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Selfies

Muita gente se irrita, e tem razão, com o uso
indiscriminado dos celulares. Fossem só para falar, já
seria ruim. Mas servem também para tirar fotografias,
e com isso somos invadidos no Facebook com
imagens de gatos subindo na cortina, focinhos de
cachorro farejando a câmera, pratos de torresmo,
brownie e feijoada. Se depender do que vejo com
meus filhos – dez e 12 anos -, o tempo dos “selfies”
está de todo modo chegando ao fim. Eles já começam
a achar ridícula a mania de tirar retratos de si mesmos
em qualquer ocasião. Torna-se até um motivo de
preconceito para com os colegas.

“'Fulaninha? Tira foto na frente do espelho.”
Hábito que pode ser compreensível, contudo.
Imagino alguém dedicado a melhorar sua forma
física, registrando seus progressos semanais. Ou
apenas entregue, no início da adolescência, à
descoberta de si mesmo.

A bobeira se revela em outras situações: é o
caso de quem tira um “selfie” tendo ao fundo a torre
Eiffel, ou (pior) ao lado de, sei lá, Tony Ramos ou
Cauã Reymond.

Seria apenas o registro de algo importante
que nos acontece – e tudo bem. O problema fica mais
complicado se pensarmos no caso das fotos de
comida. Em primeiro lugar, vejo em tudo isso uma
espécie de degradação da experiência.

Ou seja, é como se aquilo que vivemos de
fato – uma estada em Paris, o jantar num restaurante
– não pudesse ser vivido e sentido como aquilo que é.

Se me entrego a tirar fotos de mim mesmo na
viagem, em vez de simplesmente viajar, posso estar
fugindo das minhas próprias sensações. [...]

Pode ser narcisismo, é claro. Mas o narcisismo
não precisa viajar para lugar nenhum. A complicação
não surge do sujeito, surge do objeto. O que me
incomoda é a torre Eiffel: o que fazer com ela? O que
fazer de minha relação com a torre Eiffel?

Poderia unir-me a paisagem, sentir como
respiro diante daquela triunfal elevação de ferro e
nuvem, deixar que meu olhar atravesse o seu duro
rendilhado que fosforesce ao sol, fazer-me diminuir
entre as quatro vigas curvas daquela catedral sem
clero e sem paredes.

Perco tempo no centro imóvel desse
mecanismo, que é como o ponteiro único de um
relógio que tem seu mostrador na circunferência do
horizonte. Grupos de turistas se fazem e desfazem,
há ruídos e crianças.

Pego, entretanto, o meu celular: tiro uma foto
de mim mesmo na torre Eiffel. O mundo se fechou no
visor do aparelho. Não por acaso eu brinco, fazendo
uma careta idiota: dou de costas para o monumento,
mas estou na verdade dando as costas para a vida.

[...]

Ta lvez as co isas não se jam tão
desesperadoras. Imagine-se que daqui a cem anos,
depois de uma guerra atômica e de uma catástrofe
climática que destruam o mundo civilizado, um
pesquisador recupere os “selfies” e as fotos de batata
frita.

“Como as pessoas eram felizes naquela
época!” A alternativa seria dizer: “Como eram tontas!
Dependerá, por certo, dos humores do pesquisador.
C O E L H O , M a r c e l o . D i s p o n í v e l e m :
<ht tp : / /www1. fo lha.uo l .com.br / fsp/ i lus t rada/162525-
selfies.shtml>.Acesso em 19 mar. 2017

Na leitura do texto, percebe-se uma crítica ao(à):

A) preconceito contra quem tira fotos de si mesmo.
B) banalização do uso da câmera do aparelho

celular.
C) comunicação nas redes sociais pelo celular.
D) imaturidade dos usuários da comunicação por

celular.
E) inconsequência dos jovens quanto ao uso do

celular.

Questão 01

LÍNGUA PORTUGUESA

Um dos processos utilizados para se evitar a
repetição de palavras é o emprego de outras que
tenham o mesmo significado. Assinale a opção em
que os termos se correspondem no texto.

A) celulares – fotografias – facebook
B) meus filhos – si mesmos – adolescência
C) progressos semanais – forma física – descoberta

de si mesmo
D) adolescência – bobeira – foto de mim mesmo
E) torre Eiffel – triunfal elevação de ferro – catedral

sem clero e sem paredes

Questão 02

A opção que pode substituir a conjunção destacada
em: “Pego, ENTRETANTO, o meu celular: tiro uma
foto de mim mesmo na torre Eiffel.”, sem alteração de
sentido, é:

A) portanto.
B) logo.
C) no entanto.
D) por conseguinte.
E) por isso.

