogas, sendo o primeiro
associado à cocaína e o segundo associado a
opiáceos diversos.
A África é o único continente que está à margem do
tráico de drogas, de armas e de pessoas.

Cargo: Polícia Militar

Sobre o conservacionismo no Brasil e/ou a
preservação da lora e da fauna, assinale a
alternativa correta.
As unidades de conservação brasileiras são voltadas
à preservação de ambientes naturais; porém, a
legislação nacional não contempla a proteção de
ambientes do patrimônio histórico ou cultural, tais
como sítios arqueológicos.
O Refúgio de Vida Silvestre é uma área que serve
de centro de triagem e de recuperação de animais
capturados pelo tráico de animais exóticos e nativos.
A Reserva Extrativista é um espaço utilizado por
populações locais que realizam o extrativismo vegetal
e/ou mineral. Esse tipo de unidade de conservação
objetiva a realização da atividade econômica de forma
sustentável.
As maiores unidades de conservação, no Brasil,
estão na região Sudeste, mas os estados do Pará e
do Rio Grande do Sul controlam o tráico de animais
silvestres, no Brasil.
As terras indígenas brasileiras são todas consideradas,
também, como unidades de conservação, sendo nelas
proibidas a caça e a pesca, tanto comercial, como de
lazer ou de auto sustento.

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

O “Mapa do Crime” on-line é uma ferramenta
de registro de delitos lançada pela campanha
Paz Sem Voz É Medo, do Grupo Paranaense de
Comunicação (GRPCom). O registro pode ser feito
via internet (web), e funciona segundo os princípios
de um Sistema de Informações Geográicas (SIG).
A intenção do “Mapa do Crime” é aproximar cada
vez mais as estatísticas criminais da realidade.
Assinale a alternativa correta sobre o tipo de
produto cartográico descrito.
O “Mapa do Crime”, acima citado, é um tipo de mapa
base, isto é, uma carta geodésica elaborada pelo
Exército Brasileiro, com a inalidade de avaliar as
distâncias entre as centrais de Polícia e os locais de
ocorrências policiais.
Um “Mapa do Crime”, como o descrito, deve
necessariamente conter a rede hidrográica, para
orientação da polícia.
Um “Mapa do Crime”, como o descrito, deve
necessariamente conter a base topográica do
Exército, isto é, a indicação do Norte Geográico, do
Norte Verdadeiro e do norte Geodésico, para ser útil.
Um “Mapa do Crime” serve para registrar, por
exemplo, ocorrências criminais como furtos e roubos,
homicídios, agressões, pontos de tráico de drogas,
sendo, portanto, um tipo de mapa temático.
O “Mapa do Crime”, acima referido, é um cartograma
estático, isto é, uma vez elaborado não pode ser
atualizado, tendo a desvantagem, ainda, de não
indicar o local do crime, mas apenas o número total
das ocorrências.
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(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

INFORMÁTICA
Assinale a alternativa correta sobre o crescimento
vegetativo e a teoria da transição demográica (em
países desenvolvidos ou subdesenvolvidos).
A fase inal da transição corresponde a um momento
em que tanto as taxas de natalidade como as de
mortalidade são baixas, resultando em um relativo
equilíbrio demográico, isto é, em uma condição
na qual a população não cresce e nem decresce
signiicativamente, a cada ano ou período de análise.
Na fase inicial da transição demográica, o país
apresenta elevada taxa de mortalidade, mas baixa
taxa de natalidade.
Na fase intermediária da transição demográica, a
taxa de natalidade tende a diminuir, mas a taxa de
mortalidade aumenta, devido às piores condições de
vida tanto no campo como na cidade.
O crescimento vegetativo expressa a relação entre a
natalidade, a mortalidade e a esperança de vida ao
nascer. Assim, se as condições de vida são boas,
tanto a natalidade como a esperança de vida ao nascer
tendem a apresentar taxas elevadas, resultando em
baixo crescimento vegetativo.
O processo de urbanização, em nível mundial,
provocou um aumento no crescimento vegetativo das
populações. Isso ocorreu porque a vida urbana oferece
mais oportunidade para os jovens, pressionando as
taxas de fecundidade para cima.

