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Questão 05

LÍNGUA PORTUGUESA

Assinale a frase em que a crase esteja empregada
incorretamente:

Questão 01
Observe as palavras destacadas no texto de Oswald de
Andrade:

A)
B)
C)
D)

Vício na fala
1 Para dizerem milho dizem mio.
2 Para melhor dizem mió.
3 Para pior dizem pió.
4 Para telha dizem teia.
5 Para telhado dizem teiado.
6 E vão fazendo telhados.

Questão 06
Na frase: “Nós lhe chamamos de moleque.”
I. lhe é objeto indireto.
II. chamamos é verbo transitivo indireto.
III. de moleque é predicativo do objeto.

De acordo com a palavra destacada, assinale a incorreta:
A)
B)
C)
D)

Assinale a correta:

Linha 1 – apresenta dígrafo consonantal.
Linha 3 – é um hiato.
Linha 6 – fazendo - apresenta dígrafo consonantal.
Linha 6 – vão – possui ditongo crescente nasal.

A)
B)
C)
D)

Questão 02
Observe o texto de Roseana Murray:

Questão 07
1 A aluna era linda.
2 Uma andorinha não faz verão.
3 O aluno estudioso passa no vestibular.
O termo destacado nas frases é:
A)
B)
C)
D)

Analise as afirmativas.
I. Na primeira linha “mãos” é uma metáfora.
II. Na segunda linha “borboletas voando” é uma
comparação.
III. Na quinta linha “teia” é uma metáfora.

Questão 08
1 A aluna cumprimentou o professor.
2 O professor foi cumprimentado pela aluna.
3 O caçador feriu-se.

Apenas II e III estão corretas.
Apenas I está correta.
Apenas III está correta.
Todas estão corretas.

De acordo com as vozes verbais, assinale a alternativa
verdadeira.

Quanto à regência verbal, assinale a frase incorreta.

A)
B)
C)
D)

Ela namorava o moço.
Ela namorava-o.
Ele namorava a moça.
Ela namorava com o moço.

1. Voz passiva, 2. Voz reflexiva e 3. Voz ativa
1. Voz Ativa, 2. Voz passiva e 3. Voz reflexiva
1. Voz Ativa, 2. Voz reflexiva e 3. Voz passiva
1. Voz Ativa, 2. Voz ativa e 3. Voz reflexiva

Questão 09
Assinale a frase em que o termo destacado é um Objeto
Direto Pleonástico:

Questão 04
Assinale a frase em que o verbo haver, não tem o sentido
de ter.

A)
B)
C)
D)

A) “Vendo os milagres, vendo a santidade, hão medo de
perder a autoridade.” (Camões)
B) “Pedia ao Senhor que lhe visse as lágrimas e houvesse
piedade delas.” (Camilo Castelo Branco)
C) “A todo o instante que este livro abrires, /Lendo estes
versos, dize: hei um amigo.” (Gonçalves Magalhães)
D) “Os sentenciados houveram do poder a comutação da
pena.” (Carlos Góis)
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Adjunto Adnominal apenas na frase 1.
Adjunto Adverbial apenas na frase 3.
Adjunto Adnominal em todas as frases.
Aposto apenas na frase 3.

Observe as frases:

Questão 03
A)
B)
C)
D)

Apenas I está correto;
Estão corretos I, II e III.
Apenas II está correto;
Apenas II e III estão corretos;

Nas frases:

A rede
1 As mãos são ágeis
2 como borboletas voando
3 em mágica dança.
4 As mãos são tão ágeis
5 tecendo a teia
6 que parecem separadas do corpo.

A)
B)
C)
D)

Após navegar três meses, voltei à terra.
O padre assistiu à cena de terror.
Não aludas àquilo, que sempre fica irritado.
Só sairei daqui à tardinha.

Aos muito ricos, não os invejo.
A ele nada lhe devo, contudo ele insiste em me cobrar.
Tudo depende de você.
A mim, Berenice causou-me muita pena.

