CONCURSO PÚBLICO
EDITAL 01/2016

SOLDADO DA CARREIRA DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO CEARÁ
Inscrição

Nome do Candidato

COMPOSIÇÃO DO CADERNO

Língua Portuguesa

01 a 20

Atualidades

21 a 30

Matemática

31 a 40

Raciocínio Lógico

41 a 45

Informática

46 a 60

Conhecimentos Específicos

61 a 120
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1. Confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua
inscrição na folha de Respostas. Além disso, não se esqueça de
conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de
numeração. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número
de inscrição. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação é a Folha de Respostas. Só
é permitido o uso de caneta esferográfica transparente de cor azul ou
preta para o preenchimento da Folha de Respostas. Leia atentamente
cada item da prova objetiva e o julgue como CERTO ou ERRADO,
preenchendo a Folha de Respostas da seguinte maneira:
2.1 Conforme Edital, de acordo com os subitens 10.21.1 O julgamento de
cada item da prova objetiva será CERTO ou ERRADO, sendo atribuído
o valor de 1 (um) ponto para cada marcação em acordo com o gabarito
oficial; 10.21.2 Será atribuído 0 (zero) ponto para cada item em branco
ou com duas marcações; 10.21.3 Será descontado o valor de 1 (um)
ponto para cada 2 (dois) itens marcados em desacordo com o gabarito
oficial, dentro de cada caderno.

PROVA
01
LEMBRE-SE DE MARCAR O
NÚMERO CORRESPONDENTE
A SUA PROVA NA FOLHA DE
RESPOSTAS!

3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a
marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início
da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar
definitivamente o local de aplicação. Os 3 (três) últimos candidatos só
poderão retirar-se da sala juntos.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha
de Respostas, devidamente preenchida e assinada. O candidato
poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde
em sala o término do prazo de realização da prova, estabelecido em
edital para todos os candidatos.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do
Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br, em até 3h, após o término
do prazo de realização da prova, estabelecido em edital para todos os
candidatos.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das
provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo
que devidamente acondicionado no envelope de guarda de pertences.
O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes
em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas incorrerá na
eliminação do candidato.
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ATENÇÃO!

Não se ESQUEÇA de marcar, na Folha de Respostas, o número de sua prova indicado
na capa deste caderno.

LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO 1
“Hei de vencer. Hei de vencer. Hei de vencer” –
como o mantra da autoajuda pode te derrotar

os outcomes (que em inglês mais do que resultado,
traz a noção de consequência, desenlace). A
instrução com foco no processo era “Quero que
você se veja jogando, sabendo que dessa vez
você pode reagir mais rapidamente”. Note que a
ênfase está na velocidade de reação, em vez de no
resultado dela. Já para o outcome era “Quero que
você se veja jogando, e se imagine batendo o score
anterior” Novamente, não basta se ver “vencendo”,
mas melhorando em relação ao esforço anterior.
Dizem que tudo o que a gente pode pensar já
foi descoberto na Grécia Antiga. Bom, se é verdade
que ter certeza da vitória nos leva a colocar menos
esforço na tarefa (aumentando as chances de
derrota), e se está provado que o foco tem que ser
no processo e não no resultado, então, mil anos
atrás, Esopo já havia ensinado essa lição. Nem
todos irão concordar comigo, mas essa parece
ser uma moral possível de se tirar da fábula sobre
a lebre e a tartaruga, na qual a ligeira lebre perde
uma corrida para a lerda tartaruga. Acreditando na
vitória fácil, ela cai no sono, enquanto a tartaruga
vence por manter o foco no esforço. As lições da
fábula variam muito, desde “Quanto maior a pressa,
pior a velocidade”, até “O sucesso depende de
usar os talentos, não apenas de tê-los”. Mas nós
bem poderíamos acrescentar: “Quem acredita que
a vitória é certa, certamente acaba derrotado”.

Daniel Martins de Barros

O mantra da autoajuda, de visualizar o sucesso,
é um passo para o fracasso. Felizmente, existem
alternativas para nos motivar sem prejudicar o
desempenho.
Uma das técnicas mais ensinadas por gurus
da autoajuda diz que, para alcançar um objetivo,
nós temos que visualizar nosso sucesso. Se
conseguirmos nos ver no alto do pódio, ou na
cadeira de chefe, tirando uma nota dez que seja,
essas metas são alcançadas, já que o cérebro se
convence do seu sucesso de antemão. Uma versão
sofisticada do velho mantra “Hei de vencer”. Muito
interessante. Pena que não funciona.
Quando pesquisadores resolveram testar a
ideia perceberam que tais técnicas não eram
apenas inúteis, eram prejudiciais. Alunos que
“visualizavam” boas notas acreditavam mesmo
que iriam bem nas provas, e por isso mesmo
deixavam de estudar. Resultado? Bomba! Pessoas
em dieta que se imaginavam resistindo bravamente
aos alimentos calóricos caíam mais nas tentações
do que aqueles que eram instruídos a lembrar que
a carne é fraca.
Mas nem tudo está perdido. Existem sim
técnicas motivacionais que podem nos levar a
melhorar nossa performance. O segredo é o foco.
Vale recitar mantra ou tentar a visualização, mas em
vez de se voltar para o resultado final, é importante
pensar no processo. Um estudo on-line com
mais de quarenta mil pessoas testou diferentes
abordagens. O desafio era um jogo de atenção e
velocidade, no qual tinham que clicar nos números
de 1 a 36, embaralhados numa matriz de 6×6, na
sequência correta. Para aumentar a pressão, o
jogo era contra um oponente (na verdade, um
software, mas os voluntários não sabiam disso).
Diversas intervenções foram testadas, mas as que
melhoraram o desempenho dos jogadores foram
as que os instruíam a visualizar (ou recitar para si
mesmos) não o resultado, mas os processos ou

