
                         
1. Este Caderno de Questões não deve ser folheado antes da autorização do 

fiscal.
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	fiscal	para	as	devidas	providências.

3.	 Após	 ser	 autorizado	 pelo	 fiscal,	 verifique	 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	 fiscal,	
imediatamente.

4. O	 único	 documento	 válido	 para	 a	 correção	 das	 provas	 é	 a	 Folha	 de	
Respostas,	assim	como	a	Versão	Definitiva	da	Folha	de	Redação,	por	isso	
tenha	 a	máxima	 atenção	 no	 preenchimento	 da	 Folha	 de	 Respostas	 e	 na	
Transcrição	da	redação	para	a	Versão	Definitiva.

5.	 Deverá	ser	utilizada	caneta	esferográfica	transparente,	com	tinta	de	cor	azul	
ou	preta	na	marcação	da	Folha	de	Respostas	e	para	a	transcrição	da	Versão	
Definitiva	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	Definitiva	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	 definitivamente	 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	fiscal	a	Folha	de		 Respostas	 e	 a	 Versão	
Definitiva	da	Folha	de	Redação	devidamente	assinadas.	As	provas	estarão	
disponibilizadas	no	site	da	FAFIPA	(www.fafipa.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	 fotográfica,	 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	flagrante	dos	envolvidos.

INSTRUÇÕES

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

QUANTIDADE  DE 
QUESTÕES  MATÉRIA

Língua Portuguesa
Matemática

História
Geografia

Informática

 01 a 10
11 a 17
18 a 23
24 a 29
30 a 34

Estatuto da Criança e do Adolescente35 a 37
Atualidades38 a 40

Subjetiva (Redação)01

   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:

B O M B E I RO  M I L I TA R

REF. EDITAL 1107/2012 - CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DE SOLDADO POLICIAL 
MILITAR (QPM 1-0) E DE SOLDADO BOMBEIRO MILITAR (QPM 2-0) DA POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ

P ROVA  0 1

POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ
DIRETORIA DE PESSOAL
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LÍNGUA PORTUGUESA

01

As questões de 01 a 03 referem-se ao texto 1.

TEXTO 1

1.§ Relações públicas é a atividade que visa obter a 
motivação e a integração entre uma instituição e seus 
públicos, conforme transcrição do manual de relações 
públicas do Exército, 1975. Considera-se que 90% da 
responsabilidade da ação de relações públicas esteja 
afeta ao sistema organizacional, sendo caracterizadas 
pelo desenvolvimento de serviços e atividades em prol 
da comunidade, enquanto os outros 10%, no máximo, 
estão concentrados no setor de relações públicas, cuja 
missão é dar publicidade e divulgação aos atos, eventos 
e serviços da organização como um todo, através de 
agentes especializados e que empregam técnicas de 
relações públicas. 

2.§ A Polícia Militar se constitui em um organismo 
vivo da sociedade e administra dentro deste conceito, 
a sua participação no desenvolvimento da comunidade, 
buscando permanentemente a compreensão, a 
aquiescência e apoio através de ajustamento contínuo. 
Qualquer esforço de relações públicas deve ser baseado 
na melhoria do nível de serviço, não obstante, o padrão 
de serviço a ser alcançado, deve vir acompanhado com 
a devida dedicação e o correspondente zelo para que a 
imagem pública seja estabelecida em bases sólidas. A 
imagem da corporação deve ser o resultado da sua real 
capacidade de trabalho.

3.§ O cultivo de uma mentalidade de relações públicas 
permite a criação de uma conduta homogênea, facilitando 
a apresentação da organização, perante a opinião pública, 
como um todo indivisível e com propostas de serviços 
totalmente padronizadas e adequadas às necessidades 
dos seus públicos. Dentro desta ótica, o policial militar 
está constantemente sob a observação do público, que 
possui senso crítico. Qualquer gesto ou atitude será 
reparado e servirá de parâmetro para se formar um juízo 
de toda a organização. 

4.§ No local de trabalho, às vezes, o policial militar 
não conhece cada cidadão de sua comunidade, todavia 
em muitas ocasiões, poderá ser conhecido e reconhecido 
por muitos. Seu comportamento, quanto ao seu modo 
de ser e de estar, serão sempre avaliados. A aprovação 
da comunidade está vinculada com a forma de, como o 
cidadão vê e sente o serviço prestado pelo policial militar. 
Ele é o maior veículo de divulgação da Polícia Militar e 
reflete a exata eficiência e finalidade da organização. O 
cidadão é um receptor de serviços, paga seu imposto, 
é um contribuinte, porém espera ser retribuído com a 
prestação de serviço equivalente, para ele não importa 
os problemas administrativos e as deficiências técnicas 
da polícia, sua expectativa é fundada que a polícia existe 
para dar segurança e tranqüilidade e, cada vez mais, 
exige este serviço com maior perfeição e qualidade. 

5.§ Todo policial militar precisa transmitir confiança, 
preparo, serenidade e atitudes de boa vontade e 
compreensão diante dos problemas que lhe são 
apresentados pelo cidadão. Ao se interpretar, que 90% 
das ações de relações públicas estão em fazer as coisas 
certas, logo na primeira vez, “saber fazer”, compreende-

se que o policial militar precisa realizar suas obrigações 
com eficiência e devido zelo, principalmente, naqueles 
momentos de interação, onde se torna tangível o 
atendimento e a qualidade percebida dos serviços.

6.§ Portanto, compete à corporação como entidade 
de prestação de serviços, primar pelo atendimento ao 
público, sensibilizando seus componentes a apoiarem 
os objetivos da instituição, com vista à melhoria da 
qualidade dos serviços e a satisfação dos cidadãos. 

(FIXINA, Vanilto Nogueira. O policial militar como elo de relações 
públicas, na melhoria da imagem da corporação. Monografia 
apresentada à Coordenação do Curso de Especialização em Gestão 

de Segurança Pública. Cuiabá-MT, 2003, p.20-22.) (Adaptado)

Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao que 
se afirma a seguir.

(A)		 A	expressão	“permanentemente”	(2.§) foi	empregada	
para	 indicar	 o	modo	 da	 ação	 verbal,	 estabelecendo	
um	prolongamento	no	tempo.

(B)		 A	expressão	“principalmente”	(5.§) foi	empregada	para	
enfatizar	 o	 argumento	 posterior,	 a	 saber:	 “naqueles	
momentos	de	interação”	(5.§).

(C)		 A	expressão	“ótica”	(3.§)	é	um	recurso	de	referenciação	
empregado	 para	 se	 referir	 a	 todo	 o	 conteúdo	
mencionado	anteriormente	neste	parágrafo.

(D)		 A	expressão	“não	obstante”	(2.§) foi	empregada	para	
estabelecer	 uma	 conclusão	 entre	 os	 argumentos	
apresentados	antes	e	depois	dela.	

(E)		 A	 expressão	 “serão	 sempre	 avaliados”	 (4.§) está 
inadequada,	visto	que	deve	concordar	com	o	sujeito	
explícito	“Seu	comportamento” (4.§).

A conjunção “porém” (4.§), da forma como foi 
empregada no texto, expressa ambiguidade, 
podendo ser interpretada de duas maneiras 
distintas, a saber:

(A)	 conclusão	e	explicação.
(B)	 contraste	e	adição.
(C)	 contraste	e	explicação.
(D)	 adição	e	explicação.
(E)	 adição	e	conclusão.

02
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Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao que 
se afirma a seguir.

