GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE RORAIMA
“AMAZÔNIA: PATRIMÔNIO DOS BRASILEIROS”

CONCURSO PÚBLICO PARA SOLDADO COMBATENTE PM 2ª CLASSE
CADERNO DE PROVAS
APLICAÇÃO: 20/01/2013
LEIA COM ATENÇÃO AS ORIENTAÇÕES ABAIXO
ATENÇÃO!!! Antes de iniciar a prova confira as páginas de seu caderno de provas bem como
a sequência numérica das questões, comunicando qualquer falha ao fiscal para providências,
pois não poderá fazê-lo em outro momento.
1. O TEMPO DISPONÍVEL PARA REALIZAÇÃO DA PROVA SERÁ DE 8h às 12h (total de 4
horas), não havendo prorrogação por qualquer motivo.
2. O Caderno de Prova contém: PROVA OBJETIVA com 70 (setenta) QUESTÕES, sem repetição
ou falhas. O caderno é constituído com as questões de: Língua Portuguesa; Raciocínio Lógico
Matemático, Noções de Direito Constitucional, Penal e Administrativo; Conhecimentos específicos
– Legislação; Atualidades Gerais, História e Geografia de Roraima e Noções de Informática.
3. Para cada uma das questões serão apresentadas 5 (cinco) alternativas designadas pelas letras (A),
(B), (C), (D) e (E). Assinale UMA ALTERNATIVA PARA CADA QUESTÃO. A rasura ou a
marcação em mais de uma alternativa no CARTÃO-RESPOSTA, ANULA A QUESTÃO.
4. No CARTÃO-RESPOSTA, as questões são representadas por seus respectivos números. Apesar
de constar 100 (cem) questões, o candidato deverá marcar no CARTÃO-RESPOSTA apenas as 70
(setenta) iniciais. Preencha, FORTEMENTE, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, toda a
área correspondente à opção de sua escolha, sem ultrapassar seus limites. Exemplo:

5. O candidato deverá assinar o Cartão-Resposta.
6. Ao término das provas, entregar ao fiscal o CARTÃO-RESPOSTA assinado.
7. O CARTÃO-RESPOSTA, não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado, pois este
documento não é substituível.
8. Será sumariamente eliminado do Concurso o candidato que for pego praticando qualquer tipo de
fraude, conforme prevê o Edital.
9. O candidato só poderá levar o caderno de provas, após transcorrido duas horas do início das
provas, conforme o Item 7.1.26 do Edital.
10. Os três últimos candidatos deverão sair juntos e assinar a ata de sala.
11. O Gabarito Preliminar da prova objetiva será divulgado às 15h do dia 20/01/13, nos quadros de
aviso da Instituição e no site da UERR - www.uerr.edu.br
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LÍNGUA PORTUGUESA
TEXTO I
Começa processo para tombar Pedra Pintada
Integrantes do Ministério Público Federal em Roraima, do Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional (Iphan) e da Fundação Nacional do Índio (Funai) estiveram esta semana na Pedra
Pintada, sítio arqueológico que integra o Patrimônio Cultural Brasileiro protegido pela Lei
3.924/61, localizado na Terra Indígena São Marcos, no Município de Pacaraima, norte do Estado.
O objetivo da visita ao sítio arqueológico da Pedra Pintada foi identificar a atual situação do local,
seu acesso e conservação, além de instruir e iniciar o processo de tombamento do sítio. O primeiro
passo foi afixar placas de identificação. A equipe também visitou a Terra Indígena Anaro. Os
integrantes da aldeia são os responsáveis pela proteção do sítio arqueológico, sobretudo quanto ao
seu acesso e visitação.
Conforme o procurador da República Fernando Machiavelli Pacheco é necessário iniciar o processo
de tombamento para proteger o sítio arqueológico. “Depois de concluir o processo, a comunidade
poderá, inclusive, desenvolver o turismo de forma sustentável no local”, disse.
O procurador da República Fernando Machiavelli Pacheco conversou com a comunidade, ouviu
algumas reivindicações e falou da preocupação das instituições na defesa do patrimônio histórico e
defesa dos direitos indígenas, além de outros temas relativos à manutenção da posse da Terra
Indígena, do fornecimento de energia elétrica – ainda inexistente-, do acesso à saúde e à educação.
SÍTIO - A Pedra Pintada fica no interior da Terra Indígena São Marcos e a visitação ao sítio, só é
permitida atualmente, pela Fundação Nacional do Índio. A Pedra tem mais de 35 metros de altura,
com altitude de 83 metros em relação ao nível do mar. Dentro da pedra é possível encontrar uma
caverna, além de pinturas rupestres, pedaços de cerâmicas, machadinhas, entre outros artefatos. Por
fora da rocha, há pinturas em cor branca rosada.
Disponível em http://folhabv.com.br/Noticia_Impressa.php?id=142770, acesso em 22/12/12.

QUESTÃO 1
Julgue os itens e assinale a alternativa INCORRETA.
I - A palavra “integrantes”, no primeiro parágrafo, é pouco específica.
II - No primeiro parágrafo, “sítio arqueológico” explica “Pedra Pintada”, anteriormente expressa.
III - “Localizado”, no primeiro parágrafo, tem como referente direto “Pedra Pintada”.
A) I é verdadeira.
B) III é falsa.
C) Apenas I e II são verdadeiras.
D) II é verdadeira.
E) II e III são falsas.
QUESTÃO 2
Em relação à concordância no primeiro parágrafo, marque a alternativa FALSA:
A) “Estiveram” está no plural, pois possui um sujeito composto.
B) A palavra “integrantes” está implícita em mais duas situações nesse sujeito.
C) Outra hipótese de análise é reconhecer o núcleo de sujeito plural, “integrantes”, como palavra
com a qual o verbo “estiveram” concorda.
