CONCURSO PÚBLICO – POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS
SOLDADO DO QPPM DA POLÍCIA MILITAR
Texto I para responder às questões de 01 a 05.
Meu ideal seria escrever uma história tão engraçada
que aquela moça que está doente naquela casa cinzenta
quando lesse minha história no jornal risse, risse tanto que
chegasse a chorar e dissesse – “ai meu Deus, que história
mais engraçada!”. E então a contasse para a cozinheira e
telefonasse para duas ou três amigas para contar a história;
e todos a quem ela contasse rissem muito e ficassem
alegremente espantados de vê-la tão alegre. Ah, que minha
história fosse como um raio de sol, irresistivelmente louro,
quente, vivo, em sua vida de moça reclusa, enlutada,
doente. Que ela mesma ficasse admirada ouvindo o próprio
riso, e depois repetisse para si própria – “mas essa história
é mesmo muito engraçada!”.
Que um casal que estivesse em casa mal-humorado,
o marido bastante aborrecido com a mulher, a mulher
bastante irritada com o marido, que esse casal também
fosse atingido pela minha história. O marido a leria e
começaria a rir, o que aumentaria a irritação da mulher.
Mas depois que esta, apesar de sua má vontade, tomasse
conhecimento da história, ela também risse muito, e
ficassem os dois rindo sem poder olhar um para o outro
sem rir mais; e que um, ouvindo aquele riso do outro, se
lembrasse do alegre tempo de namoro, e reencontrassem
os dois a alegria perdida de estarem juntos.
(Braga, Rubem in. As cem melhores crônicas brasileiras / Joaquim
Ferreira dos Santos, organização e introdução. Rio de Janeiro:
Objetiva, 2007. Fragmento.)

04
“Ah, que minha história fosse como um raio de sol,
irresistivelmente louro, quente, vivo, em sua vida de
moça reclusa, enlutada, doente.” O período em destaque
é constituído de
(A) exagero ao comparar a história com um raio de sol.
(B) comparação e palavras que se opõem quanto ao sentido.
(C) ironia ao contrapor o estado da moça aos atributos do
sol.
(D) comparação implícita entre a vida da moça e um raio de
sol.

05
A presença de conectivos e certas expressões referenciais
se torna necessária para demonstrar relações de sentido
no texto. Dentre os elementos em destaque nos trechos a
seguir, é verdadeiro o que se afirma em
(A) “... todos a quem ela contasse rissem muito...” / O pronome “a” retoma o antecedente “todos”.
(B) “E então a contasse para a cozinheira...” / O pronome
“a” refere-se a “história” e pode ser substituído por
“lhe”.
(C) “... espantados de vê-la tão alegre.” / O pronome “a”
possui o mesmo referente que o pronome “ela” em “a
quem ela contasse”.
(D) “... aquela moça que está doente naquela casa cinzenta...” / “aquela” e “naquela” retomam informações
expressas no início do período.
Texto II para responder à questão 06.

01
De acordo com o autor do texto,
(A) uma boa história é fundamental para que a recuperação
de determinada pessoa possa ocorrer.
(B) há um ideal de que através de seu ofício situações
indesejáveis venham a ser modificadas.
(C) um relacionamento decadente apenas poderá voltar a
ter chances diante de uma boa história.
(D) a única finalidade do ofício de escritor deve ser contribuir
para que os relacionamentos alcancem sucesso.

(Adail et al II. Antologia brasileira de humor. Volume 1. Porto Alegre:
L&PM, 1976. p. 95.)

06

02
As formas verbais utilizadas, predominantemente, no
texto, indicam tempo e modo verbais que exprimem
(A) surpresa.
(B) advertência.
(C) fatos hipotéticos.
(D) polidez ou timidez.

A charge anterior é de Luiz Carlos Coutinho, cartunista
mineiro mais conhecido como Caulos. É correto afirmar
que o tema apresentado é
(A) a oposição entre o modo de pensar e agir.
(B) a rapidez da comunicação na Era da Informática.
(C) a comunicação e sua importância na vida das pessoas.
(D) a massificação do pensamento na sociedade moderna.

03
Em “Que um casal que estivesse em casa mal-humorado,
[...]” o emprego do artigo “um” confere
(A) tom de familiaridade à frase.
(B) designação genérica ao termo “casal”.
(C) individualização do substantivo “casal”.
(D) reforço da característica atribuída a “casal”.

SOLDADO DO QPPM DA POLÍCIA MILITAR – TIPO 1 (BRANCA)
-2Prova aplicada em 26/05/2013 – Disponível no site www.consulplan.net a partir do dia 27/05/2013