(A)	 Em	“Ele	é	o	maior	veículo”	(4.§),	o	emprego	do	pronome	
gera	ambiguidade,	pois	não	é	possível	identificar	se	se	
trata	da	retomada	da	expressão	“cidadão”	ou		“policial	
militar”.	

(B)	 A	expressão	“aquiescência”	(2.§) pode	ser	substituída	
pela	 expressão	 “condescendência”,	 sem	 que	 ocorra	
prejuízo	 semântico	 para	 o	 contexto	 em	 que	 está	
inserida.

(C)	 A	 expressão	 “todavia”	 (4.§) deve	 ser	 sucedida	 por	
uma	 vírgula,	 visto	 que,	 na	 sequência	 do	 fragmento,	
há	 a	 intercalação	 de	 um	 adjunto	 adverbial	 de	 valor	
temporal.

(D)	 A	 forma	 verbal	 “Considera-se”	 (1.§) evidencia	
um	 distanciamento	 do	 autor,	 distanciamento	 este	
reforçado	pelo	emprego	da	forma	verbal	“esteja”	(1.§), 
que	denota	incerteza.

(E)	 A	vírgula	empregada	após	a	forma	verbal	“interpretar”	
(5.§) foi	 usada	 inadequadamente,	 visto	 que	 está	
isolando	a	forma	verbal	de	seu	complemento	direto.

As questões 04 e 05 referem-se ao texto 2.

TEXTO 2

Há hoje no Brasil, um consenso quanto à necessidade 
de se promover mudanças substantivas no nosso atual 
sistema de segurança pública. Os políticos, independente 
de suas orientações político-partidárias, assim como 
os segmentos civis organizados, os formadores de 
opinião, os cidadãos comuns e os próprios profissionais 
de polícia, são unânimes em reconhecer a imperiosa 
necessidade de se buscar adequar o sistema policial 
brasileiro às exigências do estado democrático de direito. 
Afinal, o divórcio estabelecido entre a consolidação 
da nossa jovem democracia e os assuntos relativos 
à segurança pública tem custado muito caro a todos 
nós. O histórico desinteresse, intencional ou não, da 
classe política e das nossas elites quanto à importância 
estratégica das organizações policiais na sustentação 
das garantias individuais e coletivas, há muito já não 
tem sido uma postura defensável na arena pública. Ele 
sucumbiu forçosamente às pressões da sociedade 
brasileira por uma prestação de serviços de segurança 
pública capaz de acompanhar os imperativos de uma 
cidadania estendida a todos os brasileiros. Contudo, 
esse desinteresse não deixou de contribuir para a 
cristalização de uma crise institucional sem precedentes. 
E isto, de tal maneira, que pode-se afirmar, sem correr 
o risco das falsas generalizações, que atualmente temos 
tudo por fazer neste campo. 

XAVIER, Antonio Roberto. Polícias militares e segurança 
pública. Disponível em http://artigos.netsaber.com.br/resumo_
art igo_17358/art igo_sobre_pol%C3%8Dcias_mil i tares_e_

seguran%C3%87a_p%C3%9Ablica. Acesso 28 jan 2013.

De acordo com o texto, 
(A)	 a	extensão	da	cidadania	a	todos	os	brasileiros	passou	

a	exigir	uma	adequação	do	sistema	policial	brasileiro.
(B)	 os	 partidos	 dos	 quais	 os	 políticos	 são	 adeptos	

dificultam	 o	 seu	 envolvimento	 com	 os	 assuntos	 de		
segurança	pública.

(C)	 durante	 a	 ditadura	 militar	 os	 policiais	 não	 eram	
deslocados	para	fazer	o	policiamento	das	elites	e	da	
classe	política.

(D)	 a	cidadania,	a	que	tem	direito	todo	cidadão	brasileiro,	
piorou	 as	 relações	 entre	 a	 elite	 e	 o	 policiamento	
brasileiro.	

(E)	 os	 problemas	 de	 segurança	 pública	 no	 Brasil	 são	
oriundos	 do	 regime	militar	 e	 se	 estenderam	 à	 atual	
democracia.

Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao que 
se afirma a seguir.

(A)	 A	expressão	“atualmente”	não	indica	o	modo	da	ação	
verbal,	e	sim	o	tempo	em	que	ela	ocorre,	ou	seja,	nos	
dias	atuais.

(B)	 A	expressão	“que	pode-se	afirmar”	apresenta	erro	de	
colocação	pronominal,	pois	o	pronome	deve	vir	antes	
de	“pode”.

(C)	 A	 expressão	 “tem	 custado”	 não	 está	 adequada	 no	
texto,	visto	que	o	sujeito	a	ela	referente	se	encontra	no	
plural.

(D)	 A	 expressão	 “assim	 como”	 estabelece	 relação	
lógico-discursiva	de	comparação	entre	os	elementos	
apresentados.

(E)	 A	expressão	“Há	hoje	no	Brasil,”	não	deve	apresentar		
a	 vírgula,	 visto	 que	 esta	 separa	 o	 verbo	 de	 seu	
complemento.

As questões de 06 a 08 referem-se ao texto 3.

TEXTO 3

Os governos se sucedem, no Brasil, e a violência 
criminal cresce dramaticamente, mas o problema 
não chega a ser enfrentado com políticas públicas 
apropriadas e recursos correspondentes à magnitude 
da tragédia social envolvida. É curiosa esta reiterada 
omissão, este silêncio, este imobilismo. A violência 
criminal parece sofrer de uma estranha invisibilidade 
conceitual, cuja conseqüência parece ser a dificuldade 
em assumir e implantar políticas públicas específicas, 
ainda que os efeitos da violência ocupem as primeiras 
páginas dos jornais, diariamente. 

(SOARES, Luiz Eduardo. Sísifo e as políticas de segurança no Brasil. 
Porto Alegre: Gráfica Santa Rita, 2005, p. 151)

Assinale a alternativa que apresenta uma relação 
correta de causa e consequência, necessariamente 
nessa ordem.

(A)	 Sucessão	 governamental	 no	 Brasil	 ⇒	 crescimento	
drástico	da	violência	criminal	no	Brasil.

03 04

05

06
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(B)	 Crescimento	drástico	da	violência	criminal	⇒	dimensão	
da	tragédia	social	brasileira.

(C)	 Ausência	 de	 conceito	 da	 violência																																																				
criminal	⇒	dificuldade	de	promover	políticas	públicas	
específicas.	

(D)	 Políticas	 públicas	 inapropriadas	 ⇒ visibilidade nas 
primeiras	páginas	dos	jornais	brasileiros.

(E)	 Reiteração	 da	 omissão,	 do	 silêncio,	 do																																					
imobilismo	⇒	efeitos	da	violência	no	terrirório	nacional.

O fragmento está permeado de expressões que 
evidenciam uma avaliação, um ponto de vista do 
autor, EXCETO

(A)	 o	problema.
(B)	 políticas	públicas	apropriadas.
(C)	 magnitude	da	tragédia	social	envolvida.
(D)	 uma	estranha	invisibilidade	conceitual.
(E)	 recursos	correspondentes.

Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao que 
se afirma a seguir.

(A)	 Em	 “esta	 reiterada	 omissão,	 este	 silêncio,	 este	
imobilismo”,	temos	uma	repetição	pronominal	enfática.

(B)	 As	 expressões	 “parece	 ser”	 e	 “parece	 sofrer”	
evidenciam	uma	incerteza	do	autor	diante	do	assunto.	

(C)	 A	expressão	“dramaticamente”	indica	modo,	ao	passo	
que	a	expressão	“diariamente”	indica	tempo.