Questão 03
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Há substantivos que mudam de sentido quando
mudam de número. Em: “... dando as COSTAS para a
vida.”, COSTAS significa dorso; no singular, significa
litoral. Assinale a opção em que o substantivo
destacado também assume outro sentido se
empregado no singular.

A) Todo adolescente acredita em HERÓIS.
B) Este ano ainda não tirei FÉRIAS.
C) Essas RAÍZES fazem bem à saúde.
D) No filme, eles representam os VILÕES.
E) Naquele período, os CRISTÃOS eram

perseguidos.

Questão 04

A função sintática que o termo destacado exerce em:
“Eles já começam a achar RIDÍCULA a mania de tirar
retratos de si mesmos”, é:

A) predicativo.
B) objeto indireto.
C) complemento nominal.
D) objeto direto.
E) adjunto adverbial.

Questão 05

De acordo com a norma culta, em apenas uma das
frases a seguir o verbo foi corretamente empregado
com a preposição A, como em: “de todo modo
chegando ao fim.”.Aponte-a.

A) O prestígio do seu nome consistia A seu trabalho
honesto.

B) Eles se entretinhamAfalar no celular.
C) Já na fazenda, eles aspiravam Ao ar puro do

campo.
D) No fim da rua, depararam-se A um monumento

imenso.
E) Eles assistiramAo espetáculo do começo ao fim.

Questão 06

A oração reduzida destacada em: “Não por acaso eu
brinco, FAZENDO UMA CARETA IDIOTA: dou de
costas para o monumento” pode ser desenvolvida,
sem prejuízo de sentido, por:

A) embora faça uma careta idiota.
B) para que faça uma careta idiota.
C) posto que faço uma careta idiota.
D) enquanto faço uma careta idiota.
E) segundo faço uma careta idiota.

Questão 08

No trecho: “Ou seja, é como se aquilo que vivemos de
fato – uma estada em Paris, o jantar num restaurante
– não pudesse ser vivido e sentido como aquilo que
é.”, as vírgulas foram empregadas, respectivamente,
para separar:

A) o elemento explicativo – termos de mesma
função sintática.

B) o adjunto adverbial antecipado – elementos
repetidos.

C) o vocativo – o adjunto adverbial antecipado.
D) orações coordenadas – i tens de uma

enumeração.
E) uma citação – termos de mesma função sintática.

Questão 10

A oração destacada em: “Seria apenas o registro de
algo importante QUE NOS ACONTECE – e tudo
bem.” classifica-se como subordinada:

A) adverbial consecutiva.
B) adjetiva explicativa.
C) adjetiva restritiva.
D) substantiva objetiva direta.
E) substantiva subjetiva.

Questão 09

A figura de linguagem, no trecho destacado em:
“entre as quatro vigas curvas daquela CATEDRAL
SEM CLERO E SEM PAREDES”, é:

A) metáfora.
B) antítese.
C) anáfora.
D) polissíndeto.
E) catacrese.

Questão 07
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HISTÓRIA E GEOGRAFIA DO ACRE

Leia a definição a seguir:

“Criadas no início dos anos 90, as Reservas
Extrativistas (RESEX) apresentam-se hoje como
alternativas ao sistema de assentamento na
Amazônia. Sua criação representou um passo
audacioso de modelo de conservação do meio
ambiente, propondo unidades de gestão com a
presença da população local. O Projeto Resex tem
como objetivo desenvolver e testar abordagens
apropriadas de gestão social, econômica e ambiental
de quatro reservas extrativistas, baseadas no
refinamento do conhecimento e das práticas
tradicionais das populações locais.”

Entre as alternativas a seguir, a que possui a maior
extensão territorial no estado do Acre é a Reserva
Extrativista:

A) Uatumã.
B) Chico Mendes.
C) Serra do Divisor.
D) TapajósArapius.
E) Igarapé São Francisco.

Disponível em:
<http://www.mma.gov.br/port/sca/ppg7/resex/index.html>.