CONCURSO PÚBLICO – POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS
Texto III para responder às questões de 07 a 10.
Fotos roubadas: a vítima abre as portas para o ladrão
Não é difícil para um hacker, com o conhecimento
técnico certo, invadir um computador pessoal e colher
dali fotos e informações que possa usar para denegrir a
imagem da vítima na Internet ou chantageá-la. Mas para
alcançar seu objetivo, o criminoso depende da ajuda do
usuário: o clique em um link desconhecido, enviado na
maioria das vezes por e-mail. “O criminoso encontra uma
forma de entrar, mas precisa de um ambiente favorável. E
isso acontece quando você clica em um link que não é
seguro ou mantém uma senha fraca para acesso ao e-mail,
por exemplo”, explica, ao site de VEJA, o especialista em
crimes virtuais, Wanderson Castilho.
Assim, o cracker ganha passagem liberada para as
informações fornecidas pelo usuário, que se torna o
“causador de sua falta de privacidade”, define Castilho. “De
repente, ele nem chegou a entrar no computador, mas
teve o caminho facilitado pelo e-mail, por onde foram
enviadas senhas e outros dados sigilosos”, exemplifica o
especialista, que é autor do livro Manual do Detetive
Virtual. “É muito pequena a probabilidade de um hacker
invadir seu sistema aleatoriamente. É bem maior a chance
de você contribuir para isso, instalando um programa
malicioso, que autoriza a entrada do criminoso, deixando
sua máquina aberta em algum lugar público.”
(Disponível em: http://veja.abril.com.br/noticia/vida-digital/fotosroubadas-a-vitima-abre-as-portas-para-o-ladrao)

07
Em “O criminoso encontra uma forma de entrar, mas
precisa de um ambiente favorável.” há uma relação
estabelecida no período de
(A) restrição.
(B) conclusão.
(C) acréscimo.
(D) explicação.

08
Considere o trecho em destaque: “Assim, o cracker ganha
passagem liberada para as informações fornecidas pelo
usuário, [...]”. As transformações a seguir que NÃO comprometem o texto original quanto ao sentido e correção
das estruturas linguísticas são:
(A) As informações fornecidas pelo usuário oferecem passagem liberada para o cracker [...].
(B) Assim, para as informações fornecidas pelo usuário, o
cracker tem passagem liberada [...].
(C) Assim, um cracker ganha passagem liberada para a
informação fornecida pelo usuário [...].
(D) Deste modo, o cracker ganharia passagem liberada
para as informações fornecidas pelo usuário [...].

09
No trecho “Mas para alcançar seu objetivo, [...]” a palavra
em destaque introduz uma ideia de
(A) modo.
(B) oposição.
(C) finalidade.
(D) explicação.

10
O uso das aspas no texto indica
(A) citação textual.
(B) expressão em evidência.
(C) interrupção do pensamento.
(D) movimento ou continuação de um fato.
Texto IV para responder às questões de 11 a 15.
Bombeiros encontram corpos de três dos seis
desaparecidos em porto no Amapá
Equipes do Corpo de Bombeiros do Amapá encontraram na manhã deste sábado os corpos de três dos seis
trabalhadores que haviam desaparecido no Rio Amazonas
após o desmoronamento de um barranco no porto da
mineradora Anglo American, em Santana, a 20 quilômetros
de Macapá, na última quinta-feira.
Dois dos corpos foram encontrados no Rio Amazonas
a seis quilômetros do porto, sendo que a outra vítima foi
achada próxima ao local do acidente. Enquanto os bombeiros dão continuidade aos trabalhos de resgate, outros
três trabalhadores seguem desaparecidos.
Segundo a multinacional, parte do terreno situado às
margens do rio Amazonas desmoronou e levou toda
estrutura do porto, incluindo caminhões, contêineres,
guindastes e outros equipamentos. A área destruída foi
estimada em 16.100 metros quadrados.
Embora esse deslizamento inicialmente tenha sido
atribuído a uma onda gigante que teria passado pelo rio
Amazonas, as autoridades locais esclareceram que as
causas do acidente ainda são investigadas, tendo em vista
que a onda citada, que comprometeu outras embarcações
em Santana, poderia ter sido provocada pelo próprio
desabamento do porto.
Os trabalhos de resgate, iniciados na madrugada de
quinta-feira, foram reiniciados nas primeiras horas deste
sábado com o auxílio de mergulhadores e de diferentes
embarcações da Marinha e dos bombeiros.
Em comunicado, a mineradora Anglo American informou que continua colaborando no resgate dos outros
três corpos e no apoio aos familiares das vítimas e dos
desaparecidos.
O coronel Ademar Rodrigues dos Anjos, oficial do
Corpo de Bombeiros que comanda as buscas, afirmou que
a identificação das vítimas não será difícil porque os
corpos encontrados estão relativamente preservados.
(Disponível em: http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/bombeirosencontram-corpos-de-tres-dos-seis-desaparecidos-em-porto-no-amapa)
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Texto V para responder às questões de 16 a 20.

11
A(s) alteração(ões) para o título do texto preserva(m) o
sentido e a correção gramatical em:
(A) São encontrados corpos de três dos seis desaparecidos
em porto no Amapá.
(B) Bombeiros encontram corpos dos três de seis desaparecidos em porto no Amapá.
(C) Bombeiros encontram corpos dos três dos seis desaparecidos em porto no Amapá.
(D) Corpos de três dos seis desaparecidos são encontrados
por bombeiros em porto no Amapá.

12
Numere a 2ª coluna de acordo com a 1ª em relação à
razão do acento gráfico.
1. Hiato
( ) vítima, próxima
2. Proparoxítonas
( ) Amapá, Macapá
3. Oxítonas terminadas em ( ) sábado, quilômetros
“a”, “e” e “o”
( ) destruída, atribuído
A sequência está correta em
(A) 2, 3, 2, 1
(B) 3, 2, 1, 2
(C) 1, 2, 3, 1
(D) 3, 1, 2, 3

13
No trecho: “Enquanto os bombeiros dão continuidade aos
trabalhos de resgate, [...]” a ocorrência de crase ocorreria
caso
(A) “aos” fosse substituído por “a”.
(B) “resgate” fosse substituído por “ajuda”.
(C) “trabalhos” fosse substituído por “ações”.
(D) “trabalhos” fosse substituído por “trabalho”.

