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•

Confira seu nome, o número do seu documento e o número de
sua inscrição na Folha de Respostas e na Versão Definitiva da
Redação. 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.

•

Os únicos documentos válidos para avaliação  são  a  Folha  de
Respostas e a Versão Definitiva da Redação. Só é permitido o
uso de caneta esferográfica transparente de cor azul ou preta
para transcrição da Versão Definitiva da Discursiva e para o
preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser preenchida
da seguinte maneira:

•

O prazo de realização da prova é de 5 (cinco) horas, incluindo
a marcação da Folha de Respostas e a  transcrição da Versão
Definitiva da Redação. Após 60 (sessenta) minutos do início da
prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou
deixar definitivamente o local de aplicação, não podendo, no
entanto, levar o caderno de questões e nenhum tipo de anotação
de suas respostas.

•

Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendolhe a Folha de Respostas e a Versão Definitiva da Redação,
devidamente preenchidas e assinadas. O candidato   poderá  
levar  consigo  o  Caderno de Questões somente se aguardar em
sala até o término do prazo de realização da prova estabelecido
em edital.  

•

Os 3 (três) últimos candidatos só poderão retirar-se da sala
juntos, após assinatura do Termo de Fechamento do envelope
de retorno.

•

As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis
no site do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br, no dia
posterior à aplicação da prova.

•

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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d.
e.
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•
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A Redação será avaliada considerando-se os seguintes aspectos:
Atendimento ao tema; informatividade e argumentação articuladas à temática proposta;
Atendimento à norma padrão da Língua Portuguesa;
Coerência (progressão, articulação, não-contradição) / Coesão referencial e sequencial (intra e entre
parágrafos);
Atendimento à tipologia textual (estrutura e organização do texto dissertativo argumentativo, expressividade
e adequação vocabular).
O candidato terá sua Prova de Redação avaliada com nota 0 (zero) em caso de:
não desenvolver o tema proposto, ou seja, fugir ao tema proposto;
não desenvolver o tema na tipologia textual exigida;
apresentar acentuada desestruturação na organização textual ou atentar contra o pudor;
redigir seu texto a lápis, ou a tinta em cor diferente de azul ou preta;
não apresentar sua Redação na Folha da Versão Definitiva ou entregá-la em branco, ou desenvolvê-la
com letra ilegível, com espaçamento excessivo entre letras, palavras, parágrafos e margens;
apresentar identificação de qualquer natureza (nome parcial, nome completo, outro nome qualquer,
número(s), letra(s), sinais, desenhos ou códigos).
A Folha da Versão Definitiva será o único documento válido para a avaliação da Prova de Redação.
As folhas para rascunho, no caderno de questões, são de preenchimento facultativo e não valerão
para a finalidade de avaliação da Prova de Redação.
O candidato disporá de, no mínimo, 15 (quinze) linhas e, no máximo, 30 (trinta) linhas para elaborar
a Versão Definitiva da Redação, sendo desconsiderado para efeito de avaliação qualquer fragmento
de texto que for escrito fora do local apropriado ou que ultrapassar a extensão de 30 (trinta) linhas.
O candidato deverá fazer sua Redação atendendo às características próprias da dissertação/
argumentação, escrevendo de forma legível, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta.

TEXTOS DE APOIO
TEXTO I
WhatsApp vai financiar pesquisas sobre fake news e desinformação
									
									

Por Leonardo Müller

O WhatsApp anunciou hoje (04), por meio de seu site oficial, que está abrindo um programa para
financiamento de pesquisas acadêmicas sobre fake news e desinformação no geral. A ideia da plataforma
é entender melhor como funciona a disseminação de notícias falsas e de outros conteúdos enganosos no
mensageiro. Esse programa está sendo encarado como uma resposta do App aos recentes linchamentos
ocorridos na Índia por conta de notícias falsas divulgadas via WhatsApp.
Linhas de pesquisa aceitas
Foram divulgadas, ainda, as “áreas fundamentais de atuação”, nas quais todas as propostas de
pesquisa terão que se encaixar: 1) Processamento de informações de conteúdo problemático; 2) Informações
relativas a eleições; 3) Efeitos de rede e viralidade; 4) Alfabetização digital e desinformação; e 5) Detecção de
comportamento problemático em sistemas criptografados.
Também já foi detalhada a hierarquia de preferências para seleção dos trabalhos. Por exemplo,
projetos que focam em regiões onde o WhatsApp é um meio de comunicação proeminente, como Índia, Brasil,
Indonésia e México, terão preferência.
Adaptado de: https: <//www.tecmundo.com.br/ciencia/131920-whatsapp-financiar-pesquisas-fake-news-desinformacao.htm> Acesso em: 07 jul. 2018.
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TEXTO II
WhatsApp pode ameaçar estabilidade no Brasil, diz pesquisadora de Harvard

								
										

Por Talita Abrantes

Para Claire Wardle, pesquisadora britânica, diretora de pesquisa do projeto First Draft News, ligado à Universidade de Harvard e comprometido com o combate à circulação de conteúdos deliberadamente falsos
na internet, a polarização torna o Brasil mais vulnerável aos efeitos de conteúdos deliberadamente falsos
— mas há meios para combater isso
Veja trechos da entrevista que ela concedeu à EXAME:
EXAME: A senhora não gosta do termo “fake news” para descrever o fenômeno de informações
falsas circulando pela internet. Por quê?
Claire Wardle: Primeiro, essa palavra se tornou sem sentido porque não descreve a complexidade do
ecossistema de informação. Por exemplo, muitos dos problemas que vemos hoje é de imagens genuínas,
mas recicladas [publicadas fora de contexto], então, elas não são falsas. Logo, o termo não descreve realmente aquilo que nos preocupa.
Pessoas mal-informadas sempre existiram e isso sempre foi uma ameaça para a democracia.                
Qual é o problema agora?
A misinformation [desinformação ou falta de informação] sempre existiu. Se a minha mãe compartilha algo
no Facebook e não sabe que isso é falso, isso é misinformation. Nós sempre tivemos isso, as pessoas
compartilham rumores sem saber que eles são falsos. O que nós temos agora é a disinformation [conteúdo
deliberadamente falso], quando alguém cria ou compartilha informações falsas para causar algum dano.
Em uma era em que a tecnologia barateou e tornou mais fácil criar um site ou manipular uma foto ou um
vídeo, é muito mais fácil criar e compartilhar conteúdos deliberadamente falsos. Nós sempre tivemos esse
problema, mas nunca uma tecnologia que tornasse tão fácil a criação desse tipo de conteúdo e seu compartilhamento.
Até que ponto educar o público é, de fato, efetivo?
A educação demora um bom número de anos para mudar uma cultura. Vivemos em uma ambiente de
informação, é preciso ter responsabilidade sobre aquilo que se posta no Facebook, pois o celular é uma
ferramenta muito poderosa que vem com uma responsabilidade.
Adaptado de:  <https://exame.abril.com.br/brasil/whatsapp-pode-ameacar-estabilidade-no-brasil-diz-pesquisadora-de-harvard/>. Acesso em:  08 jul. 2018.

TEXTO III
Alfabetização Digital: mais que um conceito, uma necessidade
As tecnologias de informação e comunicação estão por todos os lados, mas há uma evidente carência de informação e formação quanto ao seu uso.

											
											

João Luís de Almeida Machado

Os números revelam que a inclusão digital acontece no mundo todo, inclusive no Brasil, de forma
mais acelerada que o previsto. Ainda assim há lacunas que não foram preenchidas corretamente e que
repercutem na sociedade. Há, por exemplo, uma distância clara entre disponibilizar recursos e acesso e
realizar uma efetiva e necessária alfabetização digital.
O que se tem visto é um crescente uso das tecnologias, com crianças e adolescentes utilizando
recursos digitais (nos quais se incluem televisores, computadores, celulares e afins) por, em média, de 10
a 12 horas diárias.
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Muito tempo tem sido dedicado à navegação sem rumo, sem objetivos claros, desprovida de interesse
específico, seja para os estudos ou para o trabalho, por exemplo. Dedica-se muito tempo às redes sociais,
ao entretenimento, à comunicação entre pares e, com isso, tem-se a constante e real percepção de tempo
perdido, desperdiçado.
A alfabetização digital é inclusiva. Não pode, no entanto, ser pensada apenas como capacitação
tecnológica, vai além disso, pois deve ser pensada e proposta, entendida e realizada como elemento que gera
a compreensão do poder das ferramentas e do universo digital, suas consequências e responsabilidades.
Adaptado de: <http://cmais.com.br/educacao/titulo-58>. Acesso em: 08 jul. 2018.

PROPOSTA DE REDAÇÃO
Os excertos de textos oferecidos como motivadores temáticos promovem, conjuntamente, uma reflexão
sobre os impactos das notícias falsas (fake news) na sociedade, a partir dos quais se pode pensar
no papel da família, da sociedade, da educação e do próprio indivíduo como elemento de solução para
tal problemática social. Nesse sentido, a partir da leitura dos textos de apoio e do seu conhecimento de
mundo, elabore um texto dissertativo-argumentativo, em que você evidencie uma proposta de solução
que responda à seguinte pergunta temática:
Alfabetização Digital: como deve ser trabalhada para diminuir os impactos negativos das
notícias falsas na sociedade brasileira?
Selecione fatos e argumentos próprios e do texto de apoio, relacionando-os, de modo coeso e coerente,
para construir seu ponto de vista.
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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 I
Por que a diversão é tão útil para a humanidade
Por Pâmela Carbonari

Quem ama o tédio, divertido lhe parece. Apesar da diversão ser um conceito tão relativo quanto a
beleza, a paródia do ditado é tão verdadeira quanto a de que a necessidade é a mãe da invenção.
[…]
O escritor de ciência americano Steven Johnson acredita que o prazer é o motor da inovação. Em
seu décimo livro, O poder inovador da diversão: como o prazer e o entretenimento mudaram o mundo,
lançado no Brasil pela editora Zahar, ele mostra a importância da música, dos jogos, da mágica, da
comida e de outras formas de diversão para chegarmos onde estamos e para que tipo de futuro esses
passatempos nos levarão.
[…]
Do jogo de dardos veio a estatística. A flauta de osso pode ser a ancestral do computador que você
lê este artigo. As caixas de música serviram de inspiração para os teares. Com uma prosa leve e bemhumorada (à prova de hipocrisias), Johnson explica como tecnologias fundamentais para o nosso tempo
nasceram e evoluíram de objetos e engrenagens que não tinham outro objetivo senão entreter. [...]
Somos naturalmente hedonistas. E, como você diz, a diversão ajudou a moldar a humanidade.
Você acha que o prazer é a chave para a inteligência?
Eu não diria que o prazer é “a” chave para a inteligência, mas sim que é um elemento subestimado
de inteligência. Em outras palavras, tendemos a supor que pessoas inteligentes usam suas habilidades
mentais em busca de problemas sérios que tenham clara utilidade ou recompensa econômica por trás
deles. Mas o pensamento inteligente é muitas vezes desencadeado por experiências mais lúdicas, como
os nossos ancestrais do Paleolítico que, esculpindo as primeiras flautas de ossos de animais, descobriram
como posicionar os buracos para produzir os sons mais interessantes. Essas inovações exigiram uma
grande dose de inteligência – dado o estado do conhecimento humano sobre a música e o design de
instrumentos há 50 mil anos – mas esse tipo de coisa não era “útil” em nenhum sentido tradicional.
A história da diversão sempre esteve à margem dos registros históricos mais sérios e práticos,
como guerras, poder e igualdade, por exemplo. Você acha que a diversão estava implícita nesses
eventos ou foi ignorada pelos historiadores?
Acho que tem sido amplamente ignorada pelos historiadores. E quando foi observada e narrada, os
relatos históricos foram muito limitados: há histórias sobre moda, jogos ou temperos, mas como narrativas
separadas. Olhamos para a longa história da civilização de maneira diferente se contarmos a história do
comportamento “lúdico” como uma categoria mais abrangente – esse era meu objetivo ao escrever O
poder inovador da diversão. Essa história é muito mais importante que a maioria das pessoas imagina.
Nesse seu último livro, você diz que os prazeres inúteis da vida geralmente nos dão uma pista
sobre futuras mudanças na sociedade. O que podemos prever para o futuro a partir dos nossos
prazeres mais comuns agora?
Provavelmente o melhor exemplo recente foi a mania de Pokémon Go. Eu posso imaginar-nos
olhando para trás em 2025, quando muitos de nós estarão usando regularmente dispositivos de realidade
aumentada para resolver “problemas sérios” no trabalho, e vamos perceber que a primeira adoção
dominante dessa tecnologia veio de pessoas correndo pelas cidades capturando monstros japoneses
imaginários em seus telefones.
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Por que a humanidade precisa se divertir?
Esta é uma questão verdadeiramente profunda. Algumas coisas que consideramos divertidas (sexo,
comida, por exemplo) têm claras explicações evolutivas sobre por que nossos cérebros devem achá-las
prazerosas. Mas o tipo de diversão que descrevo em O Poder Inovador da Diversão – o prazer de ver uma
boneca robô imitar um humano, ou a diversão de jogar um jogo de tabuleiro – é mais difícil de explicar.
Eu acho que tem a ver com a experiência de novidade e surpresa; uma parte significativa de nossa
inteligência vem do nosso interesse em coisas que nos surpreendem desafiando nossas expectativas.
Quando experimentamos essas coisas, temos um pequeno estímulo que diz: “Preste atenção nisso, isso
é novo”. E assim, ao longo do tempo, os sistemas culturais se desenvolveram para criar experiências
cada vez mais elaboradas para surpreender outros seres humanos: desde as primeiras flautas de osso,
até os novos e brilhantes padrões de tecido de chita, todas as formas de Pokémon Go. É uma história
antiga; temos muito mais oportunidades e tecnologias para nos surpreender do que nossos ancestrais.
Adaptado de: <https://super.abril.com.br/blog/literal/por-que-a-diversao-e-tao-util-para-a-humanidade/>. Acesso em: 22 jun. 2018.

1.

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

2.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
3.

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

Considerando a tipologia e o gênero do texto de apoio, é correto afirmar que
trata-se de um artigo de opinião em que Steven Johnson expõe seu ponto de vista sobre a
importância da diversão, por meio do relato de experiências divertidas.
trata-se de uma carta do editor trocada entre Pamela Carbonari e Steven Johnson, resultante de
várias cartas pessoais anteriores, para, posteriormente, comporem um texto da esfera jornalística.
trata-se de uma resenha do livro O poder inovador da diversão: como o prazer e o entretenimento
mudaram o mundo, do autor Steven Johnson, em que é apresentado um resumo crítico dessa
obra.
trata-se de uma entrevista realizada por Pamela Carbonari, em que Steven Johnson, além de expor
seu ponto de vista sobre o tema, revela argumentos e informações sobre seus livros, que o levaram
a defender tal posicionamento.
trata-se de uma campanha publicitária do livro O poder inovador da diversão: como o prazer e o
entretenimento mudaram o mundo, do autor Steven Johnson, visto que o objetivo do texto é levar
os leitores a conhecerem a obra, para assim despertar-lhes o interesse em comprá-la.
De acordo com o texto, assinale a alternativa correta.
O autor defende que as brincadeiras começam com invenções para agradar às crianças e
desenvolvem-se até se tornarem úteis ao restante da sociedade.
O autor acredita que o desenvolvimento tecnológico pode influenciar surpreendentemente as
invenções futuras, pois muitos aplicativos lúdicos podem dar origem a ferramentas utilitárias.
Para o autor, aplicativos utilizados, atualmente, com fins profissionais poderão ter fins lúdicos
futuramente.
O autor culpa os historiadores de escreverem apenas aquilo que seja vendável, deixando assuntos
como diversão, moda e culinária à parte dos relatos históricos.
As invenções criadas a partir de algo divertido são oriundas do ócio.
Os conectivos, além de estabelecerem ligação entre palavras e orações, servem para
construir diferentes relações de sentido a depender do contexto em que são utilizados.
Observe as diferentes ocorrências do “para” e assinale a alternativa em que esse conectivo
esteja sendo utilizado com sentido diferente do que ocorre em “[…] os sistemas culturais se
desenvolveram para criar experiências cada vez mais elaboradas”.
“[…] realidade aumentada para resolver “problemas sérios” no trabalho.”
“[...] temos muito mais oportunidades e tecnologias para nos surpreender do que nossos ancestrais.”
“Eu posso imaginar-nos olhando para trás em 2025.”
“Ele mostra a importância da música [...] e de outras formas de diversão para chegarmos onde
estamos.”
“Os nossos ancestrais do Paleolítico […] descobriram como posicionar os buracos para produzir os
sons mais interessantes.”
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4.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
5.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
6.

(A)

(B)

(C)

(D)
(E)

“A história da diversão sempre esteve à
margem dos registros históricos mais
sérios e práticos. Contamos a história da
diversão de maneira diferente, por isso
sempre está em relatos secundários e
limitados.”
Para evitar a repetição de palavras e
manter a correção gramatical, o trecho
dado pode ser reescrito corretamente,
substituindo-se
a
expressão
em
destaque por
contamo-la.
contamos-nas.
contamos-na.
contamos-lhe.
contamo-las.
Ter
conhecimento
das
normas
ortográficas de separação silábica é
fundamental, principalmente ao se
redigir um texto manuscrito. Diante
dessa afirmativa, assinale a alternativa
cujas palavras apresentem separação de
acordo com a norma culta.
Fla-u-tas; ta-bu-le-i-ro; te-c-no-lo-gi-as.
O-sso; mú-si-ca; signi-fi-ca-ti-vas.
Com-pu-ta-dor; ex-pec-ta-ti-vas; ta-bu-leiro.
Mon-stros; hedo-nis-tas; so-ci-e-da-de.
So-cie-da-de; de-sa-fian-do; ex-pe-ri-ên-cia.
Considere o uso do acento grave em “A
história da diversão sempre esteve à
margem dos registros históricos mais
sérios” e assinale a alternativa correta.
Se a expressão “uma certa” fosse anteposta
à palavra “margem”, para criar uma maior
indefinição ao que está sendo dito, ainda
assim a crase se manteria obrigatória.
A crase presente no excerto justifica-se pelo
fato de haver a presença de artigo mais
preposição na composição de uma locução
de base feminina.
A substituição da palavra “margem” por
“aquém” exigiria o uso do acento grave
indicativo de crase em função da regência
verbal, resultando em “àquem dos registros
históricos”.
A crase ficaria dispensada se a expressão
“a margem de” estivesse no plural: “as
margens dos”.
O uso do acento indicativo de crase na
expressão “à margem de” é facultativo, pois
os termos que vêm em seguida “registros
históricos” estão no masculino.

7.

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

Considere os sinais de pontuação
no trecho “Algumas coisas que
consideramos
divertidas
(sexo,
comida, por exemplo) têm claras
explicações evolutivas sobre por que
nossos
cérebros devem achá-las
prazerosas. Mas o tipo de diversão
que descrevo em O Poder Inovador da
Diversão é mais difícil de explicar.”   e
assinale a alternativa que o reescreve
corretamente, mantendo sua estrutura
sintática e semântica.
Algumas coisas, que consideramos
divertidas (sexo; comida; por exemplo),
têm claras explicações evolutivas sobre
por que nossos cérebros devem achá-las
prazerosas. Mas o tipo de diversão que
descrevo em O Poder Inovador da Diversão
é mais difícil de explicar.
Algumas
coisas
que
consideramos
divertidas, sexo, comida, por exemplo,
têm claras explicações evolutivas sobre
por que nossos cérebros devem achálas prazerosas. Mas o tipo de diversão
que descrevo em (O Poder Inovador da
Diversão) é mais difícil de explicar.
Algumas
coisas
que
consideramos
divertidas – sexo, comida, por exemplo –
têm claras explicações evolutivas sobre
por que nossos cérebros devem achálas prazerosas? Mas o tipo de diversão
que descrevo em “O Poder Inovador da
Diversão” é mais difícil de explicar.
Algumas coisas, que consideramos
divertidas (sexo, comida, por exemplo),
têm claras explicações evolutivas sobre
por que nossos cérebros devem achálas prazerosas; Mas o tipo de diversão,
que descrevo em O Poder Inovador da
Diversão, é mais difícil de explicar.
Algumas
coisas
que
consideramos
divertidas (sexo, comida, por exemplo)
têm claras explicações evolutivas sobre
por que nossos cérebros devem achálas prazerosas; mas o tipo de diversão
que descrevo em “O Poder Inovador da
Diversão” é mais difícil de explicar.
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8.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
9.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
10.

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

Em “[…] tecnologias fundamentais para
o nosso tempo nasceram e evoluíram de
objetos e engrenagens que não tinham
outro objetivo senão entreter.”, o “que”
classifica-se como um pronome relativo,
pois retoma os termos anteriores
“objetos e engrenagens”. Entre as
seguintes alternativas, assinale aquela
na qual o “que” também exerça função
de pronome relativo.
“Você acha que o prazer é a chave para a
inteligência?”.
“[...] temos muito mais oportunidades e
tecnologias para nos surpreender do que
nossos ancestrais.”
“Algumas coisas que consideramos
divertidas [...] têm claras explicações
evolutivas [...]”.
“Por que a diversão é tão útil para a
humanidade.”
“Eu acho que tem a ver com a experiência
de novidade e surpresa [...]”.
No trecho “Quem ama o tédio, divertido
lhe parece. Apesar da diversão ser um
conceito tão relativo quanto a beleza,
a paródia do ditado é tão verdadeira
quanto a de que a necessidade é a mãe
da invenção.”, a linguagem é trabalhada
de modo a realçar qual função da
linguagem?
Fática.
Apelativa.
Emotiva.
Referencial.
Poética.

11.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
12.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
13.

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

Assinale a alternativa em que as
palavras NÃO são cognatas, ou seja,
não têm a mesma raiz etmológica.
Comida – cometer.
Música – musicalizar.
Estímulo – estimular.
Adoção – adotar.
Diversão – divertir.
Assinale a alternativa que indica a função
adequada das orações em destaque
em “Você acha que a diversão estava
implícita nesses eventos ou foi ignorada
pelos historiadores?
Subjetivas.
Objetivas diretas.
Objetivas indiretas.
Predicativas.
Completivas nominais.
Assinale a alternativa em cujo trecho
ocorre uma metáfora.
“[…] pessoas inteligentes usam suas
habilidades mentais [...]”.
“[...] desde as primeiras flautas de osso, até
os novos e brilhantes padrões de tecido de
chita [...]”.
“[…] a necessidade é a mãe da invenção.”
“Preste atenção nisso, isso é novo”.
“Quem ama o tédio, divertido lhe parece.”

O texto de apoio pertence a um gênero
textual que, por vezes, pode apresentar
alguma marca de oralidade quanto à
regência. Assinale a alternativa em que
esse tipo de desrespeito à norma padrão
da língua tenha ocorrido no texto.
“[…] o computador que você lê este artigo.”
“As caixas de música serviram de  
inspiração para os teares.”
“Quem ama o tédio […]”.
“[...] temos muito mais oportunidades e
tecnologias para nos surpreender do que
nossos ancestrais [...]”.
“[…] uma parte significativa de nossa
inteligência vem do nosso interesse em
coisas que nos surpreendem desafiando
nossas expectativas.”
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14.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
15.

