Concurso Público 2012
Soldado PM QPPM Músico
Soldado Bombeiro Músico

Prova Escrita Objetiva
TIPO 1 – BRANCA
Informações Gerais
1. Você receberá do fiscal de sala os materiais descritos a seguir:
a) uma folha de respostas destinada à marcação das respostas
das questões objetivas;
b) este caderno de prova contendo 60 (sessenta) questões
objetivas, cada qual com 5 alternativas de respostas (A, B, C, D e E).
2. Verifique se seu caderno está completo, sem repetição de
questões ou falhas. Caso contrário, notifique imediatamente o
fiscal de sala para que sejam tomadas as devidas providências.
3. As questões objetivas são identificadas pelo número situado ao
lado do seu enunciado.
4. Ao receber a folha de respostas, você deve:
a) conferir seus dados pessoais, em especial seu nome, número de
inscrição e o número do documento de identidade;
b) ler atentamente as instruções para a marcação das respostas
das questões objetivas;
c) marcar na folha de respostas o campo relativo à confirmação
do tipo/cor de prova, conforme o caderno que você recebeu;
d) assinar seu nome, apenas nos espaços reservados, com
caneta esferográfica transparente de cor azul ou preta.
5. Durante a aplicação da prova não será permitido:
a) qualquer tipo de comunicação entre os examinandos;
b) levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de
sala;
c) portar aparelhos eletrônicos, tais como bipe, telefone
celular, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor,
gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica digital,
controle de alarme de carro etc., bem como relógio de qualquer
espécie, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria,
tais como chapéu, boné, gorro etc. e, ainda, lápis, lapiseira
(grafite), corretor líquido e/ou borracha. Tal infração poderá
acarretar a eliminação sumária do candidato.
6. O preenchimento das respostas, de inteira responsabilidade do
candidato, deverá ser feito com caneta esferográfica de tinta
indelével de cor preta ou azul. Não será permitida a troca da folha de
respostas por erro do candidato.

7. O tempo disponível para a realização da prova é de 4 (quatro) horas,
já incluído o tempo para os procedimentos de identificação
previstos no edital e a marcação da folha de respostas.
8. Reserve tempo suficiente para o preenchimento de suas
respostas. Para fins de avaliação, serão levadas em consideração
apenas as marcações realizadas na folha de respostas, não sendo
permitido anotar informações relativas às suas respostas em
qualquer outro meio que não seja o próprio caderno de provas.
9. Somente após decorridas duas horas e trinta minutos do início
da prova você poderá retirar-se da sala de prova, contudo sem
levar o caderno de provas.
10. Somente no decorrer dos últimos 60 (sessenta) minutos do
período da prova você poderá retirar-se da sala levando o caderno
de provas.
11. A FGV realizará a coleta da impressão digital dos examinandos
nas folhas de respostas.
12. Ao terminar a prova, entregue a folha de respostas ao fiscal
da sala e deixe o local de prova. O candidato que descumprir a
regra de entrega de tal documento será eliminado do concurso.
13. Os candidatos poderão ser submetidos a sistema de detecção
de metais quando do ingresso e da saída de sanitários durante
a realização das provas. Ao sair da sala, ao término da prova, o
candidato não poderá usar o sanitário.
14. Os gabaritos preliminares das provas objetivas serão divulgados
na Internet, no endereço eletrônico http://www.fgv.br/fgvprojetos/
concursos/maranhao12/, no dia 03 de dezembro de 2012.
15. O candidato que desejar interpor recursos contra
os gabaritos preliminares das provas deverá fazê-lo da
0h00min do dia 04 de dezembro às 23h59min do dia 05 de
dezembro de 2012, ininterruptamente, observado o horário
oficial de Brasília-DF, por meio do Sistema Eletrônico de
Interposição de Recurso, que estará disponível no endereço
http://www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/maranhao12/.
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Texto para as questões 03 e 04

Língua Portuguesa

SegurançaPública:balançode2011
Mais um ano termina e os dilemas da segurança pública no
Brasil persistem. Em 2011, tivemos algumas novidades. Mas, no
geral, os indicadores de crimes e a desarticulação das agências
encarregadas pela segurança no Brasil sinalizam que há um longo
caminho a ser percorrido.
Não obstante alguns avanços, essa política continua
demonstrando que “remendos novos em panos velhos”, se
necessários, são insuficientes para uma transformação do setor.

01. Observe a charge a seguir:

(RobsonSávioReisSouza)

03.Entre as críticas à segurança constantes no texto, a principal
é a de
(A) haver falta de cooperação entre os diversos órgãos de
segurança.
(B) inexistir um método seguro de registro de ocorrência de
crimes.
(C) não ocorrerem modificações no comando das agências
encarregadas da segurança.
(D) apresentarem-se novidades que em nada modificaram a
situação de insegurança.
(E) não existir vontade política de realizarem-se transformações
no setor de segurança.

A crítica presente na charge se dirige principalmente à
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

alta faixa etária dos policiais.
reduzida remuneração dada aos agentes da lei.
baixa instrução dos agentes da lei.
má assistência prestada aos funcionários.
tecnologia atrasada dos aparatos de segurança.

04. Assinale a alternativa que não equivale à expressão “não
obstante alguns avanços”.

02. Observe o gráfico a seguir.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

a despeito de alguns avanços.
apesar de alguns avanços.
mesmo com alguns avanços.
embora com alguns avanços.
perante alguns avanços.

05. A Assembleia Legislativa do Maranhão promoveu audiência
pública sobre violência e o extermínio de jovens no Brasil e no
Maranhão; o cartaz da campanha encontra-se copiado abaixo.



O gráfico acima representa a estatística de crimes no estado do
Rio de Janeiro, de 1991 a 2007; da observação do gráfico
depreende-se que

(A) nos anos ímpares ocorre sempre menor número de
ocorrências criminosas.
(B) o número de ocorrências policiais segue um parâmetro
bastante irregular.
(C) a quantidade de crimes acompanha sempre o aumento da
população no Rio de Janeiro.
(D) as medições dos últimos anos representados no gráfico foram
mais bem feitas.
(E) a tendência no Rio de Janeiro é a progressiva redução de
crimes.