D) A palavra “sítio” é variável em gênero.
E) A palavra “arqueológico” concorda em número e gênero com a palavra “sítio”.
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QUESTÃO 3
Julgue os itens e assinale a alternativa CORRETA:
I. A regra que estabelece a escrita com “z” em “localizado” é a mesma da escrita de “análize”.
II. A origem das palavras influencia na sua escrita.
III. Em “Terra Indígena São Marcos” as palavras “Terra” e “Indígena” poderiam ser escritas com
as iniciais minúsculas.
A) I e III são falsas.
B) I e II são verdadeiras.
C) III é verdadeira.
D) I é verdadeira.
E) II e III são verdadeiras.
QUESTÃO 4
Assinale a alternativa VERDADEIRA a partir do TEXTO I.
A) Três foram os objetivos da visita à Pedra Pintada.
B) A Pedra Pintada já se encontra tombada.
C) O texto apresenta a existência de uma Terra Indígena, na região da Pedra Pintada.
D) Pelo texto, a Terra Indígena Anaro é composta por apenas uma aldeia.
E) Pelo texto, há turismo sustentável na região.
QUESTÃO 5
Assinale a alternativa FALSA, a partir do TEXTO I.
A) No quarto parágrafo, não seria necessário repetir o nome do procurador.
B) O procurador “conversou”, “ouviu” e “falou”, sendo que ouvir e falar estariam presentes no ato
de conversar.
C) Pelo texto, as comunidades já possuiriam acesso à saúde e à educação.
D) O princípio que permitiu, no último parágrafo, a elisão da palavra “pintada”, de “Pedra Pintada”
é o mesmo que permitiria a elisão do nome do procurador no quarto parágrafo.
E) No quarto parágrafo, haveria incorreção em escrever somente “Pacheco”, no lugar de “O
procurador da República Fernando Machiavelli Pacheco”.
QUESTÃO 6
Assinale a alternativa VERDADEIRA:
A) Em “público” e “república” se aplicam regras distintas de acentuação gráfica, já que “república”
possui quatro sílabas enquanto “público” apenas três.
B) “Pedra” e “pintada” não são acentuadas pelo mesmo motivo, já que são paroxítonas terminadas
em “a”.
C) “Sítio” e “índio” são palavras distintas quanto à estrutura que permite a acentuação gráfica.
D) Nomes próprios não são acentuados.
E) Obrigatoriamente nomes estrangeiros seguem as mesmas regras de acentuação das seguidas em
Língua Portuguesa.
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QUESTÃO 7
A partir do TEXTO I, quanto ao uso da vírgula, marque a alternativa INCORRETA :
A) No terceiro parágrafo, seria possível usar vírgula depois da palavra Pacheco.
B) O uso da vírgula, depois da palavra Pacheco no terceiro parágrafo, indicaria um deslocamento da
ordem direta da Língua Portuguesa.
C) O uso da vírgula no primeiro parágrafo até o verbo “estiveram” assinala uma enumeração.
D) No último parágrafo, em “visitação ao sítio, só é permitida”, a vírgula é obrigatória.
E) Em “Por fora da rocha, há pinturas em cor branca rosada”, a vírgula indica um deslocamento
sintático.
QUESTÃO 8
A partir do TEXTO I, em relação à concordância verbal, julgue os itens e marque a alternativa
VERDADEIRA:
I - No terceiro parágrafo, “é necessário” está no singular, tendo em vista que o sujeito é introduzido
por um verbo no infinitivo.
II - No quarto parágrafo, os verbos “ouviu” e “falou” estão no singular, pois possuem o mesmo
sujeito que “conversou”.
III - Há casos, como do verbo “haver”, último período do texto, em que o verbo não varia por
ausência de sujeito na frase.
A) I é verdadeira.
B) Apenas II e III são verdadeiras.
C) Apenas I e III são verdadeiras.
D) Apenas I e II são verdadeiras.
E) Nenhuma das opções anteriores é verdadeira.
QUESTÃO 9
Quanto às vozes verbais, a partir do TEXTO I, marque a alternativa INCORRETA:
A) O texto é predominantemente escrito na voz ativa.
B) Em “a visitação ao sítio, só é permitida atualmente, pela Fundação Nacional do Índio”, há um
exemplo de voz passiva.
C) Mantendo suas características originais, “A visitação ao sítio, só é permitida atualmente, pela
Fundação Nacional do Índio” pode ser assim reescrita na voz ativa: “Só a Fundação Nacional do
Índio permitiria atualmente a visitação ao sítio”.
D) Para se ter uma voz passiva, necessita-se de um objeto verbal, preferencialmente direto.
E) Não se é possível passar de uma voz ativa para passiva quando o verbo ativo for de ligação.
TEXTO II
Neto do Nordeste
Eliakin Rufino
Eu tenho um pé no Ceará
O meu avô era de lá
Eu tenho um pé no Maranhão
Eu tenho mais eu tenho a mão
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Eu tenho um pé no Piauí
Rio Grande do Norte passa por aqui
Eu tenho um pé em Pernambuco
Tenho uma perna no sertão
Eu tenho um braço na Bahia
Uma costela em Alagoas
Na Paraíba o coração
Quem é filho do Norte
É neto do Nordeste
Sou chuva na floresta
Sou mandacaru do agreste
Quem é filho do Norte
É neto do Nordeste
Sou farinha de caboclo
Eu sou cabra da peste
Disponível em http://letras.mus.br/eliakin-rufino/neto-do-nordeste/

QUESTÃO 10
Assinale a alternativa FALSA, a partir do TEXTO II:
A) O texto é predominantemente metafórico.
B) O texto estabelece uma relação direta entre ser do Norte e ter uma origem nordestina.
C) O Norte é personificado, gerando filhos.