30

(A)
(B)
(C)
(D)

(E)
31

29

(A)

(B)
(C)

(D)

(E)

Sobre as transformações demográicas que vêm
ocorrendo nas últimas décadas, no Brasil, assinale
a alternativa correta.
A base da pirâmide etária tende a ampliar-se, isto é,
aumentar o número de crianças em função da redução
da mortalidade infantil e do aumento das taxas de
fecundidade.
O ápice da pirâmide tende a estreitar-se, em função
das altas taxas de mortalidade ligadas à criminalidade.
A porcentagem de idosos tende a crescer e a
porcentagem de crianças (de 0 a 9 anos) tende a
diminuir, podendo-se explicar essa tendência pelo
aumento na expectativa de vida, ao mesmo tempo em
que ocorre a queda nas taxas de natalidade.
As taxas de escolaridade aumentam nas regiões Sul
e Sudeste, mas as taxas de analfabetismo continuam
crescentes nas regiões Norte e Nordeste, nas quais o
número médio de anos de estudo é cada vez menor.
A evolução do Índice de Desenvolvimento Humano
Municipal (IDHM), no Brasil, indica que nas regiões
Sudeste e Norte a qualidade de vida tende a se tornar
melhor, ao passo que nas regiões Centro-Oeste,
Nordeste e Sul os índices de qualidade de vida tendem
a se reduzir.

Cargo: Polícia Militar

O Soldado Chagas necessita, através do Sistema
Operacional Windows 7 Professional (instalação
padrão Português – Brasil), criar uma Conta de
Usuário com o nome de Batalhão 002. Qual deverá
ser o procedimento inicial para criar esta conta?
Na Área de Trabalho, clicar com o botão direito do
mouse e clicar em compartilhamento e segurança.
Em Ferramentas do Sistema, clicar em Contas e
Usuário.
Acessar o Painel de Controle e escolher a opção
Adicionar ou remover contas de usuário.
Na Área de Trabalho, clicar com o botão direito
do mouse e, em seguida, clicar em Nova Conta de
Usuário.
Clicar no Botão Iniciar e depois Executar Conta de
Usuário.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Um usuário do navegador Internet Explorer 9
(instalação padrão Português – Brasil) navegou
na rede mundial de computadores durante
vários dias fazendo pesquisas para um trabalho
escolar, porém se esqueceu de anotar o endereço
eletrônico de alguns sites e, agora, necessita
acessar novamente os sites pesquisados. Neste
caso, o conjunto de teclas de atalho que o usuário
poderá usar para abrir a janela de histórico de
navegação é
(Obs.: o caractere + é utilizado apenas para
interpretação.)
CTRL + Enter
CTRL + E
CTRL + N
CTRL + H
CTRL + F5
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A igura a seguir ilustra uma planilha do Microsoft Excel 2010 (instalação padrão Português – Brasil) composta
por duas tabelas. Na tabela “TABELA DE PONTOS PARA TESTE FÍSICO”, é apresentado os tipos de teste e a
pontuação que o candidato receberá conforme a quantidade de repetições ou metros que o mesmo executar. A
tabela “RESULTADO TESTES CANDIDATOS” apresenta os testes, a quantidade de repetições e metros que cada
candidato conseguiu executar e os pontos obtidos pelos mesmos. Na tabela “RESULTADO TESTES CANDIDATOS”,
os resultados apresentados na coluna “PONTOS” foram obtidos através de cálculo e baseados nas informações
contidas na tabela “TABELA DE PONTOS PARA TESTE FÍSICO”. Os resultados apresentados na coluna “TOTAL
DE PONTOS” foram alcançados através da somatória de todos os pontos obtidos pelo candidato. Os candidatos
que izeram repetições e metros abaixo da quantidade mínima exigida tiraram nota zero no referido teste físico.
Tendo como base as informações acima, assinale a alternativa correta.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Uma das maneiras de se obter o resultado contido na célula C12 é através da fórmula
=SE(B12>=$B$4;$A$4;(B12>=$B$5;$A$5;(B12>=$B$6;$A$6;(B12>=$B$7;$A$7;0))))
Uma das maneiras de se obter o valor contido na célula E12 é através da fórmula
=SE(D12>=$D$4;$A$4;SE(D12>=$D$5;$A$5;SE(D12>=$D$6;$A$6;SE(D12>=$D$7;$A$7;0))))
Uma das maneiras de se obter o valor contido na célula G12 é através da fórmula
=SE(F12>F4;A4;SE(F12>F5;A5;SE(F12>F6;A6;SE(F12>F7;A7;0))))
Uma das maneiras de se obter o resultado contido na célula I12 é através da fórmula
=SE(H12=H4;A4;SE(H12=H5;A5;SE(H12=H6;A6;SE(H12=H7;A7;0))))
Uma das maneiras de se obter o resultado contido na célula J12 é através da fórmula =SOMA(C12:I12)