Questão 10
Assinale a frase em que o sujeito é indeterminado:
A)
B)
C)
D)

1

Chove muito.
Parece Noite.
Falaram mal de nós.
São quase nove horas.
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Questão 15

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

São funções essenciais à Justiça, conforme a Constituição
Federal de 1988:

DIREITO CONSTITUCIONAL

Questão 11

(
(
(
(
(
(

De acordo com a Constituição Federal de 1988, são
princípios que regem a República Federativa do Brasil nas
suas relações internacionais, exceto:
A)
B)
C)
D)

Soberania, cidadania e pluralismo político.
Prevalência dos direitos humanos.
Concessão de asilo político.
Repúdio ao terrorismo e ao racismo.

) Ministério Público.
) Defensoria Publica.
) Senado Federal.
) Supremo Tribunal Federal.
) Oficiais das Forças Armadas.
) Ministro de Estado da Justiça.

Nesse contexto, analise as proposições e coloque V para as
Verdadeiras e F para as Falsas. Marque a alternativa
correta.

Questão 12
A)
B)
C)
D)

De acordo com o art. 5º da Constituição da República
Federativa do Brasil vigente, todos são iguais perante a lei,
sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à
segurança e à propriedade. Diante desse contexto, assinale
a incorreta:

Questão 16
O Presidente da República pode, ouvidos o Conselho da
República e o Conselho de Defesa Nacional, decretar estado
de defesa para preservar ou prontamente restabelecer, em
locais restritos e determinados, a ordem pública ou a paz
social ameaçadas por grave e iminente instabilidade
institucional ou atingidas por calamidades de grandes
proporções na natureza. Diante desse artigo e considerando
o que dispõe a Constituição Federal de 1988, na vigência do
estado de defesa, analise as proposições abaixo e assinale
a incorreta:

A) A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela
podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo
em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar
socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.
B) Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena
sem prévia cominação legal.
C) É assegurado aos presos o respeito à integridade física e
moral.
D) Ninguém poderá ser preso sem ordem escrita e
fundamentada da autoridade judiciária competente, nem
mesmo em flagrante delito, salvo nos casos de
transgressão militar ou crime propriamente militar,
definidos em lei.

A) A prisão por crime contra o Estado, determinada pelo
executor da medida, será por este comunicada
imediatamente ao juiz competente, que a relaxará, se
não for legal, facultado ao preso requerer exame de
corpo de delito à autoridade policial.
B) O estado físico e mental do detido no momento de sua
autuação é apenas relatado para fins de registro, não
sendo necessário encaminhar a referida declaração com
a comunicação da prisão por crime contra o Estado, ao
juiz competente.
C) A prisão ou detenção de qualquer pessoa não poderá ser
superior a dez dias, salvo quando autorizada pelo Poder
Judiciário.
D) É vedada a incomunicabilidade do preso.

Questão 13
Segundo a Constituição Federal vigente é considerado crime
inafiançável e imprescritível:
A)
B)
C)
D)

A prática da tortura.
O tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins
O terrorismo e os definidos como crimes hediondos.
A ação de grupos armados, civis ou militares, contra a
ordem constitucional e o Estado Democrático.

Questão 17

Questão 14
Considerando o Capítulo referente ao Poder Legislativo
disposto na Constituição Federal vigente, assinale a correta:

Os _______________________ funcionarão como órgãos
de primeiro grau da Justiça Militar, constituídos na forma da
lei de organização judiciária, com competência para
processar e julgar, nos crimes militares definidos em lei, os
militares estaduais. Como órgão de segundo grau funcionará
o______________________, cabendo-lhe decidir sobre a
perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das
praças.