Questão 11

A anexação do Acre ao território brasileiro foi
oficializada com a assinatura do Tratado de
Petrópolis. Entre as personalidades a seguir, assinale
a alternativa que indica o principal articulador da
anexação doAcre ao território brasileiro.

A) Dom João VI
B) Dom Pedro I
C) Regente Feijó
D) Senador Guiomard
E) Barão do Rio Branco

Questão 12

O Brasil é um país com significativa diversidade de
relevos, sendo que o IBGE classifica mais de 30
unidades de relevo no território. A partir dessa
classificação o estado do Acre possui poucas
unidades de relevo. Assinale a alternativa que indica
a principal unidade de relevo no estado doAcre.

A) Planalto Central
B) Planície Pantaneira
C) Chapada dos Veadeiros
D) Depressão do RioAmazonas
E) Planalto do LesteAmazônico

Questão 13

O estado do Acre possui uma das menores
populações entre as unidades da federação.Assinale
a alternativa que apresenta a faixa da população
acreana, segundo dados do IBGE de 2016.

A) Inferior a 400 mil habitantes
B) Entre 450 mil e 650 mil habitantes
C) Entre 700 mil e 900 mil habitantes
D) Entre 1 milhão e 1 milhão e 300 mil habitantes
E) Superior a 1 milhão e 500 mil habitantes

Questão 15

OAcre foi elevado à categoria de estado, deixando de
ser território, por meio de uma lei assinada no ano de:

A) 1903.
B) 1922.
C) 1930.
D) 1962.
E) 1983.

Questão 14

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), atualmente, o tipo de rebanho
mais numeroso no estado doAcre é o de:

A) bovino.
B) bubalino.
C) equino.
D) suíno.
E) caprino.

Questão 16

Entre as alternativas a seguir, a que melhor define o
clima, em grande parte, do estado doAcre é:

A) úmido, com alguns meses secos e temperatura
média superior aos 17 graus em todos os meses.

B) superúmido, com 7 a 9 meses secos e
temperaturas médias superiores aos 33 graus em
todos os meses.

C) semiúmido, com 6 a 7 meses secos e
temperaturas médias inferiores aos 15 graus em
todos os meses.

D) semiárido, com alguns meses secos e
temperaturas médias inferiores aos 17 graus em
todos os meses.

E) úmido, com 6 meses secos e temperaturas
médias entre os 33 e 39 graus em todos os
meses.

Questão 17
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A economia do estado do Acre sempre é associada
ao extrativismo do látex e a produção da borracha.
Contudo, existem outros produtos que são extraídos
e comercializados. Entre os produtos de extração a
seguir, o que possuiu maior rendimento e maior peso
(em toneladas) no último ano analisado (2015) foi:

A) pequi.
B) umbu.
C) mangaba.
D) castanha do Pará.
E) castanha de caju.

Questão 18

O fluxo populacional foi constante na história doAcre.
Em diferentes momentos, diferentes origens
formavam rotas de migrantes em direção ao estado.
No final do século XIX, a principal origem da
população que migrou para oAcre foi de:

A) haitianos.
B) nordestinos brasileiros.
C) equatorianos.
D) sulistas brasileiros.
E) uruguaios.

Questão 19

Entre os rios acreanos a seguir, o que se localiza na
porção mais ocidental do estado é o rio:

A) Acre.
B) Abunã.
C) Juruá.
D) Purus.
E) Envira.

Questão 20

MATEMÁTICA

S a b e - s e q u e ,

e     é o número de elementos
do conjunto          . Dessa forma, vale:

A) 6.
B) 5.
C) 4.
D) 3.
E) 2.

Questão 21

Duas patrulhas e de um mesmo Batalhão de
Polícia Militar fazem ronda em diferentes bairros da
cidade. A patrulha efetua a ronda no bairro da Sorte
e, caso não atenda a nenhuma ocorrência, retorna ao
Batalhão em exatos 35 minutos, saindo em seguida
para a próxima ronda. A patrulha efetua a ronda
no Bairro Esperança e, não atendendo a nenhuma
ocorrência, retorna ao Batalhão em exatos
40 minutos, saindo em seguida para a próxima ronda.
Considerando que, no último domingo, as duas
patrulhas saíram juntas do Batalhão às 14 horas e
50 minutos, se não houve ocorrências para ambas,
em que horário elas voltaram a se encontrar no
Batalhão?

A) 18h e 20min.
B) 18h e 50min.
C) 18h e 55min.
D) 19h e 25min.
E) 19h e 30min.