Adaptado de: http://vida-estilo.estadao.com.br/blogs/daniel-martinsde-barros/hei-de-vencer-hei-de-vencer-hei-de-vencer-como-o-mantra-da-autoajuda-pode-te-derrotar/
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Em relação ao TEXTO 1 e aos aspectos
linguísticos da Língua Portuguesa, julgue,
como Certo (C) ou Errado (E), os itens a
seguir.
1.

2.

3.

4.

Conforme o TEXTO 1, existem técnicas
motivacionais que podem contribuir para
o desempenho do indivíduo diante de um
objetivo, fato comprovado por experimentos
que demonstram que o foco deve ser mantido
no processo que levará à conquista, entretanto
as técnicas que ensinam a visualizar o sucesso
final como garantido prejudicam a performance.
A expressão “Bomba!”, que aparece no terceiro
parágrafo do TEXTO 1, tem sentido pejorativo e
refere-se, no contexto em que foi utilizada, tanto
ao fato de que os alunos muito autoconfiantes
iam, por esse motivo, mal nas provas, quanto
aos possíveis anabolizantes ingeridos pelas
pessoas em dieta que caíam mais nas tentações.
Em relação ao trecho “Pessoas em dieta que
se imaginavam resistindo bravamente aos
alimentos calóricos caíam mais nas tentações
do que aqueles que eram instruídos a lembrar
que a carne é fraca”, justifica-se a acentuação
das palavras “calóricos”, “caíam” e “instruídos”,
por tratarem-se, respectivamente, de uma
proparoxítona, de um verbo de 3ª conjugação
flexionado na terceira pessoa do plural do tempo
pretérito e de uma paroxítona finalizada em “o”,
nesse caso, seguido de “s”.
As palavras em destaque no trecho “Uma
das técnicas mais ensinadas por gurus
da autoajuda diz que, para alcançar um objetivo,
nós temos que visualizar nosso sucesso.”
são, respectivamente, trissílaba, polissílaba,
monossílaba e dissílaba, cujas divisões silábicas
podem ser representadas da seguinte forma:
téc-ni-cas; ob-je-ti-vo; nós e nos-so.

5.

Referente aos excertos “O mantra da autoajuda,
de visualizar o sucesso, é um passo para o
fracasso.” e “Quero que você se veja jogando,
sabendo que dessa vez você pode reagir mais
rapidamente”, é correto afirmar que há dígrafo
em “mantra”, “sucesso”, “Quero” e “dessa” e há
ditongo decrescente em “mais”.

6.

No trecho “Uma das técnicas mais ensinadas
por gurus da autoajuda diz que, para alcançar
um objetivo, nós temos que visualizar nosso
sucesso.”, a palavra “autoajuda” é composta, o
termo “para” introduz uma finalidade e ambos
os termos “que” destacados introduzem orações
subordinadas substantivas objetivas diretas.

7.

No excerto “Quando pesquisadores resolveram
testar a ideia perceberam que tais técnicas
não eram apenas inúteis, eram prejudiciais.”, o
“quando” introduz uma noção de tempo e está
flexionado no masculino e tanto a palavra “ideia”
quanto a expressão “tais técnicas” referem-se
às técnicas de autoajuda que consistem em
visualizar o sucesso antecipadamente.

8.

Em “Alunos que ‘visualizavam’ boas notas
acreditavam mesmo que iriam bem nas provas
[...]” e em “Pessoas em dieta que se imaginavam
resistindo bravamente aos alimentos calóricos
caíam mais nas tentações [...]”, apesar das
inúmeras funções que podem ser exercidas
pelo termo “que”, em língua portuguesa, os
destacados nesse excerto possuem função
idêntica.

9.

O excerto “Pena que não funciona”, retirado
do segundo parágrafo do TEXTO 1, refere-se
e caracteriza especificamente o “velho mantra
‘Hei de vencer’”, citado anteriormente no próprio
texto.

10.

Em “Acreditando na vitória fácil, ela cai no sono,
enquanto a tartaruga vence por manter o foco
no esforço.”, ambas as orações destacadas são
subordinadas adverbiais, exprimem uma noção
de causa e se diferenciam estruturalmente pelo
fato de a primeira ser reduzida de gerúndio e a
segunda reduzida de infinitivo.