A) Os Deputados e Senadores são invioláveis na esfera civil
e violáveis penalmente, por quaisquer de suas opiniões,
palavras e votos.
B) Desde a expedição do diploma, os membros do
Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em
flagrante de crime inafiançável. Nesse caso, os autos
serão remetidos dentro de vinte e quatro horas à Casa
respectiva, para que, pelo voto da maioria de seus
membros, resolva sobre a prisão
C) Cabe ao Congresso Nacional, independente da sanção
do Presidente da República, a fixação e modificação do
efetivo das Forças Armadas.
D) A incorporação às Forças Armadas de Deputados e
Senadores, embora militares e ainda que em tempo de
guerra, independerá de prévia licença da Casa
respectiva.
Cargo: Soldado (M/F) – PROVA 01

V, F, V, V, F, F.
V, V, F, V, F, V.
V, V, F, F, F, F.
F, F, V, V, V, V.

Assinale a opção que completa corretamente as lacunas
deste artigo retirado da Constituição do Estado de Santa
Catarina:
A)
B)
C)
D)
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Conselhos de Justiça - Tribunal de Justiça.
Conselhos da Magistratura – Tribunal Regional Federal.
Ex-combatentes – Tribunal Militar.
Juízes Leigos – Fórum da Comarca.
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(1) Polícia Civil
(2) Polícia Militar
(3) Corpo de Bombeiros Militar
(4) Defesa Civil

C) São isentos de pena aqueles que cometem o crime
motivados por emoção, paixão, embriaguez voluntária ou
culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos.
D) É isento de pena o agente que, por embriaguez
completa, proveniente de caso fortuito ou força maior,
era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente
incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de
determinar-se de acordo com esse entendimento.

(

Questão 21

Questão 18
Considerando as disposições da Constituição do Estado de
Santa Catarina, relacione as colunas abaixo:

(

(

(

) Organizada com base na hierarquia e na disciplina,
subordinada ao Governador do Estado, cabe, nos
limites de sua
competência, além de outras atribuições estabelecidas
em Lei, exercer a polícia ostensiva relacionada com a
preservação da ordem e da segurança pública.
) Subordina-se ao Governador do Estado, cabendo-lhe,
ressalvada a competência da União, as funções de
polícia judiciária e a apuração das infrações penais,
exceto as militares.
) Dever do Estado, direito e responsabilidade de todos,
tem por objetivo planejar e promover a defesa
permanente contra as calamidades públicas e situações
emergenciais.
) Cabe, nos limites de sua competência, além de outras
atribuições estabelecidas em lei, realizar os serviços de
prevenção de sinistros ou catástrofes, de combate a
incêndio e de busca e salvamento de pessoas e bens e
o atendimento pré-hospitalar.

De acordo com o Código Penal vigente, são causas de
extinção da punibilidade, exceto:
A)
B)
C)
D)

Questão 22
Identifique o crime disposto no Código Penal Brasileiro que
possui a seguinte descrição: “Deixar de prestar assistência,
quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à criança
abandonada ou extraviada, ou à pessoa inválida ou ferida,
ao desamparo ou em grave e iminente perigo; ou não pedir,
nesses casos, o socorro da autoridade pública”.
Assinale a alternativa correta.
A)
B)
C)
D)

Assinale a opção cuja sequência numérica completa
corretamente a segunda coluna:
A)
B)
C)
D)

Confissão do agente.
Morte do agente.
Anistia, graça ou indulto.
Pela renúncia do direito de queixa ou pelo perdão aceito,
nos crimes de ação privada.

1, 2, 4, 3.
2, 1, 3, 4.
2, 1, 4, 3.
1, 3, 2, 4.

Maus-tratos.
Homicídio culposo.
Abandono de incapaz.
Omissão de socorro.

Questão 23
O crime de estelionato é definido no Código Penal Brasileiro
da seguinte forma:
DIREITO PENAL

A) Apropriar-se alguém de coisa alheia vinda ao seu poder
por erro, caso fortuito ou força da natureza.
B) Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em
prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro,
mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio
fraudulento.
C) Constranger alguém, mediante violência ou grave
ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outrem
indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se
faça ou deixar fazer alguma coisa.
D) Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem,
mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois
de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade
de resistência.

