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CADERNO DE QUESTÕES SOLDADO
Atenção!
 Verifique seu nome e número de inscrição no cartão-resposta.
 Assine o cartão-resposta.

 CONFIRA

 PARA FAZER A PROVA VOCÊ DEVE:

 Se o CADERNO DE QUESTÕES contém 50
questões objetivas de múltipla escolha.
 Se faltam folhas e se a sequência de questões
está correta.
 Se há imperfeições gráficas que possam causar
dúvidas.
Comunique imediatamente ao fiscal qualquer
irregularidade.

 Usar este caderno de questões
 Usar o cartão-resposta que contém seu nome,
número de inscrição e espaço para assinatura e
coleta de impressão digital.
 Usar somente caneta esferográfica azul ou preta.
 Assinalar somente uma alternativa no cartãoresposta, preenchendo todo o quadrinho, conforme o
exemplo:

 NÃO É PERMITIDO
 Qualquer tipo de consulta durante a realização
da prova.
 Ausentar-se da sala de provas sem a permissão
e/ou acompanhamento do fiscal.
 Dobrar, amassar ou manchar o CARTÃORESPOSTA. Ele não será substituído.
 Perguntas aos fiscais quanto à interpretação das
questões.

 Não deixe questões em branco.
 Não assinale mais que uma alternativa.







Só entregue a prova após transcorrido 1 (uma) hora do seu início.
Saídas da sala de provas somente acompanhado do fiscal de sala, haverá detectores de metais nos banheiros.
Ao terminar, entregue ao fiscal o caderno de questões completo e o cartão-resposta devidamente preenchido.
O caderno de questões não será disponibilizado no dia da prova, o mesmo será publicado no site www.iobv.org.br
Os três últimos candidatos deverão assinar o termo de encerramento da prova, lacrar o envelope e retirarem-se
simultaneamente da sala de provas.



Anote aqui suas respostas antes de passar para o cartão-resposta:
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Língua Portuguesa
Questão 01
Leia atentamente o texto e responda:
Apelo
(Dalton Trevisan)
Amanhã faz um mês que a Senhora está longe de casa.
Primeiros dias, para dizer a verdade, não senti falta, bom
chegar tarde, esquecido na conversa de esquina. Não
foi ausência por uma semana: o batom ainda no lenço,
o prato na mesa por engano, a imagem de relance no
espelho.
Com os dias, Senhora, o leite primeira vez coalhou. A
notícia de sua perda veio aos poucos: a pilha de jornais
ali no chão, ninguém os guardou debaixo da escada.
Toda a casa era um corredor deserto, até o canário ficou
mudo. Não dar parte de fraco, ah, Senhora, fui beber
com os amigos. Uma hora da noite eles se iam. Ficava
só, sem o perdão de sua presença, última luz na
varanda, a todas as aflições do dia.
Sentia falta da pequena briga pelo sal no tomate — meu
jeito de querer bem. Acaso é saudade, Senhora? Às
suas violetas, na janela, não lhes poupei água e elas
murcham. Não tenho botão na camisa. Calço a meia
furada. Que fim levou o saca-rolha? Nenhum de nós
sabe, sem a Senhora, conversar com os outros: bocas
raivosas mastigando. Venha para casa, Senhora,
por favor.

Questão 04
Indique o plural INCORRETO:
A)
B)
C)
D)

camisa azul-celeste/ camisas azul-celestes
menino surdo-mudo/ meninos surdos-mudos
olho verde-claro/ olhos verde-claros
blusa cor-de-rosa/ blusas cor-de-rosa

Questão 05
Assinale a alternativa que preenche com exatidão as
lacunas.
Estou aqui desde _____ 10 h, mas só poderei ficar até
_____ 12h e 30min, porque _____ 13h 30min assistirei
_____ sessão solene de troca de comando da Polícia
Militar, precisando, para isso, dirigir-me _____ Rua 7 de
Setembro e ir _____ Academia Militar.
A)
B)
C)
D)

às - às - às - a - a - a
às - as - às - à - à – à
as - as - às - a - à – à
as - as - às - à - à - à

Questão 06
A imagem apresenta claramente que figura de
linguagem?