33

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Foi solicitado a um Agente de Trânsito que izesse uma pesquisa na Internet sobre multas por excesso de
velocidade, os valores destas multas e a pontuação que o condutor infrator terá em sua CNH. Para realizar essa
pesquisa, é recomendado utilizar qual ferramenta?
Acessórios do Windows.
Monitor de Recursos.
Ferramenta de Sistema.
Google.
Gerenciador de Arquivos.

Cargo: Polícia Militar
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na rede regular de ensino.

34

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Utilizando o Processador de Texto Microsoft Word
2010 (instalação padrão Português – Brasil) como
ferramenta de trabalho, um usuário necessita
formatar um texto com espaçamento entre linhas
duplo. Assinale a alternativa que aponta o caminho
correto para esse usuário desempenhar tal função.
Guia Página Inicial – Aba Parágrafo.
Guia Referência – Aba Notas de Rodapé.
Guia Layout de Página – Aba Conigurar Página.
Guia Inserir – Aba Páginas.
Guia Revisão – Aba Revisão de Texto.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

III.

atendimento em creche e pré-escola às
crianças de zero a sete anos de idade.

IV.

oferta de ensino noturno regular, adequado
às condições do adolescente trabalhador.

Apenas I, II e III.
Apenas I, III e IV.
Apenas II e III.
Apenas I, II e IV.
I, II, III e IV.

37
De acordo com o Estatuto da Criança e do
Adolescente, analise as assertivas e assinale a
alternativa que aponta as corretas.

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE
35
A respeito das medidas socioeducativas previstas
no Estatuto da Criança e do Adolescente, analise
as assertivas e assinale a alternativa que aponta
as corretas.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I.

A advertência consistirá em admoestação
verbal, que será reduzida a termo e assinada.

II.

A prestação de serviços comunitários
consiste na realização de tarefas gratuitas de
interesse geral, por período não excedente a
seis meses, junto a entidades assistenciais,
hospitais, escolas e outros estabelecimentos
congêneres, bem como em programas
comunitários ou governamentais.

III.

A liberdade assistida constitui medida
privativa da liberdade, sujeita aos princípios
de brevidade, excepcionalidade e respeito
à condição peculiar de pessoa em
desenvolvimento.

IV.

A internação será adotada sempre que se
aigurar a medida mais adequada para o
im de acompanhar, auxiliar e orientar o
adolescente.

I.

O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é
direito público subjetivo.

II.

O não oferecimento do ensino obrigatório
pelo poder público ou sua oferta irregular
importa responsabilidade da autoridade
competente.
Compete ao poder público recensear os
educandos no ensino fundamental, fazerlhes a chamada e zelar, junto aos pais ou
responsável, pela frequência à escola.

III.

IV.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Os pais ou responsável têm a obrigação de
matricular seus ilhos ou pupilos na rede
regular de ensino.

Apenas I, II e III.
Apenas I e III.
Apenas II e III.
Apenas I, II e IV.
I, II, III e IV.

Apenas I e III.
Apenas I e II.
Apenas II e III.
Apenas III e IV.
I, II, III e IV.

36
De acordo com o Estatuto da Criança e do
Adolescente, analise as assertivas e assinale
a alternativa que aponta as corretas. É dever do
Estado assegurar à criança e ao adolescente:
I.

ensino fundamental, obrigatório e gratuito,
inclusive para os que a ele não tiveram
acesso na idade própria.