A B,

A

B

Questão 22

A febre amarela é uma doença infecciosa aguda, de
curta duração (no máximo 10 dias), gravidade
variável, causada pelo vírus da febre amarela, que
ocorre naAmérica do Sul e na África.
A única forma de evitar a febre amarela silvestre é a
vacinação contra a doença. A vacina é gratuita e está
disponível nos postos de saúde em qualquer época
do ano.

Um posto de saúde iniciou a vacinação contra a febre
amarela com um lote de doses. Sabe-se que o
planejado é que o número de doses produzidas dobre
a cada ano. Dessa maneira, após quanto tempo esse
número passará a ser igual a 20 vezes o inicial?
(Use: )

A) 3 anos e 4 meses
B) 4 anos e 1 mês
C) 4 anos e 4 meses
D) 10 anos e 3 meses
E) 13 anos e 3 meses

Disponível em:
<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/febreamarela/sobre.php>

Acesso em 22 mar. 2017

Questão 23
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Doze policiais militares foram mapeados de acordo
com o rendimento em 90 dias. Trabalhando todos
eles, durante 8 horas por dia, verificou-se que eles
conseguiram produzir 288 páginas de um relatório
sobre criminalidade local. Sendo assim, em quantos
dias de 6 horas trabalhadas, 15 policiais militares
produzirão 192 páginas desse mesmo relatório?

A) 24
B) 36
C) 48
D) 64
E) 72

Questão 24

Helaine está grávida e muito feliz com o seu primeiro
bebê. Muito ansiosa em arrumar o quarto da criança,
ela faz algumas estimativas, quanto as suas
preferências em relação ao sexo e ainda da cor que
irá pintar o quarto. Caso o exame detecte um menino,
a probabilidade de ela pintar o quarto do bebê de azul
é de 70% e de branco é apenas de 30%. Mas, se o
exame detectar que é uma menina, a probabilidade
de ela pintar o quarto do bebê de rosa é de 60% e de
branco 40%.

Sabendo-se que a probabilidade de o exame detectar
um menino é de 50%, a probabilidade de Helaine
pintar o quarto do bebê de branco é de:

A) 20%.
B) 35%.
C) 40%.
D) 55%.
E 70%.)

Questão 25

Sabe-se que o determinante da matriz vale 2 e o
determinante da matriz N vale 8. Se e são
matrizes de ordem 2, o valor do

é:

M

M N

A)

B)

C)

D)

E)

........................

Questão 26

Considere que um triângulo retângulo escorrega,
descendo sobre um plano inclinado retângulo
em . No momento em que ele assume a posição
representada na figura, sabe-se que                   e

Se marque a alternativa que
contém o correto valor, em decímetros, de

A)
B)
C)
D)
E)

........

...................

...............................
...........

Questão 27

Nas eleições de 2014, houve a composição dos
poderes executivo e legislativo para quatro anos de
governo. O cargo de vice-governador do Acre nessa
eleição foi ocupado por:

A) Sebastião Machado Oliveira.
B) Nazareth M.Araújo Lambert.
C) Wherles Fernandes da Rocha.
D) Jéssica Rojas Sales.
E) Sérgio de Oliveira Cunha.

Questão 29

A União Europeia é um bloco econômico formado por
diversos países europeus. Em 2016, foi realizada
uma votação em um país para saber se a população
de tal país deveria ou não sair da União Europeia. A
população votou pela saída e o processo está se
desenrolando em 2017. O nome desse país é:

A) Alemanha.
B) Japão.
C) Reino Unido.
D) Rússia.
E) Austrália.

Questão 28

ATUALIDADES
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A questão educacional é uma das mais discutidas
hoje. Uma série de mudanças são propostas nos
mais diferentes níveis do ensino. Entre as opções a
seguir, assinale a que possui a principal proposta de
mudança na educação na atualidade.

A) Reforma do ensino médio, com alunos podendo
escolher, entre uma seleção prévia, as matérias
que irão cursar.

B) Possuir ensino superior como obrigatoriedade
para ingressar em qualquer mercado de trabalho.

C) Alfabetização só ocorrerá a partir dos 10 anos de
idade nas redes pública e particular.

D) A rede privada de ensino será extinta no prazo de
8 anos para que todos os alunos estudem nas
redes públicas.