O termo destacado corresponde a um:
A)
B)
C)
D)

Objeto direto pleonástico
Objeto indireto pleonástico
Objeto direto preposicionado
Complemento nominal

Questão 02
Classifique sintaticamente o elemento sublinhado:
Nem sempre o policial tem à sua disposição todos os
meios necessários para uma boa resolução de caso,
por isso é importante que aplique seu nível de
inteligência na busca por alternativas viáveis segundo o
momento.
A)
B)
C)
D)

Objeto indireto
Complemento nominal
Objeto direto
Agente da passiva

Questão 03
Indique o período que apresenta, simultaneamente:
objeto direto e objeto indireto.
A)
B)
C)
D)

Precisamos de informações confiáveis.
Mandaram a documentação para a controladoria.
As crianças tinham receio de castigos severos.
Precisamos de muito treinamento!

A)
B)
C)
D)

Hipérbole
Eufemismo
Prosopopeia
Catacrese

Questão 07
Observe atentamente a regência estabelecida e marque
a alínea correspondente:
I.
II.
III.
IV.
A)
B)
C)
D)

Nós assistimos na região do Alto Vale do Itajaí.
Assistiram o jogo e foram embora.
O soldado assistiu o garoto na hora em que
recebeu o tiro.
Este é um direito que assiste ao consumidor.

Todas estão corretas.
Todas estão corretas exceto a IV.
Somente a I e II estão corretas.
Estão corretas a I, a III e a IV
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Questão 08
Há um termo sintático negritado, classifique-o

Carlos Drummond de Andrade
Predicativo do sujeito
Objeto direto
Complemento nominal
Agente da passiva

Questão 09
Marque a alínea cuja palavra destacada
considerada partícula apassivadora:

seja

A) Se não tinha competência para o cargo, não deveria
ter assumido a gerência.
B) Só iremos se você for.
C) Precisa-se de secretária.
D) Alugam-se barcos.
Questão 10

Marque a alínea em que o porquê tenha sido usado de
forma INCORRETA:
Por que você bateu em seu próprio dedo?
Almoce rapidamente, porque precisamos sair...
Desconheço o porque de tanto sofrimento.
O rapaz não recorda a cirurgia por que passou.

Informática
Questão 11
O correio eletrônico é considerado o serviço mais
utilizado na Internet. Assim, a sequência de
protocolos TCP/IP oferece uma panóplia de protocolos
que permitem gerir facilmente o encaminhamento do
correio na rede. São considerados protocolos de serviço
de mensagens eletrônicas:
HTTP, SMTP e TCP.
SMTP, TCP e POP.
POP, SMTP e IMAP.
FTP, DNS e IMAP.

19/04/2015

Questão 13
Atualmente existem diversos aplicativos que permitem a
compactação e a descompactação de arquivos. São
exemplos de formatos de extensões de arquivos
compactados:
7z, RAR, ZIP e TAR.
ZIP, PNG, MKV e RAR.
OGG, ZIP AC3 e TAR.
MKV, AAC, RAR e 7z.

Questão 14
O Microsoft Excel 2013 é um software que permite criar
tabelas e calcular e analisar dados. Este tipo de software
é chamado de software de planilha eletrônica. O Excel
permite criar tabelas que calculam automaticamente os
totais de valores numéricos inseridos, imprimir tabelas
em layouts organizados, utilização de fórmulas e criar
gráficos simples. Sobre as funções do botão inserir
função

A)
B)
C)
D)

–

A) acessando as propriedades de segurança da pasta e
negar as permissões de modificação do usuário que
não necessitam permissão.
B) usando o novo menu “Compartilhar com”. As opções
que você verá dependem do arquivo que você está
compartilhando e o tipo de rede à qual o seu
computador está conectado.
C) clicando no menu de propriedades do arquivo na guia
“segurança” editando os usuários que tem permissão
de acesso ao arquivo.
D) na central de rede e compartilhamento configurar a
conexão do usuário a um ponto de acesso da rede
local.