14
O verbo “haver” em “que haviam desaparecido no Rio
Amazonas” aparece flexionado estabelecendo concordância com o sujeito a que se refere. De acordo com a
ideia indicada pelo verbo “haver” a concordância está de
acordo com a norma padrão em:
(A) Haviam anos que não conversávamos.
(B) Havia graves problemas sociais no país.
(C) Sempre houveram graves problemas sociais no país.
(D) Eles havia sido os melhores funcionários daquele setor.

15
No texto, a onda citada “... poderia ter sido provocada
pelo próprio desabamento do porto.” Tal construção
indica que o fato gerador da onda é visto com
(A) receio.
(B) dúvida.
(C) desprezo.
(D) ansiedade.

Em 1964, nos EUA, às 3h20 da madrugada, uma
mulher de vinte e oito anos voltava para casa após o
trabalho. Ela era gerente de um bar da região. Diante do
seu domicílio, na calçada, foi apunhalada por um homem.
Vários moradores das casas vizinhas observaram a cena.
Da sacada de um apartamento em frente um homem
gritou: “Deixe a moça em paz!”. O agressor afastou-se por
uns instantes, mas voltou em seguida, apunhalando-a de
novo, enquanto ela gritava por socorro. Outras luzes se
acenderam, ele pegou seu carro e partiu. Catherine
Genovese arrastou-se até sua porta e tentava abri-la,
quando o agressor voltou e lhe deu o golpe fatal.
Às 3h50, a polícia recebeu um chamado de vizinhos e
em dois minutos chegou ao local. Dentre as trinta e oito
pessoas que assistiram ao assassinato, apenas um homem,
uma senhora de setenta anos e uma jovem vieram falar
com os policiais. O homem explicou que ao presenciar a
agressão não sabia o que fazer e ligou para um de seus
amigos advogados. Depois foi ao apartamento da mulher
de setenta anos para lhe pedir que telefonasse para a
polícia. Resmungou que ele mesmo não queria se envolver
nesse caso.
(Blackburn, Pierre in. Filosofando – Introdução à Filosofia. Maria Lúcia
de Arruda Aranha e Maria Helena Pires Martins. 4ª Ed. São Paulo:
Moderna, 2009. Adaptado.)

16
O texto é predominantemente construído por
(A) episódios organizados em uma sequência linear.
(B) análise dos dados da realidade, baseando-se em tema
polêmico.
(C) imagens metafóricas, abstratas e subjetivas referentes
ao episódio relatado.
(D) relato de características da mulher assassinada em um
momento estático do tempo.

17
A forma verbal destacada em “Deixe a moça em paz!”
associada ao uso do sinal de exclamação indica, de
acordo com o contexto, que
(A) o conselho dado deverá ser atendido.
(B) há uma determinada ênfase na ordem dada.
(C) diante da situação de risco, a ordem dada foi atenuada.
(D) o pedido é feito com surpresa diante do fato presenciado.

18
Para que haja uma articulação de ideias satisfatória,
existem recursos que contribuem para a coesão textual.
Dentre os termos destacados a seguir, NÃO se trata de
uma referência à “mulher de vinte e oito anos”:
(A) “Ela era gerente de um bar da região.”
(B) “... voltou em seguida, apunhalando-a de novo,...”
(C) “Catherine Genovese arrastou-se até sua porta...”
(D) “... que ao presenciar a agressão não sabia o que
fazer...”
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19

24

Com referência às ideias do texto, é correto afirmar que
(A) é feita uma comparação entre a atuação da polícia dos
anos 60 e a dos dias atuais.
(B) as mulheres são sempre mais dependentes da proteção
da polícia do que os homens.
(C) há uma constatação da evolução de crimes bárbaros a
partir da década de 60 até os dias atuais.
(D) é demonstrada a insensibilidade dos vizinhos diante
das ações que levaram ao assassinato da mulher.

A área em negrito da figura corresponde a 1/3 da área
do retângulo ABCD, cujo perímetro mede 40 cm. Considerando ainda que o perímetro da região em negrito
equivale a 3/5 do perímetro do retângulo ABCD, então a
área desse retângulo mede
(A) 84 cm2.
(B) 90 cm2.
(C) 92 cm2.
(D) 96 cm2.

20
Acerca das estruturas linguísticas do trecho “O agressor
afastou-se por uns instantes, mas voltou em seguida,
apunhalando-a de novo, enquanto ela gritava por socorro.”
é correto afirmar que
(A) o termo “mas” indica uma explicação em relação à
atitude do agressor.
(B) as expressões “uns instantes”, “em seguida” e “enquanto” indicam tempo.
(C) o “mas” pode ser substituído por “pois” não provocando alteração de sentido.
(D) a forma verbal “gritava” pode ser substituída por
“gritou” sem alteração de sentido.