E) O tempo de escolaridade máximo será de 7 anos,
com o intuito de o aluno logo ingressar no
mercado de trabalho.

Questão 30

Entre as duplas de países a seguir, assinale a
alternativa que indica dois países entre os principais
parceiros comerciais do Brasil nos últimos anos.

A) Grécia e Iraque.
B) Etiópia e Noruega.
C) Cuba e Jamaica.
D) Tailândia e Hungria.
E) Argentina e China.

Questão 32

Em dezembro de 2016, foi inaugurada oficialmente
uma das grandes usinas hidrelétricas do Brasil,
localizada na região norte. O nome dessa usina
hidrelétrica é:

A) Jirau.
B) Xingó.
C) Tucuruí.
D) Sobradinho.
E) PauloAfonso.

Questão 31

Leia o fragmento a seguir.

“A globalização não é um fenômeno recente. Ela se
inicia com a expansão marítima europeia durante o
mercantilismo, ampliando não somente o mercado
europeu com produtos vindos de colônias distantes,
como também a visão de mundo, já que, só a partir
desse momento, toma-se consciência das
dimensões de nosso planeta com a descoberta dos
novos territórios ao redor do globo. Entretanto,
costuma-se denominar de globalização esse período
mais recente, em que o planeta passa a estar
integrado de maneira mais ágil, através de processos
produtivos espalhados em vários países, e também
pelas comunicações instantâneas, possibilitadas por
inovações tecnológicas, como a criação de satélites e
o surgimento da internet.”

Com base no texto, assinale a alternativa que melhor
expressa a ideia de globalização na atualidade.

A) Todos os países americanos têm uma língua
europeia como oficial.

B) Os índios brasileiros estão concentrados na
região Norte do país.

C) O samba e a bossa-nova são manifestações
culturais tipicamente brasileiras.

D) Os Estados Unidos foram os maiores
ganhadores de medalhas das Olimpíadas.

E) Aplicativos como o Whatsapp facilitaram a
comunicação nas diferentes escalas.

Extraído de: <http://www.universiaenem.com.br/
sistema/faces/pagina/publica/conteudo/texto-

html.xhtml?redirect=41327698229854738902529735230>

Questão 34

Em março de 2017, foi divulgado na mídia uma
operação da polícia federal em relação a falhas de
produção e corrupção nas fiscalizações de um
determinado setor. Esse setor, com grande
importância na economia brasileira, inclusive com
grandes volumes de exportação, é:

A) metalúrgico.
B) aviação.
C) calçadista.
D) alimentos.
E) computação.

Questão 33
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No ambiente Windows, os arquivos de computador
que foram apagados recentemente ficam
armazenados na(o):

A) lixeira.
B) área de trabalho.
C) barra de ferramentas.
D) pasta “Meus documentos”.
E) menu “Iniciar”.

Questão 36

Para manter um computador livre de vírus, o
procedimento mais recomendado é:

A) fazer uma cópia física de segurança do disco
removível.

B) instalar e rodar um antivírus.
C) varrer o disco removível antes de usá-lo.
D) desfragmentar o disco rígido semanalmente.
E) instalar e rodar um software de localização.

Questão 37

INFORMÁTICA BÁSICA

Dos programas a seguir, assinale aquele que é
usado para o envio de uma mensagem de correio
eletrônico.

A) Microsoft Excel
B) HTML
C) Netscape Navigator
D) Outlook Explorer
E) Windows Explorer

Questão 38

O Brasil está na lista dos países que mais contribuem
com a emissão de gases poluentes que agravam o
efeito estufa. Entre as alternativas a seguir, a que
mais ocorre no Brasil, fazendo com que o país seja
um grande poluidor é:

A) utilização do etanol na gasolina.
B) queimadas em áreas com vegetação.
C) descarte das garrafas de plástico.
D) produção de eucalipto para produção de papel.
E) consumo excessivo de cigarros nas zonas

urbanas.

Questão 35

O sistema operacional fornece uma maneira para que
o usuário interaja com o computador e gerencie sua
unidade de processamento central (CPU). Dos
sistemas operacionais listados a seguir, assinale a
alternativa que contém um sistema de código aberto.

A) Linux
B) Microsoft
C) Windows
D) Mac
E) iOS

Questão 39

O Microsoft Office é um conjunto de aplicativos para
escritório desenvolvido pela empresa Microsoft que
contém programas como processador de texto,
planilha de cálculo, banco de dados, apresentação
gráfica, gerenciador de e-mails e contatos, entre
outros. Qual dos programas que fazem parte do
Microsoft Office é utilizado para apresentação
gráfica?