D) Ao ser metafórico, o texto diz de forma direta sobre a relação entre o Norte e o Nordeste.
E) A repetição de “Eu tenho um pé”, no poema, enfatiza essa expressão e não seria um erro de
escrita do poeta.
QUESTÃO 11
Julgue os itens, a partir do TEXTO II e assinale a alternativa CORRETA:
I. Na quarta estrofe, o poeta estabelece um paralelismo entre o Norte-chuva na floresta e
Nordeste-mandacaru do agreste.
II. Na quinta estrofe, “farinha de caboclo” faz uma referência à tradição nortista de produzir um
tipo específico de farinha.
III. Na quinta estrofe, “farinha de caboclo” está para o Norte assim como “cabra da peste” está para
o Nordeste.
IV. A palavra “caboclo” possui significado distinto da tradição, podendo significar indígena, na
região Norte, em Roraima. Logo seria também “farinha feita por indígenas”.
A) Apenas IV é falsa.
B) Apenas II e III são verdadeiras.
C) II e III são verdadeiras.
D) I é falsa.
E) Nenhuma das antecessoras é verdadeira.
QUESTÃO 12
Assinale a alternativa FALSA, quanto ao uso dos pronomes de tratamento:
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A) “Vossa senhoria”, em geral, é empregado em textos oficiais.
B) “Vossa excelência” pode ser usado para deputados.
C) “Senhor” é utilizado com pessoas com as quais se é íntimo.
D) “Vossa Magnificência” é utilizado para reitores.
E) “Vossa Excelência” pode ser usado para oficias generais.
QUESTÃO 13
Assinale a alternativa FALSA, quanto ao estudo das vozes verbais, a partir do TEXTO II:
A) O texto é escrito na voz ativa.
B) Do ponto de vista estrutural, “Eu tenho um pé no Ceará” pode ser assim reescrito em voz
passiva: “um pé é tido por mim no Ceará”.
C) Somente o verbo “tenho” em todo poema aceita voz passiva.
D) Os verbos de ligação permitem voz passiva.
E) Na voz passiva sintética, não há presença do verbo auxiliar.
QUESTÃO 14
Em relação à crase, marque a alternativa INCORRETA:
A) A crase é o nome dado ao acento utilizado para indicar a junção, por exemplo, de dois artigos
“a” em Língua Portuguesa.
B) A crase está intimamente relacionada à regência tanto de nomes quanto de verbos.
C) O acento grave em Língua Portuguesa não índica a junção de dois artigos “a”.
D) Em Língua Portuguesa, obrigatoriamente para que haja crase um “a” deve ser uma preposição.
E) É possível crase em pronomes.
QUESTÃO 15
Em relação à concordância, marque a alternativa INCORRETA:
A) Os artigos sempre concordam com o substantivo a que fazem remissão.
B) Nos casos dos predicativos do sujeito, o adjetivo não concorda com o sujeito
C) O substantivo é o centro gerenciador da concordância nominal.
D) Adjetivos, artigos, pronomes adjetivos, os numerais são termos que se subordinam ao
substantivo
E) A palavra “bastante” é variável se acompanhar um substantivo.
RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO
QUESTÃO 16
Qual das sentenças declarativas abaixo NAO é uma proposição?
A) O Brasil é o maior país da América do Sul.
B) Todos os paulistas são brasileiros.
C) Um ano tem 365 dias.
D) A baleia é um peixe.
E) -5 > 2.
QUESTÃO 17
Considerando o valor lógico das proposições p, q e r, assinale a única proposição que tem valor
lógico verdadeiro.
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p: A capital do Estado da Bahia é Vitória.
q: A Terra gira em torno do Sol.
r: A 1a Guerra Mundial terminou em 1945.
A) ~q
B) p ^ q
C) p ˅ r
D) q ^ ~r
E) p ˅ ~q
QUESTÃO 18
Considerando o valor lógico das proposições p, q e r, assinale a única proposição que tem valor
lógico falso.
p: Onze é um número primo.
q: Evaporação é a passagem do estado sólido para o gasoso.
r: O cloreto de sódio é utilizado para cozinhar.
A) q ↔ r
B) q → ~r
C) ~r → ~p
D) p ↔ ~q
E) p → r
QUESTÃO 19
Uma sentença aberta pode ser transformada numa proposição se for atribuído valor a uma variável.
Dada a sentença aberta p(y): y2 > 10, assinale o valor a ser atribuído para tornar a proposição p(y)
verdadeira:
A) x = 4
B) y = -2
C) y = 1
D) x = 0
E) y = 5
QUESTÃO 20
Num sorteio da Mega-Sena, qual a probabilidade dos dois primeiros números retirados serem
múltiplos de 10? Sabe-se que os números a serem sorteados estão no intervalo de 1 a 60.
A) Aproximadamente 3%
B) Aproximadamente 1%
C) Aproximadamente 10%
D) Aproximadamente 2%
E) Aproximadamente 20%
QUESTÃO 21
Um número natural é escolhido ao acaso dentre os números 1, 2, 3, 4,..,20. A probabilidade do
número escolhido ser um número par é:
A) 60%
B) 45%
C) 50%
D) 40%
E) 20 %
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QUESTÃO 22
Luís disse a Fabrício: - Eu jogo futebol ou você não joga basquete. Fabrício retrucou: - Isso não é
verdade. Sabendo que Fabrício falou a verdade, é correto concluir que:
A) Luís joga futebol e Fabrício não joga basquete.
B) Luís joga futebol e Fabrício joga basquete.
C) Luís não joga futebol e Fabrício não joga basquete.
D) Luís joga futebol ou Fabrício joga basquete.
E) Luís não joga futebol e Fabrício joga basquete.
Questão 23
João tem 01 lápis a menos que Ivone. Ivone tem 1 lápis a menos que Amélia, que tem o dobro de
João. Quantos lápis tem cada um?