II.

atendimento educacional especializado aos
portadores de deiciência, preferencialmente

Cargo: Polícia Militar
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ATUALIDADES
38

(A)

(B)
(C)

(D)

(E)

Sobre a economia em geral e a economia brasileira,
assinale a alternativa correta.
O programa Bolsa Família teve por objetivo dinamizar
a economia, através de um sistema de concentração
de renda junto às classes sociais de maior poder
aquisitivo.
O Brasil é um importante exportador de etanol,
biocombustível produzido a partir da cana de açúcar.
O Pré-Sal estende-se por uma extensa área no litoral
do Nordeste do Brasil, onde estão depositados petróleo
e sal marinho, em grandes jazidas de superfície.
O Brasil, juntamente com a Argentina e Cuba, foram
os países latino-americanos mais profundamente
afetados em suas economias com a crise inanceira
de 2008 na Europa.
A redução do IPI – Imposto sobre Produtos
Importados – estimulou a compra e venda de carros
importados e eletrônicos portáteis, mas prejudicou
bastante a indústria nacional, resultando em um baixo
desempenho das montadoras de veículos.

(D)
(E)

extensivo aos cidadãos de nacionalidade brasileira
bem como aos demais latino-americanos residentes
no País, mesmo não sendo estes naturalizados
brasileiros.
O voto, no Brasil, é compulsório para todo cidadão
com idade entre dezesseis e oitenta anos.
No contexto mundial, o voto é quase sempre obrigatório
nos países de população de origem anglo-saxônica e
facultativo nos países de população de origem latina.

RASCUNHO

39

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

Assinale a alternativa INCORRETA sobre os
pressupostos que norteiam a Política Nacional
sobre Drogas, aprovada pelo Conselho Nacional
Antidrogas no Brasil.
Reconhecer as diferenças entre o usuário, a pessoa
em uso indevido, o dependente e o traicante de
drogas, tratando-os de forma diferenciada.
Buscar a conscientização do usuário e da sociedade
em geral de que o uso de drogas ilícitas alimenta
as atividades e organizações criminosas que têm,
no narcotráico, sua principal fonte de recursos
inanceiros.
Garantir a toda pessoa com problemas decorrentes do
uso indevido de drogas, sempre que possível, o direito
de receber tratamento adequado.
Priorizar a prevenção do uso (indevido) de drogas,
por ser a intervenção mais eicaz e de menor custo
para a sociedade, mas sem descuidar das ações de
tratamento e recuperação de toxicodependentes.
Não participar de ações visando à redução da oferta de
drogas, entendendo ser uma atribuição exclusiva da
esfera criminal e dos órgãos de Segurança Nacional,
bem como do Fundo Nacional Antidrogas.

40

(A)

(B)
(C)

Assinale a alternativa correta sobre o conceito de
cidadania e/ou os deveres e direitos de voto, no
Brasil e no mundo.
O conceito de cidadania envolve um conjunto de
valores sociais que determinam deveres e direitos de
um cidadão, no seu relacionamento com a sociedade
em que vive.
Envolve os direitos políticos do cidadão, mas não diz
respeito aos comportamentos na esfera social.
O direito de voto, no Brasil, é um direito universal,

Cargo: Polícia Militar
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RASCUNHO - REDAÇÃO

1.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
2.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

3.