A)
B)
C)
D)

A)
B)
C)
D)

PROVA 01

Questão 12
No Windows 7, você pode compartilhar pastas e
arquivos individuais e até mesmo bibliotecas inteiras
com outras pessoas. A forma mais rápida de
compartilhar algo é:

A minha vontade é forte, mas a minha
disposição de obedecer-lhe é fraca.

A)
B)
C)
D)

–

fx

é correto afirmar:

I. a função “SE” devolve um valor se a condição
especificada equivaler a verdadeiro e outro valor se
equivaler a falso.
II. a função “MÉDIA” devolve a média aritmética dos
argumentos, que podem ser números ou nomes,
matrizes ou referências que contém números.
III. a função “MOEDA” converte o valor especificado
em decimais.
IV. a função “PGTO” calcula a taxa de juros de um
empréstimo, a partir de pagamentos dinâmicos e
taxa de juros constante.
V. a função “AMORTD” devolve a depreciação por
algoritmos da soma dos anos de um bem para um
período especificado.
Quais afirmações estão corretas?
A)
B)
C)
D)

Apenas I, II, IV e V.
Apenas IV.
Apenas II, III e V.
Apenas I, II e V.
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Questão 15
O Microsoft Word 2007 conta com o recurso de criação
de caixa de texto. Uma caixa de texto é um objeto que
permite inserir e digitar texto em qualquer lugar do
documento editado. A maneira correta para a criação da
caixa de texto é:
A) na guia base, no grupo estilos e selecionar um estilo
que contenha a caixa de texto.
B) na guia inserir, no grupo texto, clique em caixa de
texto e em desenhar caixa de texto.
C) no menu formatação, com a ferramenta lápis
desenhe a caixa de texto do tamanho desejado.
D) selecionar o texto, abrir o menu de opções e clicar
em “enviar para caixa de texto”.
Questão 16
No Microsoft Word 2013 encontramos a ferramenta
Pincel de Formatação. Qual a finalidade dessa
ferramenta?
A) Aplica o aspecto de formatação selecionada em
outros conteúdos do documento.
B) Limpa a formatação da seleção, mantendo apenas o
texto normal.
C) Altera a cor da fonte.
D) Realça o texto adicionando recursos visuais.
Questão 17
É um dispositivo de segurança existente na forma de
software e de hardware em uma rede de computadores
que tem por objetivo aplicar uma política de segurança
a um determinado ponto da rede controlando o fluxo de
entrada e saída. Estamos falando do:
A)
B)
C)
D)

Servidor com controlador de domínio
Anti-vírus e antispyware
Firewall
Controle de acesso (autenticação com token)

Questão 18
A intranet e a extranet são sistemas de rede construídas
sobre o modelo da internet, usando os mesmos recursos
como Protocolos TCP/IP, HTTP, SMTP e FTP para
transferência de arquivos. O que diferencia ambas é a
forma de acesso. Sobre a Intranet e a Extranet podemos
afirmar que:
I.
II.
III.
IV.

A extranet possui acesso irrestrito ao seu conteúdo.
A Intranet é uma rede interna, fechada e exclusiva.
A intranet possui acesso irrestrito ao seu conteúdo.
A extranet é o compartilhamento de duas ou mais
redes intranet.

Quais afirmações estão corretas?
A)
B)
C)
D)

Apenas I, III e IV
Apenas II e III
Apenas II e IV
Apenas I, II e IV
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Legislação Institucional
Questão 19
Indique a alternativa em desacordo com a Lei
Complementar nº 587/2013 do Estado de Santa
Catarina, no que concerne aos requisitos para ingresso
nas carreiras das instituições militares.
A) não ter sido condenado por qualquer crime, com
sentença condenatória transitada em julgado.
B) não possuir tatuagem ou pintura em extensas áreas
do corpo ou em partes expostas ao público quando
do uso de uniformes militares de qualquer
modalidade.
C) possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH).
D) atestar, por exame toxicológico de larga janela de
detecção, que não utiliza droga ilícita.
Questão 20
De acordo com o Estatuto dos Policiais Militares do
Estado de Santa Catarina (Lei Estadual nº 6.218/1983)
constituem a base institucional da Polícia Militar:
A)
B)
C)
D)

a antiguidade e o merecimento.
a hierarquia e a disciplina.
o comando e a subordinação.
a autoridade e a responsabilidade.