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

Considere
a
concordância
verbal
presente em “Essa história é muito mais
importante do que a maioria das pessoas
imagina.” e assinale a alternativa correta.
“imagina” poderia ser flexionado no plural,
concordando, dessa forma, com “pessoas”.
“imagina” está no singular para concordar
com “história”.
“imagina” deve ficar obrigatoriamente no
singular, para concordar com o núcleo do
sujeito “a maioria”.
“imagina” deveria estar obrigatoriamente
flexionado no plural, para concordar com
“pessoas”.
A especificação “das pessoas” não deve ser
utilizada quando anteposta a verbos.
Considere as seguintes análises sobre a
classificação e a função que os verbos
em destaque assumem no contexto e
assinale a alternativa INCORRETA.
Em “Preste atenção nisso, isso é novo”,
percebe-se a utilização de um verbo no
imperativo, com função de chamar a atenção
do interlocutor.
Em “Eu acho que tem a ver com a experiência
de novidade [...]”, o autor se posiciona
de modo enfático e utiliza o presente do
indicativo para mostrar que sua opinião é
uma verdade incontestável.
Em “Provavelmente o melhor exemplo
recente foi a mania de Pokémon Go.”, o
verbo encontra-se conjugado no pretérito
para fazer referência a um evento passado.
Em “O escritor de ciência americano Steven
Johnson acredita que o prazer é o motor da
inovação.”, o verbo está no presente para
indicar a certeza do pesquisador diante
daquilo que defende.
Em “Eu posso imaginar-nos olhando
para trás em 2025, quando muitos de
nós [...] vamos perceber que a primeira
adoção dominante dessa tecnologia veio
de   pessoas […] capturando monstros
japoneses imaginários em seus telefones.”,
a locução em destaque equivale ao verbo
no futuro “perceberemos” e acaba sendo
preferida pelos falantes em situações de
fala ou de escrita mais informalizada.

Raciocínio Lógico e Matemático
16.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
17.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
18.

Se Artur conseguiu a dispensa no
serviço militar, nem Paulo nem Otávio
participaram do concurso. Se Otávio
não participou do concurso, Carlos
conseguiu a dispensa do serviço militar.
Se Carlos conseguiu a dispensa do
serviço militar, a viagem para o litoral
aconteceu. Sabendo que a viagem para
o litoral não aconteceu, então é correto
afirmar que
Artur não conseguiu a dispensa militar e
Otávio não participou do concurso.
Otávio não participou do concurso e Carlos
não conseguiu a dispensa no serviço militar.
Otávio não participou do concurso ou Carlos
conseguiu a dispensa militar.
Artur e Carlos não conseguiram a dispensa
do serviço militar.
Artur não conseguiu a dispensa militar e
Otávio não participou do concurso.
A negação da afirmação “Todos os
soldados são oficiais” será dada por
“Nenhum soldado é oficial”.
“Pelo menos um oficial não é soldado”.
“Todos os oficiais não são soldados”.
“Nenhum oficial é soldado”.
“Pelo menos um soldado não é oficial”.
Entre os diagramas lógicos que utilizam
dois conjuntos A e B, tais que A e B são
subconjuntos do conjunto U, o único que
corresponde à afirmação “Algum A não
é B” é apresentado em qual alternativa?

(A)

(B)
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21.

Um objeto é lançado de uma base de
lançamento e sua trajetória é obtida pela

(C)

função

, em que

é a altura do objeto, em metros, e x é o
tempo após o lançamento que determina
a altura do objeto, em segundos. Por
exemplo, 1 segundo após o lançamento,
(D)

o objeto estará a uma altura de 36 metros.
Dessa forma, a altura máxima que esse
objeto pode atingir e o tempo após o
lançamento que determina essa altura
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(E)

22.

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

Em um destacamento composto de 250
soldados, sabe-se que 150 soldados
possuem idade abaixo ou igual a 18 anos,
130 soldados possuem idade acima ou
igual a 18 anos e x soldados possuem
idade igual a 18 anos. Dessa forma, o
valor de x é igual a
30.
40.
50.
60.
70.

20.

Resolvendo a seguinte expressão:

19.

obtém-se, como resultado,
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

um
um
um
um
um

número
número
número
número
número

irracional e positivo.
inteiro e negativo.
irracional e negativo.
natural e não inteiro.
inteiro e positivo.

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

máxima são, respectivamente:
100 metros e 6 segundos.
200 metros e 9 segundos.
100 metros e 9 segundos.
100 metros e 12 segundos.
200 metros e 6 segundos.
Em um quartel general, estão disponíveis
5 coronéis, 7 capitães, 10 cabos e 12
soldados. Devem ser formadas duas
equipes de resgate em uma operação
militar, sendo que uma equipe irá sair
do quartel ao meio-dia e a outra equipe
sairá às 18 horas. A primeira equipe deve
conter 3 coronéis, 2 capitães e 9 cabos,
sem importar a ordem de escolha, e a
segunda equipe deve conter 1 coronel,
3 capitães e 10 soldados, também sem
importar a ordem de escolha, e os
militares escolhidos para sair do quartel
na primeira equipe, ao meio-dia, não
poderão entrar na segunda equipe que
sairá do quartel às 18 horas. Dessa forma,
o número total de equipes distintas que
podem ser formadas nessa operação
militar é
2100 equipes.
1320 equipes.
780 equipes.
3420 equipes.
4096 equipes.
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23.

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

24.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
25.

Em uma licitação pública, duas
empresas alimentícias apresentaram
suas propostas quanto ao preço mensal
cobrado para fornecer marmitas a
um batalhão, conforme o número de
soldados do batalhão. O preço mensal
cobrado pela empresa A, p(x), é dado
por p(x) = 5000 + 80x, e o preço mensal
cobrado pela empresa B, q(x), é dado por
q(x) = 4750 + 85x, em que x é o número de
soldados do batalhão.
Comparando-se os preços pagos para as
duas empresas, para o mesmo número
de soldados x, é correto afirmar que
é mais vantajoso contratar a empresa
A desde que o número de soldados no
batalhão seja inferior a 40.
é mais vantajoso contratar a empresa
B desde que o número de soldados no
batalhão seja superior a 80.
as duas empresas cobram o mesmo preço
se o número de soldados for igual a 60.
é mais vantajoso contratar a empresa
B desde que o número de soldados no
batalhão seja inferior a 50.
é mais vantajoso contratar a empresa
A desde que o número de soldados no
batalhão seja inferior a 30.
Em um dia da semana, dois oficiais
conseguiram
uma
dispensa
e
resolveram
fazer compras em uma
loja especializada em equipamentos e
vestimentas militares. Após olharem
todos os produtos da loja, ambos se
interessaram pelos mesmos produtos:
protetores auriculares e óculos de visão
noturna. O primeiro oficial comprou 2
protetores auriculares e 3 óculos de
visão noturna, pagando R$620,00. O
segundo oficial comprou 3 protetores
auriculares e 1 óculos de visão noturna,
pagando   R$720,00.
Dessa forma, é correto afirmar que o
preço do óculos de visão noturna, nessa
loja, é
R$280,00.
R$60,00.
R$90,00.
R$220,00.
R$150,00.
A velocidade é uma grandeza que
identifica o deslocamento de um corpo
em um determinado tempo. Assim, a

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
26.

(A)
(B)
(C)

(D)

velocidade média
mede, em um
intervalo de tempo médio, a rapidez da
deslocação de um corpo. A fórmula que
permite calcular a velocidade média de
um corpo é dada por
, em que
s representa a distância percorrida pelo
objeto e t indica o tempo gasto para
percorrer essa distância. Dessa forma,
se um foguete percorre 1200 metros,
a uma velocidade média de 50 m/s
(metros por segundo), então o tempo
gasto para percorrer essa distância, em
segundos, é
24.
22.
20.
18.
16.
Na seguinte matriz, em cada linha,
estão anotadas as notas obtidas por
quatro soldados em três provas durante
o decorrer da semana em atividades
internas no quartel. Por exemplo, o
soldado 1 obteve nota 70 na prova 1,
nota 80 na prova 2 e nota 90 na prova 3.

Sabendo que se obtém a nota final de
cada soldado somando-se suas três
notas obtidas e, em seguida, dividindose o resultado obtido dessa soma por 4,
é correto afirmar que
nenhum dos soldados obteve a nota final
inferior a 60.
todos os soldados obtiveram uma nota final
superior a 60.
caso existisse o critério de dispensa das
atividades do final de semana para o
soldado que obtivesse uma nota superior
ou igual a 60, então três desses soldados
conseguiriam essa dispensa.
caso existisse o critério de um soldado
exercer a função de permanecer na
guarita durante todo o final de semana,
se   obtivesse uma nota inferior a 60, então
apenas o soldado 3 seria selecionado para
exercer essa função.
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(E)

nenhum dos soldados obteve a nota final
superior a 64.

30.

27.

•

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

Considere que, sobre uma mesa, estão
dispostos dois recipientes para líquidos.
O primeiro recipiente tem o formato de
um cilindro e o segundo recipiente tem
o formato de um paralelepípedo reto
retângulo. O cilindro possui a base
circular com raio r e cuja área da base
é igual a 48 dm2, além da altura com
medida h. O paralelepípedo possui as
três dimensões, a, b e c, iguais a três
números pares consecutivos, tal que a
soma dessas três dimensões seja igual
a 18 dm. Sabendo que o volume do
cilindro é igual ao triplo do volume do
paralelepípedo, e usando a aproximação
para
, então a razão entre a altura h
e o raio r do cilindro, nessa ordem, será
igual a
1.
3.
9.
27.
81.

28.

Considere as três matrizes

Sabendo que
onde det significa o determinante de uma
matriz, então o valor da expressão
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
29.

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

é igual a
1000.
27.
1.
– 27.
– 1000.
Uma função do 1º grau é dada pela
equação y = ax + b e sua representação
gráfica é uma reta. Sabendo que os
pontos (1; 50) e (3; 100) pertencem ao
gráfico dessa função, então, quando y
for igual a 200, o valor de x será igual a
27.
18.
17.
9.
7.

•
•

Considere que x, y e z são três números
inteiros, tais que:
		 x é o número total de anagramas da
palavra RAMO;
		 y é o número total de anagramas da
palavra AMAR;
		 z é o número total de anagramas da
palavra OSSO.
Com base nessas informações, é correto
afirmar que

(A)

.

(B)

.

(C)

.

(D)

.

(E)

.

Noções de Informática
31.

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

Assinale a alternativa que apresenta
o nome do cabo utilizado em alguns
monitores e TVs modernas para
transmissão de áudio e vídeo.
VSB
FLAT
SATA
HDMI
XML

32.

Considerando o aplicativo de escritório
Microsoft Excel (Versão 2013, instalação
padrão em português), assinale a
alternativa que apresenta a expressão
equivalente à seguinte expressão
matemática:

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

=
=
=
=
=

RAIZ(5)/(2^3)
(ROOT(5)) / (2*2*2)
SQRT(5) ÷ 2**3
RAIZ(5/(2*2*2))
Divisao(RaizQuad(5); Potência(2,3) )
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33.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
34.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
35.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
36.

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

Assinale a alternativa que apresenta o
nome das mídias de armazenamento de
dados que podem ser gravadas e que
têm capacidade de menos de 1Gb.
DVD-RW
DVD-R
SSD
Blue Ray-R
CD-R
O que acontece quando um arquivo é
colocado em quarentena pelo antivírus
(considerando
o
aplicativo
Avast
Antivírus)?
Esses arquivos são isolados, não podem
ser acessados por nenhum outro processo
ou programa externo.
Esses
arquivos
são
modificados
para
remoção
das
vulnerabilidades   
apresentadas.
Esses arquivos são modificados para
alteração dos códigos maliciosos.
Esses arquivos podem ser executados
normalmente, porém sob a vigilância do
antivírus.
Esses arquivos são bloqueados e só voltam
a ser liberados após 40 dias.
Utilizando o Libre Office Writer (Versão 5,
instalação padrão em português), como
é possível adicionar uma caixa de texto?
Escolha a guia Formatar > Texto >
Retangular.
Escolha a guia Editar > Propriedades de
Texto > Caixa.
Escolha a guia Formatar > Texto > Caixa de
Texto.
Escolha a guia Inserir > Formas, escolhendo
a forma “Retangulo”.
Escolha a guia Inserir > Caixa de Texto.
“Estes filtros passam por um período
inicial de treinamento, no qual o usuário
seleciona manualmente as mensagens
consideradas indesejadas e, com base
nas classificações, o filtro vai aprendendo
a distinguir as mensagens.”. A qual filtro
o enunciado se refere?
Antivírus.
Bloqueio seletivo.
Firewall.
Antispam.
AntiSpy.

37.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
38.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
39.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
40.

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

Considerando o Windows 7 (Instalação
padrão em português), assinale a
alternativa que apresenta a tecla de
atalho usada para “Abrir a caixa de
diálogo Executar”.
WinKey (Tecla logotipo do Windows) + L
WinKey (Tecla logotipo do Windows) + F
CTRL + WinKey (Tecla logotipo do Windows)
+E
CTRL + E
WinKey (Tecla logotipo do Windows) + R
Um arquivo com a extensão .ods
corresponde a
um arquivo de som.
uma página web gravada localmente.
uma planilha eletrônica do Libre Office Calc.
um documento do Microsoft PowerPoint.
uma imagem.
“Coloca a primeira letra de uma cadeia
de texto em maiúscula e todas as outras
letras do texto depois de qualquer
caractere diferente de uma letra. Converte
todas as outras letras para minúsculas.”.
Considerando as Funções do aplicativo
de escritório Microsoft Excel (Versão
2013, instalação padrão em português), a
qual função o enunciado se refere?
CAPITALIZADO
ARRUMAR.MAIÚSCULA
MAIÚSCULA.INICIO
PRI.MAIÚSCULA
MAIÚSCULA.ESQUERDA
No Microsoft Word (Versão 2013,
instalação padrão em português), é
possível salvar um arquivo compatível
com o Word 97-2003. Assinale a
alternativa que apresenta a extensão
desse arquivo.
.docx
.doc
.xls
.ppt
.xml
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Conhecimentos Específicos
41.

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

42.

(A)

(B)

Tendo em vista o Estatuto da Polícia
Militar do Estado do Espírito Santo
(Lei Estadual nº 3.196/78), assinale a
alternativa correta.
A passagem do Policial Militar à situação
de inatividade, mediante transferência para
a Reserva Remunerada, verificar-se-á “exofício” ao completar 35 (trinta e cinco) anos
de serviço.
O desligamento da Organização Policial
Militar em que serve deverá ser feito após a
publicação no Diário Oficial ou em Boletim,
do ato oficial correspondente, e não poderá
exceder 60 (sessenta) dias da data da
primeira publicação oficial.
A transferência para a reserva remunerada,
ex-offício, verificar-se-á, entre outras
hipóteses, quando o policial militar
ultrapassar 2 (dois) anos contínuos ou
não em licença para tratar de interesse
particular.
A convocação do oficial da reserva
remunerada para compor o Conselho de
Justificação terá a duração necessária ao
cumprimento da atividade que a ela deu
origem, não devendo ser superior ao prazo
de 08 (oito) meses.
Os militares, praças e oficiais da reserva
remunerada poderão retornar ao serviço
ativo, obrigatoriamente, desde que mediante
convocação por ato do Governador do
Estado e para atuar prestando serviços
de natureza policial ou militar, em jornada
semanal de 40 (quarenta) horas.
Referente à Lei Estadual nº 3.196/78, que
dispõe sobre o Estatuto da Polícia Militar
do Estado do Espírito Santo, assinale a
alternativa correta.
Constitui
requisito
dispensável
para
ingressar no Quadro de Oficiais Policiais
Militares (QOPM) a conclusão do Curso de
Formação de Oficiais (CFO), desde que a
bem do interesse público e autorizado pelo
responsável competente.
São considerados na ativa aqueles que, na
reserva remunerada, pertencem à reserva
da Polícia Militar e percebem remuneração
do Estado, desde que sujeitos à prestação
de serviços mediante convocação.

(C)

(D)

(E)

43.

(A)

(B)

(C)

(D)
(E)

Pelo princípio do livre acesso aos cargos
públicos, brasileiros e estrangeiros podem
ingressar na carreira de Oficial da Polícia
Militar do Espírito Santo.  
A carreira policial militar é privativa do
pessoal da ativa e inativos, iniciando-se com
o ingresso na Polícia Militar e obedecendo às
diversas sequências de graus hierárquicos.
É considerado desaparecido o policial militar
da ativa que, no desempenho de qualquer
serviço, em viagem, em operações policiais
militares ou em caso de calamidade pública,
tiver paradeiro ignorado por mais de 08
(oito) dias e desde que não haja indícios de
deserção.
Assinale a alternativa correta sobre o
Estatuto da Polícia Militar do Estado do
Espírito Santo.
O Oficial declarado indigno do oficialato, ou
com ele incompatível, e condenado à perda
de posto e patente, só poderá readquirir a
situação militar anterior por ato exclusivo do
Governador do Estado e nas condições nele
estabelecidas.
Fica sujeito à declaração de indignidade
para o oficialato, ou incompatibilidade
com o mesmo por julgamento do Tribunal
de Justiça do Estado, o oficial que for
condenado, por Tribunal Civil ou Militar,
à pena restritiva de liberdade individual
superior a 06 (seis) meses, em decorrência
de sentença condenatória transitada em
julgado.
O licenciamento a pedido poderá ser
concedido, uma vez que não haja
prejuízo para o serviço, a praça que tenha
completado o tempo inicial obrigatório, de
05 (cinco) anos, contado da incorporação,
ou que, estando engajado ou reengajado
conte, no mínimo, dois terços do tempo de
serviço a que se obrigou a servir.
O tempo de serviço relativo a engajamento
e reengajamento é de 08 (oito) anos, cada.
É da competência do Comandante Geral   
da PM o ato de exclusão a bem da disciplina
do Aspirante e Oficial PM bem como das
praças com estabilidade assegurada.
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44.

(A)
(B)

(C)

(D)

(E)

45.

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

Conforme a Lei Estadual nº 3.196/78,
assinale a alternativa correta.
A passagem do policial militar à situação de
inatividade, mediante reforma, somente se
dará ex-offício.
A reforma será aplicada ao policial militar
que, dentre outras hipóteses, estiver
agregado por mais de 2 (dois) anos por
ter sido julgado incapaz temporariamente,
mediante homologação de Junta Superior
de Saúde, desde que se trate de moléstia
incurável.
Anualmente, no mês de agosto, o órgão
de pessoal de Polícia Militar organizará a
relação dos policiais militares que houverem
atingido a idade limite de permanência na
reserva, a fim de serem reformados.
A demissão a pedido será concedida
mediante requerimento do interessado,
com indenização das despesas feitas pelo
Estado com a sua preparação e formação
quando conter menos de 10 (dez) anos de
oficialato.
O direito à demissão a pedido não pode ser
suspenso, ainda que na vigência de estado
de guerra.
Segundo o Estatuto da Polícia Militar do
Estado do Espírito Santo (Lei Estadual nº
3.196/78), assinale a alternativa correta.
O desligamento do serviço ativo será
processado após a expedição de ato do
Governador do Estado, vedada a delegação
do referido ato para outras autoridades.
A subordinação não afeta de modo algum
a dignidade pessoal do policial militar e
decorre, exclusivamente, da estrutura
hierarquizada da Polícia Militar.
O policial militar reaparecido será submetido
ao Conselho de Justificação ou ao Conselho
de Disciplina, por decisão do Secretário de
Estado da Segurança Pública, se assim for
julgado necessário.
Exercer, com autoridade, eficiência e
probidade, as funções que lhe couberem em
decorrência do cargo caracteriza uma das
manifestações essenciais do valor policial
militar.
Aos Oficiais integrantes do Quadro da
Saúde, é vedado o exercício de sua
atividade técnico-profissional no meio civil.

46.

Analise as assertivas a seguir e assinale
a alternativa que aponta as corretas no
que concerne à Lei Estadual nº 3.196/78.

I.

São proibidas quaisquer manifestações
coletivas, tanto sobre atos de superiores
quanto as de caráter reivindicatório.
O Oficial presumivelmente incapaz de
permanecer como policial militar da ativa
será, na forma da legislação específica,
submetido a Conselho de Justificação.
O Conselho de Disciplina não poderá
ser aplicado às praças reformadas e da
reserva remunerada.
Compete ao Comandante Geral da
Polícia Militar julgar, em última instância,
os processos oriundos do Conselho
de Disciplina convocado ao âmbito da
Polícia Militar.

II.

III.
IV.

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

Apenas
Apenas
Apenas
Apenas
Apenas

47.

Consoante à Lei Estadual nº 3.196/78,
assinale a alternativa correta.
Posto é o grau hierárquico do Oficial,
conferido por ato do Secretário de Estado
da Segurança Pública.
Os
Alunos
Oficiais
PM
são                 
hierarquicamente
superiores
aos
Subtenentes PM.
O Círculo de Oficiais Intermediários é
composto pelo Capitão e pelo Primeiro e
Segundo Tenente.
Em igualdade de posto ou de graduação,
a precedência entre os policiais militares
de carreira na ativa e os da reserva  
remunerada, que estiverem convocados, é
definida pelo Comandante Geral.
Ao policial militar da ativa, é permitido
comerciar ou tomar parte na administração
ou gerência de sociedade ou dela ser      
sócio ou participar, salvo na condição de
acionista em sociedade.

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

(E)

I e II.
III e IV.
I, II e III.
I, II e IV.
II, III e IV.
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48.

(A)
(B)

(C)

(D)
(E)

49.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
50.

(A)

(B)
(C)

Assinale a alternativa INCORRETA
acerca do Estatuto da Polícia Militar do
Estado do Espírito Santo (Lei Estadual nº
3.196/78).
O pedido de reconsideração, a queixa
e a representação não podem ser feitos
coletivamente.
Os proventos da inatividade serão revistos
sempre que por motivo de alteração do
poder aquisitivo da moeda se modificarem
os vencimentos das policiais militares em
serviço ativo.
Ressalvados os casos previstos em Lei,
os proventos da inatividade não poderão
exceder a remuneração percebida pelo
policial militar da ativa, no posto ou
graduação correspondente ao de seus
proventos.
Por motivo de trânsito, os policiais militares
têm direito ao período de até 90 (noventa)
dias de afastamento total do serviço.
Não haverá promoção de policial militar por
ocasião de sua transferência para a reserva
remunerada.
De acordo com a Lei Estadual
nº
3.196/78,
será
oficialmente
considerado extraviado o policial militar
que permanecer desaparecido por mais
de
30 (trinta) dias.
25 (vinte e cinco) dias.
20 (vinte) dias.
15 (quinze) dias.  
10 (dez) dias.
No tocante ao Estatuto da Polícia Militar
do Estado do Espírito Santo (Lei Estadual
nº 3.196/78), assinale a alternativa
correta.
A licença especial é a autorização para
afastamento total do serviço, relativa a
cada década de tempo de efetivo serviço
prestado, concedida ao policial militar que
a requerer, sem que implique em qualquer
restrição para a sua carreira.
A licença especial terá duração de 06 (seis)
meses e será gozada de uma só vez.
A licença para tratar de interesse particular
é a autorização para afastamento total do
serviço, concedida ao policial militar com
mais de 10 (dez) anos de efetivo serviço,
que a requerer com aquela finalidade.

(D)

(E)

A
concessão
de
licença
especial
ou gratificação de assiduidade é da
competência exclusiva do Secretário de
Estado da Segurança Pública.
O policial militar com direito a licença
especial poderá optar pela percepção em
caráter transitório de uma gratificação de
assiduidade, correspondente a 60% do
soldo do seu posto ou graduação.