Questão 19
De acordo com as disposições do Código Penal vigente,
assinale a alternativa correta:
A) Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa
de considerar crime, cessando em virtude dela a
execução e os efeitos penais da sentença condenatória.
B) Considera-se praticado o crime no momento do resultado
da ação ou omissão.
C) Considera-se praticado o crime no lugar de residência do
autor da ação ou omissão, bem como onde mora a vítima
em que se produziu ou deveria produzir-se o resultado
D) A omissão não é penalmente relevante, nem mesmo
quando o omitente devia e podia agir para evitar o
resultado, o importante é identificar o autor dos fatos.

Questão 24
Assinale a alternativa cujo crime não corresponde à
descrição prevista no Código Penal Brasileiro:

Questão 20
Considerando a imputabilidade penal descrita no Código
Penal Brasileiro, assinale a incorreta:

A) Peculato - Apropriar-se o funcionário público de dinheiro,
valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular,
de que tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em
proveito próprio ou alheio.
B) Condescendência criminosa - Deixar o funcionário, por
indulgência, de responsabilizar subordinado que cometeu
infração no exercício do cargo ou, quando lhe falte
competência, não levar o fato ao conhecimento da
autoridade competente.

A) É isento de pena o agente que, por doença mental ou
desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao
tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de
entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de
acordo com esse entendimento.
B) Os menores de 18 (dezoito) anos são penalmente
inimputáveis, ficando sujeitos às normas estabelecidas
na legislação especial.
Cargo: Soldado (M/F) – PROVA 01
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B) A ação penal, nas contravenções, será iniciada somente
por meio de portaria expedida pela autoridade judiciária
ou policial.
C) Ao ofendido ou a quem tenha qualidade para representálo caberá intentar a ação privada.
D) Transitada em julgado a sentença condenatória, poderão
promover-lhe a execução, no juízo cível, para o efeito da
reparação do dano, o ofendido, seu representante legal
ou seus herdeiros.

C) Corrupção ativa - Exigir, para si ou para outrem, direta ou
indiretamente, ainda que fora da função ou antes de
assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida.
D) Prevaricação - Retardar ou deixar de praticar,
indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra
disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou
sentimento pessoal.

Questão 25
De acordo com a Lei Federal nº. 9.455/97, constitui crime de
tortura:
I. Constranger alguém com emprego de violência ou
grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou
mental com o fim de obter informação, declaração ou
confissão da vítima ou de terceira pessoa;
II. Constranger alguém com emprego de violência ou
grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou
mental para provocar ação ou omissão de natureza
criminosa;
III. Constranger alguém com emprego de violência ou
grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou
mental em razão de discriminação racial ou religiosa;
IV. Submeter alguém, sob sua guarda, poder ou
autoridade, com emprego de violência ou grave
ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como
forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter
preventivo.

Questão 29
Determinará a competência jurisdicional no Processo Penal
vigente, exceto:
A)
B)
C)
D)

Questão 30
De acordo com o Código de Processo Penal, qual o tipo de
prova indispensável quando a infração deixar vestígios?
A) O exame de corpo de delito, direto ou indireto, não
podendo supri-lo a confissão do acusado.
B) O interrogatório do acusado.
C) A confissão, pois supre todas e quaisquer provas do
processo.
D) Acareação das testemunhas que viram os vestígios.

Estão corretas as afirmativas:
A)
B)
C)
D)

Apenas I, III e IV.
Apenas II e III.
Nenhuma afirmativa está correta.
Todas as afirmativas estão corretas.

Questão 31
Analise as proposições que estão em conformidade com o
Código de Processo Penal vigente:

Questão 26
De acordo com a Lei nº. 8.072/90, são considerados
hediondos os seguintes crimes, exceto:
A)
B)
C)
D)

I. Ao juiz incumbirá prover à regularidade do processo e
manter a ordem no curso dos respectivos atos,
podendo, para tal fim, requisitar a força pública.
II. Ao Ministério Público cabe fiscalizar a execução da lei.
III. A impossibilidade de identificação do acusado com o
seu verdadeiro nome ou outros qualificativos retardará
a ação penal, mesmo quando certa a identidade física.
IV. O acusado, quando ausente ou foragido, será
processado e julgado sem defensor.