TEXTO 2
OMS: 80% dos habitantes sofrem com poluição
em 3 mil cidades
Oito de cada dez pessoas que vivem em zonas
urbanas respiram um ar com níveis de poluição que
supera os limites recomendados pela Organização
Mundial da Saúde (OMS), com uma situação
notoriamente mais grave nos países de renda
média e baixa. Neste último grupo de países, 98%
das cidades com mais de 100 mil habitantes não
cumpre com as normas internacionais em matéria
de qualidade do ar, enquanto nos países ricos essa
porcentagem cai para 56%. Esses são alguns dados
mais relevantes da base de dados sobre poluição
ambiental apresentada hoje pela OMS, que inclui
informações de 3.000 cidades em 103 países, o que
representa a maior compilação de dados feita até
o momento.
“Na maioria dos países pobres, a qualidade do
ar está piorando e isso se tornou uma tendência,

4

Soldado da Carreira de Praças da Polícia Mililtar do Ceará

enquanto se observa o contrário nos países com
uma renda maior”, declarou o coordenador do
Departamento de Saúde Pública da OMS, Carlos
Dora.
Se for feita uma extrapolação dos dados pode-se
sustentar que mais da metade da população urbana
vive em cidades com um nível de poluição 2,5
vezes maior do que o recomendado e que somente
16% respira um ar que cumpre com as normas. Na
apresentação desses dados à imprensa, Carlos
Dora destacou que em todas as regiões, inclusive
demasiadamente pobres, algumas cidades estão
conseguindo melhorar a qualidade de seu ar, mas
lamentou que “a maioria de cidades estejam no
caminho errado”.
No entanto, a poluição ambiental não deve ser
observada como uma fatalidade nos países pobres:
“há certas cidades que pertencem a países com
poucos recursos e que melhoraram a qualidade de
seu ar e isso é muito promissor”.
A OMS atribui mais de 7 milhões de mortes
por ano à poluição do ar, causada pela elevada
concentração de partículas pequenas e finas que
provocam diversas doenças - câncer de pulmão
e doenças respiratórias - e aumenta o risco de
derrame cerebral e cardiopatia.
Segundo Carlos Dora, se a poluição do ar
fosse reduzida para uma quarta parte, conforme
os limites estabelecidos pela OMS, se conseguiria
reduzir em 15% a mortalidade.
As cidades que experimentaram progressos o
fizeram graças a melhoras em seus sistemas de
transporte coletivo e incentivando o uso de veículos
não motorizados, particularmente bicicletas,
aumentando os espaços verdes e melhorando a
gestão dos resíduos.
(Portal Terra, 12/05/2016. Disponível em https://noticias.terra.com.br/
ciencia/sustentabilidade/oms-80-dos-habitantes-de-cidades-sofremcom-poluicao-acima-dos-limites,85960d8d6fc49e578118846e37dde0c08wmhfiu7.html)

Em relação ao TEXTO 2 e aos aspectos
linguísticos da Língua Portuguesa, julgue,
como Certo (C) ou Errado (E), os itens a
seguir.
11.

12.

No excerto “[...] declarou o coordenador do
Departamento de Saúde Pública da OMS,
Carlos Dora.”, os termos em destaque
classificam-se sintaticamente como vocativo.

13.

No excerto “[...] Se for feita uma extrapolação
dos dados pode-se sustentar que mais da
metade da população urbana vive em cidades
[...]”, deve-se empregar uma vírgula logo após
a palavra “dados”, com a finalidade de separar
uma oração subordinada adverbial condicional.

14.

Depreende-se do TEXTO 2 que a contaminação
do ar pode potencializar as chances de ocorrerem
doenças do coração. Tal contaminação se dá por
pequenas partículas que representam grande
risco ambiental para a saúde.

15.

No excerto “As cidades que experimentaram
progressos o fizeram graças a melhoras [...]”, o
elemento em destaque é um artigo definido.

16.

Em “A OMS atribui mais de 7 milhões de
mortes por ano à poluição do ar [...]”, a crase
é resultante da contração da preposição “a”,
exigida pelo termo subordinante “ano”, com
o artigo feminino “a”, reclamado pelo termo
dependente “poluição”.

17.

Infere-se do TEXTO 2 que mais de 50%
das cidades do mundo apresentam grau de
contaminação do ar acima do nível saudável. Em
contrapartida, um número irrisório de cidades
dispõe de um ar com qualidade.

18.

No excerto “[...] mas lamentou que ‘a maioria
de cidades estejam no caminho errado’.”, o
verbo em destaque está flexionado no pretérito
imperfeito do modo subjuntivo.

19.

A palavra “inclusive” apresenta o prefixo
“in-”, que significa negação. O mesmo prefixo
é observado, com o mesmo significado, nas
palavras “infelicidade” e “ingerir”.

20.

No
excerto
“[...]
todas
as
regiões,
inclusive
demasiadamente
pobres
[...]”,
o
termo
“demasiadamente”
classifica-se
morfologicamente como um advérbio de
intensidade.