(D)	 A	expressão	“ainda	que”	introduz	uma	relação	lógico-
discursiva	de	causa	entre	os	argumentos.	

(E)	 A	expressão	“diariamente”	não	precisa	ser	isolada	por	
vírgulas,	mas	a	presença	desta	confere	ênfase.

 

As questões 09 e 10 referem-se ao texto 4.

TEXTO 4

1.§ Ao assumir o compromisso da profissão, o 
policial não pode se omitir diante de fatos que exijam sua 
intervenção, precisa estar sempre preparado para servir 
à comunidade. Daí seu caráter de dedicação exclusiva: 
uma exigência permanente de continuidade da função 
para além do horário de serviço esteja usando farda ou 
não.

2.§ Além dos aspectos em relação à rotina, à incerteza 
e ao compromisso de dedicação exclusiva, inclusive 
com o sacrifício da vida, pode-se citar a exposição às 
intempéries, ao realizar o trabalho de policiamento sob 
sol forte, chuva, vento e/ou frio. 

3.§ Em nenhum outro trabalho o profissional se dedica 
tão intensamente como o faz o policial militar. É no limite 
do direito à vida que, não raras vezes, o policial a perde 
(uma tênue linha que precisa ser equilibrada no seu 
poder de repreender, de coibir, de orientar e de prevenir 
que caracteriza a vida cotidiana do policial).

4.§ Justamente por se constituir de uma gama 
de atividades variadas, com ingredientes incertos e 
surpreendentes, talvez, o trabalho policial não proceda 
de uma adição de tarefas prescritas, mas da seleção, 
pelos próprios interessados (no caso a comunidade) de 
suas atividades. Por esse motivo, são os mecanismos 

desse processo da seleção os principais determinantes 
da definição, da organização e da análise do trabalho 
policial.

5.§ Por exemplo, a residência das pessoas, a priori, 
é inviolável, só se podendo nela adentrar com mandado 
judicial ou com a autorização de quem lá reside. O PM 
aprende, porém, com sua técnica policial, que existem 
outros casos em que isso poderá acontecer, por 
exemplo, quando a vida das pessoas (ou de uma pessoa) 
está em risco, em situações diversas, de grave ameaça à 
integridade de alguém, casos de incêndio. Geralmente, 
nessas ocasiões, quem faz a seleção são os vizinhos, 
interessados e preocupados com a vida de quem está 
na residência. E é nesse momento, na incerteza e na 
surpresa, que o risco dos outros passa a ser assumido 
como o risco do policial, justamente pela incerteza do 
cenário e do resultado do seu trabalho. [...]

(FRAGA, Cristina K. Peculiaridades do trabalho policial militar. In: 
Revista Virtual Textos & Contextos, nº 6, dez. 2006, p. 8-9). (Adaptado)

Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao que 
se afirma a respeito dos elementos empregados 
no 5.§.

(A)	 A	expressão	“isso” retoma	“a	vida	das	pessoas	(ou	de	
uma	pessoa)	está	em	risco,	em	situações	diversas.”

(B)	 As	expressões	“nesse	momento”	e	“nessas	ocasiões”	
só	possuem	sentido	se	inseridas	nesses	contextos.

(C)	 A	expressão	“lá”	funciona	como	pronome	anafórico	e	
retoma	a	expressão	“A	residência	das	pessoas”.

(D)	 A	 expressão	 “porém”	 se	 encontra	 intercalada,	 mas	
poderia	também	estar	no	início	da	oração.

(E)	 A	 expressão	 “justamente”	 focaliza	 as	 expressões	
“incerteza	do	cenário”	e	“resultado	do	seu	trabalho”.

A ideia principal do texto consiste em
(A)	 alertar	 para	 o	 risco	 que	 o	 policial	 está	 correndo	 ao	

atender	chamadas	feitas	por	vizinhos	desconhecidos.
(B)	 apontar	 a	maneira	 como	 o	 policial	 é	 recrutado	 para	

suas	atribuições	diárias	e	os	riscos	da	profissão.	
(C)	 descrever	os	momentos	em	que	o	policial	pode	utilizar	

sua	técnica	para	agir	contra	um	mandado	judicial.
(D)	 criticar	o	comportamento	do	policial	 que	não	sabe	o	

limite	de	seu	poder	de	repreender,	coibir	e	orientar.
(E)	 valorizar	a	profissão	do	policial	e	as	dificuldades	pelas	

quais	ele	passa	no	cumprimento	do	seu	dever.
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Um artesão utiliza pernas idênticas de madeira 
para construir bancos e mesas. As mesas têm 3 
pernas e os bancos, 4 pernas. Na última remessa 
de encomenda, ele utilizou 75 pernas de madeira 
para construir os bancos e as mesas. Sabendo-se 
que a quantidade de bancos construídos supera 
em 3 a quantidade de mesas construídas, a 
quantidade de bancos construídos foi

(A)	 6.
(B)	 9.
(C)	 12.
(D)	 15.
(E)	 18.

Um bombeiro recebeu uma indenização de                               
R$ 20 000,00 e decidiu aplicar 3/5 do montante 
em um fundo de renda fixa e a quarta parte do 
restante em caderneta de poupança. Em relação 
ao montante recebido na indenização, o total 
aplicado em caderneta de poupança e renda fixa, 
juntos, corresponde a 

(A)	 85%.
(B)	 80%.
(C)	 75%.
(D)	 70%.
(E)	 65%.

No painel abaixo foram fixados cartões em que 
numa face consta uma letra e, na face oposta, um 
número natural. 

Sabe-se que os cartões com a mesma letra contêm 
no verso o mesmo número natural. Sabe-se, 
também, que, lendo os cartões da esquerda para 
a direita, o produto dos números registrados nos 
cartões da primeira coluna é 64 e o produto dos 
números registrados na última coluna é 16. Sabe-
se, ainda, que, lendo os cartões de cima para baixo, 
o produto dos números registrados na segunda 
linha é 512 e a soma dos números registrados 
em todos os cartões é 100. Nessas condições, o 
número registrado no cartão com a letra B é

(A)	 60.
(B)	 50.
(C)	 46.
(D)	 32.
(E)	 30.

Em certa corporação, 5/8 dos bombeiros são do 
sexo masculino, dos quais 3/10 atuam no setor 
administrativo. Sabendo que há 64 bombeiros 
nessa corporação, a quantidade de bombeiros 
do sexo masculino e que atuam no setor 
administrativo é

(A)	 8.
(B)	 10.
(C)	 12.
(D)	 14.
(E)	 16.

Observe que, em cada um dos três primeiros pares 
de palavras a seguir, a senha de quatro letras 
foi formada a partir da palavra à sua esquerda, 
utilizando-se o mesmo critério lógico.

Utilizando esse mesmo critério, a senha 
correspondente a BOMBEIRO é

(A)	 BMIO.
(B)	 BIMO.
(C)	 BORI.
(D)	 BIRO.
(E)	 BRIO.

Um bombeiro rema seu barco nas águas de um 
lago a 12 km/h. Num rio, com o mesmo barco e 
com a mesma força nas remadas, esse bombeiro 
percorreu 12 km a favor da corrente (ida) e 8 km 
contra a corrente (volta), num tempo total de 2 
horas. Nessas condições, o tempo de ida e o 
tempo de volta correspondem, respectivamente, a
(Use: s = t.v,  em que s é o espaço percorrido, t é o 
tempo gasto e v é a velocidade)

(A)	 35min	e	1h35min.	
(B)	 40min	e	1h20min.
(C)	 45min	e	1h15min.
(D)	 50min	e	1h10min.
(E)	 55min	e	1h05min.