Em relação ao cartaz, assinale a afirmativa incorreta.
(A) Como a mão representada no cartaz aparece, no original, em
cor vermelha, há nela uma referência a sangue.
(B) A representação da mão espalmada indica uma solicitação de
interrupção da violência.
(C) O extermínio de jovens está incluído entre crimes mais graves
e não entre casos de violência.
(D) A violência e o extermínio de jovens são os objetivos da
condenação da campanha.
(E) Os vários nomes de pessoas colocados no cartaz devem
representar casos de violência já ocorridos.
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Texto para as questões 06 a 11
OAB:reformadoCódigoPenal
éumretrocessonademocraciadopaís
O anteprojeto de reforma do Código Penal, elaborado de
modo açodado por uma comissão de juristas, atualmente em fase
de tramitação no Senado Federal, vai representar um retrocesso
para a democracia brasileira. A afirmação é do presidente da OAB
do Rio de Janeiro (OAB-RJ), Wadih Damous, que promove
amanhã (31), na sede da entidade, a segunda etapa do seminário
sobre a reforma do Código Penal. O Brasil possui a quarta
população carcerária do mundo e um déficit de 200 mil vagas nos
estabelecimentos prisionais.
Segundo Damous, não há dúvida de que o Código Penal
brasileiro, em vigor desde 1942 e inspirado no código da Itália
fascista de Mussolini merece ser reformado. A questão é: como
deve ser feita a reforma? Quais condutas merecem ser
criminalizadas? Que políticas criminais e penitenciárias nosso país
deve adotar? Com o desafio de unificar em um único código toda
a legislação penal aprovada nas últimas décadas, a comissão não
teve tempo de incorporar propostas da sociedade, tampouco de
especialistas em Direito criminal.
No anteprojeto a comissão de juristas - disse - chegou a
aumentar penas e dificultar a concessão de benefícios aos que já
estão presos, além de considerar, equivocadamente, que a prisão
pode ser a solução para todos os males. No entanto, segundo ele,
há algo de bom no atual debate: a proposta de reforma do
Código Penal trouxe à tona para discussão temas considerados
tabus e há muito evitados: aborto, eutanásia e prostituição.
O presidente da OAB acentuou que são temas impregnados
de preconceitos e que precisam ser discutidos de modo
multidisciplinar. Todos estes temas serão analisados em evento
que acontecerá na sede da OAB-RJ amanhã (31) e no próximo dia
7, sempre a partir de 9h30. A entrada é franca no auditório
"Ministro Evandro Lins e Silva" e vão participar dos debates
juristas, médicos, psicólogos e líderes sociais.
(JornaldoBrasil.30/10/2012)

06. O título do texto funciona como
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

uma conclusão do que é exposto no texto.
uma antecipação do conteúdo textual.
um convite para um evento da OAB-RJ.
um ponto de atração da curiosidade do leitor.
um resumo de toda a mensagem do texto.

07. A transcrição da fala de Wadih Damous, no texto, atua como
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

um veículo de autoridade e credibilidade do assunto tratado.
um meio de mostrar a importância do evento a ser realizado.
uma preocupação com a exatidão dos dados do texto.
uma maneira de provocar reações nas autoridades do país.
um modo de criticar as autoridades do setor da Justiça.

08. “O anteprojeto de reforma do Código Penal, elaborado de
modo açodado por uma comissão de juristas, atualmente em fase
de tramitação no Senado Federal, vai representar um retrocesso
para a democracia brasileira.”
Nesse primeiro segmento do texto, o termo açodado significa
(A) descuidado e impreciso.
(B) criterioso e preconceituoso.
(C) apressado e descuidado.
(D) preconceituoso e apressado.
(E) impreciso e criterioso.
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09. O texto diz que o anteprojeto de reforma do Código Penal
vai representar um retrocesso para a democracia brasileira.
Assinale a alternativa que apresenta o argumento que comprova
essa declaração.
(A) “O Brasil possui a quarta população carcerária do mundo e
um déficit de 200 mil vagas nos estabelecimentos prisionais.”
(B) “... não há dúvida de que o Código Penal brasileiro, em vigor
desde 1942 e inspirado no código da Itália fascista de
Mussolini merece ser reformado”.
(C) “Com o desafio de unificar em um único código toda a
legislação penal aprovada nas últimas décadas, a comissão
não teve tempo de incorporar propostas da sociedade,
tampouco de especialistas em Direito criminal”.
(D) “No anteprojeto a comissão de juristas – disse – chegou a
aumentar penas e dificultar a concessão de benefícios aos
que já estão presos, além de considerar, equivocadamente,
que a prisão pode ser a solução para todos os males”.
(E) “No entanto, segundo ele, há algo de bom no atual debate: a
proposta de reforma do Código Penal trouxe à tona para
discussão temas considerados tabus e há muito evitados:
aborto, eutanásia e prostituição”.
10. “No anteprojeto a comissão de juristas – disse – chegou a
aumentar penas e dificultar a concessão de benefícios aos que já
estão presos, além de considerar, equivocadamente, que a prisão
pode ser a solução para todos os males. No entanto, segundo ele,
há algo de bom no atual debate: a proposta de reforma do
Código Penal trouxe à tona para discussão temas considerados
tabus e há muito evitados: aborto, eutanásia e prostituição”.
Com relação aos componentes desse segmento do texto, assinale
a afirmativa correta.
(A) A responsável pela ação de dizer algo na forma verbal “disse”
é a comissão de juristas.
(B) Após o termo “No anteprojeto” deveria obrigatoriamente
haver uma vírgula.
(C) O advérbio “equivocadamente” mostra uma opinião do autor
da comissão de juristas.
(D) O termo “no entanto” mostra um acréscimo ao que foi dito
antes.
(E) O emprego de dois pontos, ao final do segmento, equivale
semanticamente a “ou seja”.
11. “O presidente da OAB acentuou que são temas impregnados
de preconceitos e que precisam ser discutidos de modo
multidisciplinar”.
Assinale a afirmativa que indica o segmento do texto que
confirma a opinião final expressada no trecho sublinhado.
(A) “No anteprojeto a comissão de juristas – disse – chegou a
aumentar penas e dificultar a concessão de benefícios aos
que já estão presos, além de considerar, equivocadamente,
que a prisão pode ser a solução para todos os males”.
(B) “No entanto, segundo ele, há algo de bom no atual debate: a
proposta de reforma do Código Penal trouxe à tona para
discussão temas considerados tabus e há muito evitados:
aborto, eutanásia e prostituição”.
(C) “Todos estes temas serão analisados em evento que
acontecerá na sede da OAB-RJ amanhã (31) e no próximo
dia 7, sempre a partir de 9h30”.
(D) “A entrada é franca no auditório "Ministro Evandro Lins e
Silva" e vão participar dos debates juristas, médicos,
psicólogos e líderes sociais”.
(E) “... não há dúvida de que o Código Penal brasileiro, em vigor
desde 1942 e inspirado no código da Itália fascista de
Mussolini merece ser reformado”.
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Texto para as questões 12 a 14
ASegurançaPúblicanoBrasil
Na última década, a questão da segurança pública passou a ser
considerada problema fundamental e principal desafio ao estado
de direito no Brasil. A segurança ganhou enorme visibilidade
pública e jamais, em nossa história recente, esteve tão presente
nos debates tanto de especialistas como do público em geral.
Os problemas relacionados com o aumento das taxas de
criminalidade, o aumento da sensação de insegurança, sobretudo
nos grandes centros urbanos, a degradação do espaço público, as
dificuldades relacionadas à reforma das instituições da
administração da justiça criminal, a violência policial, a
ineficiência preventiva de nossas instituições, a superpopulação
nos presídios, as rebeliões, as fugas, a degradação das condições
de internação de jovens em conflito com a lei, a corrupção, o
aumento dos custos operacionais do sistema, os problemas
relacionados à eficiência da investigação criminal e das perícias
policiais e a morosidade judicial, entre tantos outros,
representam desafios para o sucesso do processo de
consolidação política da democracia no Brasil.
(http://www.observatoriodeseguranca.org/seguranca)