Latrocínio.
Sequestro.
Estupro.
Epidemia com resultado morte.
DIREITO PROCESSUAL PENAL

Questão 27

Assinale a alternativa correta:

Considerando o Código de Processo Penal vigente, logo que
tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade
policial deverá:

A)
B)
C)
D)

A) Dirigir-se ao local, providenciando para que não se
alterem o estado e conservação das coisas, até a
chegada dos peritos criminais.
B) Deixar na posse das vítimas os objetos que tiverem
relação com o fato.
C) Colher no máximo três provas que servirem para o
esclarecimento do fato e suas circunstâncias.
D) Ouvir apenas as testemunhas e jamais ouvir o ofendido,
visto que este não possui condições psicológicas para
expressar-se corretamente no momento da ocorrência.

Apenas I, II e III estão corretas.
As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.
Apenas II e IV estão corretas.
Apenas I e II estão corretas.

Questão 32
Conforme o Código de Processo Penal, considera-se em
flagrante delito, exceto:
A) Quem está cometendo a infração penal.
B) Quem acaba de cometer a infração penal.
C) Quem é encontrado, a qualquer tempo, com
instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam
presumir ser ele autor da infração.
D) Quem é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo
ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça
presumir ser autor da infração.

Questão 28
Sobre a ação penal e a ação civil dispostas no Código de
Processo Penal, é incorreto afirmar:
A) Nos crimes de ação pública, esta será promovida por
denúncia do Ministério Público, mas dependerá, quando
a lei o exigir, de requisição do Ministro da Justiça, ou de
representação do ofendido ou de quem tiver qualidade
para representá-lo.
Cargo: Soldado (M/F) – PROVA 01

O domicílio ou residência da vítima.
O lugar da infração.
A prerrogativa de função.
A natureza da infração.
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A) trinta quilômetros por hora, nas vias locais;
B) sessenta quilômetros por hora, nas vias de trânsito
rápido;
C) quarenta quilômetros por hora, nas vias arteriais;
D) trinta quilômetros por hora, nas vias coletoras;

Questão 33
“A _______ ____________ poderá ser decretada como
garantia da ordem pública, da ordem econômica, por
conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a
aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do
crime e indício suficiente de autoria”. A opção que completa
corretamente esse artigo do Código de Processo Penal é:
A)
B)
C)
D)

Questão 37
Abaixo, retirados do artigo 42 do Código Penal Militar estão
relatados quatro fatos considerados Excludentes de Crimes.
Aponte o falso. Não há crime quando o agente pratica o fato:

Prisão preventiva.
Prisão em flagrante.
Prisão domiciliar.
Liberdade provisória.

A)
B)
C)
D)

Questão 34
Considerando o Código de Processo Penal vigente, são
medidas cautelares diversas da prisão, exceto:
A) Comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas
condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar
atividades.
B) Proibição de acesso ou frequência a determinados
lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato,
deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses
locais para evitar o risco de novas infrações.
C) Proibição de ausentar-se da Comarca quando a
permanência seja conveniente ou necessária para a
investigação ou instrução.
D) Recolhimento do indiciado ou acusado em sua
residência, só podendo dela ausentar-se com
autorização judicial.

Em estado de necessidade.
Em duelo, se ocorrer com arma de fogo.
No estrito cumprimento do dever legal.
No exercício regular de direito e quando o comandante
de navio, aeronave ou praça de guerra, na iminência de
perigo ou grave calamidade, compele os subalternos, por
meios violentos, a executar serviços e manobras
urgentes, para salvar a unidade ou vidas, ou evitar o
desânimo, o terror, a desordem, a rendição, a revolta ou
o saque.