RACIOCÍNIO LÓGICO
21
Numa escola existem 41 salas das quais 22 possuem ar
condicionado, 20 possuem ventilador e 5 não possuem
ar condicionado nem ventilador. Quantas salas dessa
escola possuem os dois tipos de aparelho?
(A) 4
(B) 6
(C) 7
(D) 9

22
Numa sessão de cinema, 2/5 do público presente é
composto por crianças, 1/4 por adolescentes e o restante
por adultos. Se a diferença entre o número de crianças e
adultos é igual a 4, então quantos adolescentes compareceram a essa sessão?
(A) 16
(B) 20
(C) 24
(D) 28

23
Cássio é dentista e atende, em média, um paciente a cada
20 minutos. Num certo dia, Cássio conseguiu atender 16
pessoas num intervalo de 4 horas e 16 minutos. Quantos
minutos ele conseguiu economizar, em média, em cada
atendimento?
(A) 2 minutos
(B) 3 minutos
(C) 4 minutos
(D) 6 minutos

25
Marcelo tem quatro filhos, sendo duas meninas e dois
meninos: Fabiana, Carolina, Diogo e Antônio. Considere
que dois de seus filhos aniversariam hoje e são gêmeos e
que:
Carolina é um ano mais nova que Diogo e Antônio é
quatro anos mais velho que Fabiana;
Diogo é quatro anos mais novo que Antônio e Carolina
é um ano mais nova que Fabiana;
a soma das idades de Antônio e Carolina é igual a 19 anos.
Assim, é correto afirmar que
(A) Diogo é um dos gêmeos.
(B) Antônio é um dos gêmeos.
(C) Fabiana não é um dos gêmeos.
(D) os gêmeos possuem o mesmo sexo.

ATUALIDADES E CONHECIMENTOS REGIONAIS
26
Sobre a população indígena do estado do Tocantins, é
correto afirmar que
I. como berço da civilização Guarani, o estado conserva
várias tribos desta etnia em terras protegidas, principalmente na região do rio Xingu.
II. na reserva Raposa Serra do Sol há um dos mais acirrados conflitos por posse de terras no Brasil, envolvendo
indígenas e fazendeiros.
III. Karajá, Xambioá, Javaé, Xerente, Krahô-Canela, Apinajé
e Pankararu são etnias indígenas distribuídas em mais
de 8O aldeias existentes no estado.
IV. somente em reservas indígenas, o estado possui cerca
de 2 milhões de hectares protegidos, onde uma população de 10 mil indígenas preserva suas tradições, costumes e crenças.
Estão corretas apenas as afirmativas
(A) I e II.
(B) I e III.
(C) II e IV.
(D) III e IV.
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31

Leia a afirmativa, divulgada pelo Ministério de Defesa de
um dos países envolvidos no conflito, e responda o questionamento seguinte: “Se o país vizinho nos atacar com
armas nucleares, reagiremos à altura, e ele desaparecerá
da face da Terra.”
Quais países estão envolvidos neste conflito, iniciado na
década de 1950, alguns anos após a divisão do território
e gerador de constantes alertas da comunidade internacional, principalmente nos últimos meses, quando um
dos envolvidos anunciou a anulação dos acordos de não
agressão e vêm realizando vários testes com armamentos nucleares?
(A) Israel e Palestina.
(B) Rússia e Chechênia.
(C) Estados Unidos e Irã.
(D) Coreia do Norte e Coreia do Sul.

Com base no Índice de Oportunidade Digital (DOI) e
demais informações da União Internacional de Telecomunicações – agência da Organização das Nações Unidas
(ONU) – é correto afirmar sobre a situação dos países em
relação ao acesso a computadores, Internet e outras
tecnologias de comunicação, que
I. a média de uso da Internet em países “desenvolvidos”
é superior a dos “em desenvolvimento”.
II. há regiões no planeta que o número de linhas de
celulares já supera o total de habitantes.
III. metade das residências do planeta já possui pelo
menos um computador com Internet.
IV. o continente americano, com EUA e Brasil, lidera o
DOI, seguidos da Ásia e Europa.
Estão corretas apenas as afirmativas
(A) I e II.
(B) I e III.
(C) II e IV.
(D) III e IV.

28
“Foi determinado pela Justiça do Chile para dirimir
quaisquer dúvidas sobre a causa de seu falecimento, em
23 de setembro de 1973 – 12 dias após o golpe militar
que derrubou o presidente socialista Salvador Allende e
instaurou a ditadura de Augusto Pinochet.”
(Revista Época. Edição nº 2260, 13 de março de 2013. p. 26.)

O trecho da reportagem anterior diz respeito a qual poeta
chileno, vencedor do Prêmio Nobel de Literatura de 1971,
filiado ao partido comunista deste país, que está tendo a
causa de sua morte questionada?
(A) Octavio Paz.
(B) César Moro.
(C) Pablo Neruda.
(D) Enrique Molina.