12. Entre as manchetes a seguir, aquela que não se insere em

nenhuma das questões aludidas no segundo parágrafo do texto é
(A) Pedida a transferência de criminosos para presídios de
segurança máxima.
(B) Após oito anos, vão a julgamento os ladrões do Banco
Central.
(C) Condenados três policiais por excessos nas investigações.
(D) Erros na perícia médica anularam as acusações contra
criminosos.
(E) Restaurantes de São Paulo passam a fechar mais cedo em
função de assaltos.

13. O primeiro parágrafo do texto mostra que a segurança

pública passou a ser tema de debate tanto para especialistas
quanto para o público em geral.
Assinale a afirmativa que apresenta os temas citados no texto
que dizem respeito diretamente à área do grande público.
(A) Aumento das taxas de criminalidade / reforma das
instituições.
(B) Degradação do espaço público / aumento da sensação de
insegurança.
(C) Violência policial / ineficiência das instituições.
(D) Superpopulação dos presídios / rebeliões e fugas.
(E) Degradação das condições de internação / eficiência da
investigação criminal.

14. Entre os segmentos abaixo, aquele em que o termo

sublinhado atua como agente do termo anterior é
(A) sensação de insegurança.
(B) degradação do espaço público.
(C) administração da justiça criminal.
(D) aumento dos custos operacionais.
(E) reforma das instituições.

15. Um político inglês declarou certa vez que “Não se enforca
umhomemporeleterroubadocavalos,masparaqueoscavalos
nãosejammaisroubados”.
Nesse caso, para esse político, a pena aplicada ao criminoso deve
ser considerada como
(A) algo que provoque medo entre os criminosos em potencial.
(B) uma medida que provoque reflexões morais no criminoso.
(C) um ato que reduza a possibilidade de crimes semelhantes aos
cometidos.
(D) uma providência que reeduque o criminoso.
(E) uma punição que visa à exclusão do criminoso da vida social.

16. “Quanto mais a pena for rápida e próxima do delito, tanto

maisjustaeútilelaserá” (C. Beccaria).
Essas palavras apontam para uma crítica muito comum entre os
brasileiros, que diz respeito à:
(A) morosidade da Justiça.
(B) excessiva “bondade” de nossas penas.
(C) impunidade no caso de crimes políticos.
(D) corrupção em nossas autoridades judiciais.
(E) possibilidade ampla de substituição de penas.

17. “ÉmelhorpreveniroscrimesdoquepuniͲlos” (C.Beccaria)
Assinale a alternativa que apresenta o pensamento adequado ao
que é expresso nessa frase.
(A) “Quemperdoaumaculpaencorajaacometermuitasoutras”.
(PúblioSiro)

(B) “A principal e mais grave punição para quem cometeu uma
culpaestáemsentirͲseculpado”. (Sêneca)
(C) “Toda punição é maldade; toda punição em si é má”.
(J.Bentham)

(D) “Olhoporolhoedentepordente”. (Êxodo)
(E) “Umaescolacheialevaaumacadeiavazia”. (Nouailles)

18. “A luta contra a criminalidade organizada é muito difícil,
porqueacriminalidadeéorganizada,masnósnão”. (A.Amurri)

Com relação aos componentes desse pensamento de Amurri,
assinale a afirmativa incorreta.
(A) O conectivo “porque” mostra uma explicação para a
afirmação anterior.
(B) O emprego de “muito” aumenta a intensidade do adjetivo
“difícil”.
(C) O conectivo “contra” indica oposição.
(D) O conectivo “mas” indica uma exceção.
(E) A forma completa da última frase seria “mas nós não somos
organizados”.