Um papel em formato quadrangular foi dobrado 
na vertical, obtendo-se duas figuras retangulares 
congruentes, R1 e R2. Sabendo-se que a área de 
R1 mede 162 cm2, pode-se concluir que o perímetro 
de R2 mede

(A)	 48	cm.
(B)	 50	cm.
(C)	 52	cm.
(D)	 54	cm.
(E)	 56	cm.

11

MATEMÁTICA

12

13

14

15

16

17



7Cargo: Bombeiro Militar Prova 01

RASCUNHO

A participação dos policiais militares paranaenses 
como “voluntários da pátria” na Guerra do Paraguai 
ficou registrada nos livros e na memória dos 
brasileiros e paranaenses. Assinale a alternativa 
correta a respeito dessa guerra.

(A)	 O	 ditador	 Solano	 Lopez,	 presidente	 do	 Paraguai,	
declarou	guerra	ao	Brasil	cujo	presidente,	na	época,	
era	o	Marechal	Duque	de	Caxias.

(B)	 A	 Guerra	 do	 Paraguai	 foi	 um	 conflito	 militar	 que	
envolveu	três	nações	sul-americanas	na	disputa	pelas	
terras	do	Contestado.	

(C)	 Um	dos	motivos	da	guerra	foi	a	tentativa	do	Paraguai	
de	conquistar	terras	na	Bacia	do	Prata,	pois	este	país	
buscava	uma	saída	para	o	Oceano	Pacífico.

(D)	 A	invasão	da	província	do	Mato	Grosso,	pelas	tropas	
do	exército	paraguaio,	foi	um	marco	no	início	da	guerra	
do	Paraguai.

(E)	 O	 Paraguai	 teve	 o	 apoio	 da	 Inglaterra	 que	 enviou	
navios	de	guerra	para	bloquear	a	passagem	da	Bacia	
do	Prata.

A respeito da formação política e econômica do 
Estado do Paraná, assinale a alternativa correta.

(A)	 A	formação	do	estado	do	Paraná	teve	início	no	século	
XVI	 com	 a	 chegada	 dos	 bandeirantes	 paulistas	 à	
região	 de	 minas,	 mas	 o	 local	 já	 era	 habitado	 por	
diversas	 etnias	 indígenas	 que,	 embora	 em	 pequena	
quantidade,	 ainda	 hoje	 compõem	 a	 população	
paranaense.	

(B)	 A	 expansão	 da	 lavoura	 cafeeira	 paulista,	 no	 final	
do	 século	 XIX,	 foi	 responsável	 pelo	 início	 do	
desenvolvimento	 da	 cafeicultura	 no	 Norte	 Pioneiro,	
o	 que	 levaria	 o	 estado	 do	 Paraná	 a	 ser	 um	 grande	
exportador	de	café	em	detrimento	de	outros	produtos.

(C)	 O	 primeiro	 presidente	 da	 Província	 do	 Paraná	 foi	 o	
senhor	 Zacarias	 de	 Góis	 e	 Vasconcelos,	 nomeado	
pelo	Governo	Federal,	em	1853.	Após	seu	mandato,	
assumiu	o	senhor	Moisés	Lupion,	primeiro	governador	
eleito	pelo	sufrágio	universal.	

(D)	 Em	meados	do	século	XIX,	a	produção	da	erva-mate	
do	estado	do	Paraná	colocava	o	Brasil	em	evidência	
no	 cenário	 internacional	 de	 exportações,	 época	 em	
que	o	país	fornecia	o	produto	para	a	Argentina,	Chile,	
Estados	Unidos	e	Inglaterra.

(E)	 O	 Porto	 de	 Paranaguá	 desenvolveu,	 ao	 longo	 dos	
anos,	importante	papel	econômico	e	também	político;	
para	isso	foi	fundamental	a	construção	da	ferrovia	para	
escoamento	da	produção	agrícola,	em	substituição	ao	
Caminho	de	Peabiru.	

HISTÓRIA
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O poeta curitibano Paulo Leminski se destacou 
em um movimento literário brasileiro denominado 
movimento

(A)	 modernista.
(B)	 comunista.
(C)	 surrealista.
(D)	 humanista.
(E)	 concretista.

Assinale a alternativa que apresenta de que forma 
ocorreu o processo de emancipação do Brasil.

(A)	 Foi	 conflituoso,	 ou	 seja,	 diversos	 movimentos	
revolucionários	 de	 grande	 expressão	 na	 História	
contribuíram	 para	 a	 realização	 de	 arranjos	 políticos	
que	 levaram	 a	 uma	 independência	 que	 a	 própria	
família	Real	não	esperava.

(B)	 Foi	 conflituoso,	 pois	 arranjos	 políticos	 realizados	
pela	 própria	 família	 Real	 acabaram	 convergindo	
em	 diversos	 movimentos	 revolucionários	 de	 pouca	
expressão	na	História,	mas	que	contribuíram	para	a	
queda	da	família	Real.

(C)	 Pacificamente,	 embora	 diversos	 movimentos	
revolucionários	 de	 grande	 expressão	 na	 História	
tenham	 agitado	 o	 cenário	 político	 e	 levado	 a	 uma	
independência	 que	 a	 própria	 família	 Real	 já	 vinha	
declarando	publicamente.

(D)	 Conflituosamente,	pois	assim	como	em	toda	a	América	
Latina,	 os	 movimentos	 revolucionários	 aconteceram	
em	 séries	 sucessivas	 e	 desordenadas	 em	 todo	 o	
território	nacional,	levando	a	família	Real	ao	exílio.	

(E)	 Pacificamente,	 ou	 seja,	 com	 exceção	 de	 alguns	
movimentos	 revolucionários	 sem	 muita	 expressão	
na	 História,	 seguiu	 um	 curso	 político	 em	 que	 os	
arranjos	 levaram	 a	 uma	 independência	 que	 já	 era	
comprovadamente	 necessária	 para	 a	 própria	 família	
Real.

A história das Forças Armadas do Brasil também 
é marcada pela sua participação em conflitos 
internacionais, tais como os descritos a seguir. 
Sobre o tema, assinale a alternativa INCORRETA.

(A)	 Participou	vitoriosamente	do	conflito	que,	na	segunda	
metade	 do	 século	 XIX,	 ocorreu	 no	 cone	 sul	 do	
continente	sul-americano:	a	Guerra	da	Tríplice	Aliança.

(B)	 Em	relação	à	Segunda	Guerra	Mundial,	em	1942,	em	
resposta	ao	torpedeamento	de	vários	de	seus	navios	
mercantes,	o	Brasil	declarou	guerra	às	potências	do	
Eixo.

(C)	 Em	1944,	o	País	enviou	para	o	 teatro	de	operações	
europeu	 uma	 força	 expedicionária	 organizada	 em	
curto	 espaço	 de	 tempo,	 designada	 para	 operar	 na	
Itália.	

(D)	 Durante	 a	 Primeira	 Grande	 Guerra	 (1914-1918)	 as	
Forças	 Armadas	 do	 Brasil	 foram	 convocadas	 para	
combater	inicialmente	na	Itália.	

(E)	 Apesar	 de	 declarar-se	 neutro,	 durante	 a	 Primeira	
Grande	 Guerra	 (1914-1918),	 o	 Império	 Alemão	
afundou	o	navio	Paraná	carregado	de	café.