51.

Acerca da Lei Estadual nº 3.196/78,
analise as assertivas a seguir e assinale
a alternativa que aponta as corretas.

I.

Os policiais militares na inatividade, cuja
conduta possa ser considerada como
ofensiva à dignidade da classe, poderão
ser definitivamente proibidos de usar
uniformes por decisão do Comandante
Geral da Polícia Militar.
O policial militar deve ser agregado
quando, dentre outras hipóteses, for
afastado, temporariamente, do serviço
ativo por motivo de haver ultrapassado
um ano contínuo em licença para
tratamento de saúde própria.  
É vedado a qualquer elemento civil
ou organizações civis usar uniformes
ou ostentar distintivos, insígnias ou
emblemas que possam ser confundidos
com os adotados na Polícia Militar.
Somente é considerado como ausente
o policial militar quando, por mais de
48 (quarenta e oito) horas consecutivas,
deixar de comparecer à sua organização
policial militar sem comunicar qualquer
motivo de impedimento.

II.

III.

IV.

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

Apenas
Apenas
Apenas
Apenas
Apenas

I e III.
II e IV.
I, II e III.
I, III e IV.
II, III e IV.
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52.

(A)
(B)

(C)

(D)

(E)

53.

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

(E)

54.

I.

A respeito da Declaração Universal dos
Direitos Humanos, assinale a alternativa
correta.
A Declaração Universal dos Direitos
Humanos foi proclamada no ano de 1225,
no contexto da Revolução Francesa.
Hodiernamente, prevalece o entendimento
de que os dispositivos consagrados na
Declaração são juridicamente vinculantes,
uma vez que, diante do prestígio adquirido
por tal documento, suas normas passaram
a ser consideradas princípios gerais do
Direito Internacional.
A Declaração consubstancia-se em um
tratado internacional formalizado entre
todos os países do globo terrestre, com
caráter de recomendação e juridicamente
não vinculante.
As normas da Declaração estabelecem um
parâmetro máximo e exaustivo de proteção
da dignidade da pessoa humana a ser
observado por todos os povos.
A Declaração não faz referência aos direitos
políticos, em virtude da soberania de cada
País em escolher seu próprio regime
político.
Assinale a alternativa correta, tendo em
vista a Declaração Universal dos Direitos
Humanos.
A declaração, no momento em que cristaliza
o direito à vida, dispõe expressamente
também sobre a pena de morte.
No que concerne ao direito de propriedade,
a declaração não faz nenhuma referência à
propriedade coletiva.  
Referente aos direitos sociais, a declaração
os consagra como direitos de terceira
dimensão.
Estabelece o Tribunal Penal Internacional
como órgão aplicador de suas normas
e também como competente para julgar
àqueles que a violarem.
O indivíduo tem direito a uma nacionalidade
e a não ser arbitrariamente privado dela,
nem do direito de mudar de nacionalidade.
Analise as assertivas a seguir e assinale
a alternativa que aponta as corretas
sobre a Declaração Universal dos
Direitos Humanos.
Não será feita nenhuma distinção
fundada na condição política, jurídica ou
internacional do país ou território a que
pertença uma pessoa, quer se trate de

II.
III.

IV.

um território independente, sob tutela,
sem governo próprio, quer sujeito a
qualquer outra limitação de soberania.
Todo ser humano tem o direito de ser,
em todos os lugares, reconhecido como
pessoa perante a lei.
Todo ser humano tem direito a receber
dos tribunais nacionais competentes
remédio efetivo para os atos que violem
os direitos fundamentais que lhe sejam
reconhecidos pela constituição ou pela
lei.
Todo ser humano tem direito à liberdade
de reunião e associação pacífica.

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

Apenas I e II
Apenas II e IV.
Apenas I, II e III.
Apenas I, III e IV.
I, II, III e IV.

55.

Com relação ao Decreto Estadual
nº254-R/00, que dispõe sobre o
Regulamento Disciplinar dos Militares
Estaduais do Estado do Espírito Santo
(RDME), assinale a alternativa correta.
A sanção disciplinar é absolutamente
dependente do processo civil ou criminal a
que se sujeite também o militar estadual, se
relacionado ao mesmo fato.
A contagem do tempo de cumprimento de
sanção disciplinar vai do momento em que
o punido for recolhido até aquele em que for
posto em liberdade, computado mês a mês.
O militar estadual da inatividade cumprirá
suas sanções disciplinares na organização
militar estadual que designar o Comandante
Geral.
Para a transgressão disciplinar gravíssima,
a sanção base será de 17 (dezessete) dias
de detenção, sendo a sanção mínima de 14
(quatorze) dias e a máxima de 20 (vinte)
dias.
O militar estadual, que estiver em
cumprimento de sanção disciplinar e obtiver
parecer médico para que permaneça
em residência, estará anistiado de seu
cumprimento.

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

56.

(A)

Conforme
o
Decreto
Estadual
nº 254-R/00, assinale a alternativa correta.
Findo o prazo de 15 (quinze) dias, após a
data da publicação da sanção aplicada, ela
não mais poderá ser agravada.
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(B)

(C)

(D)

(E)

57.

O comportamento da praça deve ser
classificado em “Excepcional” quando
no período de 05 (cinco) anos de efetivo
serviço não tenha sofrido qualquer sanção
disciplinar.
A classificação do comportamento das
praças será feita a pedido, tendo como base
a data de publicação da sanção disciplinar
imposta.
Quando se tratar de condenação por crime,
o prazo para a modificação da classificação
do comportamento terá como base a data
de início do cumprimento da pena.
A modificação da classificação de
comportamento será formalizada com a
publicação no Diário Oficial da União, por
meio de uma “Nota de Classificação de
Comportamento”.
Segundo o Regulamento Disciplinar dos
Militares Estaduais do Estado do Espírito
Santo (RDME), preencha as lacunas e
assinale a alternativa correta.
Dentre outras hipóteses, caso sejam
apresentados indícios de que o ato
disciplinar tenha se baseado em
depoimentos, exames ou documentos
comprovadamente falsos, o processo
disciplinar poderá ser revisto, a pedido,
no prazo de __________, ou ex-officio, no
prazo de __________.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
58.

(A)
(B)

(C)
(D)

90 (noventa) dias / 180 (cento e oitenta)
dias
90 (noventa) dias / 01 (um) ano
120 (cento e vinte) dias / 02 (dois) anos
150 (cento e cinquenta) dias / 02 (dois) anos
180 (cento e oitenta) dias / 05 (cinco) anos
Assinale a alternativa correta consoante
ao Decreto Estadual nº 254-R/00, que
dispõe sobre o RDME.
Havendo a anulação de detenção, o período
já cumprido será revertido em dobro, em
folga.
Não é admissível a reiteração do pedido de
revisão do processo, salvo se já decorridos
05 (cinco) anos do trânsito em julgado do
último pedido de revisão.
O pedido de revisão, por caracterizar ato
jurisdicional, somente pode ser solicitado
por procurador legalmente habilitado.
São formas de modificação da sanção a
anulação, a revogação, a atenuação e a
agravação.

(E)

A modificação da aplicação de sanção
disciplinar pode ser realizada pela
autoridade que a aplicou ou por outra,
superior ou inferior, desde que competente
e com a devida motivação.

59.

De acordo com o Regulamento
Disciplinar dos Militares Estaduais
do Estado do Espírito Santo (RDME),
assinale a alternativa correta.
Ao ingressar na Instituição Militar Estadual,
a praça será classificada no comportamento
militar “satisfatório”.
A condenação transitada em julgado por
prática de crime implicará na classificação
no comportamento militar "mau", salvo nos
casos de prescrição da pena imposta.
A anulação da sanção disciplinar consiste
na declaração de invalidade do ato punitivo
ilegítimo, porém sem efeitos retroativos
quanto ao ato anulado.
A anulação da sanção disciplinar deve
eliminar todo e qualquer registro referente
àquele ato nas alterações do militar
estadual.
Sendo concedida ainda durante o tempo
de cumprimento da detenção, a anulação
importa na colocação do militar estadual em
liberdade em até 02 (dois) dias da anulação.

(A)
(B)

(C)

(D)

(E)

60.

(A)

(B)

(C)
(D)

(E)

Acerca do Decreto Estadual nº 254-R/00,
assinale a alternativa correta.
O pedido de reconsideração de ato deve ser
apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, a
contar da data de publicação da sanção
imposta.
A autoridade competente a quem é dirigido
o pedido de reconsideração de ato deverá
decidir no prazo de 08 (oito) dias úteis,
contados da data de entrada do recurso.
É defeso encaminhar diretamente à
autoridade que praticou o ato o pedido de
reconsideração.
A autoridade competente para apreciar o
recurso poderá, vendo razões para isso,
recebê-lo com efeito suspensivo, quando
então o início do cumprimento da sanção
ficará condicionado à decisão do Supremo
Tribunal Federal.  
O recurso disciplinar que contrarie o
prescrito no RDME deve ser recebido pela
autoridade a quem foi destinado, cabendo a
esta intimar o recorrente para que, no prazo
de 20 (vinte) dias, emende suas razões
recursais.
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61.

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

62.

(A)

(B)

Referente ao Regulamento Disciplinar
dos Militares Estaduais do Estado
do Espírito Santo (RDME), assinale a
alternativa correta no que concerne aos
prazos de reabilitação.
A reabilitação ocorrerá, a pedido, decorrido
01 (um) ano, quando a sanção for pela
prática de transgressão classificada como
leve, contado da data da publicação da
sanção disciplinar imposta, sem que o
militar estadual tenha sofrido qualquer
punição disciplinar.
A
reabilitação
ocorrerá,
ex-officio,   
decorridos 02 (dois) anos, quando a sanção
for pela prática de transgressão classificada
como média, contados do término da sanção
disciplinar imposta, sem que o militar
estadual tenha sofrido qualquer punição
disciplinar.
A reabilitação ocorrerá, a pedido,      
decorridos 03 (três) anos, quando a sanção
for pela prática de transgressão classificada
como média, contados do término da sanção
disciplinar imposta, sem que o militar
estadual tenha sofrido qualquer punição
disciplinar.
A
reabilitação
ocorrerá,
ex-officio,   
decorridos 04 (quatro) anos, quando a
sanção for pela prática de transgressão
classificada como gravíssima, contados do
término da sanção disciplinar imposta, sem
que o militar estadual tenha sofrido qualquer
punição disciplinar.
A
reabilitação
ocorrerá,
ex-officio,    
decorridos 05 (cinco) anos, quando a
sanção for pela prática de transgressão
classificada como gravíssima, contados da
data da publicação da sanção disciplinar
imposta, sem que o militar estadual tenha
sofrido qualquer punição disciplinar.
A respeito do Regulamento Disciplinar
dos Militares Estaduais do Estado
do Espírito Santo (RDME), assinale a
alternativa correta.
São competentes para anular, restringir ou
ampliar as recompensas concedidas por
si ou seus subordinados as autoridades
máximas de cada Organização Militar
Estadual (OME), devendo essa decisão ser
motivada em boletim, dentro do prazo de
10 (dez) dias úteis contados da data de sua
concessão.
Todos os elogios individuais, publicados
em boletim, serão registrados nos
assentamentos do militar estadual, devendo

(C)
(D)

(E)

63.

(A)

(B)
(C)

(D)
(E)

64.

(A)

ser divulgados aos integrantes da OME
onde servir o militar elogiado.
A dispensa do serviço como recompensa
poderá ser restringida até no máximo a dois
terços do prazo concedido.
As atribuições para instaurar o processo
disciplinar poderão ser delegadas a militar
estadual para fins específicos e por tempo
limitado, sendo permitida a delegação
de competência, nesses casos, para o
julgamento do processo.
Quando a autoridade competente para
determinar a instauração do processo
disciplinar e aplicar a sanção disciplinar
ao infrator exercer, por iniciativa própria,
a
função
de
Encarregado,
ficará,
automaticamente, obrigada a emitir a
decisão final no processo e punir o infrator.
De acordo com o Decreto Estadual
nº 254-R/00, assinale a alternativa correta.
O documento da denúncia que não contiver
assinatura, identificação e o endereço do
denunciante será caracterizado como prova
impertinente.
Quando o fato não constituir infração
disciplinar ou ilícito penal, a denúncia será
rejeitada pela autoridade competente.
Não havendo elementos suficientes para
instauração de processo disciplinar, por
falta de indícios da autoria ou por não estar
caracterizada adequadamente a infração
disciplinar, a autoridade competente poderá
determinar, preliminarmente, a instauração
de sindicância, com o prazo máximo de 10
(dez) dias, prorrogável por até igual período,
para sua conclusão.
Da sindicância, não poderá resultar a
adoção de medidas administrativas, diante
de seu caráter inquisitório.  
O Encarregado do processo administrativo
disciplinar (PAD) deverá iniciar o processo
em até 05 (cinco) dias após tomar
conhecimento oficial da designação,
contados do recebimento da portaria
delegatória.
Assinale a alternativa correta sobre o
Regulamento Disciplinar dos Militares
Estaduais do Estado do Espírito Santo
(RDME).
Fica a critério da autoridade militar estadual
que tiver ciência de irregularidades no
âmbito de sua subordinação promover a
apuração imediata, mediante processo
administrativo disciplinar, assegurando ao
acusado o contraditório e a ampla defesa.
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(B)

(C)

(D)

(E)

65.

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

O prazo para conclusão do PAD de rito
ordinário é de 20 (vinte) dias, contados a
partir do primeiro dia útil após o recebimento
da portaria delegatória.
O prazo para conclusão do PAD de rito
ordinário poderá ser prorrogado por até
15 (quinze) dias, a critério da autoridade
delegante, quando não estejam concluídos
exames ou perícias já iniciadas, ou
haja necessidade de novas diligências,
indispensáveis à elucidação do fato.
O pedido de prorrogação do prazo para
conclusão do PAD de rito ordinário deve ser
feito até cinco dias antes da conclusão do
prazo preestabelecido.
A autoridade delegante poderá determinar
o sobrestamento do processo disciplinar,
retornando este para suas mãos, por
prazo indeterminado, enquanto aguarda a
realização de perícias, exames, precatórias
e outras diligências imprescindíveis ao
esclarecimento do fato investigado.
No tocante ao RDME (Decreto Estadual
nº 254-R/00), assinale a alternativa
correta.
O PAD ordinário terá, como Encarregado,
oficial hierarquicamente superior ao
acusado, designado mediante portaria
delegatória, vedado o processo ser avocado
pela Corregedoria.
Em casos excepcionais, poderá ser
designado, como Encarregado, oficial do
mesmo posto que o acusado, desde que
devidamente autorizado pelo Comandante
Geral.
Se, no decorrer do processo, o Encarregado
averiguar a existência de outra infração
disciplinar imputável ao acusado, diversa
daquela que lhe foi determinado apurar,
deve, ele próprio, editar nova portaria
designando outro Encarregado para apurar
esta outra infração disciplinar imputada ao
acusado.
A autoridade delegante poderá declarar a
suspeição do Encarregado do processo,
a seu critério, ou a pedido do Acusado,
ou do próprio Encarregado, quando este
for cônjuge, companheiro ou parente,
consanguíneo ou afim, até terceiro grau
inclusive, do acusado.
No caso do Encarregado ser declarado
suspeito ou, por motivo de força maior,
não puder mais funcionar no processo, a
autoridade delegante, por meio de outra
portaria, revogará a delegação anterior e

delegará poderes a outro Encarregado,
anulando-se todos os atos legalmente
praticados até então.
66.

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

67.

(A)
(B)

(C)

(D)

(E)

A respeito do Regulamento Disciplinar
dos Militares Estaduais do Estado
do Espírito Santo (RDME), assinale a
alternativa correta.
A nomeação do militar estadual para atuar
como secretário no processo administrativo
disciplinar de rito ordinário somente poderá
ser feita pela autoridade delegante.
No PAD de rito ordinário, o acusado
não poderá ser processado ou julgado
administrativamente sem defensor, salvo se
ausente.
Se o acusado não tiver constituído, serlhe-á nomeado defensor pelo Encarregado
do processo, ressalvado o seu direito de, a
todo tempo, nomear outro de sua confiança.
A constituição de defensor pelo acusado
será feita por intermédio de procuração
quando se tratar de outro militar estadual ou
de advogado.
O defensor poderá participar de todos os
atos do processo, ficando o Encarregado do
processo responsável pela sua notificação.
Assinale a alternativa correta acerca do
RDME (Decreto Estadual nº 254-R/00).
A falta de comparecimento do defensor,
ainda que não justificada, determinará o
adiamento de qualquer ato do processo.
Para a aplicação do licenciamento a bem da
disciplina, é dispensável que o PAD conclua
todas as suas fases, desde que o acusado
tenha confessado.
A recusa do acusado em apor o ciente
na cópia da citação será certificada pelo
secretário, ou pessoa encarregada de
efetuar a citação, que relacionará duas
testemunhas.
Citado do Libelo Acusatório e demais
documentos do processo disciplinar, o
acusado terá prazo de 15 (quinze) dias para
apresentar defesa escrita, por si só ou por
seu defensor.
Somente até a apresentação da defesa
escrita pelo acusado será admitida a juntada
de documentos ao processo.
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68.

(A)

(B)
(C)

(D)

(E)
69.

(A)

(B)

(C)

(D)
(E)

70.

Sobre o Regulamento Disciplinar dos
Militares Estaduais do Estado do Espírito
Santo (RDME), assinale a alternativa
correta.
As testemunhas, ofendido e acusado,
exceto em caso de urgência, serão ouvidos
no período compreendido entre 07:00h e
18:00h.
O Encarregado do processo formulará o
libelo acusatório por escrito, expondo o fato
objeto do PAD de maneira genérica.
É prescindível que o mandado de citação
seja acompanhado de cópia do libelo
acusatório, podendo o acusado obter cópia
deste diretamente com o Encarregado do
processo.
A citação será feita pelo Secretário,
mediante mandado, quando o acusado
estiver servindo em OME distinta da OME
do Encarregado do processo.
O comparecimento espontâneo do acusado
não supre a falta ou nulidade da citação.
No que diz respeito ao Decreto Estadual
nº 254-R/00, assinale a alternativa correta.
Terminada a instrução, o Encarregado
do processo promoverá a intimação do
acusado e de seu defensor para vistas ao
processo, na repartição, e apresentação
da defesa escrita, em alegações finais, no
prazo de 05 (cinco) dias.
As testemunhas poderão comparecer
à
audiência
independentemente
de
notificação, ou mediante esta, se assim for
requerido no prazo de 03 (três) dias antes
da audiência marcada.
Se a testemunha for servidor público, a
expedição do mandado será imediatamente
comunicada ao chefe da repartição onde
estiver lotado, para que este indique o dia e
hora para inquirição.
Primeiramente,
serão
inquiridas
as
testemunhas de defesa e depois as da
acusação.
Para cada fato serão arroladas, no máximo,
três testemunhas de acusação, facultandose, igualmente, a cada acusado a indicação
de até três testemunhas de defesa, por
fato apurado, podendo o Encarregado
do processo ouvir outras, se entender
necessário para melhor elucidar os fatos.
Consoante aos direitos e deveres
individuais e coletivos previstos na Carta
Constitucional, assinale a alternativa
correta.

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

71.

(A)
(B)

(C)
(D)

(E)

72.

(A)
(B)

É inviolável o sigilo das comunicações
telefônicas, de dados, telegráficas e da
correspondência, salvo, no último caso,
por ordem do Ministério Público, para
fins de investigação criminal ou instrução
processual civil.
As
associações
só
poderão
ser
compulsoriamente dissolvidas ou ter suas
atividades suspensas por decisão judicial,
exigindo-se, no primeiro caso, acordão
penal condenatório de segunda instância.
A lei estabelecerá o procedimento para
desapropriação por necessidade ou
utilidade pública, ou por interesse social,
mediante justa e posterior indenização em
títulos da dívida pública, ressalvados os
casos previstos na Constituição.
A sucessão de bens de estrangeiros
situados no País sempre será regulada pela
lei brasileira em benefício do cônjuge ou
dos filhos brasileiros, ainda que lhes seja
mais favorável a lei pessoal do "de cujus".
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.
Assinale a alternativa INCORRETA, tendo
em vista a Constituição Federal de 1988.
É plena a liberdade de associação para fins
lícitos, vedada a de caráter paramilitar.
Aos autores, pertence o direito exclusivo
de utilização, publicação ou reprodução
de suas obras, transmissível aos herdeiros
pelo tempo que a lei fixar.
Não haverá pena de morte, ainda que nos
casos de guerra declarada.
É livre o exercício de qualquer
trabalho,      ofício ou profissão, atendidas
as   qualificações profissionais que a lei
estabelecer.
O Estado indenizará o condenado por erro
judiciário, assim como o que ficar preso
além do tempo fixado na sentença.
De acordo com a Carta Constitucional,
assinale a alternativa INCORRETA.
É assegurado aos presos o respeito à
integridade física e moral.
A pena será cumprida em estabelecimentos
distintos, de acordo com a natureza do
delito, a idade e o sexo do apenado.
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(C)

(D)

(E)

73.

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

74.

(A)

(B)

Às
presidiárias,
serão
asseguradas
condições para que possam permanecer
com seus filhos durante o período de
amamentação.
Constitui crime inafiançável e insuscetível
de graça ou anistia a ação de grupos
armados, civis ou militares, contra a ordem
constitucional e o Estado Democrático.
Nenhuma pena passará da pessoa do
condenado, podendo a obrigação de reparar
o dano e a decretação do perdimento de
bens ser, nos termos da lei, estendidas aos
sucessores e contra eles executadas, até o
limite do valor do patrimônio transferido.

(C)

Assinale a alternativa correta referente
às disposições constitucionais da
segurança pública.
As polícias militares e corpos de bombeiros
militares, forças auxiliares e reserva do
Exército, subordinam-se, juntamente com as
polícias civis, ao Presidente da República.
A polícia federal, instituída por lei como
órgão permanente, destina-se, dentre outras
hipóteses, ao patrulhamento ostensivo das
rodovias federais.
Às polícias civis, dirigidas por delegados de
polícia de carreira, incumbem as funções de
polícia judiciária da União e dos Estadosmembros e a apuração de infrações penais,
exceto as militares.
Os Municípios poderão constituir guardas
municipais destinadas a apurar infrações
penais contra a ordem política e social
municipal ou em detrimento dos bens,
serviços e interesses do município.
Às polícias militares, cabem a polícia
ostensiva e a preservação da ordem pública.
Já aos corpos de bombeiros militares, além
das atribuições definidas em lei, incumbe a
execução de atividades de defesa civil.

75.

Segundo a Constituição Federal de 1988,
assinale a alternativa correta.
São invioláveis a intimidade, a vida
privada,    a honra e a imagem das pessoas,      
assegurado o direito à indenização
exclusivamente
pelo
dano
material
decorrente de sua violação.
É livre a locomoção no território nacional em
tempo de paz, podendo qualquer pessoa,
nos termos da lei, nele entrar, permanecer
ou dele sair com seus bens.

(D)

(D)

(E)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
76.