Texto para as questões 19 e 20
“Odeverdosjuízeséfazerjustiça; | suaprofissão,adedeferiͲla”
(LaBruyère)

19. Nessa frase, o segundo segmento traz três termos que
repetem termos anteriores; tais termos são, respectivamente:
(A) profissão / a / la.
(B) sua / a / la.
(C) sua / profissão / a.
(D) sua / profissão / la.
(E) profissão / a / de.
20. Na frase, o emprego da vírgula é justificado pela mesma
razão da que é empregada em
(A) “Se não tens força para desenraizar as injustiças, não
pretendasserjuiz”. (Eclesiástico)
(B) “Excessodedireito,excessodeinjustiça”. (Cícero)
(C) “Setemesasolidão,nãotentesserjusto”. (J.Renard)
(D) “Emgeralaleiéarazãohumana,namedidaemquegoverna
todosospovosdaterra”. (Montesquieu)
(E) “Ocriminosocumpreapenaeojuiz,alei”. (Nouailles)
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Raciocínio Lógico-matemático
21. Em certo estado, a Polícia Civil está realizando um concurso
para preenchimento de 150 vagas para os cargos que estão na
tabela a seguir.
Cargos

Vagas

Auxiliar de Perícia
Médica

30

Escrivão de Polícia

40

Investigador de Polícia

70

Perito Criminal

10

Total

150

Para visualizar a relação entre os números de vagas, foi feito um
gráfico de setores. Nesse gráfico, o ângulo central de cada setor é
proporcional ao número de vagas do cargo correspondente.
O ângulo central do setor correspondente ao cargo de escrivão
de polícia será de
(A) 40o.
o
(B) 72 .
(C) 80o.
(D) 96o.
(E) 128o.

22. Na delegacia de certo bairro os policiais Abel, Bento, Cleber

e Danilo estão escalados para trabalhar no dia 31 de dezembro
deste ano. Entretanto, dois deles serão sorteados para trabalhar
na noite do Ano Novo.
A probabilidade de que Abel não seja sorteado é
(A) 25%.
(B) 40%.
(C) 50%.
(D) 60%.
(E) 75%.

25. Na circunferência trigonométrica o arco x é tal que sen(x)
1.
Então, cos(2x) é igual a:
(A) –2.
(B) –1.
(C) 0.
(D) 1.
(E) 2.
26. A reta r passa pelos pontos ( –1, 1 ) e ( 2, 3 ). Entre os pontos
abaixo, o único que pertence à reta r é:
(A) (30, 21).
(B) (31, 22).
(C) (32, 23).
(D) (33, 24).
(E) (34, 25).
27. Cinco pessoas, Luiz, Mário, Nilton, Otávio e Pedro trabalham
juntos e possuem idades diferentes. Luiz, Otávio e Pedro sabem
as idades de todos e fazem as seguintes afirmações:
• Luiz diz que é mais novo que Nilton e mais velho que Otávio.
• Pedro diz que só há uma pessoa mais velha que ele.
• Otávio diz que ele não é o mais novo.
Organizando uma fila com essas pessoas em ordem crescente de
idade, ou seja, a primeira é a mais nova e a última a mais velha,
pode-se concluir que:
(A) Otávio é o terceiro da fila.
(B) Pedro está na frente de Luiz.
(C) Luiz não é o terceiro da fila.
(D) Mário é o segundo da fila.
(E) Nilton é o último da fila.
28. Para tornar uma mensagem secreta, uma palavra foi
codificada de acordo com as instruções a seguir:
I. Você deve substituir cada letra pelo número correspondente
da tabela a seguir:
A

10

H

17

O

24

V

31

23. Dados os vetores u& = (3, 1) e v& = (–1, 1) o módulo do vetor
& &
3u + v é aproximadamente igual a

B

11

I

18

P

25

W

32

C

12

J

19

Q

26

X

33

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

D

13

K

20

R

27

Y

34

E

14

L

21

S

28

Z

35

F

15

M

22

T

29

ɽ

36

G

16

N

23

U

30

8.
9.
10.
11.
12.

24. Cinco soldados possuem alturas diferentes e devem formar
uma fila. O capitão diz que o mais alto e o mais baixo dos
soldados não podem ocupar os extremos da fila, ou seja, nenhum
dos dois pode ser nem o primeiro nem o último da fila.
O número de maneiras diferentes que essa fila pode ser
organizada é:
(A) 12.
(B) 18.
(C) 24.
(D) 36.
(E) 48.
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II. Se o número for múltiplo de 3, você deve subtrair duas
unidades dele. Se não for, some uma unidade a ele;
III. Substitua cada novo número pela letra correspondente.
Por exemplo, a palavra PAULO corresponde à sequência
25-10-30-21-24, que após ser modificada será 26-11-28-19-22,
formando a palavra codificada QBSJM.
A palavra EGJBO está codificada. Decodificando-a, você obtém
(A) DILAN.
(B) DENIS.
(C) CELSO.
(D) FHKCM.
(E) DFKCO.
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29. Um pai propõe um jogo ao filho:
“Vou lançar esta moeda três vezes. Cada vez que der cara você
ganha3reaisecadavezquedercoroavocêperde2reais”.
A probabilidade que o filho tem de ganhar 4 reais é:
(A) 1/8.
(B) 1/4.
(C) 1/3.
(D) 3/8.
(E) 1/2.

32. Observe os mapas sobre os principais fluxos migratórios no
território brasileiro.
Mapa1
Décadas de 50 e de 60

30. Lucas é vigia noturno de uma empresa e deve escolher os
três dias em que trabalhará na próxima semana. Para fazer isso
ele deve preencher uma ficha como a apresentada a seguir.
Lucas

2ª 3ª 4ª 5ª 6ª S D
X
X
X

O número de maneiras diferentes que Lucas pode preencher essa
ficha é:
(A) 35.
(B) 70.
(C) 105.
(D) 210.
(E) 343.