Questão 38
O Código Penal Militar prevê as principais penas, descritas
no TITULO V, a partir do artigo 55, de onde se extraiu a
única afirmação verdadeira abaixo. Aponte-a.

A) A pena de morte será executada por fuzilamento.
B) O mínimo da pena de reclusão é de cinco anos, e o
máximo de vinte e cinco anos, enquanto a de detenção
mínima será de sete dias e a máxima de cinco anos.
C) Um civil não pode cumprir nenhuma espécie de pena
aplicada pela Justiça Militar.
D) O condenado pela Justiça Militar de uma região, distrito
ou zona não pode cumprir pena em estabelecimento de
outra região, distrito ou zona.

LEGISLAÇÃO INSTITUCIONAL

Questão 35
Observe as afirmações abaixo, e aponte a única falsa, de
acordo com os ditames da Lei Federal n. 9.503/97.

Questão 39
A) Considera-se trânsito de qualquer natureza nas vias
terrestres do território nacional, abertas à circulação, a
utilização das vias por pessoas, veículos e animais,
isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de
circulação, parada, estacionamento e operação de carga
ou descarga.
B) Os estacionamentos, as paradas, as operações de
cargas ou descargas não são considerados trânsito.
C) Os órgãos e entidades componentes do Sistema
Nacional de Trânsito respondem, no âmbito das
respectivas competências, objetivamente, por danos
causados aos cidadãos em virtude de ação, omissão ou
erro na execução e manutenção de programas, projetos
e serviços que garantam o exercício do direito do trânsito
seguro.
D) Para os efeitos do CTB – Código de Trânsito Brasileiro,
são consideradas vias terrestres as praias abertas à
circulação pública e as vias internas pertencentes aos
condomínios constituídos por unidades autônomas.

O Estatuto dos Policiais Militares do Estado de Santa
Catarina descreve Hierarquia e Disciplina, estabelecendo
que a autoridade e a responsabilidade cresçam com o grau
hierárquico. Sobre este assunto, aponte abaixo a única
alternativa falsa:
A) A hierarquia policial-militar é a ordenação da autoridade
em níveis diferentes dentro da estrutura da Polícia Militar.
A ordenação se faz por postos ou graduações; e dentro
de um mesmo posto ou graduação; se faz pela
antiguidade. O respeito à hierarquia é consubstanciado
no espírito de acatamento à sequência de autoridade.
B) Círculos hierárquicos são âmbitos de convivência entre
os policiais-militares de categorias diferentes e têm a
finalidade de desenvolver o espírito de camaradagem em
ambiente de estima e confiança, sem prejuízo do respeito
mútuo.
C) A disciplina é a rigorosa observância e o acatamento
integral das leis, regulamentos, normas e disposições
que fundamentam o organismo policial-militar e
coordenam seu funcionamento regular e harmônico
traduzindo-se pelo perfeito cumprimento do dever por
parte de todos e de cada um dos componentes desse
organismo.
D) A disciplina e o respeito á hierarquia devem ser mantidos
em todas as circunstâncias, entre policiais-militares da
ativa, da reserva e reformados.

Questão 36
O Código de Trânsito Brasileiro estabeleceu velocidade
máxima permitida, que será indicada por meio de
sinalização, obedecidas as características técnicas e as
condições de trânsito. Onde não existir sinalização
regulamentadora, nas vias urbanas a velocidade máxima
será de:
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Questão 40

Questão 42

Sobre o cargo e a função do policial-militar, como previsto
na Lei Estadual de Santa Catarina, número 6.218/83
(Estatuto dos Policiais Militares), observe as afirmações
abaixo, e ao final responda:

Conforme estabelece o Decreto n. 88.777, de 30 de
setembro de 1983, aponte a única afirmativa falsa:

I.

II.

III.

IV.

V.
VI.

VII.