(A)
(B)

(C)

(E)

A casa é asilo inviolável do indivíduo,
ninguém nela podendo penetrar sem
consentimento do morador, ainda que em
caso de flagrante delito.
Todos podem reunir-se pacificamente,
sem armas, em locais abertos ao público,
desde que não frustrem outra reunião
anteriormente convocada para o mesmo
local, sendo apenas exigida a prévia
autorização da autoridade competente.
As entidades associativas, ainda quando
não expressamente autorizadas, possuem
legitimidade para representar seus filiados
extrajudicialmente.
Conforme a Constituição Federal de
1988, conceder-se-á habeas data para
impedir ou interromper danos ao meio
ambiente.
declarar a inconstitucionalidade de lei ou
ato normativo federal.
a retificação de dados, quando não se
prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial
ou administrativo.
a anulação de atos lesivos à ordem
urbanística.  
invalidar condutas nocivas à moralidade
administrativa.
A respeito da Carta Constitucional,
assinale a alternativa correta.
A pessoa jurídica não detém legitimidade
para propor ação popular.
Será admitido o mandado de injunção
sempre que o ato lesivo atingir à honra e
à dignidade de grupos raciais, étnicos ou
religiosos.
Conceder-se-á mandado de segurança
para proteger direito líquido e certo, não
amparado por habeas corpus ou mandado
de injunção, quando o responsável pela
ilegalidade for autoridade pública.
Dentre outros, são legitimados para
impetrar mandado de segurança coletivo
o Governador do Estado e a associação
legalmente constituída e em funcionamento
há pelo menos dois anos, em defesa
dos interesses de seus membros ou     
associados.
A impetração de mandado de segurança
coletivo por entidade de classe em favor  
dos associados depende da autorização
destes.
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77.

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

78.

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

(E)

79.

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

José, militar da ativa, mediante o uso
de arma de fogo, praticou o crime de
violência contra o superior fora do
horário de serviço. Considerando o
Código Penal Militar e que a vítima é
comandante da unidade a que pertence
José, caso ele seja condenado, em tese,
estará sujeito à pena de
prisão simples, de 3 meses a 1 ano, e multa.
reclusão, de três a nove anos, mais o
aumento de um terço decorrente da  
violência ter sido praticada com arma.
reclusão, de seis a doze anos.
detenção, de cinco a dez anos.
detenção, de um a três anos, mais o  
aumento de dois terços decorrente da
violência ter sido praticada com arma.
No que concerne ao Código Penal Militar,
assinale a alternativa correta.
O lugar do crime, quanto aos crimes
comissivos, é regido pela teoria da
ubiquidade.
A   suspensão condicional da pena se     
aplica, ainda que em tempo de guerra,       ao
crime de violência contra superior.
Com relação ao tempo do crime, o Código
Penal militar filiou-se à teoria do resultado.
Para os efeitos da lei penal militar,
consideram-se como extensão do território
nacional as aeronaves e os navios
brasileiros, onde quer que se encontrem,
sob comando militar ou militarmente
utilizados ou ocupados por ordem legal
de autoridade competente, desde que não
sejam de propriedade privada.
Os crimes militares, em tempo de paz,
quando dolosos contra a vida e cometidos
por militares contra civil, serão de
competência da Justiça Militar da União.
Considerando o Código Penal Militar,
o agente que pratica a conduta de
desrespeitar o superior diante de outro
militar está sujeito a pena de
prisão simples, de dois a seis meses, e
multa.
detenção, de três meses a um ano, se o fato
não constitui crime mais grave.
detenção, de seis meses a dois anos, se o
fato não constitui crime mais grave.
reclusão, de um a três anos.
reclusão, de dois a quatro anos, e multa.

80.

Segundo o Código de Processo Penal
Militar, em relação às competências
da polícia judiciária militar, informe se
é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se
afirma a seguir e assinale a alternativa
com a sequência correta.

(   )

Prestar aos órgãos e juízes da Justiça
Militar e aos membros do Ministério
Público as informações necessárias à
instrução e julgamento dos processos,
bem como realizar as diligências que  
por eles lhe forem requisitadas.
Cumprir os mandados de prisão
expedidos pela Justiça Militar.
Requisitar da polícia civil e das
repartições técnicas civis as pesquisas
e exames necessários ao complemento
e subsídio de inquérito policial militar.
Apurar os crimes militares, bem como
os que, por lei especial, estão sujeitos à
jurisdição militar, e sua autoria.
Requisitar das autoridades civis as
informações e medidas que julgar úteis
à elucidação das infrações penais, que
estejam ou não a seu cargo.

( )
( )

( )
( )

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

V – F – V – V – F.
F – V – F – V – V.
V – V – F – F – V.
F – V – V – F – V.
V – V – V – V – F.

ATENÇÃO!
NÃO SE ESQUEÇA de marcar, na Folha de
Respostas, o número de sua prova indicado
na capa deste caderno.
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RASCUNHO

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
POLÍCIA MILITAR E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
CONCURSO PÚBLICO

Edital nº 03/2018: OFICIAL COMBATENTE (QOC)
Edital nº 04/2018: OFICIAL COMBATENTE BOMBEIRO MILITAR (QOCBM)
Inscrição

Nome do Candidato

INSTRUÇÕES

COMPOSIÇÃO DO CADERNO

Redação

    01

Língua Portuguesa

01 a 15

Raciocínio Lógico e Matemático

16 a 30

Noções de Informática

31 a 40

Conhecimentos Específicos

41 a 80

MANHÃ

•

Confira seu nome, o número do seu documento e o número de
sua inscrição na Folha de Respostas e na Versão Definitiva da
Redação. 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.

•

Os únicos documentos válidos para avaliação  são  a  Folha  de
Respostas e a Versão Definitiva da Redação. Só é permitido o
uso de caneta esferográfica transparente de cor azul ou preta
para transcrição da Versão Definitiva da Discursiva e para o
preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser preenchida
da seguinte maneira:

•

O prazo de realização da prova é de 5 (cinco) horas, incluindo
a marcação da Folha de Respostas e a  transcrição da Versão
Definitiva da Redação. Após 60 (sessenta) minutos do início da
prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou
deixar definitivamente o local de aplicação, não podendo, no
entanto, levar o caderno de questões e nenhum tipo de anotação
de suas respostas.

•

Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendolhe a Folha de Respostas e a Versão Definitiva da Redação,
devidamente preenchidas e assinadas. O candidato   poderá  
levar  consigo  o  Caderno de Questões somente se aguardar em
sala até o término do prazo de realização da prova estabelecido
em edital.  

•

Os 3 (três) últimos candidatos só poderão retirar-se da sala
juntos, após assinatura do Termo de Fechamento do envelope
de retorno.

•

As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis
no site do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br, no dia
posterior à aplicação da prova.

•

O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações
constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de
Respostas incorrerá na eliminação do candidato.

PROVA

02

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

Fraudar ou tentar fraudar Concursos Públicos é Crime!
Previsto no art. 311 - A do Código Penal

INSTRUÇÕES
1.
2.
3.
4.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
•
•
•

A Redação será avaliada considerando-se os seguintes aspectos:
Atendimento ao tema; informatividade e argumentação articuladas à temática proposta;
Atendimento à norma padrão da Língua Portuguesa;
Coerência (progressão, articulação, não-contradição) / Coesão referencial e sequencial (intra e entre
parágrafos);
Atendimento à tipologia textual (estrutura e organização do texto dissertativo argumentativo, expressividade
e adequação vocabular).
O candidato terá sua Prova de Redação avaliada com nota 0 (zero) em caso de:
não desenvolver o tema proposto, ou seja, fugir ao tema proposto;
não desenvolver o tema na tipologia textual exigida;
apresentar acentuada desestruturação na organização textual ou atentar contra o pudor;
redigir seu texto a lápis, ou a tinta em cor diferente de azul ou preta;
não apresentar sua Redação na Folha da Versão Definitiva ou entregá-la em branco, ou desenvolvê-la
com letra ilegível, com espaçamento excessivo entre letras, palavras, parágrafos e margens;
apresentar identificação de qualquer natureza (nome parcial, nome completo, outro nome qualquer,
número(s), letra(s), sinais, desenhos ou códigos).
A Folha da Versão Definitiva será o único documento válido para a avaliação da Prova de Redação.
As folhas para rascunho, no caderno de questões, são de preenchimento facultativo e não valerão
para a finalidade de avaliação da Prova de Redação.
O candidato disporá de, no mínimo, 15 (quinze) linhas e, no máximo, 30 (trinta) linhas para elaborar
a Versão Definitiva da Redação, sendo desconsiderado para efeito de avaliação qualquer fragmento
de texto que for escrito fora do local apropriado ou que ultrapassar a extensão de 30 (trinta) linhas.
O candidato deverá fazer sua Redação atendendo às características próprias da dissertação/
argumentação, escrevendo de forma legível, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta.

TEXTOS DE APOIO
TEXTO I
WhatsApp vai financiar pesquisas sobre fake news e desinformação
									
									

Por Leonardo Müller

O WhatsApp anunciou hoje (04), por meio de seu site oficial, que está abrindo um programa para
financiamento de pesquisas acadêmicas sobre fake news e desinformação no geral. A ideia da plataforma
é entender melhor como funciona a disseminação de notícias falsas e de outros conteúdos enganosos no
mensageiro. Esse programa está sendo encarado como uma resposta do App aos recentes linchamentos
ocorridos na Índia por conta de notícias falsas divulgadas via WhatsApp.
Linhas de pesquisa aceitas
Foram divulgadas, ainda, as “áreas fundamentais de atuação”, nas quais todas as propostas de
pesquisa terão que se encaixar: 1) Processamento de informações de conteúdo problemático; 2) Informações
relativas a eleições; 3) Efeitos de rede e viralidade; 4) Alfabetização digital e desinformação; e 5) Detecção de
comportamento problemático em sistemas criptografados.
Também já foi detalhada a hierarquia de preferências para seleção dos trabalhos. Por exemplo,
projetos que focam em regiões onde o WhatsApp é um meio de comunicação proeminente, como Índia, Brasil,
Indonésia e México, terão preferência.
Adaptado de: https: <//www.tecmundo.com.br/ciencia/131920-whatsapp-financiar-pesquisas-fake-news-desinformacao.htm> Acesso em: 07 jul. 2018.
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TEXTO II
WhatsApp pode ameaçar estabilidade no Brasil, diz pesquisadora de Harvard

								
										

Por Talita Abrantes

Para Claire Wardle, pesquisadora britânica, diretora de pesquisa do projeto First Draft News, ligado à Universidade de Harvard e comprometido com o combate à circulação de conteúdos deliberadamente falsos
na internet, a polarização torna o Brasil mais vulnerável aos efeitos de conteúdos deliberadamente falsos
— mas há meios para combater isso
Veja trechos da entrevista que ela concedeu à EXAME:
EXAME: A senhora não gosta do termo “fake news” para descrever o fenômeno de informações
falsas circulando pela internet. Por quê?
Claire Wardle: Primeiro, essa palavra se tornou sem sentido porque não descreve a complexidade do
ecossistema de informação. Por exemplo, muitos dos problemas que vemos hoje é de imagens genuínas,
mas recicladas [publicadas fora de contexto], então, elas não são falsas. Logo, o termo não descreve realmente aquilo que nos preocupa.
Pessoas mal-informadas sempre existiram e isso sempre foi uma ameaça para a democracia.                
Qual é o problema agora?
A misinformation [desinformação ou falta de informação] sempre existiu. Se a minha mãe compartilha algo
no Facebook e não sabe que isso é falso, isso é misinformation. Nós sempre tivemos isso, as pessoas
compartilham rumores sem saber que eles são falsos. O que nós temos agora é a disinformation [conteúdo
deliberadamente falso], quando alguém cria ou compartilha informações falsas para causar algum dano.
Em uma era em que a tecnologia barateou e tornou mais fácil criar um site ou manipular uma foto ou um
vídeo, é muito mais fácil criar e compartilhar conteúdos deliberadamente falsos. Nós sempre tivemos esse
problema, mas nunca uma tecnologia que tornasse tão fácil a criação desse tipo de conteúdo e seu compartilhamento.
Até que ponto educar o público é, de fato, efetivo?
A educação demora um bom número de anos para mudar uma cultura. Vivemos em uma ambiente de
informação, é preciso ter responsabilidade sobre aquilo que se posta no Facebook, pois o celular é uma
ferramenta muito poderosa que vem com uma responsabilidade.
Adaptado de:  <https://exame.abril.com.br/brasil/whatsapp-pode-ameacar-estabilidade-no-brasil-diz-pesquisadora-de-harvard/>. Acesso em:  08 jul. 2018.

TEXTO III
Alfabetização Digital: mais que um conceito, uma necessidade
As tecnologias de informação e comunicação estão por todos os lados, mas há uma evidente carência de informação e formação quanto ao seu uso.

											
											

João Luís de Almeida Machado

Os números revelam que a inclusão digital acontece no mundo todo, inclusive no Brasil, de forma
mais acelerada que o previsto. Ainda assim há lacunas que não foram preenchidas corretamente e que
repercutem na sociedade. Há, por exemplo, uma distância clara entre disponibilizar recursos e acesso e
realizar uma efetiva e necessária alfabetização digital.
O que se tem visto é um crescente uso das tecnologias, com crianças e adolescentes utilizando
recursos digitais (nos quais se incluem televisores, computadores, celulares e afins) por, em média, de 10
a 12 horas diárias.
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Muito tempo tem sido dedicado à navegação sem rumo, sem objetivos claros, desprovida de interesse
específico, seja para os estudos ou para o trabalho, por exemplo. Dedica-se muito tempo às redes sociais,
ao entretenimento, à comunicação entre pares e, com isso, tem-se a constante e real percepção de tempo
perdido, desperdiçado.
A alfabetização digital é inclusiva. Não pode, no entanto, ser pensada apenas como capacitação
tecnológica, vai além disso, pois deve ser pensada e proposta, entendida e realizada como elemento que gera
a compreensão do poder das ferramentas e do universo digital, suas consequências e responsabilidades.
Adaptado de: <http://cmais.com.br/educacao/titulo-58>. Acesso em: 08 jul. 2018.

PROPOSTA DE REDAÇÃO
Os excertos de textos oferecidos como motivadores temáticos promovem, conjuntamente, uma reflexão
sobre os impactos das notícias falsas (fake news) na sociedade, a partir dos quais se pode pensar
no papel da família, da sociedade, da educação e do próprio indivíduo como elemento de solução para
tal problemática social. Nesse sentido, a partir da leitura dos textos de apoio e do seu conhecimento de
mundo, elabore um texto dissertativo-argumentativo, em que você evidencie uma proposta de solução
que responda à seguinte pergunta temática:
Alfabetização Digital: como deve ser trabalhada para diminuir os impactos negativos das
notícias falsas na sociedade brasileira?
Selecione fatos e argumentos próprios e do texto de apoio, relacionando-os, de modo coeso e coerente,
para construir seu ponto de vista.
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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 I
Por que a diversão é tão útil para a humanidade
Por Pâmela Carbonari

Quem ama o tédio, divertido lhe parece. Apesar da diversão ser um conceito tão relativo quanto a
beleza, a paródia do ditado é tão verdadeira quanto a de que a necessidade é a mãe da invenção.
[…]
O escritor de ciência americano Steven Johnson acredita que o prazer é o motor da inovação. Em
seu décimo livro, O poder inovador da diversão: como o prazer e o entretenimento mudaram o mundo,
lançado no Brasil pela editora Zahar, ele mostra a importância da música, dos jogos, da mágica, da
comida e de outras formas de diversão para chegarmos onde estamos e para que tipo de futuro esses
passatempos nos levarão.
[…]
Do jogo de dardos veio a estatística. A flauta de osso pode ser a ancestral do computador que você
lê este artigo. As caixas de música serviram de inspiração para os teares. Com uma prosa leve e bemhumorada (à prova de hipocrisias), Johnson explica como tecnologias fundamentais para o nosso tempo
nasceram e evoluíram de objetos e engrenagens que não tinham outro objetivo senão entreter. [...]
Somos naturalmente hedonistas. E, como você diz, a diversão ajudou a moldar a humanidade.
Você acha que o prazer é a chave para a inteligência?
Eu não diria que o prazer é “a” chave para a inteligência, mas sim que é um elemento subestimado
de inteligência. Em outras palavras, tendemos a supor que pessoas inteligentes usam suas habilidades
mentais em busca de problemas sérios que tenham clara utilidade ou recompensa econômica por trás
deles. Mas o pensamento inteligente é muitas vezes desencadeado por experiências mais lúdicas, como
os nossos ancestrais do Paleolítico que, esculpindo as primeiras flautas de ossos de animais, descobriram
como posicionar os buracos para produzir os sons mais interessantes. Essas inovações exigiram uma
grande dose de inteligência – dado o estado do conhecimento humano sobre a música e o design de
instrumentos há 50 mil anos – mas esse tipo de coisa não era “útil” em nenhum sentido tradicional.
A história da diversão sempre esteve à margem dos registros históricos mais sérios e práticos,
como guerras, poder e igualdade, por exemplo. Você acha que a diversão estava implícita nesses
eventos ou foi ignorada pelos historiadores?
Acho que tem sido amplamente ignorada pelos historiadores. E quando foi observada e narrada, os
relatos históricos foram muito limitados: há histórias sobre moda, jogos ou temperos, mas como narrativas
separadas. Olhamos para a longa história da civilização de maneira diferente se contarmos a história do
comportamento “lúdico” como uma categoria mais abrangente – esse era meu objetivo ao escrever O
poder inovador da diversão. Essa história é muito mais importante que a maioria das pessoas imagina.
Nesse seu último livro, você diz que os prazeres inúteis da vida geralmente nos dão uma pista
sobre futuras mudanças na sociedade. O que podemos prever para o futuro a partir dos nossos
prazeres mais comuns agora?
Provavelmente o melhor exemplo recente foi a mania de Pokémon Go. Eu posso imaginar-nos
olhando para trás em 2025, quando muitos de nós estarão usando regularmente dispositivos de realidade
aumentada para resolver “problemas sérios” no trabalho, e vamos perceber que a primeira adoção
dominante dessa tecnologia veio de pessoas correndo pelas cidades capturando monstros japoneses
imaginários em seus telefones.
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Por que a humanidade precisa se divertir?
Esta é uma questão verdadeiramente profunda. Algumas coisas que consideramos divertidas (sexo,
comida, por exemplo) têm claras explicações evolutivas sobre por que nossos cérebros devem achá-las
prazerosas. Mas o tipo de diversão que descrevo em O Poder Inovador da Diversão – o prazer de ver uma
boneca robô imitar um humano, ou a diversão de jogar um jogo de tabuleiro – é mais difícil de explicar.
Eu acho que tem a ver com a experiência de novidade e surpresa; uma parte significativa de nossa
inteligência vem do nosso interesse em coisas que nos surpreendem desafiando nossas expectativas.
Quando experimentamos essas coisas, temos um pequeno estímulo que diz: “Preste atenção nisso, isso
é novo”. E assim, ao longo do tempo, os sistemas culturais se desenvolveram para criar experiências
cada vez mais elaboradas para surpreender outros seres humanos: desde as primeiras flautas de osso,
até os novos e brilhantes padrões de tecido de chita, todas as formas de Pokémon Go. É uma história
antiga; temos muito mais oportunidades e tecnologias para nos surpreender do que nossos ancestrais.
Adaptado de: <https://super.abril.com.br/blog/literal/por-que-a-diversao-e-tao-util-para-a-humanidade/>. Acesso em: 22 jun. 2018.

1.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
2.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
3.

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

De acordo com o texto, assinale a alternativa correta.
O autor defende que as brincadeiras começam com invenções para agradar às crianças e
desenvolvem-se até se tornarem úteis ao restante da sociedade.
O autor acredita que o desenvolvimento tecnológico pode influenciar surpreendentemente as
invenções futuras, pois muitos aplicativos lúdicos podem dar origem a ferramentas utilitárias.
Para o autor, aplicativos utilizados, atualmente, com fins profissionais poderão ter fins lúdicos
futuramente.
O autor culpa os historiadores de escreverem apenas aquilo que seja vendável, deixando assuntos
como diversão, moda e culinária à parte dos relatos históricos.
As invenções criadas a partir de algo divertido são oriundas do ócio.
Os conectivos, além de estabelecerem ligação entre palavras e orações, servem para
construir diferentes relações de sentido a depender do contexto em que são utilizados.
Observe as diferentes ocorrências do “para” e assinale a alternativa em que esse conectivo
esteja sendo utilizado com sentido diferente do que ocorre em “[…] os sistemas culturais se
desenvolveram para criar experiências cada vez mais elaboradas”.
“[…] realidade aumentada para resolver “problemas sérios” no trabalho.”
“[...] temos muito mais oportunidades e tecnologias para nos surpreender do que nossos ancestrais.”
“Eu posso imaginar-nos olhando para trás em 2025.”
“Ele mostra a importância da música [...] e de outras formas de diversão para chegarmos onde
estamos.”
“Os nossos ancestrais do Paleolítico […] descobriram como posicionar os buracos para produzir os
sons mais interessantes.”
“A história da diversão sempre esteve à margem dos registros históricos mais sérios e
práticos. Contamos a história da diversão de maneira diferente, por isso sempre está em
relatos secundários e limitados.”
Para evitar a repetição de palavras e manter a correção gramatical, o trecho dado pode ser
reescrito corretamente, substituindo-se a expressão em destaque por
contamo-la.
contamos-nas.
contamos-na.
contamos-lhe.
contamo-las.
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4.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
5.

(A)

(B)

(C)

(D)
(E)

6.

(A)

Ter
conhecimento
das
normas
ortográficas de separação silábica é
fundamental, principalmente ao se
redigir um texto manuscrito. Diante
dessa afirmativa, assinale a alternativa
cujas palavras apresentem separação de
acordo com a norma culta.
Fla-u-tas; ta-bu-le-i-ro; te-c-no-lo-gi-as.
O-sso; mú-si-ca; signi-fi-ca-ti-vas.
Com-pu-ta-dor; ex-pec-ta-ti-vas; ta-bu-leiro.
Mon-stros; hedo-nis-tas; so-ci-e-da-de.
So-cie-da-de; de-sa-fian-do; ex-pe-ri-ên-cia.
Considere o uso do acento grave em “A
história da diversão sempre esteve à
margem dos registros históricos mais
sérios” e assinale a alternativa correta.
Se a expressão “uma certa” fosse anteposta
à palavra “margem”, para criar uma maior
indefinição ao que está sendo dito, ainda
assim a crase se manteria obrigatória.
A crase presente no excerto justifica-se pelo
fato de haver a presença de artigo mais
preposição na composição de uma locução
de base feminina.
A substituição da palavra “margem” por
“aquém” exigiria o uso do acento grave
indicativo de crase em função da regência
verbal, resultando em “àquem dos registros
históricos”.
A crase ficaria dispensada se a expressão
“a margem de” estivesse no plural: “as
margens dos”.
O uso do acento indicativo de crase na
expressão “à margem de” é facultativo, pois
os termos que vêm em seguida “registros
históricos” estão no masculino.
Considere os sinais de pontuação
no trecho “Algumas coisas que
consideramos
divertidas
(sexo,
comida, por exemplo) têm claras
explicações evolutivas sobre por que
nossos
cérebros devem achá-las
prazerosas. Mas o tipo de diversão
que descrevo em O Poder Inovador da
Diversão é mais difícil de explicar.”   e
assinale a alternativa que o reescreve
corretamente, mantendo sua estrutura
sintática e semântica.
Algumas coisas, que consideramos
divertidas (sexo; comida; por exemplo),
têm claras explicações evolutivas sobre
por que nossos cérebros devem achá-las
prazerosas. Mas o tipo de diversão que

(B)

(C)

(D)

(E)

7.