29
Sobre o estado do Tocantins, marque V para as afirmativas
verdadeiras e F para as falsas.
( ) Encontra-se totalmente incluído na Amazônia Legal,
cuja vegetação é predominante.
( ) Está localizado na região Centro-Oeste, exatamente
no centro geográfico do país.
( ) Possui muitas áreas de preservação, unidades de
conservação e bacias hídricas.
( ) Seu ponto mais elevado é a Serra das Traíras, com
altitude máxima de 1.340 metros.
A sequência está correta em
(A) F, F, V, V
(B) F, V, V, F
(C) V, F, V, F
(D) V, V, F, F

32
Sobre o processo de urbanização no Brasil, marque V
para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.
( ) Mais de 80% dos brasileiros vivem em áreas urbanas.
( ) São consideradas áreas urbanas sedes de municípios
e distritos.
( ) Sudeste é a região que concentra a maioria dos
habitantes rurais do país.
( ) Todas as capitais estaduais formam regiões metropolitanas em seus entornos.
A sequência está correta em
(A) F, F, V, V
(B) F, V, V, F
(C) V, F, V, F
(D) V, V, F, F

33
“Primeiro negro a ocupar uma cadeira no
_________________________, Joaquim Barbosa assumiu
a presidência após o período em que esteve em
destaque público, devido à sua atuação implacável como
relator da ação penal 470, conhecida como processo do
_______________, que resultou na condenação de vários
réus, dentre eles, algumas personalidades importantes
do cenário político brasileiro.” Assinale a alternativa que
completa corretamente a afirmativa anterior.
(A) Ministério da Justiça / propinoduto
(B) Supremo Tribunal Federal / mensalão
(C) Superior Tribunal de Justiça / mensalão
(D) Tribunal Superior Eleitoral / propinoduto

30
São estados que fazem limites com Tocantins, EXCETO:
(A) Pará.
(B) Goiás.
(C) Maranhão.
(D) Minas Gerais.
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38

A habitação é um problema sério enfrentado pelos
brasileiros que, mesmo diante das várias iniciativas
públicas, parece estar longe de uma solução. Sobre este
tema, marque a afirmativa correta.
(A) Aglomerados não são atendidos por serviços públicos
básicos, como água e luz.
(B) Consideram-se aglomerados subnormais as favelas, os
terrenos invadidos ou ilegais.
(C) A região Nordeste concentra maior número de aglomerados subnormais do país.
(D) A grande maioria dos domicílios brasileiros é considerada inadequada para moradia.

Marque a alternativa que NÃO encontra previsão na
Constituição da República Federativa do Brasil, dentro
do capítulo dos direitos e deveres individuais e coletivos.
(A) A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu.
(B) A prática de tortura é um crime inafiançável e
imprescritível.
(C) O civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei.
(D) A prática do racismo constitui crime inafiançável e
imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos
da lei.

39

35
“Um fato social, político e religioso marcado de renovação
histórica neste início de século: após a renúncia do Papa
_______________ Bento XVI, o Vaticano tem seu primeiro
Papa latino-americano da história e primeiro líder católico
não europeu. Francisco, da _______________, torna-se
também o primeiro _______________ a liderar este
poderoso estado europeu.” Assinale a alternativa que
completa corretamente a afirmativa anterior.
(A) alemão / Itália / beneditino
(B) alemão / Argentina / jesuíta
(C) polonês / Itália / capuchinho
(D) polonês / Argentina / franciscano

NOÇÕES DE DIREITO
36
Sobre os princípios fundamentais da República Federativa do Brasil, marque a alternativa INCORRETA.
(A) Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o
pluralismo político são fundamentos da República
Federativa do Brasil.
(B) A erradicação da pobreza e a defesa da paz são princípios que regem a República Federativa do Brasil nas
suas relações internacionais.
(C) Construir uma sociedade livre, justa e solidária e garantir
o desenvolvimento nacional constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil.
(D) A República Federativa do Brasil buscará a integração
econômica, política, social e cultural dos povos da
América Latina, visando à formação de uma comunidade
latino-americana de nações.

37
De acordo com a teoria do Direito Penal, a inimputabilidade exclui a
(A) tipicidade.
(B) punibilidade.
(C) culpabilidade.
(D) antijuridicidade.

De acordo com a Constituição da República Federativa
do Brasil NÃO são privativos de brasileiro nato os cargos
de
(A) Presidente e de Vice-Presidente da República.
(B) carreira diplomática e de oficial das Forças Armadas.
(C) Ministro das Relações Exteriores e de Ministro da
Segurança Pública.
(D) Presidente da Câmara dos Deputados e de Presidente
do Senado Federal.

40
De acordo com a Constituição do Estado do Tocantins, a
segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem
pública e incolumidade das pessoas e do patrimônio,
pelos seguintes órgãos estaduais
(A) Polícia Civil e Polícia Militar.
(B) Polícia Civil, Polícia Militar e Polícia Federal.
(C) Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar.
(D) Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar
e Sistema Penitenciário.

41
Sobre o tratamento que o Código Penal dá à legítima
defesa e ao estado de necessidade, marque a alternativa
INCORRETA.
(A) Não pode alegar estado de necessidade quem tinha o
dever legal de enfrentar o perigo.
(B) No caso do estado de necessidade, embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, a pena
poderá ser a metade.
(C) Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão,
atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.
(D) Considera-se em estado de necessidade quem pratica o
fato para salvar de perigo atual, que não provocou por
sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito
próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias,
não era razoável exigir-se.
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA

“Tício” foi preso temporariamente por um crime hediondo.
A prisão temporária de “Tício” terá o prazo de ______ dias,
prorrogável por igual período em caso de extrema e
comprovada necessidade.
Assinale a alternativa que completa corretamente a
afirmativa anterior.
(A) 5
(B) 10
(C) 30
(D) 81

43

46
Considere o texto redigido na ferramenta Microsoft Office
Word 2007 (configuração padrão).
Rio de Janeiro
São Paulo
Espírito Santo
Minas Gerais
Rio Grande do Sul
Porto Velho

Considere a seguinte situação hipotética: “Tício”, funcionário público municipal concursado, exige, para si, diretamente em razão da função, vantagem indevida.
Em tal hipótese, o referido funcionário estará cometendo
o crime de
(A) peculato.
(B) concussão.
(C) prevaricação.
(D) corrupção ativa.