A redação deverá ser elaborada a partir de um tema proposto, baseado em um ou mais textos ou fragmentos de
textos. O candidato adotará uma linha de abordagem utilizando a tipologia textual “Dissertação” e, em seu texto,
deverá apresentar valores, opiniões, crenças, hipóteses, ideias, em suma, os aspectos axiológicos ou cognitivos
para esse tipo de produção textual.
A Redação será avaliada considerando-se os seguintes aspectos:
atendimento ao tema proposto;
clareza de argumentação/senso crítico;
seletividade de informação;
criatividade/originalidade;
atendimento à norma padrão da Língua Portuguesa;
coerência (progressão, articulação, informatividade, não-contradição);
coesão referencial e sequencial;
atendimento à proposta e ao gênero ou tipologia textual solicitada.
O candidato terá sua redação avaliada com nota 0 (zero), e estará, automaticamente, eliminado do concurso
público se:
não desenvolver o tema proposto, ou seja, fugir ao tema proposto;
não desenvolver o tema na tipologia textual exigida;
apresentar acentuada desestruturação na organização textual ou atentar contra o pudor;
redigir seu texto a lápis ou a tinta em cor diferente de azul ou preta;
desenvolver o texto com menos de 20 (vinte) linhas ou mais de 30 (trinta) linhas;
redigir seu texto com menos de 200 (duzentas) palavras;
não for apresentada na versão deinitiva ou for entregue em branco ou desenvolvida com letra ilegível, com espaçamento
excessivo entre letras, palavras, parágrafos e margens.
apresentar identiicação de qualquer natureza (nome parcial, nome completo, outro nome qualquer, número(s), letra(s),
sinais, desenhos ou códigos).
A redação a ser produzida pelo candidato, versará sobre tema da atualidade.
TEMA
Três em cada quatro pais acham que games contribuem para violência
Rafael Monteiro

Uma recente pesquisa, realizada pela organização Common Sense Media, entrevistou 1.050 pais dos Estados Unidos
perguntando sua opinião sobre jogos violentos. Segundo os resultados, 75% deles acreditam que a violência em
videogames contribui para a disseminação da violência real nos EUA.
Ao assistirem a um comercial para TV do jogo Hitman Absolution, 84% disseram que ele era inapropriado para
ser veiculado em um horário em que crianças estivessem assistindo. A classiicação etária do título é Mature (M),
recomendando-o apenas para maiores de 17 anos.
Entre as possíveis causas para violência, videogames icaram atrás de falta de supervisão das crianças (93%), bullying
(92%), crimes no dia a dia (86%) e violência na TV (77%). Curiosamente, icou empatado com o fácil acesso a armas de
fogo (75%), e apenas icou à frente de brinquedos violentos (64%).
Se você fosse pai, daria jogos violentos para seu ilho?
Disponível em http://www.techtudo.com.br/jogos/noticia/2013/01/tres-em-cada-quatro-pais-acham-que-games-contribuem-para-violencia.html.
Acesso em 11 jan 2013 (Adaptado)

Pai mata bebê de duas semanas por interromper maratona de videogame
Rafael Monteiro

Um bebê de apenas duas semanas foi morto pelo pai no estado da Carolina do Norte, Estados Unidos, após interromper
uma maratona de videogame. Brian Frazier, de 20 anos, foi preso por ter golpeado a criança, chamada Khan, para que ela
voltasse a dormir, tendo este ferimento levado ao seu óbito mais tarde.
O pai estava em uma maratona de videogame durante a madrugada, quando por volta das 5h o choro de Khan o
interrompeu. Brian deu um soco no rosto do bebê, que voltou a dormir, tendo falecido nas horas seguintes, segundo o
promotor. Brian e a mãe da criança, Stefany Ash, encontraram o bebê morto quando acordaram, em torno das 14h.
O casal chegou a discutir a possibilidade de encobrir a morte de Khan, forjando um sequestro. Após uma hora, eles
mudaram de ideia e informaram o serviço de emergência dos Estados Unidos, o 911, do ocorrido. Brian está sendo
acusado de assassinato em primeiro grau, equivalente ao homicídio qualiicado no Brasil, e Stefany está sendo indiciada
por ter sido cúmplice.
Disponível

em

http://www.techtudo.com.br/jogos/noticia/2012/12/pai-mata-bebe-de-duas-semanas-por-interromper-maratona-de-videogame.
html. Acesso em 12 jan2013 (Adaptado)
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Com base no conteúdo anteriormente apresentado, veiculado em meios de comunicação, e em outros de seu
conhecimento, redija um texto dissertativo no qual você se posicione a respeito da inluência ou não de jogos
violentos no comportamento humano, sem, entretanto, copiar partes do texto de apoio.

Cargo: Polícia Militar
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