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

descrevo em O Poder Inovador da Diversão
é mais difícil de explicar.
Algumas
coisas
que
consideramos
divertidas, sexo, comida, por exemplo,
têm claras explicações evolutivas sobre
por que nossos cérebros devem achálas prazerosas. Mas o tipo de diversão
que descrevo em (O Poder Inovador da
Diversão) é mais difícil de explicar.
Algumas
coisas
que
consideramos
divertidas – sexo, comida, por exemplo –
têm claras explicações evolutivas sobre
por que nossos cérebros devem achálas prazerosas? Mas o tipo de diversão
que descrevo em “O Poder Inovador da
Diversão” é mais difícil de explicar.
Algumas coisas, que consideramos
divertidas (sexo, comida, por exemplo),
têm claras explicações evolutivas sobre
por que nossos cérebros devem achálas prazerosas; Mas o tipo de diversão,
que descrevo em O Poder Inovador da
Diversão, é mais difícil de explicar.
Algumas
coisas
que
consideramos
divertidas (sexo, comida, por exemplo)
têm claras explicações evolutivas sobre
por que nossos cérebros devem achálas prazerosas; mas o tipo de diversão
que descrevo em “O Poder Inovador da
Diversão” é mais difícil de explicar.
Em “[…] tecnologias fundamentais para
o nosso tempo nasceram e evoluíram de
objetos e engrenagens que não tinham
outro objetivo senão entreter.”, o “que”
classifica-se como um pronome relativo,
pois retoma os termos anteriores
“objetos e engrenagens”. Entre as
seguintes alternativas, assinale aquela
na qual o “que” também exerça função
de pronome relativo.
“Você acha que o prazer é a chave para a
inteligência?”.
“[...] temos muito mais oportunidades e
tecnologias para nos surpreender do que
nossos ancestrais.”
“Algumas coisas que consideramos
divertidas [...] têm claras explicações
evolutivas [...]”.
“Por que a diversão é tão útil para a
humanidade.”
“Eu acho que tem a ver com a experiência
de novidade e surpresa [...]”.
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8.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
9.

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

10.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
11.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
12.

(A)

No trecho “Quem ama o tédio, divertido
lhe parece. Apesar da diversão ser um
conceito tão relativo quanto a beleza,
a paródia do ditado é tão verdadeira
quanto a de que a necessidade é a mãe
da invenção.”, a linguagem é trabalhada
de modo a realçar qual função da
linguagem?
Fática.
Apelativa.
Emotiva.
Referencial.
Poética.
O texto de apoio pertence a um gênero
textual que, por vezes, pode apresentar
alguma marca de oralidade quanto à
regência. Assinale a alternativa em que
esse tipo de desrespeito à norma padrão
da língua tenha ocorrido no texto.
“[…] o computador que você lê este artigo.”
“As caixas de música serviram de  
inspiração para os teares.”
“Quem ama o tédio […]”.
“[...] temos muito mais oportunidades e
tecnologias para nos surpreender do que
nossos ancestrais [...]”.
“[…] uma parte significativa de nossa
inteligência vem do nosso interesse em
coisas que nos surpreendem desafiando
nossas expectativas.”

(B)
(C)
(D)
(E)
13.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
14.

(A)

Assinale a alternativa em que as
palavras NÃO são cognatas, ou seja,
não têm a mesma raiz etmológica.
Comida – cometer.
Música – musicalizar.
Estímulo – estimular.
Adoção – adotar.
Diversão – divertir.

(B)

Assinale a alternativa que indica a função
adequada das orações em destaque
em “Você acha que a diversão estava
implícita nesses eventos ou foi ignorada
pelos historiadores?
Subjetivas.
Objetivas diretas.
Objetivas indiretas.
Predicativas.
Completivas nominais.

(D)

Assinale a alternativa em cujo trecho
ocorre uma metáfora.
“[…] pessoas inteligentes usam suas
habilidades mentais [...]”.

(C)

(E)

“[...] desde as primeiras flautas de osso, até
os novos e brilhantes padrões de tecido de
chita [...]”.
“[…] a necessidade é a mãe da invenção.”
“Preste atenção nisso, isso é novo”.
“Quem ama o tédio, divertido lhe parece.”
Considere
a
concordância
verbal
presente em “Essa história é muito mais
importante do que a maioria das pessoas
imagina.” e assinale a alternativa correta.
“imagina” poderia ser flexionado no plural,
concordando, dessa forma, com “pessoas”.
“imagina” está no singular para concordar
com “história”.
“imagina” deve ficar obrigatoriamente no
singular, para concordar com o núcleo do
sujeito “a maioria”.
“imagina” deveria estar obrigatoriamente
flexionado no plural, para concordar com
“pessoas”.
A especificação “das pessoas” não deve ser
utilizada quando anteposta a verbos.
Considere as seguintes análises sobre a
classificação e a função que os verbos
em destaque assumem no contexto e
assinale a alternativa INCORRETA.
Em “Preste atenção nisso, isso é novo”,
percebe-se a utilização de um verbo no
imperativo, com função de chamar a atenção
do interlocutor.
Em “Eu acho que tem a ver com a experiência
de novidade [...]”, o autor se posiciona
de modo enfático e utiliza o presente do
indicativo para mostrar que sua opinião é
uma verdade incontestável.
Em “Provavelmente o melhor exemplo
recente foi a mania de Pokémon Go.”, o
verbo encontra-se conjugado no pretérito
para fazer referência a um evento passado.
Em “O escritor de ciência americano Steven
Johnson acredita que o prazer é o motor da
inovação.”, o verbo está no presente para
indicar a certeza do pesquisador diante
daquilo que defende.
Em “Eu posso imaginar-nos olhando
para trás em 2025, quando muitos de
nós [...] vamos perceber que a primeira
adoção dominante dessa tecnologia veio
de   pessoas […] capturando monstros
japoneses imaginários em seus telefones.”,
a locução em destaque equivale ao verbo
no futuro “perceberemos” e acaba sendo
preferida pelos falantes em situações de
fala ou de escrita mais informalizada.
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15.

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

Considerando a tipologia e o gênero do
texto de apoio, é correto afirmar que
trata-se de um artigo de opinião em que
Steven Johnson expõe seu ponto de vista
sobre a importância da diversão, por meio
do relato de experiências divertidas.
trata-se de uma carta do editor trocada
entre Pamela Carbonari e Steven Johnson,
resultante de várias cartas pessoais
anteriores, para, posteriormente, comporem
um texto da esfera jornalística.
trata-se de uma resenha do livro O poder
inovador da diversão: como o prazer e o
entretenimento mudaram o mundo, do autor
Steven Johnson, em que é apresentado um
resumo crítico dessa obra.
trata-se de uma entrevista realizada por
Pamela Carbonari, em que Steven Johnson,
além de expor seu ponto de vista sobre o
tema, revela argumentos e informações
sobre seus livros, que o levaram a defender
tal posicionamento.
trata-se de uma campanha publicitária do
livro O poder inovador da diversão: como
o prazer e o entretenimento mudaram o
mundo, do autor Steven Johnson, visto
que o objetivo do texto é levar os leitores a
conhecerem a obra, para assim despertarlhes o interesse em comprá-la.

(B)

(C)

(D)

(E)

Raciocínio Lógico e Matemático
16.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
17.

A negação da afirmação “Todos os
soldados são oficiais” será dada por
“Nenhum soldado é oficial”.
“Pelo menos um oficial não é soldado”.
“Todos os oficiais não são soldados”.
“Nenhum oficial é soldado”.
“Pelo menos um soldado não é oficial”.
Entre os diagramas lógicos que utilizam
dois conjuntos A e B, tais que A e B são
subconjuntos do conjunto U, o único que
corresponde à afirmação “Algum A não
é B” é apresentado em qual alternativa?

18.

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

Em um destacamento composto de 250
soldados, sabe-se que 150 soldados
possuem idade abaixo ou igual a 18 anos,
130 soldados possuem idade acima ou
igual a 18 anos e x soldados possuem
idade igual a 18 anos. Dessa forma, o
valor de x é igual a
30.
40.
50.
60.
70.

(A)
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19.

Resolvendo a seguinte expressão:

obtém-se, como resultado,
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

um
um
um
um
um

número
número
número
número
número

irracional e positivo.
inteiro e negativo.
irracional e negativo.
natural e não inteiro.
inteiro e positivo.

20.

Um objeto é lançado de uma base de

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

2100 equipes.
1320 equipes.
780 equipes.
3420 equipes.
4096 equipes.

22.

Em uma licitação pública, duas
empresas alimentícias apresentaram
suas propostas quanto ao preço mensal
cobrado para fornecer marmitas a
um batalhão, conforme o número de
soldados do batalhão. O preço mensal
cobrado pela empresa A, p(x), é dado
por p(x) = 5000 + 80x, e o preço mensal
cobrado pela empresa B, q(x), é dado por
q(x) = 4750 + 85x, em que x é o número de
soldados do batalhão.
Comparando-se os preços pagos para as
duas empresas, para o mesmo número
de soldados x, é correto afirmar que
é mais vantajoso contratar a empresa
A desde que o número de soldados no
batalhão seja inferior a 40.
é mais vantajoso contratar a empresa
B desde que o número de soldados no
batalhão seja superior a 80.
as duas empresas cobram o mesmo preço
se o número de soldados for igual a 60.
é mais vantajoso contratar a empresa
B desde que o número de soldados no
batalhão seja inferior a 50.
é mais vantajoso contratar a empresa
A desde que o número de soldados no
batalhão seja inferior a 30.

lançamento e sua trajetória é obtida pela
função

, em que

é a altura do objeto, em metros, e x é o
tempo após o lançamento que determina
a altura do objeto, em segundos. Por

(A)

exemplo, 1 segundo após o lançamento,
o objeto estará a uma altura de 36 metros.
Dessa forma, a altura máxima que esse
objeto pode atingir e o tempo após o
lançamento que determina essa altura
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
21.

máxima são, respectivamente:
100 metros e 6 segundos.
200 metros e 9 segundos.
100 metros e 9 segundos.
100 metros e 12 segundos.
200 metros e 6 segundos.
Em um quartel general, estão disponíveis
5 coronéis, 7 capitães, 10 cabos e 12
soldados. Devem ser formadas duas
equipes de resgate em uma operação
militar, sendo que uma equipe irá sair
do quartel ao meio-dia e a outra equipe
sairá às 18 horas. A primeira equipe deve
conter 3 coronéis, 2 capitães e 9 cabos,
sem importar a ordem de escolha, e a
segunda equipe deve conter 1 coronel,
3 capitães e 10 soldados, também sem
importar a ordem de escolha, e os
militares escolhidos para sair do quartel
na primeira equipe, ao meio-dia, não
poderão entrar na segunda equipe que
sairá do quartel às 18 horas. Dessa forma,
o número total de equipes distintas que
podem ser formadas nessa operação
militar é

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

23.

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

Em um dia da semana, dois oficiais
conseguiram
uma
dispensa
e
resolveram
fazer compras em uma
loja especializada em equipamentos e
vestimentas militares. Após olharem
todos os produtos da loja, ambos se
interessaram pelos mesmos produtos:
protetores auriculares e óculos de visão
noturna. O primeiro oficial comprou 2
protetores auriculares e 3 óculos de
visão noturna, pagando R$620,00. O
segundo oficial comprou 3 protetores
auriculares e 1 óculos de visão noturna,
pagando   R$720,00.
Dessa forma, é correto afirmar que o
preço do óculos de visão noturna, nessa
loja, é
R$280,00.
R$60,00.
R$90,00.
R$220,00.
R$150,00.
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24.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
25.

(A)
(B)
(C)

A velocidade é uma grandeza que
identifica o deslocamento de um corpo
em um determinado tempo. Assim, a
velocidade média
mede, em um
intervalo de tempo médio, a rapidez da
deslocação de um corpo. A fórmula que
permite calcular a velocidade média de
um corpo é dada por
, em que
s representa a distância percorrida pelo
objeto e t indica o tempo gasto para
percorrer essa distância. Dessa forma,
se um foguete percorre 1200 metros,
a uma velocidade média de 50 m/s
(metros por segundo), então o tempo
gasto para percorrer essa distância, em
segundos, é
24.
22.
20.
18.
16.
Na seguinte matriz, em cada linha,
estão anotadas as notas obtidas por
quatro soldados em três provas durante
o decorrer da semana em atividades
internas no quartel. Por exemplo, o
soldado 1 obteve nota 70 na prova 1,
nota 80 na prova 2 e nota 90 na prova 3.

Sabendo que se obtém a nota final de
cada soldado somando-se suas três
notas obtidas e, em seguida, dividindose o resultado obtido dessa soma por 4,
é correto afirmar que
nenhum dos soldados obteve a nota final
inferior a 60.
todos os soldados obtiveram uma nota final
superior a 60.
caso existisse o critério de dispensa das
atividades do final de semana para o
soldado que obtivesse uma nota superior
ou igual a 60, então três desses soldados
conseguiriam essa dispensa.

(D)

(E)

caso existisse o critério de um soldado
exercer a função de permanecer na
guarita durante todo o final de semana,
se   obtivesse uma nota inferior a 60, então
apenas o soldado 3 seria selecionado para
exercer essa função.
nenhum dos soldados obteve a nota final
superior a 64.

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

Considere que, sobre uma mesa, estão
dispostos dois recipientes para líquidos.
O primeiro recipiente tem o formato de
um cilindro e o segundo recipiente tem
o formato de um paralelepípedo reto
retângulo. O cilindro possui a base
circular com raio r e cuja área da base
é igual a 48 dm2, além da altura com
medida h. O paralelepípedo possui as
três dimensões, a, b e c, iguais a três
números pares consecutivos, tal que a
soma dessas três dimensões seja igual
a 18 dm. Sabendo que o volume do
cilindro é igual ao triplo do volume do
paralelepípedo, e usando a aproximação
para
, então a razão entre a altura h
e o raio r do cilindro, nessa ordem, será
igual a
1.
3.
9.
27.
81.

27.

Considere as três matrizes

26.

Sabendo que
onde det significa o determinante de uma
matriz, então o valor da expressão
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

é igual a
1000.
27.
1.
– 27.
– 1000.
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28.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
29.

•
•
•

Uma função do 1º grau é dada pela
equação y = ax + b e sua representação
gráfica é uma reta. Sabendo que os
pontos (1; 50) e (3; 100) pertencem ao
gráfico dessa função, então, quando y
for igual a 200, o valor de x será igual a
27.
18.
17.
9.
7.

Noções de Informática
31.

Considerando o aplicativo de escritório
Microsoft Excel (Versão 2013, instalação
padrão em português), assinale a
alternativa que apresenta a expressão
equivalente à seguinte expressão
matemática:

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

=
=
=
=
=

32.

Assinale a alternativa que apresenta o
nome das mídias de armazenamento de
dados que podem ser gravadas e que
têm capacidade de menos de 1Gb.
DVD-RW
DVD-R
SSD
Blue Ray-R
CD-R

Considere que x, y e z são três números
inteiros, tais que:
		 x é o número total de anagramas da
palavra RAMO;
		 y é o número total de anagramas da
palavra AMAR;
		 z é o número total de anagramas da
palavra OSSO.
Com base nessas informações, é correto
afirmar que

(A)

.

(B)

.

(C)

.

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

(D)

.

33.

(E)

.

30.

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

Se Artur conseguiu a dispensa no
serviço militar, nem Paulo nem Otávio
participaram do concurso. Se Otávio
não participou do concurso, Carlos
conseguiu a dispensa do serviço militar.
Se Carlos conseguiu a dispensa do
serviço militar, a viagem para o litoral
aconteceu. Sabendo que a viagem para
o litoral não aconteceu, então é correto
afirmar que
Artur não conseguiu a dispensa militar e
Otávio não participou do concurso.
Otávio não participou do concurso e Carlos
não conseguiu a dispensa no serviço militar.
Otávio não participou do concurso ou Carlos
conseguiu a dispensa militar.
Artur e Carlos não conseguiram a dispensa
do serviço militar.
Artur não conseguiu a dispensa militar e
Otávio não participou do concurso.

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

RAIZ(5)/(2^3)
(ROOT(5)) / (2*2*2)
SQRT(5) ÷ 2**3
RAIZ(5/(2*2*2))
Divisao(RaizQuad(5); Potência(2,3) )

O que acontece quando um arquivo é
colocado em quarentena pelo antivírus
(considerando
o
aplicativo
Avast
Antivírus)?
Esses arquivos são isolados, não podem
ser acessados por nenhum outro processo
ou programa externo.
Esses
arquivos
são
modificados
para
remoção
das
vulnerabilidades   
apresentadas.
Esses arquivos são modificados para
alteração dos códigos maliciosos.
Esses arquivos podem ser executados
normalmente, porém sob a vigilância do
antivírus.
Esses arquivos são bloqueados e só voltam
a ser liberados após 40 dias.
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34.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
35.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
36.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
37.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
38.

Utilizando o Libre Office Writer (Versão 5,
instalação padrão em português), como
é possível adicionar uma caixa de texto?
Escolha a guia Formatar > Texto >
Retangular.
Escolha a guia Editar > Propriedades de
Texto > Caixa.
Escolha a guia Formatar > Texto > Caixa de
Texto.
Escolha a guia Inserir > Formas, escolhendo
a forma “Retangulo”.
Escolha a guia Inserir > Caixa de Texto.
“Estes filtros passam por um período
inicial de treinamento, no qual o usuário
seleciona manualmente as mensagens
consideradas indesejadas e, com base
nas classificações, o filtro vai aprendendo
a distinguir as mensagens.”. A qual filtro
o enunciado se refere?
Antivírus.
Bloqueio seletivo.
Firewall.
Antispam.
AntiSpy.
Considerando o Windows 7 (Instalação
padrão em português), assinale a
alternativa que apresenta a tecla de
atalho usada para “Abrir a caixa de
diálogo Executar”.
WinKey (Tecla logotipo do Windows) + L
WinKey (Tecla logotipo do Windows) + F
CTRL + WinKey (Tecla logotipo do Windows)
+E
CTRL + E
WinKey (Tecla logotipo do Windows) + R
Um arquivo com a extensão .ods
corresponde a
um arquivo de som.
uma página web gravada localmente.
uma planilha eletrônica do Libre Office Calc.
um documento do Microsoft PowerPoint.
uma imagem.
“Coloca a primeira letra de uma cadeia
de texto em maiúscula e todas as outras
letras do texto depois de qualquer
caractere diferente de uma letra. Converte
todas as outras letras para minúsculas.”.
Considerando as Funções do aplicativo
de escritório Microsoft Excel (Versão
2013, instalação padrão em português), a
qual função o enunciado se refere?

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

CAPITALIZADO
ARRUMAR.MAIÚSCULA
MAIÚSCULA.INICIO
PRI.MAIÚSCULA
MAIÚSCULA.ESQUERDA

39.

No Microsoft Word (Versão 2013,
instalação padrão em português), é
possível salvar um arquivo compatível
com o Word 97-2003. Assinale a
alternativa que apresenta a extensão
desse arquivo.
.docx
.doc
.xls
.ppt
.xml

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
40.

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

Assinale a alternativa que apresenta
o nome do cabo utilizado em alguns
monitores e TVs modernas para
transmissão de áudio e vídeo.
VSB
FLAT
SATA
HDMI
XML
Conhecimentos Específicos

41.

(A)

(B)

(C)

(D)

Referente à Lei Estadual nº 3.196/78, que
dispõe sobre o Estatuto da Polícia Militar
do Estado do Espírito Santo, assinale a
alternativa correta.
Constitui
requisito
dispensável
para
ingressar no Quadro de Oficiais Policiais
Militares (QOPM) a conclusão do Curso de
Formação de Oficiais (CFO), desde que a
bem do interesse público e autorizado pelo
responsável competente.
São considerados na ativa aqueles que, na
reserva remunerada, pertencem à reserva
da Polícia Militar e percebem remuneração
do Estado, desde que sujeitos à prestação
de serviços mediante convocação.
Pelo princípio do livre acesso aos cargos
públicos, brasileiros e estrangeiros podem
ingressar na carreira de Oficial da Polícia
Militar do Espírito Santo.  
A carreira policial militar é privativa do
pessoal da ativa e inativos, iniciando-se com
o ingresso na Polícia Militar e obedecendo às
diversas sequências de graus hierárquicos.
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(E)

42.

(A)

(B)

(C)

(D)
(E)

43.

(A)
(B)

É considerado desaparecido o policial   
militar da ativa que, no desempenho de
qualquer serviço, em viagem, em operações
policiais militares ou em caso de calamidade
pública, tiver paradeiro ignorado por mais de
08 (oito) dias e desde que não haja indícios
de deserção.
Assinale a alternativa correta sobre o
Estatuto da Polícia Militar do Estado do
Espírito Santo.
O Oficial declarado indigno do oficialato, ou
com ele incompatível, e condenado à perda
de posto e patente, só poderá readquirir a
situação militar anterior por ato exclusivo do
Governador do Estado e nas condições nele
estabelecidas.
Fica sujeito à declaração de indignidade
para o oficialato, ou incompatibilidade
com o mesmo por julgamento do Tribunal
de Justiça do Estado, o oficial que for
condenado, por Tribunal Civil ou Militar,
à pena restritiva de liberdade individual
superior a 06 (seis) meses, em decorrência
de sentença condenatória transitada em
julgado.
O licenciamento a pedido poderá ser
concedido, uma vez que não haja
prejuízo para o serviço, a praça que tenha
completado o tempo inicial obrigatório, de
05 (cinco) anos, contado da incorporação,
ou que, estando engajado ou reengajado
conte, no mínimo, dois terços do tempo de
serviço a que se obrigou a servir.
O tempo de serviço relativo a engajamento
e reengajamento é de 08 (oito) anos, cada.
É da competência do Comandante Geral   
da PM o ato de exclusão a bem da disciplina
do Aspirante e Oficial PM bem como das
praças com estabilidade assegurada.

(C)

(D)

(E)

44.

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

Anualmente, no mês de agosto, o órgão
de pessoal de Polícia Militar organizará a
relação dos policiais militares que houverem
atingido a idade limite de permanência na
reserva, a fim de serem reformados.
A demissão a pedido será concedida
mediante requerimento do interessado,
com indenização das despesas feitas pelo
Estado com a sua preparação e formação
quando conter menos de 10 (dez) anos de
oficialato.
O direito à demissão a pedido não pode ser
suspenso, ainda que na vigência de estado
de guerra.
Segundo o Estatuto da Polícia Militar do
Estado do Espírito Santo (Lei Estadual nº
3.196/78), assinale a alternativa correta.
O desligamento do serviço ativo será
processado após a expedição de ato do
Governador do Estado, vedada a delegação
do referido ato para outras autoridades.
A subordinação não afeta de modo algum
a dignidade pessoal do policial militar e
decorre, exclusivamente, da estrutura
hierarquizada da Polícia Militar.
O policial militar reaparecido será submetido
ao Conselho de Justificação ou ao Conselho
de Disciplina, por decisão do Secretário de
Estado da Segurança Pública, se assim for
julgado necessário.
Exercer, com autoridade, eficiência e
probidade, as funções que lhe couberem em
decorrência do cargo caracteriza uma das
manifestações essenciais do valor policial
militar.
Aos Oficiais integrantes do Quadro da
Saúde, é vedado o exercício de sua
atividade técnico-profissional no meio civil.