No excerto “[...] 98% das cidades com mais de
100 mil habitantes não cumpre com as normas
internacionais [...]”, há erro de concordância
verbal, pois o verbo “cumpre” deveria estar no
plural.
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aumento do acesso à educação contribui para
a redução da desigualdade na distribuição de
renda, ao ampliar a qualificação da mão de obra
e elevar os salários destes.

AT U A L I D A D E S

EXCERTO 1
A desigualdade de renda continua aumentando
nos países ricos, mas caiu na América Latina na
última década, afirma um estudo da Organização
para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico
(OCDE). Hoje, nos países da OCDE, os 10% mais
ricos ganham 9,6 vezes mais do que os 10% mais
pobres. Nos anos 80, a proporção era de sete vezes
mais e, na década de 2000, de 9,1.
A partir de meados dos anos 2000, as
desigualdades de renda também aumentaram em
grandes economias emergentes, como China,
Rússia, Indonésia e África do Sul.
Já a maioria dos países da América Latina,
“particularmente o Brasil”, vem reduzindo, desde
o final dos anos 90, as diferenças de renda, afirma
a organização.
Segundo dados da OCDE, houve um aumento
de cerca de 11% no coeficiente Gini médio de 22
países da organização. Enquanto, no Brasil, o
coeficiente Gini apresentou uma queda de cerca de
8%.
No entanto, a queda na desigualdade de renda
na América Latina desacelerou a partir de 2010.

23.

O coeficiente de Gini é um dos indicadores
mais utilizados para medir a desigualdade de
renda e é expresso por um valor que varia de 0
(zero), situação de perfeita igualdade, a 1 (um),
situação de perfeita desigualdade.

24.

Muitos estudos apontam para a existência de
uma relação entre desigualdade e violência.
Nos últimos anos, houve um retrocesso, no
Brasil, da redução das desigualdades em razão
da crise econômica. Em 2016, um estudo sobre
a violência ressaltou que a região do Nordeste
foi a que apresentou menor escala de violência
na série histórica que compreende desde 2004
até 2014.

25.

A educação é um dos principais fatores para
alcançar o desenvolvimento sustentável. Um
estudo realizado pelo Boston Consulting Group
(BCG) aponta que, desde 2011, o Brasil é um
dos países da América Latina que recebeu o
menor volume de investimentos privados para o
desenvolvimento de tecnologias para educação,
em razão de fatores estruturais e carência de
uma política educacional explícita.

(BBC Brasil, 21/05/2015, com adaptações.)

EXCERTO 2
Considerando o EXCERTO 1 e o tema por ele
abordado, julgue, como Certo (C) ou Errado
(E), os itens a seguir.
21.

O combate à desigualdade na distribuição
de renda é fundamental para assegurar
a redução da pobreza, um dos principais
desafios do desenvolvimento sustentável.
Além da erradicação da pobreza, fazem parte
dos objetivos de desenvolvimento sustentável
estabelecidos pela Organização das Nações
Unidas (ONU): a redução das desigualdades,
o trabalho decente e o crescimento econômico,
a educação de qualidade, a energia limpa e
acessível, entre outros.

22.

Entre os fatores que contribuem para a
desigualdade na distribuição de renda estão
as mudanças no mercado de trabalho, que
excluem muitas pessoas das oportunidades de
emprego, e a diferença de remuneração entre
empregados altamente qualificados e os que
possuem baixa qualificação. Desse modo, um

A energia eólica já abastece mais de 30%
do Nordeste. Com a queda nas represas de
hidrelétricas, a energia gerada pelos ventos ganha
cada vez mais importância na região.
Os parques instalados na região de Amontada
(costa oeste do Ceará, uma ilha de usinas
eólicas) estão entre os mais eficientes do planeta.
Enquanto, no mundo, as usinas eólicas produzem,
em média, 25% da capacidade anual, no Complexo
de Icaraí, esse porcentual é mais que o dobro. As
31 torres que compõem o parque produzem 56%
da capacidade anual. Para se ter ideia do que isso
significa, nos Estados Unidos, esse indicador é de
32,1% e, na Alemanha, uma das maiores potências
eólicas do mundo, é de 18,5%.
A diferenciação do vento do Nordeste deriva
de sua qualidade – forte e constante – que fez a
região despontar como uma das maiores fronteiras
eólicas do mundo.
(Estadão, 19/06/2016, com adaptações.)
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Considerando o EXCERTO 2 e o tema por ele
abordado, julgue, como Certo (C) ou Errado
(E), os itens a seguir.
26.

27.

28.

29.

30.

M AT E M Á T I C A

Considerando
os
conhecimentos
em
Matemática, julgue, como Certo (C) ou Errado
(E), os itens a seguir.