Utilizando dos recursos disponíveis na ferramenta em
questão, o procedimento para criar uma lista numerada
com estes dados é selecionar o texto e
(A) na guia início, no grupo parágrafo, clicar em numeração.
(B) na guia formatação, no grupo marcadores, clicar em
numeração.
(C) na guia formatação, no grupo marcadores, clicar em
lista ordenada.
(D) na guia início, no grupo parágrafo, clicar em adicionar
marcadores.

44

47

Marque a alternativa que NÃO está de acordo com a
Declaração Universal dos Direitos Humanos.
(A) Toda pessoa tem direito a repouso e lazer, inclusive a
limitação razoável das horas de trabalho e férias periódicas remuneradas.
(B) Toda pessoa tem direito a uma nacionalidade. Ninguém
será arbitrariamente privado de sua nacionalidade, nem
do direito de mudar de nacionalidade.
(C) Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e
direitos. São dotadas de razão e consciência e devem
agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade.
(D) Toda pessoa, vítima de perseguição, tem o direito de
procurar e de gozar asilo em outros países. Este direito
pode ser invocado mesmo em caso de perseguição
legitimamente motivada por crimes de direito comum
ou por atos contrários aos propósitos e princípios das
Nações Unidas.

Considere que uma pessoa digitou na ferramenta Microsoft Office Excel 2007 (configuração padrão), os seguintes valores para as referidas células:
A1
A2
A3
A4
A5

390
220
50
900
10

Se aplicada a fórmula:
=SE((MÉDIA(A1;A5)>=200);RAIZ(A4);SOMA(A1:A5))
o resultado obtido será
(A) 30.
(B) 50.
(C) 900.
(D) 1570.

48

45
O Código Penal Militar estabelece o crime de praticar
violência contra superior. Sobre o tema, marque a alternativa INCORRETA.
(A) Se o crime é praticado em unidade militar, será qualificado.
(B) Se a violência é praticada com arma, a pena é aumentada de um terço.
(C) Se da violência resulta lesão corporal, aplica-se, além da
pena da violência, a do crime contra a pessoa.
(D) Se o superior é comandante da unidade a que pertence
o agente, ou oficial general, o crime será qualificado.

O aplicativo Microsoft Outlook 2007 (configuração padrão)
é um cliente de e-mail utilizado para o gerenciamento
de mensagens eletrônicas. Ao compor um novo e-mail,
pode-se determinar diversas configurações que podem
ser incluídas no envio da mensagem. A opção “prioridade”
permite indicar a urgência de uma mensagem. São níveis
de prioridade disponíveis na configuração as seguintes
opções
(A) alta, baixa e normal.
(B) alta, média e convencional.
(C) média, convencional e rápida.
(D) média, convencional e expressa.
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52

Na ferramenta Microsoft Office PowerPoint 2007 (configuração padrão) estão disponíveis inúmeros recursos
para a produção de apresentações. Um recurso muito
utilizado é a “transição de slides”, que são efeitos que
ocorrem no modo de exibição apresentação de slides,
quando se move de um slide para o próximo. Este
recurso está disponível na guia
(A) Efeitos.
(B) Design.
(C) Animações.
(D) Apresentações.

Analise as conceituações.
I. Comandante: é o título genérico dado ao militar estadual, correspondente ao de diretor, chefe ou outra
denominação que venha a ter aquele que, investido de
autoridade decorrente de leis e regulamentos, for
responsável pela administração, emprego, instrução e
disciplina de uma Organização Militar (OM).
II. Missão, tarefa ou atividade: é o dever advindo de uma
ordem específica de comando, direção ou chefia.
III. Corporação: é a denominação dada à Unidade Policial
Militar (UPM) e à Unidade de Bombeiro Militar (UBM),
administrativa ou operacional da Corporação, incluídas
suas subunidades.
IV. Organização Militar (OM): é a denominação dada, nesta
Lei, à Polícia Militar do Estado do Tocantins (PMTO) e
ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins
(CBMTO).
Estão corretas apenas as afirmativas
(A) I e II.
(B) II e III.
(C) II e IV.
(D) III e IV.

50
A barra de Menu é utilizada para prover o acesso a
diversas funcionalidades de um aplicativo. Na ferramenta
Internet Explorer 8, por padrão, esta barra vem ocultada.
O procedimento para exibir a barra de Menu deste
aplicativo é clicar no botão ferramentas e
(A) apontar para barras e, em seguida, clicar em Exibir
Menu.
(B) apontar para Menu e, em seguida, clicar em Visualizar
Barras.
(C) apontar para Menu e, em seguida, clicar Visualizar
Barra de Menus.
(D) apontar para barras de ferramentas e, em seguida,
clicar em Barra de Menus.