A) João tem 2 lápis, Ivone tem 6 lápis e Amélia tem 4 lápis.
B) João tem 2 lápis, Ivone tem 3 lápis e Amélia tem 4 lápis.
C) João tem 4 lápis, Ivone tem 3 lápis e Amélia tem 2 lápis.
D) João tem 1 lápis, Ivone tem 3 lápis e Amélia tem 4 lápis.
E) João tem 5 lápis, Ivone tem 3 lápis e Amélia tem 4 lápis.
NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E ADMINISTRATIVO
QUESTÃO 24
Julgue os itens:
I - A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura , o
tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos,
por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem.
II - Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares,
contra a ordem constitucional e o Estado Democrático.
III - São a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas, o direito de petição aos
Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder.
Assinale a alternativa CORRETA:
A) Apenas I e III são verdadeiras.
B) Apenas I e II são verdadeiras.
C) Apenas II e III são verdadeiras.
D) Todas as alternativas são verdadeiras.
E) Todas as alternativas são falsas.
QUESTÃO 25
Julgue os itens e assinale a alternativa CORRETA:
I - São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos.
II - É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão se dará exclusivamente nos
casos de condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos.
III - Para concorrerem a outros cargos, o Presidente da República, os Governadores de Estado e do
Distrito Federal e os Prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até seis meses antes do
pleito.
A) Apenas I e III são verdadeiras.
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B) Apenas I e II são verdadeiras.
C) Apenas II e III são verdadeiras.
D) Todas as alternativas são verdadeiras.
E) Todas as alternativas são falsas.
Questão 26
Complete a lacuna com a alternativa CORRETA:
Conceder-se-á ________________________ sempre que a falta de norma regulamentadora torne
inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à
nacionalidade, à soberania e à cidadania.
A) Mandado de injunção
B) Mandado de Segurança.
C) “Habeas Corpus”.
D) “Habeas Data”.
E) Processo administrativo.
QUESTÃO 27
A Emenda Constitucional nº 18, dispõe sobre o regime constitucional dos militares. Com base nesta
Emenda, assinale a alternativa INCORRETA:
A) O militar em atividade que tomar posse em cargo ou emprego público civil permanente será
transferido para a reserva, nos termos da lei.
B) Ao militar são proibidas a sindicalização e a greve.
C) O militar, enquanto em serviço ativo, não pode estar filiado a partidos políticos.
D) O oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele
incompatível, por decisão de tribunal militar de caráter permanente, em tempo de paz, ou de
tribunal especial, em tempo de guerra.
E) Os membros das Forcas Armadas não são denominados militares.
QUESTÃO 28
Assinale a alternativa INCORRETA:
A) No Inquérito policial, o princípio da publicidade é suprimido pelo princípio da eficiência.
B) Princípios são normas que fundamentam o ordenamento jurídico e dão origem a todas as outras.
C) Finalidade (satisfação do interesse público) e Igualdade (isonomia, imparcialidade) estão
implícitos no Princípio da Impessoalidade previsto expressamente na Constituição Federal.
D) O princípio da legalidade explicita a subordinação da Administração Pública à lei. Tal princípio
deriva do controle judicial dos atos administrativos.
E) O princípio da proporcionalidade também é utilizado como uma forma de ponderação entre dois
ou mais princípios constitucionais que estejam em conflito, determinando, em cada caso, qual
deve prevalecer sobre o outro.
QUESTÃO 29
A Administração Pública está exercendo seu poder de polícia quando:
A) Utiliza a faculdade de avocar e o autocontrole pela via recursal.
B) Pune o servidor por descumprimento de seus deveres funcionais.
C) Fiscaliza bares e restaurantes.
D) Autoriza um comerciante a colocar 7 mesas em frente ao seu estabelecimento comercial.
E) Edita normas gerais e abstratas que permitam o cumprimento das leis.
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QUESTÃO 30
NÃO pode ser considerado atributo do ato administrativo:
A) Presunção de legitimidade ou veracidade ou validade ou legalidade.
B) Imperatividade.
C) Exigibilidade ou coercibilidade.
D) Auto-executoriedade ou executoriedade.
E) Pertinência com a função administrativa.
QUESTÃO 31
Analise as afirmativas:
I - Um ato administrativo pode estar enquadrado em várias classificações ao mesmo tempo. Ex: Ato
de permissão de uso é ato individual, externo, de império, discricionário e simples.
II - Atos de império são aqueles praticados sob o regime de prerrogativas públicas. A administração
de forma unilateral impõe sua vontade sobre os administrados (princípio da supremacia dos
interesses públicos). Ex: Interdição de estabelecimento comercial por irregularidades.
III - Aprovação é o ato administrativo unilateral discricionário, pelo qual a Administração manifesta
sua concordância com ato jurídico já praticado ou que ainda deva ser praticado. É um ato jurídico
que controla outro ato jurídico.
A) Apenas I e II estão corretas.
B) Apenas II e III estão corretas.
C) Apenas I e III estão corretas.
D) Todas estão corretas.
E) Todas estão incorretas.
QUESTÃO 32
Caio furta um carro e o esconde na praia da Polar. Mévio, com pleno conhecimento da origem do
carro, apodera-se dele. Mévio cometeu o crime de:
A) Furto, assim como Caio.
B) Apropriação indébita.
C) Receptação dolosa.
D) Furto qualificado.
E) Receptação culposa.
QUESTÃO 33
Analise as afirmações abaixo e assinale a resposta CORRETA sobre o tema Teoria da Conduta:
I - No que concerne a Teoria Naturalista, também denominada causal, mecanicista ou clássica, a
conduta - segundo o postulado de Franz von Liszt - representaria tão só uma produção de resultado
mediante o emprego de força física. Melhor explicando, a conduta seria o comportamento humano
voluntário que produz um resultado modificativo do mundo exterior.