A) Word
B) Excel
C) Power Point
D) Access
E) Outlook

Questão 40
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ESTATUTO DOS MILITARES ESTADUAIS
E SUAS ALTERAÇÕES

Acerca do Estatuto dos Militares do Estado do Acre,
pode-se afirmar:

A) APolícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar do
Estado do Acre, forças auxiliares e reserva do
Exército, subordinam-se ao governador do
Estado doAcre.

B) APolícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar do
Estado do Acre, forças públicas estaduais,
instituições de natureza temporária, são
integrantes do Sistema de Segurança Pública.

C) APolícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar do
Estado do Acre, além das atribuições definidas
em leis específicas, são responsáveis,
respectivamente, pela polícia investigativa e
preservação da ordem pública.

D) Os militares estaduais de carreira são os que, no
desempenho voluntário e permanente do serviço
militar estadual, não têm vitaliciedade
assegurada ou presumida.

E) O serviço do militar estadual consiste no
exercício de atividades inerentes à Polícia Militar
e ao Corpo de Bombeiros Militar e compreende
todos os encargos previstos na legislação
específica e os relacionados com a preservação
da ordem pública no Estado e atividades de
polícia judiciária.

Questão 41

São requisitos exigidos para a matrícula nos
estabelecimentos de ensino militar estadual, nos
termos do Estatuto dos Militares doAcre:

A) ter, no máximo, quarenta anos de idade no ato da
inscrição do concurso para ingresso como aluno
soldado ou aluno oficial do quadro de
combatentes da Polícia Militar ou Corpo de
Bombeiros Militar.

B) ter, no máximo, quarenta anos no ato da inscrição
para ingresso no quadro de oficiais militares de
saúde das respectivas corporações.

C) possuir estatura mínima de 1,65 m para
candidatos do sexo masculino e 1,50 m para
candidatas do sexo feminino.

D) possuir nível superior de escolaridade, com
diploma reconhecido pelo Ministério da
Educação e Cultura – MEC, para ingresso na
graduação de aluno soldado.

E) possuir idoneidade moral, comprovada por meio
de folha corrida policial militar e judicial, na forma
prevista em lei.

Questão 42

No que tange à hierarquia e disciplina consoante o
Estatuto dos Militares do Estado do Acre, assinale a
alternativa correta.

A) A disciplina militar estadual é a ordenação da
autoridade em níveis diferentes, dentro da
estrutura da Polícia Militar e do Corpo de
Bombeiros Militar.

B) A hierarquia é a rigorosa observância e o
acatamento integral a leis, regulamentos,
normas e disposições que fundamentam o
organismo militar estadual e coordenam seu
funcionamento regular e harmônico.

C) A disciplina e o respeito à hierarquia devem ser
mantidos em todas as circunstâncias da vida,
entre militares estaduais da ativa e da reserva,
salvo reformados.

D) Graduação é o grau hierárquico da praça,
conferido pelo comandante-geral da respectiva
corporação.

E) Os alunos subtenentes PM/BM são superiores
hierarquicamente aos oficiais PM/BM.

Questão 43

Sobre o cargo e função militar estadual, pode-se
afirmar:

A) Função militar estadual é o cargo que só pode ser
exercido por militar estadual em serviço ativo.

B) O provimento de cargo militar estadual se faz por
ato de nomeação, de designação, promoção ou
determinação expressa de autoridades
competentes.

C) Cargo militar estadual é o exercício das
obrigações inerentes ao cargo militar estadual.

D) As funções militares estaduais são providas com
pessoal que satisfaça aos requisitos de grau
hierárquico e de qualificação exigidos para o seu
desempenho.

E) A cada função militar estadual corresponde
um conjunto de atribuições, deveres e
responsabilidades que se constituem em
obrigações do respectivo titular.

Questão 44
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Quanto ao Comando e Subordinação previstos no
Estatuto dos Militares do Acre, assinale a alternativa
correta.

A) O comando é vinculado ao grau hierárquico e
constitui uma prerrogativa pessoal, em cujo
exercício o militar estadual se define e se
caracteriza como chefe.