NORMAS PERTINENTES À PMTO
51
Sobre os deveres éticos, assinale a afirmativa INCORRETA.
(A) A violação das obrigações, dos preceitos ou dos deveres
militares constitui crime ou transgressão disciplinar na
conformidade da legislação ou regulamentação específica e é tão mais grave quanto menor o grau hierárquico
do infrator.
(B) O Chefe do Poder Executivo é competente para instaurar
ou determinar a instauração de sindicância e aplicar as
sanções disciplinares em relação a todos os integrantes
das Corporações Militares Estaduais, as sanções previstas
nesta Lei.
(C) A inobservância dos deveres previstos em leis e regulamentos ou a falta de exação no seu cumprimento
acarreta, para o militar, responsabilidade funcional,
pecuniária, disciplinar ou penal, na conformidade da
legislação específica.
(D) São competentes para a instauração de Conselho de
Justificação e de Conselho de Disciplina e para determinar o imediato afastamento do acusado do exercício de
suas funções: o Chefe do Poder Executivo, em relação a
todos os militares estaduais; o Comandante-Geral da
Corporação e, na falta ou impedimento deste, o Chefe
do Estado Maior, em relação a todos os militares que
lhe forem funcionalmente subordinados; o SecretárioChefe da Casa Militar, em relação a todos os militares
que lhe forem funcionalmente subordinados.

53
Conforme a Lei Complementar nº 79, de 27 de abril de
2012, compete à PMTO, EXCETO:
(A) Efetuar o patrulhamento aéreo no âmbito de sua
competência.
(B) Planejar, organizar, dirigir, supervisionar, controlar e
executar as ações de polícia ostensiva e preservação
da ordem pública.
(C) Atuar de maneira preventiva, repressiva ou dissuasiva
em locais ou áreas específicas em que ocorra ou se
presuma possível a perturbação da ordem pública.
(D) Exercer o policiamento ostensivo e a fiscalização do
trânsito nas rodovias federais, e no limite de sua
competência, nas vias urbanas e rurais, além de outras
ações destinadas ao cumprimento da legislação do
trânsito.

54
Em relação à hierarquia e disciplina, é correto afirmar
que a Polícia Militar do Estado do Tocantins (PMTO)
(A) é subordinada diretamente ao chefe do Poder Executivo.
(B) é subordinada diretamente ao Presidente do Tribunal
de Justiça, o qual possui hierarquia máxima no âmbito
do Poder Judiciário.
(C) é órgão do Poder Legislativo e, como tal, não está
subordinada a nenhuma outra autoridade fora de sua
estrutura hierárquica.
(D) é instituição permanente, força auxiliar e reserva do
Poder Judiciário, organizada com base em hierarquia e
disciplina militares, destina-se à preservação da ordem
pública e à realização do policiamento ostensivo, no
território do Estado do Tocantins.
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58

Acerca dos deveres éticos, é INCORRETO afirmar que
(A) a instauração de processo disciplinar interrompe a
prescrição da infração administrativa.
(B) é transgressão de natureza grave fazer afirmação falsa,
negar ou calar a verdade no âmbito da Corporação.
(C) a infração administrativa inicia a prescrição, desde a
data do cometimento do ato ou do fato, em um ano,
se a transgressão for considerada leve.
(D) é transgressão de natureza média concorrer para a
discórdia ou desarmonia entre militares ou cultivar ou
incentivar a inimizade entre integrantes da Corporação.

Acerca dos preceitos e deveres da ética militar, é
INCORRETO
(A) observar as normas da boa educação.
(B) acatar somente as ordens das autoridades militares,
pois os deveres militares assim impõem.
(C) garantir assistência moral e material ao seu lar e
conduzir-se como chefe de família exemplar.
(D) conduzir-se, mesmo fora do serviço ou na inatividade,
de modo a que não sejam prejudicados os princípios
da disciplina, do respeito e do decoro militares.

59
Analise as conceituações.
I. Declaração: é o ato administrativo pelo qual o Praça é
elevado a Aspirante a Oficial, após promoção por tempo
de serviço.
II. Função militar: é o exercício das atribuições inerentes
ao cargo, comissão, encargo ou incumbência.
III. Efetivo serviço: é o efetivo desempenho de cargo,
comissão, encargo, incumbência, serviço, atividade,
função de natureza ou de interesse militar, previsto
em leis ou outros dispositivos legais.
IV. Sede: é todo o território do município no qual se localizam as instalações administrativas de uma Organização
Militar (OM).
Estão corretas apenas as afirmativas
(A) I e II.
(B) I e III.
(C) I e IV.
(D) II e IV.

Em relação à CORREG, marque a alternativa correta.
(A) O Corregedor-Geral é escolhido e nomeado pelo Chefe
do Estado Maior dentre os Coronéis do QOPM.
(B) O Corregedor-Geral tem precedência funcional sobre os
demais Policiais Militares, exceto sobre o ComandanteGeral, o Chefe do Estado Maior e o Subchefe do Estado
Maior.
(C) O QCG, a APMT e todos os Batalhões e Companhias
Independentes da PMTO contam com corregedorias
locais, as quais possuem independência administrativa
e não se encontram subordinadas aos respectivos
comandantes, bem como não possuem vínculos técnicos com a Corregedoria Geral.
(D) A CORREG, órgão técnico subordinado ao ComandanteGeral, com atuação apenas na capital do Estado, pois os
Batalhões do interior já possuem corregedorias locais,
tem por finalidade, dentre outras, padronizar os procedimentos de Polícia Judiciária Civil e de processos e
procedimentos administrativos disciplinares.