II - A Teoria Finalista, cujo maior expoente foi Hanz Welzel, rechaçou a idéia de que a conduta era
um mero acontecimento causal e trouxe para a ciência penal algo que era inatingível para os
naturalistas, o fato de que a conduta é a ação humana, voluntária e consciente, dirigida a um fim.
III - Para a Teoria Social da Ação, a conduta é o comportamento humano socialmente relevante, ou
seja, somente há que se considerar a conduta humana para efeitos penais, quando atingir o meio
social em que vive o agente de forma relevante. Ao contrário do que possa parecer ao estudioso
mais incauto, a teoria social da ação não exclui os postulados naturalistas e finalistas, mas sim
acrescenta a estes o conceito de relevância social.
A) Apenas I e II estão corretas.
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B) Apenas II e III estão corretas.
C) Apenas I e III estão corretas.
D) Todas estão corretas.
E) Todas estão incorretas.
QUESTÃO 34
O crime de latrocínio:
A) É hediondo, segundo a Lei nº 8.072/90.
B) A pena aumenta de um terço até metade, se a vítima é menor de 18 anos.
C) Só se configura se houver dolo (direto ou eventual).
D) É crime preterdoloso.
E) Todas as alternativas anteriores estão incorretas.
QUESTÃO 35
Joana entra em um hotel e furta do quarto de um hóspede quantia significativa, empreendendo fuga
pela escadaria onde encontra um zelador. Sentindo-se encurralada, o ameaça com uma faca e
consegue escapar. Na hipótese ocorreu:
A) Furto qualificado.
B) Furto simples.
C) Roubo impróprio.
D) Roubo qualificado.
E) Roubo na forma tentada.
QUESTÃO 36
No que concerne à ação penal, assinale a alternativa INCORRETA:
A) No caso de morte do ofendido ou de ter sido declarado ausente por decisão judicial, o direito de
oferecer queixa ou de prosseguir na ação passa ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão.
B) Quando a lei considera como elemento ou circunstâncias do tipo legal fatos que, por si mesmos,
constituem crimes, cabe ação pública em relação àquele, desde que, em relação a qualquer
destes, se deva proceder por iniciativa do Ministério Público.
C) O direito de queixa não pode ser exercido quando renunciado expressa ou tacitamente.
D) A ação pública é promovida pelo Ministério Público, dependendo, quando a lei o exige, de
representação do ofendido ou de requisição do Ministro da Justiça.
E) A ação de iniciativa privada pode intentar-se nos crimes de ação pública, ainda que o Ministério
Público tenha oferecido denúncia no prazo legal.
QUESTÃO 37
Assinale a alternativa INCORRETA:
A) As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando
aplicada pena privativa de liberdade, não superior a quatro anos e o crime não for cometido com
violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for
culposo.
B) A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a
entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz, não inferior a
01 (um) salário mínimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos.
C) A pena de multa consiste no pagamento à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou
privada com destinação social da quantia fixada na sentença e calculada em dias-multa.
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D) A limitação de fim de semana consiste na obrigação de permanecer, aos sábados e domingos,
por 5 (cinco) horas diárias, em casa de albergado ou outro estabelecimento adequado.
E) O valor pago a título de pena restritiva de direitos, chamada de prestação pecuniária, será
deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil, se coincidentes os
beneficiários.
QUESTÃO 38
São penas restritivas de direito, EXCETO:
A) Prestação pecuniária.
B) Perda de bens e valores.
C) Prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas.
D) Interdição permanente de direitos.
E) Limitação de fim de semana.
QUESTÃO 39
São espécies de pena:
A) Privativa de liberdade, privativa de direitos e medida de segurança.
B) Privativa de liberdade, restritiva de direitos e multa.
C) Restritiva de liberdade, restritiva de direitos e multa.
D) Privativa de liberdade, privativa de direito e prestação pecuniária.
E) Restritiva de liberdade, restritiva de direitos, medida de segurança e multa.
QUESTÃO 40
Sobre concurso de pessoas, assinale a alternativa INCORRETA:
A) Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida
de sua culpabilidade.
B) Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de um sexto a um terço.
C) Se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena deste.
Essa pena será aumentada até metade, na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave.
D) Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, ainda que elementares do
crime.
E) O ajuste, a determinação ou instigação e o auxílio, salvo disposição expressa em contrário, não
são puníveis, se o crime não chega, pelo menos, a ser tentado.
QUESTÃO 41
São excludentes de ilicitude:
A) Erro sobre a ilicitude do fato, obediência hierárquica e coação irresistível.
B) Legítima defesa, estrito cumprimento de dever legal, obediência hierárquica e exercício regular
de direito.
C) Estado de necessidade, legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal, exercício regular
de direito e coação irresistível.
D) Estado de necessidade, legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal, exercício regular
de direito, obediência hierárquica e coação irresistível.
E) Estado de necessidade. legítima defesa, estrito cumprimento de dever legal e exercício regular de
direito.
QUESTÃO 42
Marque a alternativa que preenche a lacuna abaixo:
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Considera-se em ____________________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.
A) Estado de necessidade.
B) Legítima defesa.
C) Estrito cumprimento de dever legal.
D) Exercício regular de direito.
E) Crime culposo.
QUESTÃO 43
A respeito da Lei Penal no tempo e no espaço, assinale a alternativa INCORRETA:
A) Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em
virtude dela a execução e os efeitos penais e civis da sentença condenatória.
B) A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as
circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência.
C) Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o
momento do resultado.
D) Aplica-se a lei brasileira, sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional,
ao crime cometido no território nacional.