B) A subordinação afeta a dignidade pessoal do
militar estadual e decorre, exclusivamente, da
estrutura hierarquizada da Polícia Militar e do
Corpo de Bombeiros Militar.

C) Os cabos e sargentos são, essencialmente,
executores do serviço militar estadual, sendo
que, nas atividades de instrução e ensino,
poderão ser designados como instrutores, dentro
de sua especialização.

D) O praça é preparado, ao longo da carreira, para o
exercício de funções de comando, de chefia e de
direção das organizações militares estaduais e
execução das atividades policiais militares.

E) Os praças, nas atividades de instrução e ensino,
poderão ser designados como instrutores, dentro
de sua especialização.

Questão 45

É(são) direito(s) dos militares estaduais, na forma do
Estatuto dos Militares doAcre, o(a):

A) porte de arma, quando oficial em serviço ativo ou
em inatividade, mesmo aqueles em inatividade
por alienação mental.

B) porte de arma, pelas praças, inscrito em sua
carteira de identidade militar, após nomeação
para o cargo inicial da carreira, em serviço ativo,
exceto em inatividade.

C) participação, por intermédio de representantes
dos círculos hierárquicos, nas discussões para
elaboração de legislação pertinente à
corporação, exceto em atos discricionários da
gestão institucional.

D) defesa constituída no caso de crime cometido em
ato de serviço no cumprimento do dever legal,
pela Procuradoria do Estado.

E) assistência médico-hospitalar para si e seus
dependentes, e tratamento de saúde para o
militar estadual nas causas relacionadas à
dependência química ou alcoólica, mesmo que
não aceite todas as condições indicadas para
tratamento.

Questão 46

Acerca da Remuneração dos militares estaduais,
assinale a alternativa correta.

A) O soldo é irredutível, estando sujeito à penhora, a
sequestro ou arresto.

B) As diárias devidas por deslocamento do militar
estadual para fora do país serão pagas em
dólares norte-americanos cotados ao câmbio do
dia da autor ização/concessão ou do
processamento do pagamento.

C) O militar estadual tem direito a receber
semestralmente, por conta do Estado do Acre,
dois uniformes completos, de acordo com tabela
de distribuição estabelecida pelas corporações.

D) O auxílio invalidez, no percentual de trinta por
cento do soldo será concedido ao militar estadual
que, quando em serviço ativo ou em inatividade,
tenha sido ou venha a ser reformado por
incapacidade definitiva e considerado inválido.

E) É proibido acumular remuneração de inatividade,
exceto em casos específicos ressalvados em lei.

Questão 47

No que tange às licenças previstas no Estatuto dos
Militares doAcre, pode-se afirmar:

A) Licença é a autorização para o afastamento
parcial do serviço, em caráter temporário,
concedida ao militar estadual, obedecidas às
disposições legais e regulamentares.

B) A licença especial é a autorização para
afastamento total do serviço relativa a cada
triênio de tempo de efetivo serviço prestado à
corporação a qual pertence.

C) O período de licença especial interrompe a
contagem do tempo de efetivo serviço.

D) A licença para tratar de interesse particular será
sempre concedida com prejuízo da remuneração
e da contagem do tempo de efetivo serviço.

E) A licença para tratamento de saúde própria será
concedida pelo comandante-geral, , ao
militar estadual, mediante inspeção de saúde e
terá duração de até sessenta dias.

ex officio

Questão 48
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A transferência para a reserva remunerada,
conforme o Estatuto dos Militares do Acre,
verificar-se-á sempre que o militar estadual incidir
no seguinte caso:

A) atingir a idade limite de setenta anos.
B) ultrapassar o oficial seis anos de permanência no

posto de coronel PM/BM.
C) ultrapassar dois anos, contínuos ou não, em

licença para tratar de interesse particular.
D) ultrapassar quatro anos contínuos em licença

para tratamento de saúde de pessoa da família.
E) ultrapassar três anos de afastamento, contínuos

ou não, agregados em virtude de ter passado a
exercer cargo ou emprego público civil
temporár io, não elet ivo, inclusive da
administração indireta.

ex officio

Questão 49

Aagregação é a situação na qual o militar estadual da
ativa deixa de ocupar vaga na escala hierárquica do
seu quadro. Conforme o Estatuto dos Militares do
Acre, o militar estadual deve ser agregado quando:

A) aguardar transferência para a reserva
remunerada, por ter sido enquadrado em
quaisquer dos requisitos que a motivam.