A rápida expansão das usinas eólicas no Brasil
resultou da baixa demanda internacional por
esse tipo de projeto, em virtude da crise de 2008,
ao mesmo tempo em que o uso da energia pelos
brasileiros crescia a taxas de dois dígitos. Com
a entrada de investimentos nesse setor, o preço
dessa tecnologia reduziu-se e ampliaram-se os
investimentos com os leilões dedicados a essa
fonte de energia.
A implementação de usinas eólicas no Brasil é
importante para a geração de energia renovável
e limpa. Contudo um fator negativo é a
importação de todos os equipamentos utilizados
nesse setor, o que torna o país dependente de
seus fornecedores externos e os investimentos
vulneráveis à variação cambial.
As fontes renováveis de energia são aquelas em
que a sua utilização é renovável. Elas podem
ser mantidas e aproveitadas ao longo do tempo
sem possibilidade de se esgotarem. São alguns
exemplos de fontes renováveis de energia: a
energia eólica, a solar e a da biomassa.
O Brasil possui uma matriz energética
diversificada, considerada uma matriz mais
limpa em relação a outros países, em razão das
baixas emissões dos gazes de efeito estufa. No
período de 2004 a 2014, o Brasil aumentou em
75% a produção de energia elétrica pelo bagaço
de cana. Essa tecnologia de aproveitamento da
cana-de-açúcar é de origem nacional.
Após um compromisso firmado entre o governo
brasileiro e o norte-americano para elevar o uso
de energia renovável em 20% de suas matrizes
elétricas (excluindo a hidroeletricidade) até
2030, iniciou-se, em 2015, um processo para
a cooperação dos dois países, no qual o Brasil
compartilharia sua tecnologia na produção de
biocombustíveis e os EUA a sua tecnologia em
geração de energia eólica.
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31.

Se um coturno tático tem seu preço P aumentado
em 20% e, na sequência, tem um desconto de
20% sobre o novo valor, então o preço volta a
ser P.

32.

Se um policial leu 1/2 do Estatuto Militar em
um dia e, no dia seguinte, leu mais 1/5 desse
Estatuto, então podemos concluir que faltam
7/10 desse Estatuto para o policial ler.

33.

Um prédio do Comando Militar com 30 metros de
altura, em um determinado horário do dia, tem
uma sombra com comprimento de 20 metros.
Então, podemos dizer que a razão entre o
comprimento da sombra e a altura desse prédio,
nessa hora do dia, é de 3/2.

34.

Supondo que uma dívida que não é paga até o
vencimento sofra um acréscimo de 2%, sobre o
valor do boleto, para cada mês em atraso, então,
no caso de uma dívida cujo boleto registra o valor
de R$1.000,00 e que será paga com 3 meses de
atraso, deverão ser pagos R$1.060,00.

35.

Se o dobro de um número somado com 6
unidades é igual a esse mesmo número somado
com 20 unidades, então podemos afirmar que
esse número é o 14.

36.

O triplo do dobro de três é um número par.

37.

O consecutivo do dobro de um número é maior
ou igual a 11. Então, para que isso aconteça,
esse número deverá ser maior que 5.

38.

Em um batalhão, são servidas refeições para
seus policiais. Se, para servir 20 policiais, com
uma refeição por dia durante uma semana, são
gastos R reais, para servir 40 policiais com duas
refeições por dia e por duas semanas, serão
gastos 6R reais.
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39.

Para escrever o número 150 como a soma de
dois números que estão na razão de 2 para 1,
devemos usar os números 100 e 50.

40.

Um militar comprou 15 metros de corda e pagou
R$ 40,00. Então, podemos dizer que esse militar
pagou R$ 4,00 por 15 centímetros dessa corda.

47.

A extensão do arquivo define o seu formato,
assim como a função que ele desempenha
no Sistema Operacional. As extensões .JPG,
.BMP, .RTF e .GIF, em suas formas originais,
representam arquivos de imagem.

48.

Considerando o software Microsoft Word 2010,
versão em português, o recurso de “Contar
Palavras” permite saber a quantidade de
palavras, caracteres, parágrafos e linhas no
documento. Esse recurso está disponível no
menu Revisão ou por meio da Tecla de Atalho
Ctrl + Shift + G.

49.

Utilizando um sistema operacional Windows 7, ou
superior, executando o Windows Explorer, ao se
utilizar a opção “enviar para pasta compactada”
sobre uma pasta de arquivos, é gerado um
arquivo com extensão .rar contendo todos os
arquivos dessa mesma pasta compactada.

50.

Memória FLASH é um tipo de memória muito
utilizado em periféricos de armazenamento
de arquivos como Pen Drives e tem por
característica ser uma memória volátil.

51.

Utilizando o
software Microsoft Excel
2010, versão em português, ao clicar
em uma célula vazia, inserir a fórmula
=Se(2+2*3=12;5&0/5;10^0) e, em seguida,
pressionar a tecla Enter, será produzido como
resultado o valor 1.

52.

No Microsoft Office 2010, uma mesma tecla
pode exercer funções diferentes, conforme
o aplicativo que está sendo utilizado. No
PowerPoint, por exemplo, a tecla F5 permite
iniciar uma apresentação a partir do primeiro
slide.

53.