Questão 21
De acordo com o Estatuto dos Policiais Militares do
Estado de Santa Catarina (Lei Estadual nº 6.218/1983),
o Oficial é preparado, ao longo da carreira, para o
exercício do comando, da chefia e de direção das
organizações policiais-militares. São essencialmente
elementos de execução:
A)
B)
C)
D)

soldado, apenas.
subtenente e cabo.
sargento, cabo e soldado.
cabo e soldado.

Questão 22
O Estatuto dos Policiais Militares do Estado de Santa
Catarina (Lei Estadual nº 6.218/1983) não estabelece
como preceito de ética do policial-militar:
A) acatar as autoridades civis.
B) fazer uso do posto ou da graduação para obter
facilidades pessoais inerentes à atividade policial.
C) garantir assistência moral e material ao seu lar e
conduzir-se como chefe de família modelar.
D) praticar
a
camaradagem
e
desenvolver,
permanentemente, o espírito de cooperação.
Questão 23
A idade limite para a transferência ex officio do policial
militar é de 60 anos para os ocupantes do posto de:
A)
B)
C)
D)

Coronel.
Capitão.
Cabo.
Major.
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Questão 24
De acordo com o Estatuto dos Policiais Militares do
Estado de Santa Catarina (Lei Estadual nº 6.218/1983)
a promoção que se baseia no conjunto de atributos e
qualidades que distinguem e realçam o valor do militar
entre seus pares, avaliados no decurso da carreira e no
desempenho de cargos, comissões e funções exercidas,
em particular no posto ou graduação que ocupa, ao ser
relacionado e indicado para a promoção é a por:
A)
B)
C)
D)

merecimento.
heroísmo.
bravura.
merecimento intelectual.

Questão 25
Segundo dispõe o Regulamento Disciplinar da Polícia
Militar do Estado de Santa Catarina – RDPM (Decreto
Estadual nº 12.112/1980), no julgamento de
transgressões, se reconhecida alguma das causas de
justificação, não haverá punição. Qual das alternativas
abaixo indica uma causa de justificação?
A) bom comportamento.
B) ter sido cometida a transgressão em obediência à
ordem superior.
C) ter sido cometida a transgressão para evitar mal
maior.
D) ser praticada a transgressão durante a execução do
serviço.
Questão 26
Está em desacordo com o Regulamento Disciplinar da
Polícia Militar do Estado de Santa Catarina – RDPM
(Decreto Estadual nº 12.112/1980):
A) A punição disciplinar objetiva o fortalecimento da
disciplina.
B) A punição deve ter em vista o benefício educativo ao
punido e à coletividade a que ele pertence.
C) As punições disciplinares de detenção e prisão não
podem ultrapassar de trinta dias.
D) Repreensão é a forma mais branda de punir.
Consiste numa admoestação feita verbalmente ao
transgressor, podendo ser em caráter particular.

Noções de Direito Constitucional
Questão 27
A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela
podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo
algumas hipóteses previstas na Constituição Federal.
Qual das situações abaixo não é contemplada por
nenhuma dessas exceções?
A) Penetrar na casa a qualquer hora, por determinação
judicial.
B) Penetrar na casa a qualquer hora, em caso de
flagrante delito.
C) Penetrar na casa durante o dia, em caso de desastre.
D) Penetrar na casa durante à noite, para prestar
socorro.

–
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Questão 28
O direito de reunir-se pacificamente, sem armas, em
locais abertos ao público:
A) depende de autorização da autoridade competente.
B) requer prévio aviso às autoridades policiais e
autorização judicial específica.
C) independe de autorização, desde que não frustre
outra reunião anteriormente convocada para o
mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à
autoridade competente.
D) independe de autorização judicial, desde que não
frustre outra reunião anteriormente convocada para o
mesmo local, sendo apenas exigido prévia licença da
autoridade policial competente.
Questão 29
É considerado crime imprescritível pela Constituição
Federal:
A)
B)
C)
D)

o terrorismo.
a prática da tortura.
os hediondos.
a prática do racismo.