E) É também aplicável a lei brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcações
estrangeiras de propriedade privada, achando-se aquelas em pouso no território nacional ou em
vôo no espaço aéreo correspondente, e estas em porto ou mar territorial do Brasil.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - LEGISLAÇÃO
QUESTÃO 44
De acordo com a Lei nº 194/12, assinale a alternativa INCORRETA:
A) A Polícia Militar, é uma Instituição permanente, força auxiliar e reserva do Exército Brasileiro.
B) A carreira de militar Estadual é caracterizada por atividade continuada e inteiramente devotada
às finalidades precípuas, denominada atividade militar.
C) A carreira de oficial militar Estadual é privativa de brasileiro nato.
D) No remanejamento de militar entre os Municípios, especialmente para o Município de Boa
Vista, será utilizado o critério de idade.
E) Os militares Estaduais de carreira são os que, no desempenho voluntário e permanente do serviço
militar, tem estabilidade assegurada ou presumida.
QUESTÃO 45
De acordo com a Lei nº 194/12, Assinale a alternativa INCORRETA:
A) O curso de formação ou de habilitação do militar estadual constitui uma fase do estágio
probatório.
B) O oficial adquire estabilidade no ato de sua promoção ao primeiro posto, considerando o período
de aspirante a oficial que é de no mínimo 24 (vinte e quatro) meses.
C) A contagem do tempo para adquirir a estabilidade começa a contar do ingresso no curso de
formação ou de habilitação.
D) Durante o estágio probatório o militar Estadual será avaliado aos dezoito e aos trinta meses de
exercício.
E) O militar Estadual será avaliado por uma comissão constituída de três oficiais, sendo um o
comandante da unidade a que pertence.
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QUESTÃO 46
De acordo com a Lei nº 194/12, as instituições militares serão compostas pelos Quadros de Oficiais
e pelos Quadros de Praças. Assinale a alternativa que NÃO corresponde a um quadro de praças:
A) Quadro de Praças Combatentes (QPC)
B) Quadro de Praças de Saúde (QPS)
C) Quadro Especial de Praças (QEP)
D) Quadro de Praças Músicos (QPM)
E) Quadro Complementar de Praças (QCP)
QUESTÃO 47
De acordo com a Lei nº 194/12, marque a alternativa que NÃO acarreta vacância do cargo público
militar:
A) Promoção
B) Reforma
C) Exoneração
D) Cessão
E) Demissão
QUESTÃO 48
Com relação aos órgãos de direção que compõe o Comando-Geral da Polícia Militar de Roraima,
considere:
I. A Polícia Militar é dirigida por um Comandante-Geral, cargo privativo de Oficial Superior da
ativa ou da reserva do último posto da Corporação, com equivalência funcional, direitos e
prerrogativas de Secretário de Estado, de livre nomeação e exoneração pelo Governador do Estado.
II. O Estado-Maior-Geral da Polícia Militar é o órgão de direção geral, perante o ComandanteGeral, responsável pelo ensino, instrução, manutenção, cultura, estudo, planejamento, coordenação,
fiscalização e controle de todas as atividades da Corporação.
III. O Controle Interno é o órgão responsável pela execução das atividades de auditoria, fiscalização
e avaliação de gestão, bem como, o acompanhamento da execução orçamentária, financeira,
patrimonial, administrativa e contábil da Corporação ou qualquer ato que resulte em receita e
despesa para o Poder Executivo Estadual.
IV. As Assessorias destinam-se a realizar a promoção de oficiais e de praças e terão seu
funcionamento disciplinado por leis específicas e normas peculiares.
Está correto o que se afirma APENAS em:
A) I e II
B) II e IV
C) III e IV
D) II e III
E) I e III
QUESTÃO 49
A Segurança Pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para
assegurar a preservação da ordem pública, a incolumidade das pessoas, do patrimônio, do meio
ambiente e o pleno e livre exercício dos direitos e garantias fundamentais, individuais, coletivos,
sociais e políticos, estabelecidos na Constituição Estadual e na Constituição Federal. Adotando
como parâmetro a Constituição Estadual, aponte a única alternativa INCORRETA:
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A) A segurança pública é atividade tipicamente estatal desempenhada por Órgãos de índole
constitucional;
B) A Polícia Civil exerce com exclusividade a função de polícia judiciária no Estado de Roraima,
inclusive no que se relaciona à investigação de crimes militares;
C) O Estado de Roraima é obrigado a seguir o modelo federativo no que diz respeito à organização
da Segurança Pública;
D) São órgãos da Segurança Pública Estadual a Polícia Civil, Polícia Militar e o Corpo de
Bombeiros Militar;
E) A Polícia Militar é dirigida por um Comandante-Geral de livre nomeação e livre exoneração do
Governador.
QUESTÃO 50
Considere as seguintes assertivas, de acordo com o Estatuto dos Militares do Estado de Roraima:
I. A Polícia Militar tem competência de realizar o policiamento ostensivo, a preservação da ordem
pública, além de outras previstas em lei.
II. Corpo de Bombeiros Militar tem como competência a coordenação e a execução da defesa civil,
a prevenção e o combate a incêndios e perícias de incêndios, além de outras previstas em Lei.
III. A carreira militar é privativa de brasileiro nato ou naturalizado;
IV. As normas dispostas no Estatuto não se aplicam aos militares estaduais da Reserva Remunerada
e aos Reformados;
V. Os integrantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Ex-território Federal de
Roraima são militares da União cedidos ao Estado de Roraima e se subordinam diretamente ao
Presidente da República.
Está correto o que se afirma APENAS em:
A) I e III
B) II e V
C) III e IV
D) II e V
E) I e II
QUESTÃO 51
Sobre a Hierarquia e a Disciplina, é CORRETO afirmar que:
A) são princípios que constituem a base institucional das corporações civis e militares.