21

22

Assinale a alternativa correta sobre o território e a 
paisagem, como categorias de análise geográfica.

(A)	 O	território	é	um	espaço	abstrato	e	a	paisagem	é	um	
espaço	concreto.

(B)	 O	 território	 pressupõe	 a	 existência	 de	 uma	 área	
definida,	delimitável,	e	a	paisagem	é	concreta	e	visível.

(C)	 O	território	é	uma	área	natural	e	a	paisagem	é	sempre	
um	espaço	cultural.

(D)	 O	território	é	um	espaço	físico	sem	limites	definidos	e	
a	paisagem	tem	sempre	limites	precisos.

(E)	 O	 território	 é,	 basicamente,	 um	 espaço	 livre	 e	 a	
paisagem	é	um	espaço	com	divisas	ou	fronteiras.

Os episódios de quedas de barreiras, nas estradas 
da Serra do Mar, no Paraná, estão associados aos 
momentos de maior pluviosidade, que afetam a 
estabilidade das vertentes. Assinale a alternativa 
correta sobre as condições do clima e do solo e 
relevo que favorecem os movimentos de massa.

(A)	 Precipitações	 leves,	 mas	 contínuas,	 dos	 meses	
de	 julho	 e	 agosto,	 com	 encharcamento	 do	 solo	 e	
mobilização	dos	bancos	de	 sedimentos	da	Serra	 do	
Mar.

(B)	 Ventos	 intensos	 da	 entrada	 do	 outono,	 provocando	
mobilização	de	grandes	blocos	rochosos,	nas	encostas	
da	Serra	do	Mar,	que	acabam	por	arrastar,	junto	com	
eles,	o	solo	e	a	lama.

(C)	 Presença	de	forte	neblina,	nas	porções	mais	elevadas	
da	 Serra	 do	 Mar,	 provocando	 os	 deslizamentos	 de	
terra,	nas	rampas	rochosas	e	ao	longo	da	hidrografia	
local.

(D)	 Intensificação	das	chuvas	orográficas,	isto	é,	daquelas	
provocadas	 pelo	 encontro	 de	 massas	 de	 ar	 com	
diferentes	 características,	 sendo	 uma	 de	 origem	
Tropical	 e	 outra	 de	 origem	 Polar,	 provocando	 a	
mobilização	dos	solos	nas	áreas	de	baixada.	

(E)	 Episódios	 pluviais	 intensos	 associados	 à	 estação	
quente,	entre	os	meses	de	janeiro	e	março,	provocando	

Assinale a alternativa correta sobre o tema 
“Constituição Brasileira”.

(A)	 A	primeira	constituição	brasileira	foi	escrita	e	instaurada	
em	1888,	logo	após	a	libertação	dos	escravos.

(B)	 Somente	em	1924,	uma	nova	constituição	foi	redigida	
e	 implantada	 no	 país	 para	 adequar	 a	 situação	
econômica.	

(C)	 A	constituição	de	1934	foi	redigida	por	uma	Assembleia	
Constitucionalista	 composta	 durante	 o	 Governo	
Vargas.

(D)	 A	“Constituição	Cidadã”	é	datada	de	1988	e	foi	redigida	
seguindo	 um	 curso	 natural	 da	 democratização	 em	
vigência	no	país.

(E)	 Em	2009,	uma	nova	constituição	 foi	 instaurada	para	
atender	às	solicitações	populares	de	redemocratização	
do	país.

GEOGRAFIA
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o	 encharcamento	 e	 a	 mobilização	 das	 formações	
superficiais	 nas	 encostas	 de	 declividade	 média	 ou	
alta,	na	Serra	do	Mar.

Sobre os climas e/ou a vegetação da Terra, é 
correto afirmar que

(A)	 os	climas	subtropical	úmido	e	temperado	são	os	que	
predominam	 na	 América	 do	 Norte,	 abrangendo	 o	
México,	os	Estados	Unidos	e	o	Canadá.

(B)	 as	 tundras	 são	 formas	 de	 vegetação	 arbórea	 e	
arbustiva	 densa	 que	 ocorrem	nas	 estepes	 secas	 do	
hemisfério	Norte.

(C)	 as	 taigas	 e	 as	 savanas	 podem	 ser	 encontradas,	
respectivamente,	nas	zonas	de	clima	frio	e	nas	zonas	
de	clima	tropical	semiúmido,	predominando	as	taigas	
no	hemisfério	Norte	e	as	savanas	no	hemisfério	Sul,	
em	diferentes	continentes.	

(D)	 nas	 altas	 montanhas	 da	 Terra,	 a	 vegetação	 pode	
apresentar	 uma	 zonação,	 associada	 à	 variação	 dos	
climas,	 segundo	 a	 altitude.	 Assim,	 nas	 partes	 mais	
baixas	aparecem	as	formações	de	clima	frio	e	úmido	
e	 nas	 partes	 mais	 elevadas	 ocorre	 a	 vegetação	
adaptada	ao	calor,	devido	à	forte	insolação.

(E)	 as	florestas	equatoriais	aparecem	na	América	do	Sul	e	
na	Índia,	e	estão	associadas	aos	climas	de	monções.

Rios, lagos e mares podem apresentar riscos 
à população em geral e/ou aos pescadores e 
banhistas. Sobre o tema, assinale a alternativa 
INCORRETA.

(A)	 Nos	 rios,	 a	 correnteza	 é,	 em	 princípio,	 menor	 junto	
às	margens,	devido	ao	atrito	com	a	própria	margem	
e	maior	 no	meio	do	 rio;	 esse	é	um	 fator	 que	 leva	à	
ocorrência	 de	 afogamentos,	 pois	 as	 águas	 são	
mansas	 nas	 bordas	 do	 canal,	 mas	 a	 pessoa	 acaba	
sendo	arrastada	pela	velocidade	da	corrente,	no	meio	
do	canal.

(B)	 Nas	 áreas	 de	 forte	 declividade,	 mesmo	 sob	 fortes	
temporais,	 o	 rio	 não	 altera	 a	 sua	 vazão,	 porque	
o	 escoamento	 é	 eficiente;	 já,	 nas	 áreas	 planas,	 a	
enchente	pode	atingir	 os	pescadores	e	banhistas.	É	
por	esse	motivo	que	não	há	risco	aos	banhistas	nas	
cachoeiras,	quando	sobrevém	uma	forte	chuva.

(C)	 Os	 redemoinhos,	 que	 se	 formam	 devido	 a	
irregularidades	 no	 canal	 do	 rio	 ou	 por	 motivos	
hidrodinâmicos	diversos,	 tendem	a	 “sugar”	a	pessoa	
para	baixo,	para	o	fundo	do	rio.

(D)	 Nos	 lagos,	 as	 depressões	 do	 fundo,	 a	 acumulação	
de	sedimentos	ali	 depositados,	às	 vezes	em	grande	
espessura,	e	a	presença	de	vegetação	viva	ou	morta,	
onde	as	pessoas	possam	ficar	enroscadas,	são	fatores	
de	risco	de	afogamento.

(E)	 No	litoral	do	Paraná,	banhistas	podem	ficar	“ilhados”	
em	locais	aos	quais	chegaram	nas	primeiras	horas	da	
manhã,	 durante	 a	maré	 baixa,	 pois	 não	 conseguem	
fazer	o	caminho	de	volta,	durante	a	maré	alta.	Devem,	
portanto,	aguardar	a	próxima	maré	baixa	que	ocorrerá,	
basicamente,	 no	 final	 da	 tarde,	 cerca	 de	 seis	 horas	
depois	de	a	maré	alta	ter	atingido	o	seu	máximo	valor.