Questão 30
Quanto à atividade política do militar é incorreto:
A) Não poderão se alistar como eleitor, durante o
período do serviço militar obrigatório, os conscritos.
B) O militar alistável é elegível, e se contar menos de
dez anos de serviço, deverá afastar-se da atividade.
C) O militar alistável é elegível, e se contar mais de dez
anos de serviço, será agregado pela autoridade
superior e, se eleito, passará automaticamente, no
ato da diplomação, para a inatividade.
D) O militar alistável é elegível, e, se eleito, poderá
acumular suas funções com o mandato, desde que
verifique-se compatibilidade de horários.
Questão 31
A Constituição do Estado de Santa Catarina ao tratar do
processo administrativo, determina, independentemente
do objeto ou procedimento, a observância dos seguintes
requisitos de validade:
A) respeito irrestrito aos princípios da isonomia,
publicidade e pessoalidade.
B) o contraditório, a defesa ampla e o despacho ou
decisão motivados.
C) o devido processo legal e o prazo razoável de sua
duração, limitado ao máximo de sessenta dias.
D) o contraditório, a defesa ampla, o devido processo
legal além do respeito irrestrito aos princípios da
isonomia, da publicidade, da impessoalidade e da
razoável duração do processo, limitado ao máximo
de noventa dias.
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Questão 32
De acordo com o disposto na Constituição do Estado de
Santa Catarina, será transferido diretamente para a
reserva o militar:
A) em atividade que aceitar cargo público civil
permanente.
B) que participar de greve.
C) que, enquanto em efetivo serviço, se filiar a partido
político.
D) da ativa que aceitar cargo, emprego ou função
pública temporária.
Questão 33
Quanto ao Poder Judiciário é incorreto afirmar:
A) São órgãos da Justiça Militar o Superior Tribunal
Militar os Tribunais e Juízes Militares instituídos por
lei.
B) Os quinze Ministros do Superior Tribunal Militar serão
escolhidos, todos, dentre integrantes das carreiras
militares.
C) Aos juízes é vedado dedicar-se à atividade políticopartidária.
D) À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes
militares definidos em lei.
Questão 34
Em relação as atribuições dos órgãos de segurança
pública, constitucionalmente previstas, é incorreto
afirmar.
A) A polícia federal exerce as funções de polícia
marítima, aeroportuária e de fronteiras.
B) Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a
preservação da ordem pública.
C) Às guardas municipais compete o policiamento
ostensivo e a preservação da ordem pública nas vias
públicas urbanas.
D) Aos corpos de bombeiros militares, além das
atribuições definidas em lei, incumbe a execução de
atividades de defesa civil.

Noções de Direito Penal Comum
Questão 35
O fato ocorrido antes da vigência da lei que o define
como crime não poderá, por ela, ser alcançado. Tratase de princípio da:
A)
B)
C)
D)

Insignificância.
Anterioridade.
Inimputabilidade.
Bagatela.

Questão 36
Se um agente pratica o fato em legítima defesa:
A) o crime poderá ser perdoado pela autoridade
judiciária.
B) configura-se o crime impossível.
C) tem-se a inimputabilidade penal.
D) não há crime.

–
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Questão 37
Segundo previsão do Código Penal, a pena de reclusão
deve ser cumprida:
A) em regime fechado, semi-aberto ou aberto.
B) integralmente em regime fechado.
C) em regime fechado ou semi-aberto, vedado o regime
aberto.
D) preferencialmente em regime semi-aberto.
Questão 38
Não é considerada restritiva de direitos a pena de:
A) prestação de serviços à comunidade ou a entidades
públicas.
B) prestação pecuniária
C) detenção.
D) limitação de fim de semana.
Questão 39
Em vista da definição legal do crime de infanticídio, seu
autor:
A) pode ser qualquer pessoa, desde que a vítima seja
criança menor de doze anos.
B) pode ser qualquer familiar da vítima, desde que esta
seja criança menor de doze anos.
C) é, necessariamente, o pai ou a mãe da vítima.
D) é, necessariamente, a mãe da vítima.
Questão 40
Imputar a alguém fato ofensivo à sua reputação constitui
crime de:
A)
B)
C)
D)

calúnia.
injúria.
difamação.
exceção da verdade.