Mapa2
Décadas de 60 e de 70

Geografia do Brasil
e do Maranhão
31. O crescimento do agronegócio significa modernização da
agricultura, interdependência entre setores da economia,
mudanças nas estruturas espaciais e amplas oportunidades de
investimento de capital.
Com relação ao agronegócio no Brasil, analise as afirmativas a
seguir.
I. O funcionamento do agronegócio é regulado pela economia
de mercado, pelas demandas urbanas e industriais e pelas
frequentes fusões entre empresas industriais, comerciais e de
serviços.
II. O agronegócio provocou um maior desenvolvimento das
indústrias que fornecem insumos e bens de capital para a
agricultura e das que processam produtos agropecuários em
mercadorias padronizadas para o consumo de massa.
III. Nas adjacências das áreas agrícolas modernizadas, as cidades
passaram a ser o lugar que atende à crescente demanda por
produtos e serviços, tais como implementos agrícolas,
centros de pesquisa em biotecnologia e serviços
especializados em genética agrícola.
Assinale:
(A) se somente a afirmativa I estiver correta.
(B) se somente a afirmativa III estiver correta.
(C) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
(D) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

Mapa3
Décadas de 70 e de 80

(Adaptado de ReginaBegaSantos. MigraçãonoBrasil. São Paulo: Ed. Scipione)

Com relação aos fluxos migratórios e às razões de expulsão e de
atração de alguns desses fluxos, analise as afirmativas a seguir.
I. Mapa 1: o crescimento industrial e a ampla oferta de
empregos na Região Sudeste atraíram principalmente
migrantes nordestinos.
II. Mapa 2: a criação de políticas públicas de incentivo à
ocupação da Amazônia, durante os governos militares, atraiu
fluxos de nordestinos.
III. Mapa 3: as diversas atividades, como o extrativismo mineral,
desenvolvidas por empresas públicas e privadas, atraíram
mão de obra migrante para a Amazônia.
Assinale:
(A) se somente a afirmativa I estiver correta.
(B) se somente a afirmativa II estiver correta.
(C) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
(D) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas.
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33. A estrutura das maiores metrópoles brasileiras apresenta
situações e problemas que revelam a complexidade dos grandes
espaços urbanos.
As alternativas a seguir apresentam corretamente situações ou
problemas relativos à organização interna das metrópoles
brasileiras, àexceçãodeuma. Assinale-a.
(A) A segregação residencial exclui grupos de renda mais baixa
dos espaços reservados para os grupos economicamente
dominantes.
(B) O uso do solo urbano mostra grande diversidade –
residencial, industrial, comercial, de serviços ou misto.
(C) A estrutura viária atende com eficiência os fluxos realizados
pelos trabalhadores entre suas áreas de moradias e seus
locais de trabalho.
(D) A área central corresponde, quase sempre, ao centro
histórico e, em alguns casos, ao moderno centro de negócios.
(E) A proliferação de subcentros de comércio e de serviços
resulta da expansão da metrópole em termos físicos e
populacionais.
34. O Brasil integrou-se, nas últimas décadas, ao processo de
internacionalização da economia mundial. Os fatos que
permitiram essa integração estão relacionados a seguir,
àexceçãodeum. Assinale-o.
(A) A participação do Brasil no Mercosul o integra aos países
sul-americanos como a Argentina e o Uruguai.
(B) A adoção de uma política protecionista por parte do poder
público garante mercados externos para os produtos nacionais.
(C) A maior participação no comércio mundial devido ao
aumento das exportações de commodities, tais como soja e
minérios.
(D) A maior abertura aos investimentos diretos de empresas
multinacionais que passaram a operar em diversos setores da
economia.
(E) A intensificação das conexões com o exterior, graças aos
investimentos realizados em infraestrutura de transportes e
de telecomunicações.
35. Dentre as unidades de conservação existentes no Brasil para
preservação do meio ambiente, os Parques Nacionais tem como
objetivo a preservação de ecossistemas naturais de grande
relevância ecológica e beleza cênica. Criado em 1981, o Parque
Nacional dos Lençóis Maranhenses garante a proteção de um dos
principais patrimônios do estado do Maranhão e do país.
Com relação ao Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses,
analise as afirmativas a seguir:
I. O parque abrange áreas dos municípios maranhenses de
Barreirinhas, Primeira Cruz e Açailândia.
II. Entre as dunas ativas situadas na área do parque ocorrem
lagoas temporárias ou permanentes.
III. A pluviometria local é marcada pelo elevado índice de chuvas
e pela regularidade da distribuição ao longo do ano.
Assinale:
(A) se somente a afirmativa I estiver correta.
(B) se somente a afirmativa II estiver correta.
(C) se somente a afirmativa III estiver correta.
(D) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas.
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36. Atualmente, as bacias hidrográficas vêm sendo adotadas

como unidades de planejamento ambiental. As bacias limítrofes,
compostas por rios que atravessam limites políticoadministrativos, representam um desafio para a gestão integrada
dos recursos hídricos.
Sobre as bacias limítrofes maranhenses, assinale a afirmativa
correta.
(A) Entre as bacias limítrofes, a do rio Parnaíba é a que possui a
maior área no estado do Maranhão.
(B) A bacia do rio Tocantins abrange, entre outros, os estados de
Tocantins, Pará, Maranhão e Piauí.
(C) A bacia do Rio Mearim abrange as áreas limítrofes do
Maranhão com o estado do Piauí.
(D) A área ocupada pelas bacias limítrofes no território do
Maranhão é maior que a área ocupada pelas bacias dos rios
genuinamente maranhenses.
(E) O Rio Gurupi constitui um trecho da linha limítrofe entre os
estados do Maranhão e do Piauí.

37. Na década de 1970, o cultivo da soja passou a ocupar áreas
do Centro-Oeste brasileiro. A partir da década de 1990 uma nova
fronteira agrícola surgiu com a expansão da sojicultura nos
estados do Maranhão, Piauí, Tocantins e Pará.
Com relação ao cultivo da soja no Maranhão, analise as
afirmativas a seguir.
I. As empresas exportadoras de soja se utilizam, além de outros
modais, da logística da Estrada de Ferro Carajás para o
escoamento da produção.
II. A área plantada e a produção de soja, no período de 1990
a 2005, apresentaram um grande crescimento.
III. Os principais municípios produtores de soja no Maranhão
estão situados no sul do estado e na divisa com o estado do
Piauí.
Assinale:
(A) se somente a afirmativa I estiver correta.
(B) se somente a afirmativa II estiver correta.
(C) se somente a afirmativa III estiver correta.
(D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