26

27

Sobre a evolução das cidades e das redes urbanas 
no Brasil, a partir da década de 1970, assinale a 
alternativa correta.

(A)	 Estancamento	 da	 criação	 de	 novos	municípios	 e	 de	
novos	núcleos	urbanos.

(B)	 Redução	 da	 complexidade	 funcional	 dos	 centros	
urbanos.

(C)	 Desarticulação	entre	centros	e	regiões	e	intensificação	
da	fragmentação	regional.

(D)	 Aumento	da	complexidade	dos	padrões	espaciais	da	
rede	urbana	e	da	integração	entre	as	cidades.	

(E)	 Tendência	 à	 formação	 de	 circuitos	 urbanos	 mais	
simples,	 com	 crescimento	 das	 pequenas	 cidades	 e	
perda	de	importância	das	cidades	médias.

Sobre o fenômeno de eutrofização das águas 
e suas consequências, assinale a alternativa 
INCORRETA.

(A)	 É	 um	 fenômeno	 provocado	 pela	 poluição	 química,	
principalmente	 decorrente	 da	 atividade	 industrial	 e	
não	ocorre	sob	condições	naturais.

(B)	 É	um	fenômeno	causado	pelo	excesso	de	nutrientes	
(compostos	ricos	em	fósforo,	nitrogênio,	dentre	outros)	
numa	 massa	 de	 água,	 provocando	 um	 aumento	
excessivo	de	algas.	

(C)	 O	 desenvolvimento	 excessivo	 das	 algas	 fomenta	
o	 desenvolvimento	 dos	 consumidores	 primários	 e	
eventualmente	de	outros	elementos	da	teia	alimentar	
nesse	ecossistema.

(D)	 O	aumento	da	biomassa,	 isto	é,	da	quantidade	 total	
de	matéria	viva	no	ecossistema	aquático,	pode	levar	
a	uma	diminuição	do	oxigênio	dissolvido,	provocando	
a	 morte	 e	 consequente	 decomposição	 de	 muitos	
organismos.

(E)	 Estão	mais	sujeitos	ao	 fenômeno	da	eutrofização	os	
cursos	 de	 água	 que	 passam	 por	 zonas	 urbanas	 ou	
que	 recebem	 dejetos	 de	 esgotos	 domésticos,	 bem	
como	os	cursos	de	água	de	áreas	agrícolas	com	uso	
intensivo	de	fertilizantes	químicos.

28
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Para inserir uma Nota de Rodapé em um documento 
do Processador de Texto Microsoft Word 2010 
(instalação padrão Português – Brasil), pode ser 
utilizado qual atalho?
(Obs.: o caractere + é utilizado apenas para 
interpretação.)

(A)	 ALT	+	CTRL	+	P
(B)	 ALT	+	CTRL	+	F
(C)	 ALT	+	CTRL	+	O
(D)	 ALT	+	CTRL	+	I
(E)	 ALT	+	CTRL	+	U

Sobre conceito de Sistema Operacional, assinale a 
alternativa correta.

(A)	 O	 Linux	 é	 um	 Software	 proprietário,	 enquanto	 o	
Windows	é	um	Software	de	código	aberto	que	permite	
ao	usuário	o	acesso	ao	código	fonte	do	programa.

(B)	 O	 Linux	 não	 é	 vulnerável	 a	 vírus	 e	malware,	 sendo	
impossível	sua	contaminação.

(C)	 O	Sistema	Operacional	é	um	programa	que	 tem	por	
função	 ajudar	 o	 usuário	 a	 desempenhar	 uma	 tarefa	
específica	relacionada	a	processamento	de	dados.

(D)	 Os	 Sistemas	 Operacionais	 Windows	 e	 Linux	 têm	 a	
função	 de	 gerenciar	 processo,	 sistema	 de	 arquivos,	
entrada	 e	 saída	 de	 dados.	 Porém,	 não	 têm	 acesso	
ao	 gerenciamento	 de	 memória,	 pois	 a	 memória	 do	
computador	é	volátil.

(E)	 No	 Sistema	 Operacional	 Windows,	 a	 conta	 com	
perfil	Administrador	é	uma	conta	que	permite	alterar	
configurações	 de	 segurança,	 instalar	 software	 e	
hardware	 e	 acessar	 os	 arquivos	 do	 computador;	
permite,	também,	alterar	contas	de	outros	usuários.

Sobre o uso de computadores, assinale a 
alternativa correta.

(A)	 Para	segurança	dos	arquivos,	é	 importante	que	seja	
realizado	backup,	pois	só	assim	o	usuário	conseguirá	
prevenir,	detectar	e	eliminar	vírus.

(B)	 Para	 evitar	 perda	 de	 dados	 de	 um	 computador,	 é	
necessário	fazer	o	BOOT	regularmente,	que	é	a	cópia	
de	 dados	 de	 um	 dispositivo	 de	 armazenamento	 a	
outro,	para	que	possam	ser	restaurados	em	caso	da	
perda	dos	dados	originais.

(C)	 O	Compactador	de	Arquivos	é	um	software	utilizado	
pelo	 usuário	 para	 gerar	 uma	 representação	 mais	
eficiente	 de	 vários	 arquivos	 dentro	 de	 um	 único	
arquivo,	 de	 modo	 que	 ocupem	 menos	 espaço	 na	
mídia	de	armazenamento.

(D)	 O	Monitor	de	Recursos	 tem	a	 função	de	reorganizar	
dados	 fragmentados	para	que	os	discos	e	 unidades	
trabalhem	de	forma	mais	eficiente,	melhorando,	assim,	
o	desempenho	e	a	velocidade	de	processamento	do	
computador.

(E)	 Ao	baixar	um	aplicativo	para	seu	computador,	o	usuário	
deverá	 desabilitar	 o	 seu	 antivírus	 e	 toda	 e	 qualquer	
forma	 de	 proteção	 do	 Sistema	 Operacional	 para	
garantir,	desta	forma,	que	o	aplicativo	executável	seja	
instalado	 no	 computador.	Não	existe	 a	 possibilidade	
de	contaminação	por	vírus,	pois	extensões	 .exe	são	
imunes	a	vírus.

30

31

32INFORMÁTICA

RASCUNHO
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Um candidato a uma vaga de salva vidas utilizou uma planilha eletrônica para lançar suas notas de teste de 
avaliação física. Ele lançou as notas nas células A1, A2, B1, B2, C1 e C2, as quais contêm, respectivamente, os 
valores 4, 5, 5, 7, 6 e 9. Nesta avaliação, será considerado aprovado o candidato que tiver uma média igual ou 
superior a 6.
Com base nas informações apresentadas, o candidato quer calcular, nessa planilha, seus resultados da seguinte 
forma: na célula E2, ele quer que seja calculada a somatória geral de seus pontos; na célula E3, ele quer que seja 
calculada a Média de seus pontos e, na célula E4, ele quer que seja mostrado o resultado de seu teste APROVADO 
ou REPROVADO.
Assinale a alternativa que apresenta os passos corretos para calcular a Soma, a Média e o Resultado da prova 
desse candidato.
(Obs.: Considere as planilhas eletrônicas Microsoft Excel 2010 (instalação padrão Português – Brasil)).