57

60

56

Analise as afirmativas a seguir.
I. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar são
instituições permanentes, reserva do Exército Brasileiro,
diretamente subordinadas ao Governador do Estado.
II. Compete, em todo o território tocantinense, à Polícia
Militar, o exercício da polícia ostensiva e a preservação
da ordem pública, bem como as funções de defesa civil,
com exclusividade.
III. O serviço bombeiro militar consiste no exercício de
atividades destinadas a preservar a ordem pública consubstanciada em ações de tranquilidade, salubridade e
paz social no Estado, além de mediante requisição de
Autoridades Fazendárias, o exercício da polícia ostensiva e a preservação da ordem pública.
IV. O serviço policial militar consiste no exercício de atividades inerentes à Polícia Militar, e compreende todos os
encargos relacionados ao policiamento ostensivo e à
manutenção da ordem pública.
Estão corretas apenas as afirmativas
(A) I e II.
(B) I e IV.
(C) II e III.
(D) III e IV.

Sobre os deveres éticos, marque V para as afirmativas
verdadeiras e F para as falsas.
( ) Ao militar são proibidas a sindicalização e a greve,
bem como a filiação a partido político enquanto permanecer em atividade.
( ) É proibida ao militar a manifestação individual ou
coletiva sobre atos de superiores, de caráter reivindicatório, de cunho político-partidário e sobre assuntos
de natureza militar de caráter sigiloso.
( ) Ao militar da ativa é vedado comerciar ou tomar parte
na administração ou gerência de sociedade, ou delas
ser sócio ou participar, exceto como acionista ou
cotista, em sociedade anônima ou sociedade empresária limitada.
( ) Ao bombeiro militar da ativa é proibido elaborar
projeto contra incêndio e pânico, entretanto será
permitido colaborar para a apresentação de projeto
contra incêndio e pânico de forma gratuita, desde que
possua formação superior em engenharia civil.
A sequência está correta em
(A) F, V, F, V
(B) V, F, V, F
(C) V, V, F, F
(D) V, V, V, F
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PROVA DISCURSIVA
ORIENTAÇÕES GERAIS
1. A Prova Discursiva para o cargo de Soldado do QPPM:
1.1. vale 20 (vinte) pontos e será constituída de uma redação, versando sobre atualidades e conhecimentos
gerais e regionais composta de, no mínimo, 20 (vinte) e, no máximo, 30 (trinta) linhas;
1.2. deve ser manuscrita, de forma legível, sendo obrigatório o uso de caneta esferográfica de tinta azul ou preta e a
resposta definitiva da Redação deverá ser, obrigatoriamente, transcrita para o espaço indicado na folha de texto
definitivo.
2. A folha de texto definitivo da Prova Discursiva não poderá ser assinada, rubricada, nem conter qualquer marca
que identifique o candidato, sob pena de anulação e automática eliminação do Concurso Público.
3. A folha de texto definitivo será o único documento válido para avaliação da Prova Discursiva. A folha para
rascunho no caderno de provas é de preenchimento facultativo e não valerá para avaliação.
4. A folha de texto definitivo não será substituída por erro de preenchimento do candidato.

Texto I
Capítulo III da segurança pública
Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da
ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:
I. polícia federal;
II. polícia rodoviária federal;
III. polícia ferroviária federal;
IV. polícias civis;
V. polícias militares e corpos de bombeiros militares.
(Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm)

Texto II
Tocantins se destaca no atendimento de mulher vítima de violência
A distribuição das 66 unidades judiciárias existentes para julgar exclusivamente as causas de violência doméstica e
familiar contra as mulheres não é proporcional nas cinco regiões do Brasil, segundo revelou a pesquisa, A Atuação do Poder
Judiciário na Aplicação da Lei Maria da Penha, divulgada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), na terça-feira (19/3). Mas
o Judiciário tocantinense, contudo, se destacou com suas três varas de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a
Mulher, sendo uma na capital e as outras nas comarcas de Araguaína e Gurupi.
Produzido pelo Departamento de Pesquisas Judiciárias (DPJ) do CNJ, a pesquisa mostra que as varas e os juizados de
violência doméstica e familiar contra a mulher com competência exclusiva, ou seja, que só analisam casos relacionados à
Lei Maria da Penha, processaram 677.087 procedimentos até dezembro de 2011.
No caso de Tocantins, entre julho de 2010 e fevereiro de 2013, as varas de Combate à Violência Doméstica e Familiar
de Araguaína, Gurupi e Palmas receberam 7.664 processos relacionados a inquéritos, ações penais e pedidos de medidas
protetivas.
(Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/noticias/judiciario/24023-tocantins-se-destaca-no-atendimento-de-mulheres-vitimas-de-violencia>.)

Texto III
Ao expor as pessoas a constantes ataques à sua integridade física e moral, a violência começa a gerar expectativas, a
fornecer padrões de respostas. Episódios truculentos e situações-limite passam a ser imaginados e repetidos com o fim de
legitimar a ideia de que só a força resolve conflitos. A violência torna-se um item obrigatório na visão de mundo que nos é
transmitida. Cria a convicção tácita de que o crime e a brutalidade são inevitáveis. O problema, então, é entender como
chegamos a esse ponto. Como e por que estamos nos familiarizando com a violência, tornado-a nosso cotidiano.
(Costa, Jurandir. O medo social. Com adaptações.)

Considerando os textos anteriores como motivadores, redija um texto dissertativo-argumentativo a respeito do seguinte
tema:
“Basta à violência: a contribuição de cada um para a segurança na sociedade.”
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