O software Google Chrome é um navegador
de internet muito utilizado e é o software livre
padrão usado com o sistema operacional Ubuntu
Linux 16.04 ou anterior, porém ele pode também
ser instalado no sistema operacional Windows.

54.

“Phishing” é o nome dado a uma forma de fraude
eletrônica que consiste em obter informações
fornecidas pelo próprio usuário através de
e-mails e páginas web falsas, por exemplo.

55.

Uma página de internet que utiliza o protocolo
“https” é mais vulnerável a ataques, pois não
utiliza criptografia nos dados transmitidos.
Nesse caso, os dados trocados com a página
são enviados de forma direta e podem ser
entendidos, caso sejam interceptados.

RACIOCÍNIO LÓGICO

Considerando
os
conhecimentos
em
Raciocínio Lógico, julgue, como Certo (C) ou
Errado (E), os itens a seguir.
41.

Se J não é maior que K, então J é menor que K.

42.

A negação da proposição “Todos passam no
concurso” é “Ninguém passa no concurso”.

43.

Em uma sala, estão reunidos treze militares de
um batalhão. Em relação a esses treze militares
que estão reunidos, podemos com certeza
afirmar que pelo menos dois fazem aniversário
no mesmo mês.

44.

A afirmação “5=2+3 ou o número 10 é ímpar” é
uma afirmação falsa.

45.

Se Lucas faz o almoço, então Camila não almoça
fora. Sendo assim, podemos sempre garantir
que: Se Camila almoça fora, então Lucas não
fez o almoço.

INFORMÁTICA

Considerando
os
conhecimentos
em
Informática, julgue, como Certo (C) ou Errado
(E), os itens a seguir.
Obs.: O caractere “+”, quando utilizado,
serve apenas para interpretação do item.
46.

Ao utilizar um sistema operacional Windows 7
ou superior, executando o Windows Explorer,
ao informar na barra de endereço o endereço
\\computadorx, o Windows Explorer tentará
acessar pela rede uma máquina com o nome
“computadorx”, listando, caso a encontre, os
recursos (arquivos e impressoras, por exemplo)
compartilhados na rede por essa máquina.

8

Soldado da Carreira de Praças da Polícia Mililtar do Ceará

56.

Ao utilizar um sistema operacional Windows 7
ou superior, o “Gerenciador de Tarefas” pode
ser usado para encerrar a execução de um
programa que esteja sendo executado. Porém,
se o referido programa estiver realizando alguma
operação, ela pode ser interrompida e os dados
relacionados perdidos.

57.

Quanto ao hardware de um computador, o
desempenho total de um processador é afetado
pelo número de núcleos de processamento, pela
velocidade de processamento de cada núcleo e
pela quantidade de memória interna (cache).

58.

No motor de busca www.google.com.br a
pesquisa diferencia as letras maiúsculas e
minúsculas. Assim, uma pesquisa por jogos
olímpicos rio 2016 apresenta resultados
diferentes de Jogos Olímpicos Rio 2016.

59.

Em um computador com um HD dividido em duas
partições formatadas com o sistema de arquivos
NTFS denominadas C: e D:, ao se realizar um
backup de dados contidos em C:/dados para D:/
backup, corre-se o risco de perda desses dados,
caso haja uma falha de hardware nesse HD.

60.

Uma das funções de um firewall é cuidar da
segurança de um computador, por meio de
checagens periódicas, em busca de arquivos
maliciosos.

63.

O subsídio ou os vencimentos dos militares
estaduais são irredutíveis e não estão sujeitos
à penhora, sequestro ou arresto, inclusive nos
casos previstos em Lei.

64.

A partir da criação de um cargo militar estadual,
até que um militar estadual dele tome posse,
será o mesmo considerado vago.

65.

O militar estadual da ativa, no exercício de
função militar, de natureza militar ou de interesse
militar, é dispensado de servir como testemunha
em juízo acerca das diligências que realizou,
dado o seu interesse na causa.

66.

É vedado, a qualquer civil ou organizações civis,
o uso de uniforme ou a ostentação de distintivos,
insígnias, agildas ou emblemas, iguais ou
semelhantes, que possam ser confundidos com
os adotados para os militares estaduais.

67.

O militar estadual que tenha sido afastado
temporariamente do serviço ativo por ter sido
julgado incapaz após um ano de tratamento
de saúde deverá ser agregado, sendo que
agregação é a situação na qual o militar estadual
em serviço ativo deixa de ocupar vaga na escala
hierárquica do seu Quadro, nela permanecendo
sem número.

68.

A ordenação da autoridade é realizada por
postos ou dentro de um mesmo posto ou de
uma mesma graduação e se faz apenas pela
antiguidade.

69.

O cargo militar é considerado vago somente na
hipótese em que o militar estadual for exonerado,
demitido ou expulso.

70.

A promoção é ato administrativo que será
efetuado pelos critérios de antiguidade,
merecimento, bravura e post mortem e não
ocorrerá quando o número de oficiais da ativa
detentores de cargo no posto considerado
estiver completo ou com excesso.

71.