(A)	 Clicar	com	o	mouse	(botão	esquerdo)	na	célula	E2	e	digitar	a	fórmula	=SOMA(A1:C2),	clicar	com	o	mouse	(botão	esquerdo)	
na	célula	E3	e	digitar	a	fórmula	=MÉDIA(A1:C2)	e	clicar	com	o	mouse	(botão	esquerdo)	na	célula	E4	e	digitar	a	fórmula	
=SE(E3>=6;”APROVADO”;”REPROVADO”)

(B)	 Clicar	com	o	mouse	(botão	esquerdo)	na	célula	E2	e	digitar	a	fórmula	=SOMA(A1:C2),	clicar	com	o	mouse	(botão	esquerdo)	
na	célula	E3	e	digitar	a	fórmula	=MÉDIA(A1:C2)	e	clicar	com	o	mouse	(botão	esquerdo)	na	célula	E4	e	digitar	a	fórmula	
=SE(E3>=6;APROVADO;REPROVADO)

(C)	 Clicar	com	o	mouse	(botão	esquerdo)	na	célula	E2	e	digitar	a	fórmula	=SOMA(A1+C2),	clicar	com	o	mouse	(botão	esquerdo)	
na	célula	E3	e	digitar	a	fórmula	=MÉDIA(A1:C2)	e	clicar	com	o	mouse	(botão	esquerdo)	na	célula	E4	e	digitar	a	fórmula	
=SE(E3>=6;”APROVADO”;”REPROVADO”)

(D)	 Clicar	com	o	mouse	(botão	esquerdo)	na	célula	E2	e	digitar	a	fórmula	=SOMA(A1:C2),	clicar	com	o	mouse	(botão	esquerdo)	
na	célula	E3	e	digitar	a	fórmula	=MÉDIA(A1:C2)	e	clicar	com	o	mouse	(botão	esquerdo)	na	célula	E4	e	digitar	a	fórmula	
=SE(E3>6;APROVADO;REPROVADO)

(E)	 Clicar	com	o	mouse	(botão	esquerdo)	na	célula	E2	e	digitar	a	fórmula	=SOMA(A1:C2),	clicar	com	o	mouse	(botão	esquerdo)	
na	célula	E3	e	digitar	a	fórmula	=MÉDIA(A1:C2)	e	clicar	com	o	mouse	(botão	esquerdo)	na	célula	E4	e	digitar	a	fórmula	
=SE(E3>6;”APROVADO”;’’REPROVADO”)

33

34 RASCUNHO
Sobre a utilização do Windows Explorer, assinale a 
alternativa INCORRETA.
(Obs.: O caractere + é utilizado apenas para 
interpretação.)
Considere o Sistema Operacional Windows 7 
Professional (instalação padrão Português – 
Brasil).

(A)	 A	combinação	de	teclas	de	atalho	Shift+Delete	exclui	
o	documento	selecionado	permanentemente	sem	que	
o	documento	seja	enviado	à	lixeira.

(B)	 A	 combinação	 de	 teclas	 Ctrl+A	 seleciona	 todos	 os	
arquivos	e	pastas	do	diretório	atual.

(C)	 São	 opções	 do	 modo	 de	 exibição	 do	 Windows	
Explorer:	 Ícones	 Extra	 Grandes;	 Ícones	 Grandes;	
Ícones	 Médios;	 Ícones	 Pequenos;	 Lista;	 Detalhes;	
Lado	a	Lado	e	Conteúdo.

(D)	 O	 programa	 Windows	 Explorer	 é	 o	 gerenciador	 de	
arquivos	e	pastas	do	sistema	Windows.

(E)	 Ao	 arrastar	 um	 arquivo	 para	 uma	 pasta,	 utilizando	
para	 isto	 o	 botão	 direito	 do	 mouse,	 o	 arquivo	 será	
automaticamente	movido	para	a	pasta	destino.
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Assinale a alternativa correta sobre as funções 
do SIATE (Sistema Integrado de Atendimento ao 
Trauma em Emergências) e do SAMU (Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência).

(A)	 A	missão	do	SIATE	é	prestar	socorro	de	emergência	
a	 vítimas	 de	 acidentes	 ocorridos	 em	 logradouros	
públicos,	 mas	 o	 atendimento	 em	 ambientes	
profissionais	 ou	 domiciliares	 é	 feito	 exclusivamente	
pelo	SAMU.

(B)	 A	missão	do	SAMU	é	garantir	o	transporte	imediato	de	
pessoas	para	hospitais	públicos	ou	privados,	evitando	
o	agravamento	das	lesões	e	melhorando	as	condições	
clínicas	das	vítimas.

(C)	 As	equipes	do	SAMU	contam	com	médicos,	enfermeiros	
e	 bombeiros	 e	 o	 atendimento	 é	 exclusivamente	
relacionado	 aos	 traumatismos	 externos,	 a	 maioria	
envolvendo	acidentes	de	trânsito.	

(D)	 Além	 de	 garantir	 o	 transporte	 e	 o	 atendimento	
pré-hospitalar,	 imediato,	 de	 pessoas	 acidentadas,	
principalmente	 no	 trânsito,	 o	 SIATE	 também	 atende	
ocorrências	como	queimaduras,	acidentes	de	trabalho,	
dentre	outras.

(E)	 O	SIATE	presta	atendimento	a	solicitações	de	ajuda	
tanto	 fora	 como	 dentro	 do	 ambiente	 hospitalar,	 com	
a	 finalidade	 de	 reduzir	 o	 tempo	 de	 internação	 em	
hospitais.

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

I. A criança e o adolescente gozam de todos 
os direitos fundamentais inerentes à pessoa 
humana, sem prejuízo da proteção integral 
de que trata esta Lei, assegurando-se-
lhes, por lei ou por outros meios, todas as 
oportunidades e facilidades, a fim de lhes 
facultar o desenvolvimento físico, mental, 
moral, espiritual e social, em condições de 
liberdade e de dignidade.

II. É dever da família, da comunidade, da 
sociedade em geral e do poder público 
assegurar, com absoluta prioridade, a 
efetivação dos direitos referentes à vida, 
à saúde, à alimentação, à educação, ao 
esporte, ao lazer, à profissionalização, à 
cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade 
e à convivência familiar e comunitária.

III. Nenhuma criança ou adolescente será 
objeto de qualquer forma de negligência, 
discriminação, exploração, violência, 
crueldade e opressão, punido na forma da 
lei qualquer atentado, por ação ou omissão, 
aos seus direitos fundamentais.

IV. A criança e o adolescente têm direito a 
proteção à vida e à saúde, mediante a 
efetivação de políticas sociais públicas que 
permitam o nascimento e o desenvolvimento 
sadio e harmonioso, em condições dignas 
de existência.

(A)	 Apenas	I,	II	e	III.	
(B)	 Apenas	I,	III	e	IV.
(C)	 Apenas	II	e	III.
(D)	 Apenas	I,	II	e	IV.
(E)	 I,	II,	III	e	IV.

Analise as assertivas e assinale a alternativa que 
aponta as corretas. Para a candidatura a membro 
do Conselho Tutelar, serão exigidos os seguintes 
requisitos:

I. reconhecida idoneidade moral.

II. idade superior a vinte e um anos.

III. residir no município.

IV. quitação eleitoral.

(A)	 Apenas	I,	II	e	III.	
(B)	 Apenas	I	e	III.

ATUALIDADES

38

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE

35

36

37

(C)	 Apenas	II	e	III.
(D)	 Apenas	I,	II	e	IV.
(E)	 I,	II,	III	e	IV.