B) Posto é o grau hierárquico da Praça, conferido pelo por ato do Governador do Estado e
confirmado pela Carta Patente;
C) Graduação é o grau hierárquico do Oficial, conferido pelo Comandante Geral da Instituição;
D) Em igualdade de posto ou graduação, a precedência entre militares da ativa e os da reserva
remunerada, quando convocados, é definida pela data de ingresso na corporação;
E) Os cadetes são hierarquicamente superiores aos subtenentes.
QUESTÃO 52
De acordo com as normas que tratam dos DEVERES dos Policias Militares estabelecidas na Lei
194/2012, assinale a alternativa CORRETA:
A) O policial militar deve dedicar-se integralmente à atividade policial, inclusive nas situações que
configurem risco a sua vida;
B) O Policial Militar é obrigado a acatar ordens de qualquer natureza, legais e ilegais, desde que
emanada do Comandante-Geral;
C) Nas instituições militares o cumprimento da ética deve ser parcial;
D) Os militares devem cultuar os símbolos municipais, estaduais e nacionais;
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E) A obrigação de tratar a todos com dignidade, justiça e urbanidade se restringe aos civis.
QUESTÃO 53
Licença é a autorização para o afastamento total do serviço, em caráter temporário, concedido ao
militar, obedecidas às disposições legais e regulamentares. Dessa forma, assinale a única opção
que NÃO retrata corretamente uma licença prevista no Estatuto dos Militares de Roraima:
A) especial com duração de 3 meses;
B) para tratar de interesse particular pelo período de até 2 anos de afastamento;
C) paternidade de 05 dias;
D) maternidade de 180 dias;
E) licença para qualificação profissional a fim de frequentar curso de pós-graduação pelo período
de até 04 (quatro) anos, desde que em áreas afetas a carreira militar.
ATUALIDADES GERAIS; HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE RORAIMA
QUESTÃO 54
A Usina de Belo Monte será construída com pequenos reservatórios de água, produzindo energia
elétrica basicamente com a força da vazão natural dos rios. Essa usina não estoca água para geração
nos períodos de seca. Usinas projetadas com essas características reduzem consideravelmente as
áreas inundadas. Assinale qual alternativa a seguir diz respeito ao tipo de projeto de construção da
Usina de Belo Monte.
A) Projeto reservatório.
B) Projeto fio d’água
C) Projeto escada de peixes;
D) Projeto indígena;
E) Projeto de aceleração do crescimento;
QUESTÃO 55
Os royalties de petróleo são os valores em dinheiro, pagos pelas empresas produtoras aos governos,
para ter direito à exploração. Temos atualmente no congresso a votação da distribuição destes
valores entre os Estados da Federação.
Assinale a alternativa QUE APRESENTA somente Estados produtores de petróleo:
A) Rio de Janeiro e Acre.
B) Goiás e Rio de Janeiro.
C) São Paulo e Mato Grosso.
D) Bahia e Rio Grande do Sul.
E) Espírito Santo e Amazonas.
QUESTÃO 56
Qual dos cantores a seguir, grande nome da música popular brasileira, teve comemorado no ano de
2012 cem anos de nascimento?
A) Roberto Carlos.
B) Oscar Niemeyer.
C) Dominguinhos.
D) Luiz Gonzaga.
E) Dorival Caymmi.
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QUESTÃO 57
Assinale a alternativa INCORRETA a respeito dos royalties do petróleo:
A) O projeto de Lei prevê que no novo regime de partilha do pré-sal, todos os Estados e Municípios
não produtores receberão parcelas significativas dos royalties do petróleo;
B) O projeto aprovado no Congresso teve alguns artigos vetados pela Presidente Dilma Roussef;
C) Entre outros pontos, a Presidente vetou o artigo que altera contratos já assinados e que reduziria
os royalties de Estados produtores, como Rio de Janeiro e Espirito Santo;
D) No final do ano de 2012, o Congresso aprovou um requerimento de urgência para apreciar os
vetos da Presidente ao Projeto;
E) O Ministro do Supremo Tribunal Federal Joaquim Barbosa determinou que os vetos do projeto
só poderiam ser votados, após a votação dos quase 03 (tres) mil vetos pendentes no Congresso.
QUESTÃO 58
Assinale a alternativa INCORRETA:
A) O primeiro governador do Território Federal do Rio Branco foi o Capitão Ene Garcez;
B) Ottomar de Souza Pinto foi o primeiro governador eleito do Estado de Roraima;
C) A fazenda que com o passar dos tempos se transformou na atual capital do Estado de Roraima
foi criada pelo Capitão Inácio Lopes de Magalhães;
D) O traçado urbano organizado de forma radial, foi planejado pelo engenheiro civil Darcy Aleixo
Derenusson;
E) O então Território Federal do Rio Branco, em 1944, passou a se chamar Território Federal de
Roraima.
QUESTÃO 59
Analise as afirmações e assinale a alternativa CORRETA:
I - Em virtude das incursões levadas a efeito por Ingleses, Holandeses e pelos Espanhois, para
garantir a posse e controle da região, os Portugueses ergueram a Fortaleza de São Joaquim;
II - A Fortaleza de São Joaquim foi erguida na foz do Rio Uraricoera e Jatapu;
III - Dos estudiosos que contribuíram para um conhecimento mais objetivo da Bacia do Rio Branco,
destaca-se Manoel da Gama Lobo D`Almada, que ao explorar o curso do Rio Branco, concluiu um
exame minucioso da Bacia do Rio Branco;
A) Apenas as afirmações I e III estão corretas.
B) Apenas as afirmações I, II e III estão corretas.
C) Apenas as afirmações I e II estão corretas.
D) Apenas as afirmações II e III estão corretas.
E) Apenas a afirmação I está correta.