Posto é o grau hierárquico do Oficial, conferido
pelo Governador do Estado, correspondendo
cada posto a um cargo, enquanto Graduação
é o grau hierárquico da Praça, conferido pelo
Comandante-Geral,
correspondendo
cada
graduação a um cargo.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Em relação ao Estatuto dos Militares do
Estado do Ceará, Lei Estadual n° 13.729/2006,
julgue, como Certo (C) ou Errado (E), os itens
a seguir.
61.

Os atos administrativos do Comandante-Geral,
com reflexos exclusivamente internos, serão
publicados apenas no Diário Oficial do Estado.

62.

O militar estadual alistável é elegível, mas,
se contar menos de 10 (dez) anos de serviço,
deverá afastar-se definitivamente da atividade
militar estadual a partir do registro de sua
candidatura na Justiça Eleitoral, apresentada
pelo Partido e autorizada pelo candidato, com
prejuízo automático, imediato e definitivo
do provimento do cargo, de promoção e da
percepção da remuneração.
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72.

Um soldado militar estadual que cometer
crime definido em Lei como crime militar será
processado e julgado em primeira instância pela
Justiça Militar do Estado e em segunda instância
pelo Superior Tribunal Militar.

Em relação ao Código Disciplinar dos
Militares do Estado do Ceará, Lei 13.407/2003,
julgue, como Certo (C) ou Errado (E), os itens
a seguir.
73.

O subordinado deve obedecer às ordens, ainda
que manifestamente ilegais, respondendo o
superior hierárquico pela ilegalidade.

74.

Quando a ordem parecer obscura, o
subordinado, ao recebê-la, poderá solicitar
que os esclarecimentos necessários sejam
oferecidos de maneira formal.

75.

A violação da disciplina militar será tão mais
grave quanto mais elevado for o grau hierárquico
de quem a cometer.

76.

O Código Disciplinar dos Militares do Estado
do Ceará se aplica aos militares do Estado do
serviço ativo, aos da reserva remunerada, além
dos Magistrados da Justiça Militar Estadual.

78.

A custódia disciplinar consiste na retenção do
militar do Estado no âmbito de sua OPM ou
OBM, podendo participar de qualquer serviço,
instrução ou atividade e sem estar circunscrito a
determinado comportamento.

79.

Constitui dever ético do militar estadual
abster-se, ainda que na inatividade, do uso
das designações hierárquicas em atividade
comercial ou industrial.

80.

Segundo o Código Disciplinar dos Militares
do Estado do Ceará, constitui infração grave
retardar, sem justo motivo, a execução de
qualquer ordem legal recebida.

81.

A solução do procedimento disciplinar será
dada no prazo de 30 (trinta) dias, contados da
instauração do mesmo, podendo ser prorrogado,
no máximo, por mais 15 (quinze) dias, mediante
declaração de motivos.

Não haverá aplicação de sanção disciplinar
quando for reconhecida a legítima defesa própria
ou de outrem.

83.

São considerados valores fundamentais,
determinantes da moral militar estadual, o
patriotismo, a lealdade, a saúde, a dignidade
humana e a coragem.

84.

Faltar ao expediente ou ao serviço para o qual
esteja nominalmente escalado é considerado
transgressão disciplinar grave.

85.

As sanções disciplinares aplicáveis aos
militares do Estado dependem do posto,
graduação ou função que ocupam.

86.

A custódia disciplinar será aplicada quando
houver reincidência no cometimento de
transgressão disciplinar de natureza média.

Em relação à Lei Complementar Estadual nº
98/2011, julgue, como Certo (C) ou Errado
(E), os itens a seguir.

O rol de transgressões disciplinares previstas
no Código Disciplinar dos Militares do Estado do
Ceará é exemplificativo, podendo outros fatos
não expressamente previstos caracterizar uma
transgressão disciplinar.

77.

82.

10

87.

A Controladoria Geral de Disciplina não poderá
avocar processo administrativo disciplinar ou
sindicância que esteja em andamento.

88.

O servidor estadual designado para servir
na Controladoria Geral de Disciplina deve
ser, preferencialmente, Bacharel em Direito,
Administração ou Gestão Pública.

89.

O Cargo de Controlador Geral Adjunto de
Disciplina é de provimento em comissão, de
livre nomeação e exoneração pelo Presidente
da República.

90.

O Controlador Geral de Disciplina poderá
solicitar ao Governador do Estado a cessão de
Oficiais das Forças Armadas, Oficiais de outras
Polícias Militares Estaduais, Procuradores de
Estado, Membros da Carreira da Advocacia
Geral da União, Delegados da Polícia Federal
ou outros Servidores Estaduais, Municipais
e Federais, para comporem Comissão de
Processo Administrativo Disciplinar, Conselhos
de Disciplina e/ou Justificação.

91.

Das decisões proferidas pelo ControladorGeral de Disciplina decorrentes das apurações
realizadas nas Sindicâncias, caberá recurso no
prazo de 10 (dez) dias, dirigido ao Conselho de
Disciplina e Correição.
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92.