A) O Ministério do Exército poderá convocar a Polícia Militar
em caso de Guerra.
B) A convocação da Polícia Militar dependerá de critérios do
Exército e Comandos Militares de Área, para participar
de exercícios, manobras e outras atividades.
C) Os policiais-militares na reserva não poderão ser
designados para o serviço ativo, mesmo que mediante
aceitação voluntária.
D) De acordo com diretrizes especiais baixadas pelo
Presidente da República, a Polícia Militar poderá ser
convocada para prevenir ou reprimir grave perturbação
da ordem ou ameaça de sua irrupção.

Cargo policial-militar é aquele que pode ser exercido
por policial-militar em serviço ativo, inativo, da reserva
ou reformado.
A cada cargo policial-militar corresponde um conjunto
de atribuições, deveres e responsabilidade que se
constituem em obrigações do respectivo titular.
As obrigações inerentes ao cargo policial-militar devem
ser compatíveis com o correspondente grau hierárquico
e definidas em legislação ou regulamentos peculiares.
Os cargos policiais-militares são providos com pessoal
que satisfaça aos requisitos de grau hierárquico de
qualificação exigidos para o seu desempenho.
O provimento de cargo policial-militar se faz somente
por ato de nomeação.
Dentro de uma mesma organização policial-militar, a
sequência de substituições para assumir cargo ou
responder por funções, bem como as normas,
atribuições e responsabilidades, relativas, são
estabelecidas na legislação peculiar, respeitadas a
precedência e a qualificação exigidas para o cargo ou
para o exercício da função.
As obrigações que, pela generalidade, peculiaridade,
duração ou natureza não são catalogadas como
posições tituladas em quadro de efetivo, quadro de
organização ou dispositivo legal são cumpridas como
encargo, incumbência, comissão, serviço ou atividade
policial-militar ou de natureza policial-militar, por
decreto do Chefe do Poder Executivo por prazo nunca
superior a 24 meses.

INFORMÁTICA

Questão 43
É o processo em que um usuário transmite informações de
seu computador para um computador da rede:
A)
B)
C)
D)

Questão 44
Uma bibliografia é uma lista de fontes, normalmente
colocada no final de um documento, que você consultou ou
citou na criação do documento. No Microsoft Office Word
2007, é possível gerar automaticamente uma bibliografia
com base nas informações sobre a fonte fornecidas para
documento.
Para adicionar uma nova citação e fonte bibliográfica a um
documento, o primeiro passo é:

Com base nas afirmações anteriores, aponte a única
alternativa correta.
A)
B)
C)
D)

A) Na guia Referências, clique no Iniciador de Caixa de
Diálogo Citações e Bibliografia.
B) Na guia Referências, no grupo Notas de Rodapé, clique
em Inserir Bibliografia.
C) Na guia Referências, no grupo Citações e Bibliografia,
clicar na seta ao lado de Estilo.
D) Na guia Referências, no grupo Notas e Bibliografia,
clicar na seta ao lado de Inserir.

Todas as afirmações estão corretas
Somente estão corretas as afirmativas I, III, IV e VII
Somente estão corretas as afirmativas II, VI e VII
São falsas as afirmativas I, V e VII

Questão 41
Com base na Lei Complementar Estadual número 587/2013,
que dispõe sobre o ingresso nas carreiras das instituições
militares de Santa Catarina, aponte a única afirmativa
verdadeira:

Questão 45
O atalho para inserir uma nota de rodapé em um documento
do Word 2007 é:

A) O candidato será submetido ao exame de avaliação
física para comprovar se possui condicionamento físico
mínimo para o serviço militar, conforme regulamentação
do Comandante Geral da Polícia Militar de Santa
Catarina.
B) O candidato será submetido ao exame de avaliação
psicológica a fim de comprovar se possui perfil para o
cargo e serviço militar, conforme regulamentação do
Chefe do Poder Legislativo.
C) O candidato, ao final aprovado e classificado, deverá
preencher o QIS, a fim de ser submetido à investigação
social, que será realizada pela respectiva instituição
militar estadual.
D) O ingresso do candidato aprovado e classificado no
concurso público dar-se-á por meio de Lei Complementar
Estadual assinada pelo Chefe do Poder Executivo, e
publicada no Diário Oficial do Estado.
Cargo: Soldado (M/F) – PROVA 01