Conforme a Lei Estadual nº 3.196/78,
assinale a alternativa correta.
A passagem do policial militar à situação de
inatividade, mediante reforma, somente se
dará ex-offício.
A reforma será aplicada ao policial militar
que, dentre outras hipóteses, estiver
agregado por mais de 2 (dois) anos por
ter sido julgado incapaz temporariamente,
mediante homologação de Junta Superior
de Saúde, desde que se trate de moléstia
incurável.
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45.

Analise as assertivas a seguir e assinale
a alternativa que aponta as corretas no
que concerne à Lei Estadual nº 3.196/78.

47.

I.

São proibidas quaisquer manifestações
coletivas, tanto sobre atos de superiores
quanto as de caráter reivindicatório.
O Oficial presumivelmente incapaz de
permanecer como policial militar da ativa
será, na forma da legislação específica,
submetido a Conselho de Justificação.
O Conselho de Disciplina não poderá
ser aplicado às praças reformadas e da
reserva remunerada.
Compete ao Comandante Geral da
Polícia Militar julgar, em última instância,
os processos oriundos do Conselho
de Disciplina convocado ao âmbito da
Polícia Militar.

(A)

II.

III.
IV.

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

Apenas
Apenas
Apenas
Apenas
Apenas

46.

Consoante à Lei Estadual nº 3.196/78,
assinale a alternativa correta.
Posto é o grau hierárquico do Oficial,
conferido por ato do Secretário de Estado
da Segurança Pública.
Os
Alunos
Oficiais
PM
são                 
hierarquicamente
superiores
aos
Subtenentes PM.
O Círculo de Oficiais Intermediários é
composto pelo Capitão e pelo Primeiro e
Segundo Tenente.
Em igualdade de posto ou de graduação,
a precedência entre os policiais militares
de carreira na ativa e os da reserva  
remunerada, que estiverem convocados, é
definida pelo Comandante Geral.
Ao policial militar da ativa, é permitido
comerciar ou tomar parte na administração
ou gerência de sociedade ou dela ser      
sócio ou participar, salvo na condição de
acionista em sociedade.

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

(E)

I e II.
III e IV.
I, II e III.
I, II e IV.
II, III e IV.

(B)

(C)

(D)
(E)

48.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
49.

(A)

(B)
(C)

Assinale a alternativa INCORRETA
acerca do Estatuto da Polícia Militar do
Estado do Espírito Santo (Lei Estadual nº
3.196/78).
O pedido de reconsideração, a queixa
e a representação não podem ser feitos
coletivamente.
Os proventos da inatividade serão revistos
sempre que por motivo de alteração do
poder aquisitivo da moeda se modificarem
os vencimentos das policiais militares em
serviço ativo.
Ressalvados os casos previstos em Lei,
os proventos da inatividade não poderão
exceder a remuneração percebida pelo
policial militar da ativa, no posto ou
graduação correspondente ao de seus
proventos.
Por motivo de trânsito, os policiais militares
têm direito ao período de até 90 (noventa)
dias de afastamento total do serviço.
Não haverá promoção de policial militar por
ocasião de sua transferência para a reserva
remunerada.
De acordo com a Lei Estadual
nº
3.196/78,
será
oficialmente
considerado extraviado o policial militar
que permanecer desaparecido por mais
de
30 (trinta) dias.
25 (vinte e cinco) dias.
20 (vinte) dias.
15 (quinze) dias.  
10 (dez) dias.
No tocante ao Estatuto da Polícia Militar
do Estado do Espírito Santo (Lei Estadual
nº 3.196/78), assinale a alternativa
correta.
A licença especial é a autorização para
afastamento total do serviço, relativa a
cada década de tempo de efetivo serviço
prestado, concedida ao policial militar que
a requerer, sem que implique em qualquer
restrição para a sua carreira.
A licença especial terá duração de 06 (seis)
meses e será gozada de uma só vez.
A licença para tratar de interesse particular
é a autorização para afastamento total do
serviço, concedida ao policial militar com
mais de 10 (dez) anos de efetivo serviço,
que a requerer com aquela finalidade.
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(D)

(E)

A
concessão
de
licença
especial
ou gratificação de assiduidade é da
competência exclusiva do Secretário de
Estado da Segurança Pública.
O policial militar com direito a licença
especial poderá optar pela percepção em
caráter transitório de uma gratificação de
assiduidade, correspondente a 60% do
soldo do seu posto ou graduação.

50.

Acerca da Lei Estadual nº 3.196/78,
analise as assertivas a seguir e assinale
a alternativa que aponta as corretas.

I.

Os policiais militares na inatividade, cuja
conduta possa ser considerada como
ofensiva à dignidade da classe, poderão
ser definitivamente proibidos de usar
uniformes por decisão do Comandante
Geral da Polícia Militar.
O policial militar deve ser agregado
quando, dentre outras hipóteses, for
afastado, temporariamente, do serviço
ativo por motivo de haver ultrapassado
um ano contínuo em licença para
tratamento de saúde própria.  
É vedado a qualquer elemento civil
ou organizações civis usar uniformes
ou ostentar distintivos, insígnias ou
emblemas que possam ser confundidos
com os adotados na Polícia Militar.
Somente é considerado como ausente
o policial militar quando, por mais de
48 (quarenta e oito) horas consecutivas,
deixar de comparecer à sua organização
policial militar sem comunicar qualquer
motivo de impedimento.

II.

III.

IV.

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

Apenas
Apenas
Apenas
Apenas
Apenas

I e III.
II e IV.
I, II e III.
I, III e IV.
II, III e IV.

51.

(A)
(B)

(C)

(D)

(E)

52.

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

(E)

A respeito da Declaração Universal dos
Direitos Humanos, assinale a alternativa
correta.
A Declaração Universal dos Direitos
Humanos foi proclamada no ano de 1225,
no contexto da Revolução Francesa.
Hodiernamente, prevalece o entendimento
de que os dispositivos consagrados na
Declaração são juridicamente vinculantes,
uma vez que, diante do prestígio adquirido
por tal documento, suas normas passaram
a ser consideradas princípios gerais do
Direito Internacional.
A Declaração consubstancia-se em um
tratado internacional formalizado entre
todos os países do globo terrestre, com
caráter de recomendação e juridicamente
não vinculante.
As normas da Declaração estabelecem um
parâmetro máximo e exaustivo de proteção
da dignidade da pessoa humana a ser
observado por todos os povos.
A Declaração não faz referência aos direitos
políticos, em virtude da soberania de cada
País em escolher seu próprio regime
político.
Assinale a alternativa correta, tendo em
vista a Declaração Universal dos Direitos
Humanos.
A declaração, no momento em que cristaliza
o direito à vida, dispõe expressamente
também sobre a pena de morte.
No que concerne ao direito de propriedade,
a declaração não faz nenhuma referência à
propriedade coletiva.  
Referente aos direitos sociais, a declaração
os consagra como direitos de terceira
dimensão.
Estabelece o Tribunal Penal Internacional
como órgão aplicador de suas normas
e também como competente para julgar
àqueles que a violarem.
O indivíduo tem direito a uma nacionalidade
e a não ser arbitrariamente privado dela,
nem do direito de mudar de nacionalidade.
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Analise as assertivas a seguir e assinale
a alternativa que aponta as corretas
sobre a Declaração Universal dos
Direitos Humanos.

55.

Não será feita nenhuma distinção
fundada na condição política, jurídica ou
internacional do país ou território a que
pertença uma pessoa, quer se trate de
um território independente, sob tutela,
sem governo próprio, quer sujeito a
qualquer outra limitação de soberania.
Todo ser humano tem o direito de ser,
em todos os lugares, reconhecido como
pessoa perante a lei.
Todo ser humano tem direito a receber
dos tribunais nacionais competentes
remédio efetivo para os atos que violem
os direitos fundamentais que lhe sejam
reconhecidos pela constituição ou pela
lei.
Todo ser humano tem direito à liberdade
de reunião e associação pacífica.

(B)

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

Apenas I e II
Apenas II e IV.
Apenas I, II e III.
Apenas I, III e IV.
I, II, III e IV.

56.

54.

Com relação ao Decreto Estadual
nº254-R/00, que dispõe sobre o
Regulamento Disciplinar dos Militares
Estaduais do Estado do Espírito Santo
(RDME), assinale a alternativa correta.
A sanção disciplinar é absolutamente
dependente do processo civil ou criminal a
que se sujeite também o militar estadual, se
relacionado ao mesmo fato.
A contagem do tempo de cumprimento de
sanção disciplinar vai do momento em que
o punido for recolhido até aquele em que for
posto em liberdade, computado mês a mês.
O militar estadual da inatividade cumprirá
suas sanções disciplinares na organização
militar estadual que designar o Comandante
Geral.
Para a transgressão disciplinar gravíssima,
a sanção base será de 17 (dezessete) dias
de detenção, sendo a sanção mínima de 14
(quatorze) dias e a máxima de 20 (vinte)
dias.
O militar estadual, que estiver em
cumprimento de sanção disciplinar e obtiver
parecer médico para que permaneça
em residência, estará anistiado de seu
cumprimento.

53.

I.

II.
III.

IV.

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(A)

(C)

(D)

(E)

Conforme o Decreto Estadual nº254-R/00,
assinale a alternativa correta.
Findo o prazo de 15 (quinze) dias, após a
data da publicação da sanção aplicada, ela
não mais poderá ser agravada.
O comportamento da praça deve ser
classificado em “Excepcional” quando
no período de 05 (cinco) anos de efetivo
serviço não tenha sofrido qualquer sanção
disciplinar.
A classificação do comportamento das
praças será feita a pedido, tendo como base
a data de publicação da sanção disciplinar
imposta.
Quando se tratar de condenação por crime,
o prazo para a modificação da classificação
do comportamento terá como base a data
de início do cumprimento da pena.
A modificação da classificação de
comportamento será formalizada com a
publicação no Diário Oficial da União, por
meio de uma “Nota de Classificação de
Comportamento”.
Segundo o Regulamento Disciplinar dos
Militares Estaduais do Estado do Espírito
Santo (RDME), preencha as lacunas e
assinale a alternativa correta.
Dentre outras hipóteses, caso sejam
apresentados indícios de que o ato
disciplinar tenha se baseado em
depoimentos, exames ou documentos
comprovadamente falsos, o processo
disciplinar poderá ser revisto, a pedido,
no prazo de __________, ou ex-officio, no
prazo de __________.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
57.

(A)
(B)

90 (noventa) dias / 180 (cento e oitenta)
dias
90 (noventa) dias / 01 (um) ano
120 (cento e vinte) dias / 02 (dois) anos
150 (cento e cinquenta) dias / 02 (dois) anos
180 (cento e oitenta) dias / 05 (cinco) anos
Assinale a alternativa correta consoante
ao Decreto Estadual nº 254-R/00, que
dispõe sobre o RDME.
Havendo a anulação de detenção, o período
já cumprido será revertido em dobro, em
folga.
Não é admissível a reiteração do pedido de
revisão do processo, salvo se já decorridos
05 (cinco) anos do trânsito em julgado do
último pedido de revisão.
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(C)
(D)
(E)

58.

(A)
(B)

(C)

(D)

(E)

59.

(A)

(B)

(C)
(D)

  

O pedido de revisão, por caracterizar ato
jurisdicional, somente pode ser solicitado
por procurador legalmente habilitado.
São formas de modificação da sanção a
anulação, a revogação, a atenuação e a
agravação.
A modificação da aplicação de sanção
disciplinar pode ser realizada pela
autoridade que a aplicou ou por outra,
superior ou inferior, desde que competente
e com a devida motivação.

(E)

O recurso disciplinar que contrarie o
prescrito no RDME deve ser recebido pela
autoridade a quem foi destinado, cabendo a
esta intimar o recorrente para que, no prazo
de 20 (vinte) dias, emende suas razões
recursais.

60.

De acordo com o Regulamento
Disciplinar dos Militares Estaduais
do Estado do Espírito Santo (RDME),
assinale a alternativa correta.
Ao ingressar na Instituição Militar Estadual,
a praça será classificada no comportamento
militar “satisfatório”.
A condenação transitada em julgado por
prática de crime implicará na classificação
no comportamento militar "mau", salvo nos
casos de prescrição da pena imposta.
A anulação da sanção disciplinar consiste
na declaração de invalidade do ato punitivo
ilegítimo, porém sem efeitos retroativos
quanto ao ato anulado.
A anulação da sanção disciplinar deve
eliminar todo e qualquer registro referente
àquele ato nas alterações do militar
estadual.
Sendo concedida ainda durante o tempo
de cumprimento da detenção, a anulação
importa na colocação do militar estadual em
liberdade em até 02 (dois) dias da anulação.

(A)

Referente ao Regulamento Disciplinar
dos Militares Estaduais do Estado
do Espírito Santo (RDME), assinale a
alternativa correta no que concerne aos
prazos de reabilitação.
A reabilitação ocorrerá, a pedido, decorrido
01 (um) ano, quando a sanção for pela
prática de transgressão classificada como
leve, contado da data da publicação da
sanção disciplinar imposta, sem que o
militar estadual tenha sofrido qualquer
punição disciplinar.
A
reabilitação
ocorrerá,
ex-officio,   
decorridos 02 (dois) anos, quando a sanção
for pela prática de transgressão classificada
como média, contados do término da sanção
disciplinar imposta, sem que o militar
estadual tenha sofrido qualquer punição
disciplinar.
A reabilitação ocorrerá, a pedido,      
decorridos 03 (três) anos, quando a sanção
for pela prática de transgressão classificada
como média, contados do término da sanção
disciplinar imposta, sem que o militar
estadual tenha sofrido qualquer punição
disciplinar.
A
reabilitação
ocorrerá,
ex-officio,   
decorridos 04 (quatro) anos, quando a
sanção for pela prática de transgressão
classificada como gravíssima, contados do
término da sanção disciplinar imposta, sem
que o militar estadual tenha sofrido qualquer
punição disciplinar.
A
reabilitação
ocorrerá,
ex-officio,    
decorridos 05 (cinco) anos, quando a
sanção for pela prática de transgressão
classificada como gravíssima, contados da
data da publicação da sanção disciplinar
imposta, sem que o militar estadual tenha
sofrido qualquer punição disciplinar.

Acerca do Decreto Estadual nº 254-R/00,
assinale a alternativa correta.
O pedido de reconsideração de ato deve ser
apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, a
contar da data de publicação da sanção
imposta.
A autoridade competente a quem é dirigido
o pedido de reconsideração de ato deverá
decidir no prazo de 08 (oito) dias úteis,
contados da data de entrada do recurso.
É defeso encaminhar diretamente à
autoridade que praticou o ato o pedido de
reconsideração.
A autoridade competente para apreciar o
recurso poderá, vendo razões para isso,
recebê-lo com efeito suspensivo, quando
então o início do cumprimento da sanção
ficará condicionado à decisão do Supremo
Tribunal Federal.

(B)

(C)

(D)

(E)
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61.

(A)

(B)

(C)
(D)

(E)

62.

(A)

(B)
(C)

(D)
  

A respeito do Regulamento Disciplinar
dos Militares Estaduais do Estado
do Espírito Santo (RDME), assinale a
alternativa correta.
São competentes para anular, restringir ou
ampliar as recompensas concedidas por
si ou seus subordinados as autoridades
máximas de cada Organização Militar
Estadual (OME), devendo essa decisão ser
motivada em boletim, dentro do prazo de
10 (dez) dias úteis contados da data de sua
concessão.
Todos os elogios individuais, publicados
em boletim, serão registrados nos
assentamentos do militar estadual, devendo
ser divulgados aos integrantes da OME
onde servir o militar elogiado.
A dispensa do serviço como recompensa
poderá ser restringida até no máximo a dois
terços do prazo concedido.
As atribuições para instaurar o processo
disciplinar poderão ser delegadas a militar
estadual para fins específicos e por tempo
limitado, sendo permitida a delegação
de competência, nesses casos, para o
julgamento do processo.
Quando a autoridade competente para
determinar a instauração do processo
disciplinar e aplicar a sanção disciplinar
ao infrator exercer, por iniciativa própria,
a
função
de
Encarregado,
ficará,
automaticamente, obrigada a emitir a
decisão final no processo e punir o infrator.
De acordo com o Decreto Estadual
nº 254-R/00, assinale a alternativa correta.
O documento da denúncia que não contiver
assinatura, identificação e o endereço do
denunciante será caracterizado como prova
impertinente.
Quando o fato não constituir infração
disciplinar ou ilícito penal, a denúncia será
rejeitada pela autoridade competente.
Não havendo elementos suficientes para
instauração de processo disciplinar, por
falta de indícios da autoria ou por não estar
caracterizada adequadamente a infração
disciplinar, a autoridade competente poderá
determinar, preliminarmente, a instauração
de sindicância, com o prazo máximo de 10
(dez) dias, prorrogável por até igual período,
para sua conclusão.
Da sindicância, não poderá resultar a
adoção de medidas administrativas, diante
de seu caráter inquisitório.

(E)

O Encarregado do processo administrativo
disciplinar (PAD) deverá iniciar o processo
em até 05 (cinco) dias após tomar
conhecimento oficial da designação,
contados do recebimento da portaria
delegatória.

63.

Assinale a alternativa correta sobre o
Regulamento Disciplinar dos Militares
Estaduais do Estado do Espírito Santo
(RDME).
Fica a critério da autoridade militar estadual
que tiver ciência de irregularidades no
âmbito de sua subordinação promover a
apuração imediata, mediante processo
administrativo disciplinar, assegurando ao
acusado o contraditório e a ampla defesa.
O prazo para conclusão do PAD de rito
ordinário é de 20 (vinte) dias, contados a
partir do primeiro dia útil após o recebimento
da portaria delegatória.
O prazo para conclusão do PAD de rito
ordinário poderá ser prorrogado por até
15 (quinze) dias, a critério da autoridade
delegante, quando não estejam concluídos
exames ou perícias já iniciadas, ou
haja necessidade de novas diligências,
indispensáveis à elucidação do fato.
O pedido de prorrogação do prazo para
conclusão do PAD de rito ordinário deve ser
feito até cinco dias antes da conclusão do
prazo preestabelecido.
A autoridade delegante poderá determinar
o sobrestamento do processo disciplinar,
retornando este para suas mãos, por
prazo indeterminado, enquanto aguarda a
realização de perícias, exames, precatórias
e outras diligências imprescindíveis ao
esclarecimento do fato investigado.

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

64.

(A)

(B)

No tocante ao RDME (Decreto Estadual
nº 254-R/00), assinale a alternativa
correta.
O PAD ordinário terá, como Encarregado,
oficial hierarquicamente superior ao
acusado, designado mediante portaria
delegatória, vedado o processo ser avocado
pela Corregedoria.
Em casos excepcionais, poderá ser
designado, como Encarregado, oficial do
mesmo posto que o acusado, desde que
devidamente autorizado pelo Comandante
Geral.
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(C)

(D)

(E)

65.

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

Se, no decorrer do processo, o Encarregado
averiguar a existência de outra infração
disciplinar imputável ao acusado, diversa
daquela que lhe foi determinado apurar,
deve, ele próprio, editar nova portaria
designando outro Encarregado para apurar
esta outra infração disciplinar imputada ao
acusado.
A autoridade delegante poderá declarar a
suspeição do Encarregado do processo,
a seu critério, ou a pedido do Acusado,
ou do próprio Encarregado, quando este
for cônjuge, companheiro ou parente,
consanguíneo ou afim, até terceiro grau
inclusive, do acusado.
No caso do Encarregado ser declarado
suspeito ou, por motivo de força maior,
não puder mais funcionar no processo, a
autoridade delegante, por meio de outra
portaria, revogará a delegação anterior e
delegará poderes a outro Encarregado,
anulando-se todos os atos legalmente
praticados até então.
A respeito do Regulamento Disciplinar
dos Militares Estaduais do Estado
do Espírito Santo (RDME), assinale a
alternativa correta.
A nomeação do militar estadual para atuar
como secretário no processo administrativo
disciplinar de rito ordinário somente poderá
ser feita pela autoridade delegante.
No PAD de rito ordinário, o acusado
não poderá ser processado ou julgado
administrativamente sem defensor, salvo se
ausente.
Se o acusado não tiver constituído, serlhe-á nomeado defensor pelo Encarregado
do processo, ressalvado o seu direito de, a
todo tempo, nomear outro de sua confiança.
A constituição de defensor pelo acusado
será feita por intermédio de procuração
quando se tratar de outro militar estadual ou
de advogado.
O defensor poderá participar de todos os
atos do processo, ficando o Encarregado do
processo responsável pela sua notificação.

66.

(A)
(B)

(C)

(D)

(E)

67.

(A)

(B)
(C)

(D)

(E)

Assinale a alternativa correta acerca do
RDME (Decreto Estadual nº 254-R/00).
A falta de comparecimento do defensor,
ainda que não justificada, determinará o
adiamento de qualquer ato do processo.
Para a aplicação do licenciamento a bem da
disciplina, é dispensável que o PAD conclua
todas as suas fases, desde que o acusado
tenha confessado.
A recusa do acusado em apor o ciente
na cópia da citação será certificada pelo
secretário, ou pessoa encarregada de
efetuar a citação, que relacionará duas
testemunhas.
Citado do Libelo Acusatório e demais
documentos do processo disciplinar, o
acusado terá prazo de 15 (quinze) dias para
apresentar defesa escrita, por si só ou por
seu defensor.
Somente até a apresentação da defesa
escrita pelo acusado será admitida a juntada
de documentos ao processo.
Sobre o Regulamento Disciplinar dos
Militares Estaduais do Estado do Espírito
Santo (RDME), assinale a alternativa
correta.
As testemunhas, ofendido e acusado,
exceto em caso de urgência, serão ouvidos
no período compreendido entre 07:00h e
18:00h.
O Encarregado do processo formulará o
libelo acusatório por escrito, expondo o fato
objeto do PAD de maneira genérica.
É prescindível que o mandado de citação
seja acompanhado de cópia do libelo
acusatório, podendo o acusado obter cópia
deste diretamente com o Encarregado do
processo.
A citação será feita pelo Secretário,
mediante mandado, quando o acusado
estiver servindo em OME distinta da OME
do Encarregado do processo.
O comparecimento espontâneo do acusado
não supre a falta ou nulidade da citação.
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68.

(A)

(B)

(C)

(D)
(E)

69.

(A)

(B)

(C)

(D)

No que diz respeito ao Decreto Estadual
nº 254-R/00, assinale a alternativa correta.
Terminada a instrução, o Encarregado
do processo promoverá a intimação do
acusado e de seu defensor para vistas ao
processo, na repartição, e apresentação
da defesa escrita, em alegações finais, no
prazo de 05 (cinco) dias.
As testemunhas poderão comparecer
à
audiência
independentemente
de
notificação, ou mediante esta, se assim for
requerido no prazo de 03 (três) dias antes
da audiência marcada.
Se a testemunha for servidor público, a
expedição do mandado será imediatamente
comunicada ao chefe da repartição onde
estiver lotado, para que este indique o dia e
hora para inquirição.
Primeiramente,
serão
inquiridas
as
testemunhas de defesa e depois as da
acusação.
Para cada fato serão arroladas, no máximo,
três testemunhas de acusação, facultandose, igualmente, a cada acusado a indicação
de até três testemunhas de defesa, por
fato apurado, podendo o Encarregado
do processo ouvir outras, se entender
necessário para melhor elucidar os fatos.

(E)

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.

70.