A Controladoria Geral Disciplinar tem acesso a
qualquer banco de dados de caráter público no
âmbito do Poder Executivo Estadual, bem como
aos locais que guardem pertinência com suas
atribuições.

93.

Os membros integrantes do Conselho de
Disciplina prestam o serviço de forma voluntária,
sem receber qualquer verba indenizatória pela
presença nas sessões realizadas.

94.

A avalição de desempenho daqueles que
trabalham na Controladoria Geral de Disciplina
é realizada apenas anualmente e, entre outros
critérios, considera a assiduidade, urbanidade,
pontualidade e produtividade.

95.

Faz parte das atribuições do Grupo Tático
de Atividade Convencional – GTAC realizar
correições preventivas e repressivas, por
meio de inspeções em instalações, viaturas e
unidades.

96.

É possível afirmar que, entre outros, os
objetivos da Controladoria Geral de Disciplina
são o combate à corrupção e o incentivo da
transparência da Gestão Governamental.

97.

Os policiais civis e os militares estaduais
requisitados para servir na Controladoria Geral
de Disciplina serão considerados, para todos
os efeitos, como inativos, em relação às suas
funções de natureza policial civil ou militar.

98.

101. A pequena propriedade rural, assim definida
em lei, desde que trabalhada pela família, não
será objeto de penhora para pagamento de
débitos decorrentes de sua atividade produtiva,
dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu
desenvolvimento.
102. Aos litigantes em processo judicial e aos
acusados em geral, exceto em processos
administrativos, são assegurados o contraditório
e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela
inerentes.
103. O Brasil se submete à jurisdição de Tribunal
Penal Internacional a cuja criação tenha
manifestado adesão.
104. A lei considerará imprescritíveis os crimes
de 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.
105. A obtenção de certidões em repartições
públicas, para defesa de direitos e esclarecimento
de situações de interesse pessoal, é assegurada
a todos, independentemente do pagamento de
taxas.
106. Todos
podem
reunir-se
pacificamente
sem armas, em locais abertos ao público,
independentemente de autorização, desde
que não frustrem outra reunião anteriormente
convocada para o mesmo local.

Nos processos administrativos disciplinares em
que a pena seja a de demissão, após decididos
pelo Controlador-Geral de Disciplina e antes
do envio ao Governador do Estado, deverá ser
encaminhado para a Procuradoria-Geral do
Estado, com o fito de atestar a regularidade do
procedimento.

107. É plena a liberdade de associação para fins
lícitos, bem como para fins de caráter paramilitar.
108. No caso de iminente perigo público, a autoridade
competente poderá usar de propriedade
particular, sem que o proprietário tenha direito à
indenização ulterior, caso haja dano.

Em relação à Constituição Federal de
1988: Artigo 5º - Dos Direitos e Garantias
Fundamentais -, julgue, como Certo (C) ou
Errado (E), os itens a seguir.
99.

109. Todos têm direito de petição aos Poderes
Públicos
em
defesa
de
direitos
ou
contra ilegalidade ou abuso de poder,
independentemente do pagamento de taxas.

A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém
nela podendo penetrar sem consentimento do
morador, exceto, apenas, por determinação
judicial.

110. A prisão de qualquer pessoa e o local onde
se encontre deverão ser comunicados ao juiz
competente e à família do preso ou à pessoa
por ele indicada, de imediato.

100. A criação de associações e, na forma da lei, a de
cooperativas depende de prévia autorização do
poder público.
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Em relação à Constituição Federal de 1988:
Artigo 144 - Da Segurança Pública -, julgue,
como Certo (C) ou Errado (E), os itens a
seguir.

ATENÇÃO!

Não se ESQUEÇA de marcar, na Folha
de Respostas, o número de sua prova
indicado na capa deste caderno.

111. À Polícia Federal, além das atribuições
definidas em lei, incumbe a execução de
atividades de defesa civil.
112. A função de Polícia Judiciária da União compete
exclusivamente à polícia Federal.
113. Compete à Polícia Federal apurar infrações
penais cuja prática tenha repercussão
interestadual e exija repressão uniforme, na
forma da lei.
114. Às polícias militares, cabem a polícia ostensiva
e a preservação da ordem pública, porém cabe,
exclusivamente, à Policia Civil as atividades de
defesa civil.
115. As funções de polícia marítima e aeroportuária
competem à Polícia Federal.
116. A segurança viária compete, também, aos
Municípios.
117. As Polícias militares e os corpos de bombeiros
militares, forças auxiliares e reserva do
exército subordinam-se, juntamente com as
Polícias Civis, aos Governadores do estado, do
Distrito Federal, dos territórios e aos Prefeitos
Municipais.
118. A Polícia Federal é instituída por lei como órgão
permanente e é mantida pela união.
119. As infrações penais militares bem como as
funções de polícia judiciária, ressalvadas a
competência da união, serão apuradas pela
Polícia Civil.
120. Os municípios poderão constituir Guarda
Municipal destinada à apuração de infrações
penais, bem como para a proteção de seus
bens, serviços e instalações.
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