De acordo com o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, o prazo da medida de internação, em 
caso de descumprimento reiterado e injustificável 
da medida anteriormente imposta, NÃO poderá ser 
superior a

(A)	 01	(um)	mês.
(B)	 02	(dois)	meses.
(C)	 03	(três)	meses.
(D)	 10	(dez)	dias.
(E)	 20	(vinte)	dias.
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Sobre as políticas públicas voltadas ao emprego, 
ao trabalho e/ou à renda do trabalhador, assinale a 
alternativa correta.

(A)		 O	SENAC	e	o	SESC	foram	criados	com	as	finalidades	
de	agenciar	mão	de	obra	para	a	indústria	e	o	comércio	
e	de	gerenciar	os	recursos	do	seguro-desemprego.

(B)		 O	 abono-salarial	 é	 um	 recurso	 da	 Caderneta	 de	
Poupança	dividido	entre	os	trabalhadores	com	renda	
superior	a	dois	salários	mínimos.	

(C)		 O	Fundo	de	Garantia	por	Tempo	de	Serviço	 (FGTS)	
foi	 criado	 pelo	 Governo	 Federal	 para	 proteger	 o	
trabalhador,	 quando	demitido,	 através	de	uma	conta	
vinculada	ao	seu	contrato	de	trabalho.

(D)		 Podem	 receber	 os	 recursos	 do	 Fundo	 de	 Garantia	
por	Tempo	de	Serviço	(FGTS)	todos	os	trabalhadores	
regidos	pela	CLT	e	os	funcionários	públicos,	estando	
excluídos,	porém,	os	trabalhadores	rurais.		

(E)		 O	Programa	 de	 Integração	Social	 (PIS)	 é	 um	 fundo	
formado	 por	 contribuições	mensais	 realizadas	 pelas	
empresas	 públicas	 e	 privadas,	 acrescidas	 de	 um	
percentual	de	desconto	do	trabalhador.

Assinale a alternativa INCORRETA sobre os 
conceitos de etnia, raça, Estado, país e povo, 
conforme apresentados. 

(A)	 O	que	define	a	etnia	é	sobretudo	a	identidade	cultural	
do	 grupo,	 indicada	 por	 elementos	 tais	 como	 as	
tradições,	os	costumes,	as	formas	de	comportamento	
e	a	língua.

(B)	 O	conceito	de	 raça	baseia-se	em	 fatores	biológicos,	
como	a	cor	da	pele,	o	tipo	de	cabelo,	entre	outros.	Esse	
conceito	 tem	 sido	 questionado	 porque,	 apesar	 das	
diferenças	de	traços	físicos	entre	os	seres	humanos,	
pesquisas	científicas	indicam	que	todos	descendemos	
do	mesmo	grupo	ancestral.

(C)	 O	Estado,	em	seu	sentido	político	mais	geral,	pode	ser	
entendido	 como	sendo	uma	 instituição	politicamente	
organizada	 e	 que	 exerce	 a	 soberania	 sobre	 um	
determinado	território.

(D)	 O	país	é	um	termo	abstrato,	podendo	ser	controlado	
por	mais	de	um	Estado	soberano,	mas	habitado	por	
uma	nação	homogênea.

(E)	 A	 palavra	 povo,	 no	 sentido	 jurídico-político,	 é	 o	
conjunto	 de	 cidadãos,	 a	 população	 que	 habita	 o	
território	sob	jurisdição	de	um	Estado,	tendo	direitos	e	
deveres	políticos	legalmente	estabelecidos.

40

RASCUNHO39
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TEMA

Governo de São Paulo proíbe PM de socorrer vítimas de crimes e confrontos

Resolução da SSP foi publicada nesta terça-feira no Diário Oficial do Estado. Com isso, vítimas só devem ser 
socorridas por equipes de atendimento especializado, como o Samu

Vítimas de crimes ou pessoas envolvidas em confronto com a polícia não podem mais ser socorridas pela Polícia 
Militar. A decisão foi divulgada nesta terça-feira, após a publicação de uma resolução da Secretaria da Segurança Pública 
(SSP) no Diário Oficial do Estado de São Paulo. A medida passa a valer a partir de hoje. 

Segundo o texto, somente os serviços médicos e para-médicos de emergência, como o Samu, deverão socorrer essas 
vítimas. A medida foi assinada por Fernando Grella Vieira, secretário de Segurança Pública. A SSP informou que a decisão 
é um avanço para as vítimas que poderão ter acesso a serviços de socorro especializados, “o que já acontece nos casos 
de acidentes no trânsito”. Segundo a pasta, o Samu possui protocolo de atendimento de ocorrências com indícios de 
crime e buscarão preservar as evidências periciais. Uma outra mudança prevista diz que os agentes envolvidos nesses 
casos deverão ser apresentados de imediato na delegacia de polícia para as investigações.

Além das mudanças no atendimento, a resolução altera também o registro de ocorrências derivadas de confronto 
com a polícia. A partir de agora, os boletins de ocorrência não mais terão os termos “resistência seguida de morte” 
ou “auto de resistência”. A partir da recomendação da resolução nº 8 do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa 
Humana, as ocorrências deverão ser registradas como “morte decorrente de intervenção policial” ou “lesão corporação 
decorrente de intervenção policial”.

Disponível em http://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/sp/2013-01-08/governo-de-sao-paulo-proibe-pm-de-socorrer-vitimas-de-crimes-e-
confrontos.html. Acesso em 10 jan 2013 (Adaptado)

Com base no conteúdo acima veiculado e em outros de seu conhecimento, redija um texto dissertativo no qual 
você discuta os pontos favoráveis e os pontos desfavoráveis da nova Resolução da Secretaria da Segurança 
Pública (SSP), sem, entretanto, copiar partes do texto de apoio.

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.

1. A Redação será avaliada considerando-se os seguintes aspectos:
a)		 atendimento	ao	tema	proposto;
b)		 clareza	de	argumentação/senso	crítico;
c)		 seletividade	de	informação;
d)		 criatividade/originalidade;
e)		 atendimento	à	norma	padrão	da	Língua	Portuguesa;
f)		 coerência	(progressão,	articulação,	informatividade,	não-contradição);
g)	 coesão	referencial	e	sequencial;
h)		 atendimento	à	proposta	e	ao	gênero	ou	tipologia	textual	solicitada.

2. O candidato terá sua redação avaliada com nota 0 (zero), e estará, automaticamente, eliminado do concurso 
público se:

a)		 não	desenvolver	o	tema	proposto,	ou	seja,	fugir	ao	tema	proposto;
b)		 não	desenvolver	o	tema	na	tipologia	textual	exigida;
c)		 apresentar	acentuada	desestruturação	na	organização	textual	ou	atentar	contra	o	pudor;
d)		 redigir	seu	texto	a	lápis	ou	a	tinta	em	cor	diferente	de	azul	ou	preta;
e)		 desenvolver	o	texto	com	menos	de	20	(vinte)	linhas	ou	mais	de	30	(trinta)	linhas;
f)		 redigir	seu	texto	com	menos	de	200	(duzentas)	palavras;
g)	 não	for	apresentada	na	versão	definitiva	ou	for	entregue	em	branco	ou	desenvolvida	com	letra	ilegível,	com	espaçamento	

excessivo	entre	letras,	palavras,	parágrafos	e	margens.
h)		 apresentar	identificação	de	qualquer	natureza	(nome	parcial,	nome	completo,	outro	nome	qualquer,	número(s),	 letra(s),	

sinais,	desenhos	ou	códigos).

3. A redação a ser produzida pelo candidato, versará sobre tema da atualidade.

RASCUNHO - REDAÇÃO
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