38. O censo de 2010, realizado pelo IBGE, evidenciou que a
população total do Maranhão, aproximadamente 6.574.789
habitantes, representava cerca de 3,5% da população brasileira.
Em relação à população do Maranhão, analise as afirmativas a
seguir.
I. O Maranhão apresenta o menor índice de urbanização dentre
os estados brasileiros.
II. A cidade de São Luís ultrapassou a marca de um milhão de
habitantes.
III. A população do Maranhão representa mais de 30% da
população da Região Nordeste.
Assinale:
(A) se somente a afirmativa I estiver correta.
(B) se somente a afirmativa II estiver correta.
(C) se somente a afirmativa III estiver correta.
(D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas.
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História do Brasil
e do Maranhão

39. Analise a pirâmide etária a seguir.

41. “O Maranhão passou a ser o primeiro estado brasileiro em

(Adaptado.IBGE: Censo 2010)

A estrutura etária da população brasileira está relacionada com
as transformações sociais, econômicas e espaciais ocorridas no
país, a partir da Segunda Guerra Mundial.
Com relação a essas mudanças, assinale a afirmativa incorreta.
(A) O declínio dos níveis de mortalidade, seguido pela diminuição
dos níveis de fecundidade, a partir da década de 1960,
determinou o padrão de envelhecimento da população
brasileira.
(B) O estreitamento da base da pirâmide etária mostra que a
participação dos grupos quinquenais de 10 a 14 anos e de
15 a 19 anos de idade suplantou a dos grupos de 0 a 4 anos e
de 5 a 9 anos.
(C) As mudanças ocorridas na estrutura etária brasileira
resultaram da legislação de controle da natalidade adotada
pelo Estado, a partir da Segunda Guerra Mundial.
(D) A queda da mortalidade, a partir da década de 1950, está
relacionada com o processo de industrialização que deu forte
ímpeto aos movimentos migratórios das áreas rurais para as
áreas urbanas.
(E) A queda da fertilidade reflete a maior inserção da mulher no
mercado de trabalho e a utilização de métodos
anticoncepcionais de maior eficiência.

40. O extrativismo vegetal é uma atividade tradicional do Estado
do Maranhão. Dentre os produtos do extrativismo o que mais se
destaca é o babaçu. As amêndoas dessa palmeira são
transformadas em óleo ou azeite, utilizados no preparo de
alimentos, na produção de sabão ou cosméticos e como
combustível.
Sobre o extrativismo do babaçu no Maranhão, assinale a
afirmativa correta.
(A) A palmeira babaçu só é encontrada no Estado do Maranhão.
(B) A extração do babaçu envolve, atualmente, um alto grau de
mecanização.
(C) A legislação não garante o acesso aos babaçuais e a proteção
das palmeiras de babaçu.
(D) A Reserva Extrativista Quilombo do Frexal está situada em
uma área de grande concentração de palmeiras de babaçu.
(E) A atividade extrativa de babaçu é realizada por homens que
se autodenominam “quebradores de coco”.

número de conflitos agrários. Essa é a constatação da Comissão
PastoraldaTerra(CPT),que(...)divulgouoficialmentenoestado
o
oseu27 relatórioanualsobreotema.DeacordocomaCPT,no
ano passado, no Maranhão, foram registrados 251 casos de
conflitosporterra,envolvendo64.394pessoas.” (g1.globo.com)
Com relação às raízes históricas da violência no campo no Estado
do Maranhão, analise as afirmativas a seguir.
I. No início da década de 1970, com o intuito de estimular a
ocupação da região, o governo do Maranhão criou a
Companhia Maranhense de Colonização (COMARCO),
concedendo incentivos fiscais a grandes grupos empresariais,
para a aquisição de vastas extensões territoriais a preços
simbólicos, o que intensificou os conflitos de terra e a
violência no campo.
II. Para viabilizar a implantação do Centro de Lançamento de
Alcântara (CLA), o governo maranhense assinou, a favor da
União, o decreto de desapropriação de terras ocupadas por
comunidades quilombolas, gerando conflitos fundiários que
continuam, ainda hoje, em disputa judicial.
III. Com o avanço do agronegócio na primeira década do século
XXI, criou-se uma nova fronteira agrícola na região de
MAPITOBA (parte do Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia), o
que valorizou a terra e aumentou os conflitos com os
posseiros tradicionais.
Assinale:
(A) se somente a afirmativa I estiver correta.
(B) se somente a afirmativa II estiver correta.
(C) se somente a afirmativa III estiver correta.
(D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

42. Quase um ano após o Grito do Ipiranga (1822), a Província do
Maranhão ainda se mantinha leal a Portugal e se recusava a aderir ao
movimento de independência de D. Pedro I.
A respeito do processo de adesão do Maranhão à independência
do Brasil, assinale a afirmativa correta.
(A) A adesão foi atrasada pelas tropas do Ceará e do Piauí, que
chegaram ao Maranhão nos primeiros meses de 1823, e
apoiaram a formação de uma confederação independente
reunindo as províncias do Nordeste.
(B) A Batalha do Jenipapo (março de 1823) foi vencida pelos
comerciantes portugueses e pela elite sertaneja ligada ao
comércio de gado para o Nordeste, que se recusavam a aderir
à independência.
(C) Os comerciantes portugueses de São Luís e os grandes
algodoeiros exportadores, mais próximos de Lisboa do que do
Rio de Janeiro, não aderiram à independência, preferindo
manter-se ligados à Coroa portuguesa.
(D) A vila de Caxias, localizada na região produtora de algodão
(vale do rio Itapecuru), foi um dos focos de apoio
à independência, em razão do descontentamento com o
monopólio comercial imposto pela Coroa portuguesa.
(E) O almirante britânico Lorde Thomas Cochrane aportou em
São Luís em julho de 1823, após ter apoiado a independência
da província da Bahia, com o intuito de aumentar a presença
inglesa no Atlântico Sul.
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43. Leia o texto a seguir.