Assinale a alternativa INCORRETA, tendo
em vista a Constituição Federal de 1988.
É plena a liberdade de associação para fins
lícitos, vedada a de caráter paramilitar.
Aos autores, pertence o direito exclusivo
de utilização, publicação ou reprodução
de suas obras, transmissível aos herdeiros
pelo tempo que a lei fixar.
Não haverá pena de morte, ainda que nos
casos de guerra declarada.
É livre o exercício de qualquer
trabalho,      ofício ou profissão, atendidas
as   qualificações profissionais que a lei
estabelecer.
O Estado indenizará o condenado por erro
judiciário, assim como o que ficar preso
além do tempo fixado na sentença.

Consoante aos direitos e deveres
individuais e coletivos previstos na Carta
Constitucional, assinale a alternativa
correta.
É inviolável o sigilo das comunicações
telefônicas, de dados, telegráficas e da
correspondência, salvo, no último caso,
por ordem do Ministério Público, para
fins de investigação criminal ou instrução
processual civil.
As
associações
só
poderão
ser
compulsoriamente dissolvidas ou ter suas
atividades suspensas por decisão judicial,
exigindo-se, no primeiro caso, acordão
penal condenatório de segunda instância.
A lei estabelecerá o procedimento para
desapropriação por necessidade ou
utilidade pública, ou por interesse social,
mediante justa e posterior indenização em
títulos da dívida pública, ressalvados os
casos previstos na Constituição.
A sucessão de bens de estrangeiros
situados no País sempre será regulada pela
lei brasileira em benefício do cônjuge ou
dos filhos brasileiros, ainda que lhes seja
mais favorável a lei pessoal do "de cujus".

(B)

(A)
(B)

(C)
(D)

(E)

71.

(A)

(C)

(D)

(E)

72.

(A)

De acordo com a Carta Constitucional,
assinale a alternativa INCORRETA.
É assegurado aos presos o respeito à
integridade física e moral.
A pena será cumprida em estabelecimentos
distintos, de acordo com a natureza do
delito, a idade e o sexo do apenado.
Às
presidiárias,
serão
asseguradas
condições para que possam permanecer
com seus filhos durante o período de
amamentação.
Constitui crime inafiançável e insuscetível
de graça ou anistia a ação de grupos
armados, civis ou militares, contra a ordem
constitucional e o Estado Democrático.
Nenhuma pena passará da pessoa do
condenado, podendo a obrigação de reparar
o dano e a decretação do perdimento de
bens ser, nos termos da lei, estendidas aos
sucessores e contra eles executadas, até o
limite do valor do patrimônio transferido.
Assinale a alternativa correta referente
às disposições constitucionais da
segurança pública.
As polícias militares e corpos de bombeiros
militares, forças auxiliares e reserva do
Exército, subordinam-se, juntamente com as
polícias civis, ao Presidente da República.
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(B)

(C)

(D)

(E)

73.

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

74.

(A)
(B)
(C)

A polícia federal, instituída por lei como
órgão permanente, destina-se, dentre outras
hipóteses, ao patrulhamento ostensivo das
rodovias federais.
Às polícias civis, dirigidas por delegados de
polícia de carreira, incumbem as funções de
polícia judiciária da União e dos Estadosmembros e a apuração de infrações penais,
exceto as militares.
Os Municípios poderão constituir guardas
municipais destinadas a apurar infrações
penais contra a ordem política e social
municipal ou em detrimento dos bens,
serviços e interesses do município.
Às polícias militares, cabem a polícia
ostensiva e a preservação da ordem pública.
Já aos corpos de bombeiros militares, além
das atribuições definidas em lei, incumbe a
execução de atividades de defesa civil.
Segundo a Constituição Federal de 1988,
assinale a alternativa correta.
São invioláveis a intimidade, a vida
privada,    a honra e a imagem das pessoas,      
assegurado o direito à indenização
exclusivamente
pelo
dano
material
decorrente de sua violação.
É livre a locomoção no território nacional em
tempo de paz, podendo qualquer pessoa,
nos termos da lei, nele entrar, permanecer
ou dele sair com seus bens.
A casa é asilo inviolável do indivíduo,
ninguém nela podendo penetrar sem
consentimento do morador, ainda que em
caso de flagrante delito.
Todos podem reunir-se pacificamente,
sem armas, em locais abertos ao público,
desde que não frustrem outra reunião
anteriormente convocada para o mesmo
local, sendo apenas exigida a prévia
autorização da autoridade competente.
As entidades associativas, ainda quando
não expressamente autorizadas, possuem
legitimidade para representar seus filiados
extrajudicialmente.
Conforme a Constituição Federal de
1988, conceder-se-á habeas data para
impedir ou interromper danos ao meio
ambiente.
declarar a inconstitucionalidade de lei ou
ato normativo federal.
a retificação de dados, quando não se
prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial
ou administrativo.

(D)
(E)
75.

(A)
(B)

(C)

(D)

(E)

76.

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

a anulação de atos lesivos à ordem
urbanística.
invalidar condutas nocivas à moralidade
administrativa.
A respeito da Carta Constitucional,
assinale a alternativa correta.
A pessoa jurídica não detém legitimidade
para propor ação popular.
Será admitido o mandado de injunção
sempre que o ato lesivo atingir à honra e
à dignidade de grupos raciais, étnicos ou
religiosos.
Conceder-se-á mandado de segurança
para proteger direito líquido e certo, não
amparado por habeas corpus ou mandado
de injunção, quando o responsável pela
ilegalidade for autoridade pública.
Dentre outros, são legitimados para
impetrar mandado de segurança coletivo
o Governador do Estado e a associação
legalmente constituída e em funcionamento
há pelo menos dois anos, em defesa
dos interesses de seus membros ou     
associados.
A impetração de mandado de segurança
coletivo por entidade de classe em favor  
dos associados depende da autorização
destes.
José, militar da ativa, mediante o uso
de arma de fogo, praticou o crime de
violência contra o superior fora do
horário de serviço. Considerando o
Código Penal Militar e que a vítima é
comandante da unidade a que pertence
José, caso ele seja condenado, em tese,
estará sujeito à pena de
prisão simples, de 3 meses a 1 ano, e multa.
reclusão, de três a nove anos, mais o
aumento de um terço decorrente da  
violência ter sido praticada com arma.
reclusão, de seis a doze anos.
detenção, de cinco a dez anos.
detenção, de um a três anos, mais o  
aumento de dois terços decorrente da
violência ter sido praticada com arma.

OFICIAL COMBATENTE (QOC)
OFICIAL COMBATENTE BOMBEIRO MILITAR (QOCBM)

23

77.

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

(E)

78.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
79.

(   )

( )
( )

No que concerne ao Código Penal Militar,
assinale a alternativa correta.
O lugar do crime, quanto aos crimes
comissivos, é regido pela teoria da
ubiquidade.
A   suspensão condicional da pena se     
aplica, ainda que em tempo de guerra,       ao
crime de violência contra superior.
Com relação ao tempo do crime, o Código
Penal militar filiou-se à teoria do resultado.
Para os efeitos da lei penal militar,
consideram-se como extensão do território
nacional as aeronaves e os navios
brasileiros, onde quer que se encontrem,
sob comando militar ou militarmente
utilizados ou ocupados por ordem legal
de autoridade competente, desde que não
sejam de propriedade privada.
Os crimes militares, em tempo de paz,
quando dolosos contra a vida e cometidos
por militares contra civil, serão de
competência da Justiça Militar da União.

( )

Considerando o Código Penal Militar,
o agente que pratica a conduta de
desrespeitar o superior diante de outro
militar está sujeito a pena de
prisão simples, de dois a seis meses, e
multa.
detenção, de três meses a um ano, se o fato
não constitui crime mais grave.
detenção, de seis meses a dois anos, se o
fato não constitui crime mais grave.
reclusão, de um a três anos.
reclusão, de dois a quatro anos, e multa.

(B)

Segundo o Código de Processo Penal
Militar, em relação às competências
da polícia judiciária militar, informe se
é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se
afirma a seguir e assinale a alternativa
com a sequência correta.
Prestar aos órgãos e juízes da Justiça
Militar e aos membros do Ministério
Público as informações necessárias à
instrução e julgamento dos processos,
bem como realizar as diligências que  
por eles lhe forem requisitadas.
Cumprir os mandados de prisão
expedidos pela Justiça Militar.
Requisitar da polícia civil e das
repartições técnicas civis as pesquisas
e exames necessários ao complemento
e subsídio de inquérito policial militar.

( )

Apurar os crimes militares, bem como
os que, por lei especial, estão sujeitos à
jurisdição militar, e sua autoria.
Requisitar das autoridades civis as
informações e medidas que julgar úteis
à elucidação das infrações penais, que
estejam ou não a seu cargo.

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

V – F – V – V – F.
F – V – F – V – V.
V – V – F – F – V.
F – V – V – F – V.
V – V – V – V – F.

80.

Tendo em vista o Estatuto da Polícia
Militar do Estado do Espírito Santo
(Lei Estadual nº 3.196/78), assinale a
alternativa correta.
A passagem do Policial Militar à situação
de inatividade, mediante transferência para
a Reserva Remunerada, verificar-se-á “exofício” ao completar 35 (trinta e cinco) anos
de serviço.
O desligamento da Organização Policial
Militar em que serve deverá ser feito após a
publicação no Diário Oficial ou em Boletim,
do ato oficial correspondente, e não poderá
exceder 60 (sessenta) dias da data da
primeira publicação oficial.
A transferência para a reserva remunerada,
ex-offício, verificar-se-á, entre outras
hipóteses, quando o policial militar
ultrapassar 2 (dois) anos contínuos ou
não em licença para tratar de interesse
particular.
A convocação do oficial da reserva
remunerada para compor o Conselho de
Justificação terá a duração necessária ao
cumprimento da atividade que a ela deu
origem, não devendo ser superior ao prazo
de 08 (oito) meses.
Os militares, praças e oficiais da reserva
remunerada poderão retornar ao serviço
ativo, obrigatoriamente, desde que mediante
convocação por ato do Governador do
Estado e para atuar prestando serviços
de natureza policial ou militar, em jornada
semanal de 40 (quarenta) horas.

(A)

(C)

(D)

(E)

ATENÇÃO!
NÃO SE ESQUEÇA de marcar, na Folha de
Respostas, o número de sua prova indicado
na capa deste caderno.
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RASCUNHO

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
POLÍCIA MILITAR E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
CONCURSO PÚBLICO

Edital nº 03/2018: OFICIAL COMBATENTE (QOC)
Edital nº 04/2018: OFICIAL COMBATENTE BOMBEIRO MILITAR (QOCBM)
Inscrição

Nome do Candidato

INSTRUÇÕES

COMPOSIÇÃO DO CADERNO

Redação

    01

Língua Portuguesa

01 a 15

Raciocínio Lógico e Matemático

16 a 30

Noções de Informática

31 a 40

Conhecimentos Específicos

41 a 80

MANHÃ

•

Confira seu nome, o número do seu documento e o número de
sua inscrição na Folha de Respostas e na Versão Definitiva da
Redação. 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.

•

Os únicos documentos válidos para avaliação  são  a  Folha  de
Respostas e a Versão Definitiva da Redação. Só é permitido o
uso de caneta esferográfica transparente de cor azul ou preta
para transcrição da Versão Definitiva da Discursiva e para o
preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser preenchida
da seguinte maneira:

•

O prazo de realização da prova é de 5 (cinco) horas, incluindo
a marcação da Folha de Respostas e a  transcrição da Versão
Definitiva da Redação. Após 60 (sessenta) minutos do início da
prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou
deixar definitivamente o local de aplicação, não podendo, no
entanto, levar o caderno de questões e nenhum tipo de anotação
de suas respostas.

•

Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendolhe a Folha de Respostas e a Versão Definitiva da Redação,
devidamente preenchidas e assinadas. O candidato   poderá  
levar  consigo  o  Caderno de Questões somente se aguardar em
sala até o término do prazo de realização da prova estabelecido
em edital.  

•

Os 3 (três) últimos candidatos só poderão retirar-se da sala
juntos, após assinatura do Termo de Fechamento do envelope
de retorno.

•

As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis
no site do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br, no dia
posterior à aplicação da prova.

•

O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações
constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de
Respostas incorrerá na eliminação do candidato.

PROVA

03

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

Fraudar ou tentar fraudar Concursos Públicos é Crime!
Previsto no art. 311 - A do Código Penal

INSTRUÇÕES
1.
2.
3.
4.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
•
•
•

A Redação será avaliada considerando-se os seguintes aspectos:
Atendimento ao tema; informatividade e argumentação articuladas à temática proposta;
Atendimento à norma padrão da Língua Portuguesa;
Coerência (progressão, articulação, não-contradição) / Coesão referencial e sequencial (intra e entre
parágrafos);
Atendimento à tipologia textual (estrutura e organização do texto dissertativo argumentativo, expressividade
e adequação vocabular).
O candidato terá sua Prova de Redação avaliada com nota 0 (zero) em caso de:
não desenvolver o tema proposto, ou seja, fugir ao tema proposto;
não desenvolver o tema na tipologia textual exigida;
apresentar acentuada desestruturação na organização textual ou atentar contra o pudor;
redigir seu texto a lápis, ou a tinta em cor diferente de azul ou preta;
não apresentar sua Redação na Folha da Versão Definitiva ou entregá-la em branco, ou desenvolvê-la
com letra ilegível, com espaçamento excessivo entre letras, palavras, parágrafos e margens;
apresentar identificação de qualquer natureza (nome parcial, nome completo, outro nome qualquer,
número(s), letra(s), sinais, desenhos ou códigos).
A Folha da Versão Definitiva será o único documento válido para a avaliação da Prova de Redação.
As folhas para rascunho, no caderno de questões, são de preenchimento facultativo e não valerão
para a finalidade de avaliação da Prova de Redação.
O candidato disporá de, no mínimo, 15 (quinze) linhas e, no máximo, 30 (trinta) linhas para elaborar
a Versão Definitiva da Redação, sendo desconsiderado para efeito de avaliação qualquer fragmento
de texto que for escrito fora do local apropriado ou que ultrapassar a extensão de 30 (trinta) linhas.
O candidato deverá fazer sua Redação atendendo às características próprias da dissertação/
argumentação, escrevendo de forma legível, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta.

TEXTOS DE APOIO
TEXTO I
WhatsApp vai financiar pesquisas sobre fake news e desinformação
									
									

Por Leonardo Müller

O WhatsApp anunciou hoje (04), por meio de seu site oficial, que está abrindo um programa para
financiamento de pesquisas acadêmicas sobre fake news e desinformação no geral. A ideia da plataforma
é entender melhor como funciona a disseminação de notícias falsas e de outros conteúdos enganosos no
mensageiro. Esse programa está sendo encarado como uma resposta do App aos recentes linchamentos
ocorridos na Índia por conta de notícias falsas divulgadas via WhatsApp.
Linhas de pesquisa aceitas
Foram divulgadas, ainda, as “áreas fundamentais de atuação”, nas quais todas as propostas de
pesquisa terão que se encaixar: 1) Processamento de informações de conteúdo problemático; 2) Informações
relativas a eleições; 3) Efeitos de rede e viralidade; 4) Alfabetização digital e desinformação; e 5) Detecção de
comportamento problemático em sistemas criptografados.
Também já foi detalhada a hierarquia de preferências para seleção dos trabalhos. Por exemplo,
projetos que focam em regiões onde o WhatsApp é um meio de comunicação proeminente, como Índia, Brasil,
Indonésia e México, terão preferência.
Adaptado de: https: <//www.tecmundo.com.br/ciencia/131920-whatsapp-financiar-pesquisas-fake-news-desinformacao.htm> Acesso em: 07 jul. 2018.

OFICIAL COMBATENTE (QOC)
OFICIAL COMBATENTE BOMBEIRO MILITAR (QOCBM)

TEXTO II
WhatsApp pode ameaçar estabilidade no Brasil, diz pesquisadora de Harvard

								
										

Por Talita Abrantes

Para Claire Wardle, pesquisadora britânica, diretora de pesquisa do projeto First Draft News, ligado à Universidade de Harvard e comprometido com o combate à circulação de conteúdos deliberadamente falsos
na internet, a polarização torna o Brasil mais vulnerável aos efeitos de conteúdos deliberadamente falsos
— mas há meios para combater isso
Veja trechos da entrevista que ela concedeu à EXAME:
EXAME: A senhora não gosta do termo “fake news” para descrever o fenômeno de informações
falsas circulando pela internet. Por quê?
Claire Wardle: Primeiro, essa palavra se tornou sem sentido porque não descreve a complexidade do
ecossistema de informação. Por exemplo, muitos dos problemas que vemos hoje é de imagens genuínas,
mas recicladas [publicadas fora de contexto], então, elas não são falsas. Logo, o termo não descreve realmente aquilo que nos preocupa.
Pessoas mal-informadas sempre existiram e isso sempre foi uma ameaça para a democracia.                
Qual é o problema agora?
A misinformation [desinformação ou falta de informação] sempre existiu. Se a minha mãe compartilha algo
no Facebook e não sabe que isso é falso, isso é misinformation. Nós sempre tivemos isso, as pessoas
compartilham rumores sem saber que eles são falsos. O que nós temos agora é a disinformation [conteúdo
deliberadamente falso], quando alguém cria ou compartilha informações falsas para causar algum dano.
Em uma era em que a tecnologia barateou e tornou mais fácil criar um site ou manipular uma foto ou um
vídeo, é muito mais fácil criar e compartilhar conteúdos deliberadamente falsos. Nós sempre tivemos esse
problema, mas nunca uma tecnologia que tornasse tão fácil a criação desse tipo de conteúdo e seu compartilhamento.
Até que ponto educar o público é, de fato, efetivo?
A educação demora um bom número de anos para mudar uma cultura. Vivemos em uma ambiente de
informação, é preciso ter responsabilidade sobre aquilo que se posta no Facebook, pois o celular é uma
ferramenta muito poderosa que vem com uma responsabilidade.
Adaptado de:  <https://exame.abril.com.br/brasil/whatsapp-pode-ameacar-estabilidade-no-brasil-diz-pesquisadora-de-harvard/>. Acesso em:  08 jul. 2018.

TEXTO III
Alfabetização Digital: mais que um conceito, uma necessidade
As tecnologias de informação e comunicação estão por todos os lados, mas há uma evidente carência de informação e formação quanto ao seu uso.

											
											

João Luís de Almeida Machado

Os números revelam que a inclusão digital acontece no mundo todo, inclusive no Brasil, de forma
mais acelerada que o previsto. Ainda assim há lacunas que não foram preenchidas corretamente e que
repercutem na sociedade. Há, por exemplo, uma distância clara entre disponibilizar recursos e acesso e
realizar uma efetiva e necessária alfabetização digital.
O que se tem visto é um crescente uso das tecnologias, com crianças e adolescentes utilizando
recursos digitais (nos quais se incluem televisores, computadores, celulares e afins) por, em média, de 10
a 12 horas diárias.
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Muito tempo tem sido dedicado à navegação sem rumo, sem objetivos claros, desprovida de interesse
específico, seja para os estudos ou para o trabalho, por exemplo. Dedica-se muito tempo às redes sociais,
ao entretenimento, à comunicação entre pares e, com isso, tem-se a constante e real percepção de tempo
perdido, desperdiçado.
A alfabetização digital é inclusiva. Não pode, no entanto, ser pensada apenas como capacitação
tecnológica, vai além disso, pois deve ser pensada e proposta, entendida e realizada como elemento que gera
a compreensão do poder das ferramentas e do universo digital, suas consequências e responsabilidades.
Adaptado de: <http://cmais.com.br/educacao/titulo-58>. Acesso em: 08 jul. 2018.

PROPOSTA DE REDAÇÃO
Os excertos de textos oferecidos como motivadores temáticos promovem, conjuntamente, uma reflexão
sobre os impactos das notícias falsas (fake news) na sociedade, a partir dos quais se pode pensar
no papel da família, da sociedade, da educação e do próprio indivíduo como elemento de solução para
tal problemática social. Nesse sentido, a partir da leitura dos textos de apoio e do seu conhecimento de
mundo, elabore um texto dissertativo-argumentativo, em que você evidencie uma proposta de solução
que responda à seguinte pergunta temática:
Alfabetização Digital: como deve ser trabalhada para diminuir os impactos negativos das
notícias falsas na sociedade brasileira?
Selecione fatos e argumentos próprios e do texto de apoio, relacionando-os, de modo coeso e coerente,
para construir seu ponto de vista.
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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 I
Por que a diversão é tão útil para a humanidade
Por Pâmela Carbonari

Quem ama o tédio, divertido lhe parece. Apesar da diversão ser um conceito tão relativo quanto a
beleza, a paródia do ditado é tão verdadeira quanto a de que a necessidade é a mãe da invenção.
[…]
O escritor de ciência americano Steven Johnson acredita que o prazer é o motor da inovação. Em
seu décimo livro, O poder inovador da diversão: como o prazer e o entretenimento mudaram o mundo,
lançado no Brasil pela editora Zahar, ele mostra a importância da música, dos jogos, da mágica, da
comida e de outras formas de diversão para chegarmos onde estamos e para que tipo de futuro esses
passatempos nos levarão.
[…]
Do jogo de dardos veio a estatística. A flauta de osso pode ser a ancestral do computador que você
lê este artigo. As caixas de música serviram de inspiração para os teares. Com uma prosa leve e bemhumorada (à prova de hipocrisias), Johnson explica como tecnologias fundamentais para o nosso tempo
nasceram e evoluíram de objetos e engrenagens que não tinham outro objetivo senão entreter. [...]
Somos naturalmente hedonistas. E, como você diz, a diversão ajudou a moldar a humanidade.
Você acha que o prazer é a chave para a inteligência?
Eu não diria que o prazer é “a” chave para a inteligência, mas sim que é um elemento subestimado
de inteligência. Em outras palavras, tendemos a supor que pessoas inteligentes usam suas habilidades
mentais em busca de problemas sérios que tenham clara utilidade ou recompensa econômica por trás
deles. Mas o pensamento inteligente é muitas vezes desencadeado por experiências mais lúdicas, como
os nossos ancestrais do Paleolítico que, esculpindo as primeiras flautas de ossos de animais, descobriram
como posicionar os buracos para produzir os sons mais interessantes. Essas inovações exigiram uma
grande dose de inteligência – dado o estado do conhecimento humano sobre a música e o design de
instrumentos há 50 mil anos – mas esse tipo de coisa não era “útil” em nenhum sentido tradicional.
A história da diversão sempre esteve à margem dos registros históricos mais sérios e práticos,
como guerras, poder e igualdade, por exemplo. Você acha que a diversão estava implícita nesses
eventos ou foi ignorada pelos historiadores?
Acho que tem sido amplamente ignorada pelos historiadores. E quando foi observada e narrada, os
relatos históricos foram muito limitados: há histórias sobre moda, jogos ou temperos, mas como narrativas
separadas. Olhamos para a longa história da civilização de maneira diferente se contarmos a história do
comportamento “lúdico” como uma categoria mais abrangente – esse era meu objetivo ao escrever O
poder inovador da diversão. Essa história é muito mais importante que a maioria das pessoas imagina.
Nesse seu último livro, você diz que os prazeres inúteis da vida geralmente nos dão uma pista
sobre futuras mudanças na sociedade. O que podemos prever para o futuro a partir dos nossos
prazeres mais comuns agora?
Provavelmente o melhor exemplo recente foi a mania de Pokémon Go. Eu posso imaginar-nos
olhando para trás em 2025, quando muitos de nós estarão usando regularmente dispositivos de realidade
aumentada para resolver “problemas sérios” no trabalho, e vamos perceber que a primeira adoção
dominante dessa tecnologia veio de pessoas correndo pelas cidades capturando monstros japoneses
imaginários em seus telefones.
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Por que a humanidade precisa se divertir?
Esta é uma questão verdadeiramente profunda. Algumas coisas que consideramos divertidas (sexo,
comida, por exemplo) têm claras explicações evolutivas sobre por que nossos cérebros devem achá-las
prazerosas. Mas o tipo de diversão que descrevo em O Poder Inovador da Diversão – o prazer de ver uma
boneca robô imitar um humano, ou a diversão de jogar um jogo de tabuleiro – é mais difícil de explicar.
Eu acho que tem a ver com a experiência de novidade e surpresa; uma parte significativa de nossa
inteligência vem do nosso interesse em coisas que nos surpreendem desafiando nossas expectativas.
Quando experimentamos essas coisas, temos um pequeno estímulo que diz: “Preste atenção nisso, isso
é novo”. E assim, ao longo do tempo, os sistemas culturais se desenvolveram para criar experiências
cada vez mais elaboradas para surpreender outros seres humanos: desde as primeiras flautas de osso,
até os novos e brilhantes padrões de tecido de chita, todas as formas de Pokémon Go. É uma história
antiga; temos muito mais oportunidades e tecnologias para nos surpreender do que nossos ancestrais.
Adaptado de: <https://super.abril.com.br/blog/literal/por-que-a-diversao-e-tao-util-para-a-humanidade/>. Acesso em: 22 jun. 2018.