Upload
Download
Update
Pop-up

A)
B)
C)
D)

Alt + Ctrl + Y
Alt + Ctrl + F
Alt + Ctrl + M
Crtl + U

Questão 46
Sobre a estrutura física das redes de computadores em
relação a sua abrangência, podemos afirmar que a
_________ é um conjunto de computadores ligados a
grandes distâncias. Seu sinal é reforçado sempre para que
não haja perda nos dados durante a transmissão dos
mesmos.
A)
B)
C)
D)
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LAN (Local Área Network)
MAN (Metropolitan Área Network)
WAN (Wide Área Network)
IMAP (Interactive Mail Access Protocol)
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Questão 47

Questão 50

Uma regra é uma ação que o Microsoft Office Outlook 2007
executa automaticamente em uma mensagem recebida ou
enviada que satisfaz as condições especificadas na regra.

Considere a planilha abaixo, exibida primeiramente na figura
1 e depois na figura 2.
Figura 1

Sobre esse assunto analise as afirmativas abaixo:
I. Organize-se: São as regras que o ajudam a arquivar e
acompanhar as mensagens.
II. Com as regras do “organize-se”, você pode criar uma
regra para enviar automaticamente um alerta ao seu
celular quando receber uma mensagem de algum
familiar.
III. Atualize-se: São as regras que o notificam de alguma
maneira quando você recebe uma mensagem
específica.
IV. Com as regras do “atualize-se”, você pode criar uma
regra para mensagens de um remetente específico,
como João Mena, com a palavra "vendas" na linha
Assunto, para ser sinalizada como acompanhamento,
categorizada como Vendas e movida para uma pasta
chamada Vendas do João.

Figura 2

Assinale a correta:
A)
B)
C)
D)

Apenas II e IV estão corretas.
Apenas I e II estão corretas.
Apenas III e IV estão corretas.
Apenas I e III estão corretas.

Questão 48
Observe o fragmento de uma tabela do Excel 2007.

Para a correção do problema de formatação do tamanho das
linhas na figura 1 que resultou na formatação da figura 2,
procedeu-se da seguinte forma:

Podemos afirmar que o caractere #, aparece na célula A2
por que:

A) Clicou-se em fórmulas – definir nome selecionou-se as
linhas e digitou-se a altura desejada dando OK.
B) Selecionou-se as linhas, clicou-se em início – formatar –
altura da linha e digitou-se a altura desejada dando OK.
C) Clicou-se em revisão – altura da célula e digitou-se a
altura desejada dando OK.
D) Clicou-se em exibir – formatar – altura da célula,
selecionou-se as linhas e digitou-se a altura desejada
dando OK.

A) A célula é menor que o número de dígitos do número
digitado.
B) A operação que realiza a soma das células A1 e A2 está
incorreta.
C) A fórmula utilizada retorna ao maior valor do intervalo A1;
A2.
D) A fórmula que multiplica de A1 até A3 está incorreta.

Questão 49
Assinale a afirmativa incorreta:

A) PDF é um formato de arquivo eletrônico de layout fixo
que preserva a formatação do documento e permite
compartilhamento do arquivo.
B) O formato PDF assegura que, quando o arquivo for
exibido online ou impresso, mantenha exatamente o
formato desejado e que os dados no arquivo não
poderão ser facilmente alterados.
C) Após salvar um arquivo em PDF, você deverá fazer as
alterações no arquivo original da Versão do Office 2007,
no programa da Versão do Office 2007 usado para criá-lo e
salvar o arquivo novamente como PDF.

D) Após salvar um arquivo como PDF, você poderá usar os
programas da Versão do Office 2007 para fazer
alterações diretamente no arquivo em PDF.
Cargo: Soldado (M/F) – PROVA 01
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