45. Observe a imagem a seguir.

Vai passar
Nessa avenida um samba popular
Cada paralelepípedo da velha cidade
Essa noite vai se arrepiar
(…)
Num tempo página infeliz da nossa história
Passagem desbotada na memória
Das nossas novas gerações
Dormia a nossa pátria mãe tão distraída
Sem perceber que era subtraída
Em tenebrosas transações
Seus filhos erravam cegos pelo continente
Levavam pedras feito penitentes
Erguendo estranhas catedrais
E um dia, afinal
Tinham direito a uma alegria fugaz
Uma ofegante epidemia
Que se chamava carnaval
O carnaval, o carnaval
(Vai passar)
(…)
Meu Deus, vem olhar
Vem ver de perto uma cidade a cantar
A evolução da liberdade
Até o dia clarear
(…)
(Samba-enredo composto por ChicoBuarque e FrancisHime. 1984)

Chico Buarque e Francis Hime, assim como outros músicos e
compositores brasileiros, usaram a sua arte para relatar fatos
censurados e denunciar o regime militar (1964-1984), burlando,
poeticamente, a censura.
O trecho do samba-enredo Vaipassarrefere-se
(A) ao fim da ditadura militar, com a vitória das forças políticas
de esquerda representadas na eleição da chapa Tancredo
Neves e Paulo Maluf, pelo PMDB, em 1985.
(B) ao processo de impeachment do presidente Fernando Collor
de Melo, primeiro presidente eleito por voto direto em 1989.
(C) à campanha das Diretas Já, iniciada no final de 1983, que
pressionava os políticos e o governo a aceitarem a emenda
Dante de Oliveira, propondo eleições diretas para presidente.
(D) à aprovação do Ato Institucional Número Dois (AI-2), que
reativava a democracia e as eleições diretas para presidente
no Brasil.
(E) à atuação dos juristas que conseguiram estabelecer as
primeiras eleições diretas, por meio do sufrágio universal, em
1984.

(http://www.revistadehistoria.com.br. Aspróximaseleiçõesdecabresto)

Nas primeiras décadas do Brasil republicano, um dos problemas
mais graves do sistema eleitoral eram as fraudes, às quais se
refere a charge para a revista Careta(1927).
A respeito da charge, é correto afirmar que
(A) ilustra o controle político que os grandes fazendeiros
exerciam sobre os eleitores, conduzindo-os a votar nos
candidatos que apoiavam.
(B) denuncia a falsificação das atas eleitorais, com a alteração do
número de votantes, resultando nas “eleições a bico de
pena”.
(C) representa o mecanismo fraudulento de incluir novos nomes
na lista dos votantes, de modo a aumentar o número de
eleitores.
(D) critica o recurso conhecido como “degola”, usado para
eliminar o candidato eleito considerado não idôneo,
anulando sua eleição.
(E) mostra a ação dos “fósforos”, isto é, das pessoas que
assumiam a identidade de eleitores mortos ou ausentes para
fraudar as eleições.
46. Observe a imagem a seguir.

44. Durante o período regencial (1831-1840) ocorreram revoltas
nas províncias do norte – Maranhão e Pará – e nas do sul – Santa
Catarina e Rio Grande do Sul.
As alternativas a seguir relacionam as causas da Balaiada, revolta que
eclodiu no Maranhão em 1838, àexceçãodeuma. Assinale-a.
(A) A disputa política entre grupos da elite provincial, opondo
bem-te-vis (liberais) e cabanos (conservadores).
(B) A luta por melhores condições de vida dos sertanejos,
liderada pelo artesão Manoel Balaio.
(C) A insurreição dos escravos, conduzida pelo temido
quilombola Negro Cosme.
(D) O apoio dos liberais à radicalização popular da revolta,
defendendo a abolição da escravidão.
(E) O descontentamento dos exportadores de algodão com as
limitações impostas pela Corte à venda direta do algodão
para a Europa.
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(Desfile de 1º de maio de 1944, em São Paulo no Estádio Municipal do Pacaembu)

O lema da faixa “Trabalhador sindicalizado é trabalhador
disciplinado” expressa com precisão o projeto do Governo Vargas
(1930-1945) de o Estado arbitrar os conflitos entre capital e
trabalho.
Dentre as medidas listadas a seguir, assinale a que indica esse
aspecto do trabalhismo de Vargas.
(A) A instituição do salário mínimo e a regulamentação do direito
de greve.
(B) A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e a regularização
do trabalho infantil.
(C) A garantia da estabilidade do emprego e a autonomia
sindical.
(D) A intensificação do controle sindical e as grandes solenidades
cívicas no dia 1o de maio.
(E) O regime de livre negociação salarial e a liberdade de
associação dos trabalhadores.
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47. Observe a imagem a seguir.

49. A ampliação do voto para as mulheres e a instituição do
voto secreto são medidas asseguradas na
(A) Constituição de 1891.
(B) Constituição de 1934.
(C) Constituição de 1946.
(D) Constituição de 1967.
(E) Constituição de 1988.
50. Analise a tabela a seguir.


Previsão

Realizado

%

Energia elétrica (1.000 kW)

2.000

1.650

82

Carvão (1.000 toneladas)

1.000

230

23

Petróleo – produção (1.000 barris/dia)

96

75

76

200

52

26

3

1

32

13

17

138

5

–

–

Aço (1.000 toneladas)

1.100

650

60

Cimento (1.000 toneladas)

1.400

870

62

170

133

78

Petróleo – refino (1.000 barris/dia)
Ferrovias (1.000 km)
Rodovias – construção (1.000 km)
Rodovias – pavimentação (1.000 km)

(http://www.rodrigotrespach.com. O-Imigrante-1908.pdf )

A imagem acima reproduz a capa do primeiro número (1908) da
revista OImmigrante, um periódico informativo e de propaganda
distribuído para os imigrantes que desembarcavam no porto de
Santos, em São Paulo.
A respeito da imagem, assinale a afirmativa correta.
(A) Ela retrata a imigração europeia para o Sudeste, incentivada
pela expansão da lavoura do café e pela industrialização
nascente.
(B) Ela marca o fim da importação de trabalhadores africanos,
em função da abolição do tráfico e do processo de
industrialização do Brasil, que requisitava uma mão-de-obra
qualificada.
(C) Ela mostra o custeio, por parte do governo brasileiro, da
vinda de imigrantes europeus, para branquearem a nação.
(D) Ela representa o reconhecimento do Brasil como um mercado
de investimento de capitais e, por isso, o fluxo intenso de
investidores estrangeiros.
(E) Ela especifica que o estado de São Paulo utilizava trabalho
assalariado em que predominava a mão de obra de
afrodescendentes.