QUESTÃO 60
Assinale a alternativa INCORRETA:
A) O Território Federal de Roraima foi oficialmente implantado em 13 de setembro de 1943.;
B) Pela Lei 4.182 de 13 de dezembro de 1962, o Território do Rio Branco passou a se chamar
território federal de Roraima;
C) A fundação de Boa Vista do Rio branco ocorreu em 09 de julho de 1889 e foi um incentivo ao
crescimento social, econômico e populacional;
D) O Território Federal foi formado pelas terras do Município de Boa Vista do Rio Branco, e
porções de terras dos Municípios de Moura e Barcelos, que permaneceram integrados ao
Amazonas;
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E) Com a criação do Território Federal, também foi criado o Município de Catrimani, nunca tendo
sido de fato implantado, sendo anos depois extinto.
QUESTÃO 61
Analise as afirmações e assinale a alternativa CORRETA:
I - A lenda de Macunaima é oriunda do grupo étnico Karib, a cujo tronco pertencem os Macuxi.
II - O Pico da Neblina e o Parque Nacional do Pico da Neblina ficam situados no interior da terra
indígena Ianomãmi.
III - A Terra Indígena Ianomãmi foi homologada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
IV - A Terra Indígena Raposa Serra do Sol e Terra Indígena São Marcos concentram a grande
maioria da população indígena Macuxi.
A) Apenas as afirmações I e II estão corretas.
B) Apenas as afirmações I, II e III estão corretas.
C) Apenas as afirmações III e IV estão corretas.
D) Apenas as afirmações II e III estão corretas.
E) Apenas as afirmações I, II e IV estão corretas.
QUESTÃO 62
Analise as afirmações e assinale a alternativa CORRETA:
I - Boa Vista está localizada na margem esquerda do Rio Branco.
II - O Estado de Roraima faz fronteira ao Norte e Nordeste com a Venezuela; ao Sul e Oeste com o
Amazonas; ao Leste com a Guiana; e ao Sudeste com o Pará.
III - O Estado de Roraima é o mais setentrional da Região Norte, com clima Tropical em algumas
áreas e Equatorial em outras.
IV - O extremo norte do Brasil se situa no Monte Caburaí, que fica localizado no Município de
Amajarí.
A) Apenas as afirmações I e II estão corretas.
B) Apenas as afirmações I, II e III estão corretas.
C) Apenas as afirmações III e IV estão corretas.
D) Apenas as afirmações II e III estão corretas.
E) Apenas as afirmações II e IV estão corretas.
QUESTÃO 63
Analise as afirmações e assinale a alternativa CORRETA:
I - O ponto de maior altitude do estado é a Serra do Sol.
II - O relevo de Roraima é predominantemente plano.
III - Os Rios Uraricoera e Tacutú dão origem ao Rio Branco.
IV - A rede hidrográfica de Roraima faz parte da Bacia do Rio Amazonas.
A) Apenas as afirmações I e II estão corretas.
B) Apenas as afirmações I, II e III estão corretas.
C) Apenas as afirmações II, III e IV estão corretas.
D) Apenas as afirmações II e III estão corretas.
E) Apenas as afirmações I, II e IV estão corretas.
NOÇÕES DE INFORMÁTICA
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QUESTÃO 64
Assinale a alternativa CORRETA.
A) Uma rotina de backup bem executada pode ser eficiente na prevenção, detecção e eliminação de
pragas virtuais.
B) Um programa padrão de correio eletrônico pode ser classificado como um spyware.
C) Um firewall deve executar o backup do sistema regularmente.
D) Todo antivírus é também um antispyware.
E) Um antiSpyware pode ser considerado um antivírus.
QUESTÃO 65
Considerando Sistemas Operacionais, assinale a alternativa CORRETA.
A) O Sistema Operacional Windows recebe esse nome devido a sua interface gráfica ser compatível
com os padrões internacionais de usabilidade.
B) O Sistema Operacional Linux é de propriedade da Microsoft.
C) Tanto o Sistema Operacional Windows quanto o Linux usam seu sistema de armazenamento de
arquivos baseados em estruturas hierárquicas.
D) O Sistema Operacional Linux é uma derivação do Sistema Operacional Ubuntu.
E) O Sistema Operacional Linux foi lançado pela primeira vez pela Microsoft em 1973.
QUESTÃO 66
Assinale a alternativa que representa uma versão do Sistema Operacional Windows.
A) “Windows 8 Publisher”.
B) “Windows 7 Home Premium”
C) “Windows NT Arcade”
D) “Windows 95 Freeware”
E) “Windows 2000 Office”
QUESTÃO 67
Considerando o editor de texto “Microsoft Word 2010” é INCORRETO afirmar que o mesmo, no
ato de salvamento em “Salvar como”, permite salvar o arquivo como:
A) Documento PDF.
B) Página da Web.
C) Documento do Word 97-2003.
D) Documento XML do Word 2003.
E) Documento do Windows 8.
QUESTÃO 68
Considerando o editor de texto “Microsoft Word 2010”, assinale a alternativa INCORRETA.
A) A combinação das teclas “Ctrl + c” copia um texto seleccionado.
B) A combinação das teclas “Ctrl + v” cola um texto copiado.
C) A combinação das teclas “Ctrl + n” cria e abre um novo arquivo.
D) A combinação das teclas “Ctrl + a” dá opção para abrir um arquivo existente.
E) A combinação das teclas “Ctrl + z” desfaz a ação anterior.
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QUESTÃO 69
Considerando os conceitos de Redes de Computadores é CORRETO afirmar que a arquitetura de
protocolos utilizada na Internet é:
A) TCP/IP
B) OSI
C) TCP/UDP
D) OSI/IP
E) TCP/OSI
QUESTÃO 70
Assinale a alternativa QUE NÃO REPRESENTA um navegador de Internet:
A) Mozilla Firefox.
B) Google Chrome.
C) Internet Information Server.
D) Internet Explorer.
E) Opera.
FIM DA PROVA
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