Questão 41
Nos crimes contra o patrimônio, exige-se a ocorrência
de grave ameaça ou violência a alguém para
caracterizar o crime de:
A)
B)
C)
D)

extorsão.
furto qualificado.
dano.
estelionato.

Questão 42
Quem comete crime contra o patrimônio, excetuadas as
hipóteses previstas no artigo 183 do Código Penal, em
prejuízo de ascendente ou descendente:
A)
B)
C)
D)

tem a pena reduzida à metade.
é isento de pena.
tem a pena aumentada em um terço.
tem a pena agravada.
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Noções de Direito Processual Penal
Comum
Questão 43
Sobre o exame de corpo de delito assinale a alternativa
correta:
A)
B)
C)
D)

é indispensável, em qualquer caso.
não é suprido pela confissão do acusado.
não pode ser indireto.
é dispensável quando a infração deixar apenas
vestígios.

Questão 44
Em relação às testemunhas no processo penal é correto
afirmar.
A) Os agentes policiais envolvidos diretamente no
atendimento dos fatos não podem ser qualificados
como testemunhas, mas apenas informantes.
B) O depoimento poderá ser prestado oralmente ou,
preferindo, a testemunha poderá levá-lo por escrito.
C) É vedado às testemunhas consultar quaisquer
apontamentos, mesmo que breves.
D) É vedado à testemunha manifestar suas apreciações
pessoais, salvo quando inseparáveis da narrativa do
fato.
Questão 45
A busca será domiciliar ou pessoal. O Código de
Processo Penal não prevê a busca pessoal para:
A) colher qualquer elemento de convicção.
B) descobrir objetos necessários à prova de infração ou
à defesa do réu.
C) prender criminosos.
D) apreender coisas achadas ou obtidas por meios
criminosos.

–
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Questão 48
A autoridade ou seus agentes ______(I)______
penetrar
no
território
de
jurisdição
alheia,
______(II)______ de outro Estado, quando, para o fim
de apreensão, forem no seguimento de pessoa ou coisa,
devendo apresentar-se à competente autoridade local,
______(III)______ .
A) (I) poderão; (II) ainda que; (III) antes da diligência ou
após, conforme a urgência desta
B) (I) poderão; (II) salvo se; (III) antes da diligência ou
após, conforme convênio a ser firmado pelas
respectivas secretarias de segurança pública
C) (I) poderão; (II) salvo se; (III) previamente, para obter
a necessária autorização
D) (I) não poderão; (II) inclusive; (III) previamente, para
obter a necessária autorização
Questão 49
Segundo dispõe o Código de Processo Penal, prover à
regularidade do processo e manter a ordem no curso
dos respectivos atos é atribuição:
A)
B)
C)
D)

do juiz.
do Ministério Público.
da autoridade policial.
das partes.

Questão 50
Não pode intervir como assistente no Processo Penal:
A)
B)
C)
D)

o Ministério Público.
a autoridade policial.
o ofendido.
o representante legal do ofendido.

Questão 46
Quanto à busca em mulher, indique a alternativa que
está em consonância com disposto no Código de
Processo Penal.
A) Será feita, necessariamente, por outra mulher.
B) Poderá ser feita por qualquer agente policial,
independentemente se homem ou mulher ou se
importará ou não em retardamento da diligência.
C) Será feita por outra mulher, se não importar
retardamento ou prejuízo da diligência.
D) As alternativas A, B e C estão em desacordo com o
disposto no artigo 249 do Código de Processo Penal.
Questão 47
Independe de mandado a realização de busca:
A) em aposento ocupado de habitação coletiva.
B) em compartimento não aberto ao público, onde
alguém exercer profissão ou atividade.
C) domiciliar realizada durante o dia.
D) pessoal no caso de prisão.
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