48. “Não resta outra coisa senão cada um defenderͲse por si
mesmo;duascoisassãonecessárias:revogaçãodosmonopóliose
aexpulsãodosjesuítas,afimdeserecuperaramãolivrenoque
dizrespeitoaocomércioeaosíndios”.
Esta frase é atribuída a Manuel Beckman, um dos protagonistas
da chamada Revolta de Bequimão de 1684.
Assinale a alternativa que apresenta a principal motivação dessa
revolta.
(A) A oposição dos jesuítas à escravização dos africanos e dos
índios aldeados.
(B) O monopólio comercial da Companhia de Comércio do Estado
do Maranhão (1682).
(C) O projeto de criar um governo autônomo para o Maranhão,
chefiado por Manuel Beckman.
(D) A expulsão dos holandeses do Estado do Maranhão para
controlar a produção açucareira.
(E) A eliminação do pacto colonial, estabelecendo um livre
comércio interno e externo.

Carros e caminhões (1.000 unidades)

Ao ser eleito, Juscelino Kubitschek anunciou o seu Plano de
Metas para desenvolver a economia brasileira e gerar, nos 5 anos
de seu mandato (1956-1961), um crescimento equivalente a 50
anos.
Com base nos dados da tabela, assinale a afirmativa correta.
(A) A industrialização brasileira, nesse período, caracterizou-se
pelo desenvolvimento de bens de consumo correntes
voltados para os trabalhadores urbanos de baixa renda.
(B) O setor no qual o Estado brasileiro mais investiu, nesse
período, foi o de infra-estrutura para a indústria, sobretudo
no campo da energia elétrica e do transporte rodoviário.
(C) O setor de bens duráveis – automóveis e eletro-eletrônicos –
foi o novo setor no qual o Estado brasileiro passou a investir
diretamente, financiando a indústria nacional.
(D) O
modelo
econômico
agro-exportador
continuou
predominando, com investimentos no café, na soja e na
borracha para complementar a indústria automobilística.
(E) A modernização do setor terciário foi iniciada nesse período,
associada aos novos centros urbanos como Brasília, símbolo
da integração regional e do desenvolvimento.

Teoria Musical
51. No Brasil do fim da década de 1960, surgiu um movimento
cultural sob a influência das correntes artísticas de vanguarda e
da cultura pop nacional e estrangeira, que se manifestou por
exemplo, nas obras do artista plástico Hélio Oiticica, no “Cinema
Novo” de Gláuber Rocha e na anarquia das peças de teatro de
José Celso Martinez Corrêa.
Esse movimento se deu também na música e seus maiores
representantes foram Caetano Veloso, Gilberto Gil, Torquato
Neto, Os Mutantes e Tom Zé.
Assinale a afirmativa que indica o nome desse movimento
(A) Concretismo
(B) Tropicalismo
(C) Anarquismo
(D) Jovem Guarda
(E) Bossa Nova
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2. A forma mussical tradicionaal que tem a esstrutura A-B-A-CC-AD-A
A é:
(A) a valsa.
(B) a sonata.
(C) o prelúdio.
(D) a rondó.
(E) a sinfonia.

55
5. Assinale a alternativa que indica a cifra correta parra o
aco
orde apresentad
do a seguir:

53
3. Assinale a alternativa que indica o instruumento que nãão é
tran
nspositor.
(A) Trompa em fá
s
(B) Sax tenor em sib
(C) Fagote
(D) Flauta baixo
(E) Contrabaixo

54
4. As fórmulass de compassoo 3/4, 6/8, 5/4 e 12/8, têm
m as

segguintes denominações, respectivamente.
(A) Ternário simp
ples, binário composto, quíntu
uplo e quaternário
composto.
(B) Ternário simp
ples, sêxtuplo simples,
s
quíntu
uplo e quaternário
composto.
(C) Terciário simples, binário composto, qu
uinário simplees e
duodecimal.
(D) Ternário simp
ples, binário co
omposto, quináário e quaternário
composto.
(E) ternário com
mposto, bináário aumentado, quinário e
quaternário co
omposto.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

56
6.
Asssinale a alternativa que indica os meios de emissão
e
sonora dos
segguintes instrumentos de sopro
o.
1.pífaro, 2.trom
mpete, e 3.oboé
é
(A) 1. embocadura livre simplees, 2. bocal de
d tubo cilíndrrico,
3. palheta dup
pla
(B) 1. embocadura livre múltip
pla, 2. corda taangida, 3. palh
heta
simples
(C) 1. embocadura livre simplees, 2. bocal de
d tubo cilíndrrico,
3. palheta dup
pla
(D) 1. apito múltiplo, 2. boccal de tubo cilíndrico,
c
3.co
orda
percutida
(E) 1. membranaa de couro, 2. embocadu
ura livre simp
ples,
3. palheta dup
pla

7. Assinale a alternativa que indica a tonaliddade principal deste
d
coral religgioso de autoria do composito
or alemão J. S. Bach (1685-17
750),
57
cujo
o título em porrtuguês é Dofun
ndodomeucorração.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Mi menor.
Mi maior.
Dó menor.
Sol maior.
Sol menor.
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8. Analise os coompassos iniciais de AFelicidade,de Tom Jobbim e Vinícius de Moraes.

Asssinale a alternattiva que indica a tonalidade principal desta canção.
c
(A) Ré menor.
(B) Sol maior.
(C) Mi menor.
(D) Fá maior.
(E) Lá maior.

59
9. Assinale a alternativa
a
que indica em que tipo de escaala está escrito
o este trecho melódico
m
da caanção Ponta dee Areia, de Milton
Nasscimento e Fern
nando Brant.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Maior.
Menor melódiica.
Menor harmônica.
Cromática.
Pentatônica.

60
0. A seção melóódica abaixo foii extraída da caanção PeixeVivoo, do folclore brasileiro.

Asssinale a alternattiva que indica a transposição correta deste trecho
t
para Claarineta em Sib.
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)
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