B) for afastado temporariamente do serviço ativo
por motivo de ter sido julgado incapaz
temporariamente, após dois anos contínuos de
tratamento de saúde própria.

C) for afastado temporariamente do serviço ativo
por haver ultrapassado três meses contínuos de
licença para tratar de interesse particular.

D) for afastado temporariamente do serviço ativo
por haver ultrapassado um ano contínuo em
licença para tratamento de saúde de pessoa da
família.

E) for afastado temporariamente do serviço ativo
por motivo de ter sido condenado à pena privativa
de liberdade superior a um ano, em sentença
transitada em julgado.

ex officio

Questão 50

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

A escrita musical como é conhecida atualmente, é
formada por uma série de símbolos. Com a evolução
da grafia musical, alguns destes símbolos deixaram
de ser utilizados, dentre eles:

A) breve, longa e máxima.
B) semibreve, longa e máxima.
C) breve, semibreve e quartifusa.
D) longa, máxima e semifusa.
E) quartifusa, semifusa e tremifusa.

Segundo a disposição dos graus, qual dos modos
litúrgicos possui um intervalo de 2ª menor do primeiro
para o segundo grau e uma 5ª diminuta, do primeiro
para o quinto grau?

A) Lócrio
B) Frígio
C) Mixolídio
D) Jônico
E) Lídio

Na escala geral, do intervalo formado entre o Sol
sustenido 2 e o Dó sustenido 3, tem-se uma quarta:

A) aumentada.
B) composta justa.
C) justa.
D) composta diminuta.
E) super aumentada.

Questão 51

Questão 53

Questão 52

Que tipo de intervalo tem a tônica com o sétimo grau
em uma escala menor primitiva ou natural?

A) Sétima natural
B) Sétima menor
C) Sétima maior
D) Sétima diminuta
E) Sétima harmônica

Questão 54
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Das alternativas a seguir, assinale a que contém
apenas figuras de ornamentos.

A) Apogiatura, mordente, trítono, trinado, floreio,
portamento, arpejo, cadência, glissando

B) Apogiatura, anacruse, grupeto, trinado, floreio,
portamento, arpejo, cadência, glissando

C) Apogiatura, mordente, grupeto, trinado, trítono,
portamento, arpejo, cadência, glissando

D) Apogiatura, mordente, grupeto, trinado, floreio,
portamento, anacruse, cadência, glissando

E) Apogiatura, mordente, grupeto, trinado, floreio,
portamento, arpejo, cadência, glissando

Em um ensaio de orquestra, o maestro pede a um dos
músicos do naipe das violas que toque a nota da
primeira linha suplementar inferior na clave de Dó na
terceira linha.Anota a que o maestro se refere é:

A) Dó.
B) Mi.
C) Fá.
D) Ré.
E) Si.

O modo Dórico bemol 5 pode ser representado pela
seguinte sequência de notas:

A) Ré, Mi #, Fá #, Sol, Lá, Si b, Dó, Ré.
B) Ré, Mi, Fá, Sol, Lá b, Si, Dó, Ré.
C) Ré, Mi, Fá #, Sol, Lá, Sí b, Dó, Ré.
D) Ré, Mi, Fá, Sol b, Lá, Sí b, Dó, Ré.
E) Ré, Mi, Fá, Sol, Lá b, Sí b, Dó, Ré.

Questão 55

Questão 57

Questão 56

Quantas colcheias cabem em dois compassos 12/8?

A) 24
B) 12
C) 8
D) 16
E) 18

Questão 58

As tonalidades mantêm certas noções de afinidades
e afastamentos. Estas características são
classificadas como tons vizinhos diretos, indiretos e
afastados. Assinale dois tons vizinhos indiretos e um
tom afastado da tonalidade de Mi maior.

A) Lá, Si e Ré.
B) Fá # m, Sol # m e Dó.
C) Fá # m, Si e Dó
D) Lá, Sol # m e Ré.
E) Sol # m, Lá e Fá # m.

Em um ensaio da banda de jazz, o pianista toca no
piano a nota Lá, e pede para o músico do sax tenor
que complemente a harmonia tocando uma terça
maior ascendente. Neste caso, com a transposição,
qual a nota que o sax tenor deve executar?

A) Ré
B) Dó
C) Lá
D) Dó #
E) Ré #

Questão 59

Questão 60