1.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
2.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
3.

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

Os conectivos, além de estabelecerem ligação entre palavras e orações, servem para
construir diferentes relações de sentido a depender do contexto em que são utilizados.
Observe as diferentes ocorrências do “para” e assinale a alternativa em que esse conectivo
esteja sendo utilizado com sentido diferente do que ocorre em “[…] os sistemas culturais se
desenvolveram para criar experiências cada vez mais elaboradas”.
“[…] realidade aumentada para resolver “problemas sérios” no trabalho.”
“[...] temos muito mais oportunidades e tecnologias para nos surpreender do que nossos ancestrais.”
“Eu posso imaginar-nos olhando para trás em 2025.”
“Ele mostra a importância da música [...] e de outras formas de diversão para chegarmos onde
estamos.”
“Os nossos ancestrais do Paleolítico […] descobriram como posicionar os buracos para produzir os
sons mais interessantes.”
“A história da diversão sempre esteve à margem dos registros históricos mais sérios e
práticos. Contamos a história da diversão de maneira diferente, por isso sempre está em
relatos secundários e limitados.”
Para evitar a repetição de palavras e manter a correção gramatical, o trecho dado pode ser
reescrito corretamente, substituindo-se a expressão em destaque por
contamo-la.
contamos-nas.
contamos-na.
contamos-lhe.
contamo-las.
Ter conhecimento das normas ortográficas de separação silábica é fundamental,
principalmente ao se redigir um texto manuscrito. Diante dessa afirmativa, assinale a
alternativa cujas palavras apresentem separação de acordo com a norma culta.
Fla-u-tas; ta-bu-le-i-ro; te-c-no-lo-gi-as.
O-sso; mú-si-ca; signi-fi-ca-ti-vas.
Com-pu-ta-dor; ex-pec-ta-ti-vas; ta-bu-lei-ro.
Mon-stros; hedo-nis-tas; so-ci-e-da-de.
So-cie-da-de; de-sa-fian-do; ex-pe-ri-ên-cia.
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4.

(A)

(B)

(C)

(D)
(E)

5.

(A)

(B)

(C)

Considere o uso do acento grave em “A
história da diversão sempre esteve à
margem dos registros históricos mais
sérios” e assinale a alternativa correta.
Se a expressão “uma certa” fosse anteposta
à palavra “margem”, para criar uma maior
indefinição ao que está sendo dito, ainda
assim a crase se manteria obrigatória.
A crase presente no excerto justifica-se pelo
fato de haver a presença de artigo mais
preposição na composição de uma locução
de base feminina.
A substituição da palavra “margem” por
“aquém” exigiria o uso do acento grave
indicativo de crase em função da regência
verbal, resultando em “àquem dos registros
históricos”.
A crase ficaria dispensada se a expressão
“a margem de” estivesse no plural: “as
margens dos”.
O uso do acento indicativo de crase na
expressão “à margem de” é facultativo, pois
os termos que vêm em seguida “registros
históricos” estão no masculino.
Considere os sinais de pontuação
no trecho “Algumas coisas que
consideramos
divertidas
(sexo,
comida, por exemplo) têm claras
explicações evolutivas sobre por que
nossos
cérebros devem achá-las
prazerosas. Mas o tipo de diversão
que descrevo em O Poder Inovador da
Diversão é mais difícil de explicar.”   e
assinale a alternativa que o reescreve
corretamente, mantendo sua estrutura
sintática e semântica.
Algumas coisas, que consideramos
divertidas (sexo; comida; por exemplo),
têm claras explicações evolutivas sobre
por que nossos cérebros devem achá-las
prazerosas. Mas o tipo de diversão que
descrevo em O Poder Inovador da Diversão
é mais difícil de explicar.
Algumas
coisas
que
consideramos
divertidas, sexo, comida, por exemplo,
têm claras explicações evolutivas sobre
por que nossos cérebros devem achálas prazerosas. Mas o tipo de diversão
que descrevo em (O Poder Inovador da
Diversão) é mais difícil de explicar.
Algumas
coisas
que
consideramos
divertidas – sexo, comida, por exemplo –
têm claras explicações evolutivas sobre
por que nossos cérebros devem achálas prazerosas? Mas o tipo de diversão

(D)

(E)

6.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
7.

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

que descrevo em “O Poder Inovador da
Diversão” é mais difícil de explicar.
Algumas coisas, que consideramos
divertidas (sexo, comida, por exemplo),
têm claras explicações evolutivas sobre
por que nossos cérebros devem achálas prazerosas; Mas o tipo de diversão,
que descrevo em O Poder Inovador da
Diversão, é mais difícil de explicar.
Algumas
coisas
que
consideramos
divertidas (sexo, comida, por exemplo)
têm claras explicações evolutivas sobre
por que nossos cérebros devem achálas prazerosas; mas o tipo de diversão
que descrevo em “O Poder Inovador da
Diversão” é mais difícil de explicar.
Em “[…] tecnologias fundamentais para
o nosso tempo nasceram e evoluíram de
objetos e engrenagens que não tinham
outro objetivo senão entreter.”, o “que”
classifica-se como um pronome relativo,
pois retoma os termos anteriores
“objetos e engrenagens”. Entre as
seguintes alternativas, assinale aquela
na qual o “que” também exerça função
de pronome relativo.
“Você acha que o prazer é a chave para a
inteligência?”.
“[...] temos muito mais oportunidades e
tecnologias para nos surpreender do que
nossos ancestrais.”
“Algumas coisas que consideramos
divertidas [...] têm claras explicações
evolutivas [...]”.
“Por que a diversão é tão útil para a
humanidade.”
“Eu acho que tem a ver com a experiência
de novidade e surpresa [...]”.
No trecho “Quem ama o tédio, divertido
lhe parece. Apesar da diversão ser um
conceito tão relativo quanto a beleza,
a paródia do ditado é tão verdadeira
quanto a de que a necessidade é a mãe
da invenção.”, a linguagem é trabalhada
de modo a realçar qual função da
linguagem?
Fática.
Apelativa.
Emotiva.
Referencial.
Poética.
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8.

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

9.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
10.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
11.

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

O texto de apoio pertence a um gênero
textual que, por vezes, pode apresentar
alguma marca de oralidade quanto à
regência. Assinale a alternativa em que
esse tipo de desrespeito à norma padrão
da língua tenha ocorrido no texto.
“[…] o computador que você lê este artigo.”
“As caixas de música serviram de  
inspiração para os teares.”
“Quem ama o tédio […]”.
“[...] temos muito mais oportunidades e
tecnologias para nos surpreender do que
nossos ancestrais [...]”.
“[…] uma parte significativa de nossa
inteligência vem do nosso interesse em
coisas que nos surpreendem desafiando
nossas expectativas.”
Assinale a alternativa em que as
palavras NÃO são cognatas, ou seja,
não têm a mesma raiz etmológica.
Comida – cometer.
Música – musicalizar.
Estímulo – estimular.
Adoção – adotar.
Diversão – divertir.
Assinale a alternativa que indica a função
adequada das orações em destaque
em “Você acha que a diversão estava
implícita nesses eventos ou foi ignorada
pelos historiadores?
Subjetivas.
Objetivas diretas.
Objetivas indiretas.
Predicativas.
Completivas nominais.
Assinale a alternativa em cujo trecho
ocorre uma metáfora.
“[…] pessoas inteligentes usam suas
habilidades mentais [...]”.
“[...] desde as primeiras flautas de osso, até
os novos e brilhantes padrões de tecido de
chita [...]”.
“[…] a necessidade é a mãe da invenção.”
“Preste atenção nisso, isso é novo”.
“Quem ama o tédio, divertido lhe parece.”

12.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
13.

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

Considere
a
concordância
verbal
presente em “Essa história é muito mais
importante do que a maioria das pessoas
imagina.” e assinale a alternativa correta.
“imagina” poderia ser flexionado no plural,
concordando, dessa forma, com “pessoas”.
“imagina” está no singular para concordar
com “história”.
“imagina” deve ficar obrigatoriamente no
singular, para concordar com o núcleo do
sujeito “a maioria”.
“imagina” deveria estar obrigatoriamente
flexionado no plural, para concordar com
“pessoas”.
A especificação “das pessoas” não deve ser
utilizada quando anteposta a verbos.
Considere as seguintes análises sobre a
classificação e a função que os verbos
em destaque assumem no contexto e
assinale a alternativa INCORRETA.
Em “Preste atenção nisso, isso é novo”,
percebe-se a utilização de um verbo no
imperativo, com função de chamar a atenção
do interlocutor.
Em “Eu acho que tem a ver com a experiência
de novidade [...]”, o autor se posiciona
de modo enfático e utiliza o presente do
indicativo para mostrar que sua opinião é
uma verdade incontestável.
Em “Provavelmente o melhor exemplo
recente foi a mania de Pokémon Go.”, o
verbo encontra-se conjugado no pretérito
para fazer referência a um evento passado.
Em “O escritor de ciência americano Steven
Johnson acredita que o prazer é o motor da
inovação.”, o verbo está no presente para
indicar a certeza do pesquisador diante
daquilo que defende.
Em “Eu posso imaginar-nos olhando
para trás em 2025, quando muitos de
nós [...] vamos perceber que a primeira
adoção dominante dessa tecnologia veio
de   pessoas […] capturando monstros
japoneses imaginários em seus telefones.”,
a locução em destaque equivale ao verbo
no futuro “perceberemos” e acaba sendo
preferida pelos falantes em situações de
fala ou de escrita mais informalizada.
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14.

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

15.

(A)

(B)

(C)
(D)

(E)

Considerando a tipologia e o gênero do
texto de apoio, é correto afirmar que
trata-se de um artigo de opinião em que
Steven Johnson expõe seu ponto de vista
sobre a importância da diversão, por meio
do relato de experiências divertidas.
trata-se de uma carta do editor trocada
entre Pamela Carbonari e Steven Johnson,
resultante de várias cartas pessoais
anteriores, para, posteriormente, comporem
um texto da esfera jornalística.
trata-se de uma resenha do livro O poder
inovador da diversão: como o prazer e o
entretenimento mudaram o mundo, do autor
Steven Johnson, em que é apresentado um
resumo crítico dessa obra.
trata-se de uma entrevista realizada por
Pamela Carbonari, em que Steven Johnson,
além de expor seu ponto de vista sobre o
tema, revela argumentos e informações
sobre seus livros, que o levaram a defender
tal posicionamento.
trata-se de uma campanha publicitária do
livro O poder inovador da diversão: como
o prazer e o entretenimento mudaram o
mundo, do autor Steven Johnson, visto
que o objetivo do texto é levar os leitores a
conhecerem a obra, para assim despertarlhes o interesse em comprá-la.
De acordo com o texto, assinale a
alternativa correta.
O autor defende que as brincadeiras
começam com invenções para agradar às
crianças e desenvolvem-se até se tornarem
úteis ao restante da sociedade.
O autor acredita que o desenvolvimento
tecnológico
pode
influenciar
surpreendentemente as invenções futuras,
pois muitos aplicativos lúdicos podem dar
origem a ferramentas utilitárias.
Para o autor, aplicativos utilizados,
atualmente, com fins profissionais poderão
ter fins lúdicos futuramente.
O autor culpa os historiadores de escreverem
apenas aquilo que seja vendável, deixando
assuntos como diversão, moda e culinária à
parte dos relatos históricos.
As invenções criadas a partir de algo
divertido são oriundas do ócio.

Raciocínio Lógico e Matemático
16.

Entre os diagramas lógicos que utilizam
dois conjuntos A e B, tais que A e B são
subconjuntos do conjunto U, o único que
corresponde à afirmação “Algum A não
é B” é apresentado em qual alternativa?

(A)

(B)

(C)

(D)

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

Em um destacamento composto de 250
soldados, sabe-se que 150 soldados
possuem idade abaixo ou igual a 18 anos,
130 soldados possuem idade acima ou
igual a 18 anos e x soldados possuem
idade igual a 18 anos. Dessa forma, o
valor de x é igual a
30.
40.
50.
60.
70.

18.

Resolvendo a seguinte expressão:

17.

obtém-se, como resultado,
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

um
um
um
um
um

número
número
número
número
número

irracional e positivo.
inteiro e negativo.
irracional e negativo.
natural e não inteiro.
inteiro e positivo.

19.

Um objeto é lançado de uma base de

20.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
21.

lançamento e sua trajetória é obtida pela
função

, em que

é a altura do objeto, em metros, e x é o
tempo após o lançamento que determina
a altura do objeto, em segundos. Por
exemplo, 1 segundo após o lançamento,
o objeto estará a uma altura de 36 metros.
Dessa forma, a altura máxima que esse
objeto pode atingir e o tempo após o
lançamento que determina essa altura
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

máxima são, respectivamente:
100 metros e 6 segundos.
200 metros e 9 segundos.
100 metros e 9 segundos.
100 metros e 12 segundos.
200 metros e 6 segundos.

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

Em um quartel general, estão disponíveis
5 coronéis, 7 capitães, 10 cabos e 12
soldados. Devem ser formadas duas
equipes de resgate em uma operação
militar, sendo que uma equipe irá sair
do quartel ao meio-dia e a outra equipe
sairá às 18 horas. A primeira equipe deve
conter 3 coronéis, 2 capitães e 9 cabos,
sem importar a ordem de escolha, e a
segunda equipe deve conter 1 coronel,
3 capitães e 10 soldados, também sem
importar a ordem de escolha, e os
militares escolhidos para sair do quartel
na primeira equipe, ao meio-dia, não
poderão entrar na segunda equipe que
sairá do quartel às 18 horas. Dessa forma,
o número total de equipes distintas que
podem ser formadas nessa operação
militar é
2100 equipes.
1320 equipes.
780 equipes.
3420 equipes.
4096 equipes.
Em uma licitação pública, duas
empresas alimentícias apresentaram
suas propostas quanto ao preço mensal
cobrado para fornecer marmitas a
um batalhão, conforme o número de
soldados do batalhão. O preço mensal
cobrado pela empresa A, p(x), é dado
por p(x) = 5000 + 80x, e o preço mensal
cobrado pela empresa B, q(x), é dado por
q(x) = 4750 + 85x, em que x é o número de
soldados do batalhão.
Comparando-se os preços pagos para as
duas empresas, para o mesmo número
de soldados x, é correto afirmar que
é mais vantajoso contratar a empresa
A desde que o número de soldados no
batalhão seja inferior a 40.
é mais vantajoso contratar a empresa
B desde que o número de soldados no
batalhão seja superior a 80.
as duas empresas cobram o mesmo preço
se o número de soldados for igual a 60.
é mais vantajoso contratar a empresa
B desde que o número de soldados no
batalhão seja inferior a 50.
é mais vantajoso contratar a empresa
A desde que o número de soldados no
batalhão seja inferior a 30.
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22.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
23.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
24.

Em um dia da semana, dois oficiais
conseguiram
uma
dispensa
e
resolveram
fazer compras em uma
loja especializada em equipamentos e
vestimentas militares. Após olharem
todos os produtos da loja, ambos se
interessaram pelos mesmos produtos:
protetores auriculares e óculos de visão
noturna. O primeiro oficial comprou 2
protetores auriculares e 3 óculos de
visão noturna, pagando R$620,00. O
segundo oficial comprou 3 protetores
auriculares e 1 óculos de visão noturna,
pagando   R$720,00.
Dessa forma, é correto afirmar que o
preço do óculos de visão noturna, nessa
loja, é
R$280,00.
R$60,00.
R$90,00.
R$220,00.
R$150,00.
A velocidade é uma grandeza que
identifica o deslocamento de um corpo
em um determinado tempo. Assim, a
velocidade média
mede, em um
intervalo de tempo médio, a rapidez da
deslocação de um corpo. A fórmula que
permite calcular a velocidade média de
um corpo é dada por
, em que
s representa a distância percorrida pelo
objeto e t indica o tempo gasto para
percorrer essa distância. Dessa forma,
se um foguete percorre 1200 metros,
a uma velocidade média de 50 m/s
(metros por segundo), então o tempo
gasto para percorrer essa distância, em
segundos, é
24.
22.
20.
18.
16.
Na seguinte matriz, em cada linha,
estão anotadas as notas obtidas por
quatro soldados em três provas durante
o decorrer da semana em atividades
internas no quartel. Por exemplo, o
soldado 1 obteve nota 70 na prova 1,
nota 80 na prova 2 e nota 90 na prova 3.

(A)
(B)
(C)

(D)

(E)
25.

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

Sabendo que se obtém a nota final de
cada soldado somando-se suas três
notas obtidas e, em seguida, dividindose o resultado obtido dessa soma por 4,
é correto afirmar que
nenhum dos soldados obteve a nota final
inferior a 60.
todos os soldados obtiveram uma nota final
superior a 60.
caso existisse o critério de dispensa das
atividades do final de semana para o
soldado que obtivesse uma nota superior
ou igual a 60, então três desses soldados
conseguiriam essa dispensa.
caso existisse o critério de um soldado
exercer a função de permanecer na
guarita durante todo o final de semana,
se   obtivesse uma nota inferior a 60, então
apenas o soldado 3 seria selecionado para
exercer essa função.
nenhum dos soldados obteve a nota final
superior a 64.
Considere que, sobre uma mesa, estão
dispostos dois recipientes para líquidos.
O primeiro recipiente tem o formato de
um cilindro e o segundo recipiente tem
o formato de um paralelepípedo reto
retângulo. O cilindro possui a base
circular com raio r e cuja área da base
é igual a 48 dm2, além da altura com
medida h. O paralelepípedo possui as
três dimensões, a, b e c, iguais a três
números pares consecutivos, tal que a
soma dessas três dimensões seja igual
a 18 dm. Sabendo que o volume do
cilindro é igual ao triplo do volume do
paralelepípedo, e usando a aproximação
para
, então a razão entre a altura h
e o raio r do cilindro, nessa ordem, será
igual a
1.
3.
9.
27.
81.

OFICIAL COMBATENTE (QOC)
OFICIAL COMBATENTE BOMBEIRO MILITAR (QOCBM)

12

26.

Considere as três matrizes

Sabendo que

(A)

onde det significa o determinante de uma
matriz, então o valor da expressão
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
27.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
28.

•
•
•

(B)

é igual a
1000.
27.
1.
– 27.
– 1000.

(C)

Uma função do 1º grau é dada pela
equação y = ax + b e sua representação
gráfica é uma reta. Sabendo que os
pontos (1; 50) e (3; 100) pertencem ao
gráfico dessa função, então, quando y
for igual a 200, o valor de x será igual a
27.
18.
17.
9.
7.

30.

(D)
(E)

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

31.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
32.

Com base nessas informações, é correto
afirmar que
(A)

(A)

.

(B)

.

(C)

.

(D)

.

(C)

(E)

.

(D)

29.

(B)

Se Artur conseguiu a dispensa no
serviço militar, nem Paulo nem Otávio
participaram do concurso. Se Otávio
não participou do concurso, Carlos

A negação da afirmação “Todos os
soldados são oficiais” será dada por
“Nenhum soldado é oficial”.
“Pelo menos um oficial não é soldado”.
“Todos os oficiais não são soldados”.
“Nenhum oficial é soldado”.
“Pelo menos um soldado não é oficial”.
Noções de Informática

Considere que x, y e z são três números
inteiros, tais que:
		 x é o número total de anagramas da
palavra RAMO;
		 y é o número total de anagramas da
palavra AMAR;
		 z é o número total de anagramas da
palavra OSSO.

conseguiu a dispensa do serviço militar.
Se Carlos conseguiu a dispensa do
serviço militar, a viagem para o litoral
aconteceu. Sabendo que a viagem para
o litoral não aconteceu, então é correto
afirmar que
Artur não conseguiu a dispensa militar e
Otávio não participou do concurso.
Otávio não participou do concurso e Carlos
não conseguiu a dispensa no serviço militar.
Otávio não participou do concurso ou Carlos
conseguiu a dispensa militar.
Artur e Carlos não conseguiram a dispensa
do serviço militar.
Artur não conseguiu a dispensa militar e
Otávio não participou do concurso.

(E)

Assinale a alternativa que apresenta o
nome das mídias de armazenamento de
dados que podem ser gravadas e que
têm capacidade de menos de 1Gb.
DVD-RW
DVD-R
SSD
Blue Ray-R
CD-R
O que acontece quando um arquivo é
colocado em quarentena pelo antivírus
(considerando
o
aplicativo
Avast
Antivírus)?
Esses arquivos são isolados, não podem
ser acessados por nenhum outro processo
ou programa externo.
Esses
arquivos
são
modificados
para
remoção
das
vulnerabilidades   
apresentadas.
Esses arquivos são modificados para
alteração dos códigos maliciosos.
Esses arquivos podem ser executados
normalmente, porém sob a vigilância do
antivírus.
Esses arquivos são bloqueados e só voltam
a ser liberados após 40 dias.
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33.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
34.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
35.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
36.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
37.

Utilizando o Libre Office Writer (Versão 5,
instalação padrão em português), como
é possível adicionar uma caixa de texto?
Escolha a guia Formatar > Texto >
Retangular.
Escolha a guia Editar > Propriedades de
Texto > Caixa.
Escolha a guia Formatar > Texto > Caixa de
Texto.
Escolha a guia Inserir > Formas, escolhendo
a forma “Retangulo”.
Escolha a guia Inserir > Caixa de Texto.
“Estes filtros passam por um período
inicial de treinamento, no qual o usuário
seleciona manualmente as mensagens
consideradas indesejadas e, com base
nas classificações, o filtro vai aprendendo
a distinguir as mensagens.”. A qual filtro
o enunciado se refere?
Antivírus.
Bloqueio seletivo.
Firewall.
Antispam.
AntiSpy.
Considerando o Windows 7 (Instalação
padrão em português), assinale a
alternativa que apresenta a tecla de
atalho usada para “Abrir a caixa de
diálogo Executar”.
WinKey (Tecla logotipo do Windows) + L
WinKey (Tecla logotipo do Windows) + F
CTRL + WinKey (Tecla logotipo do Windows)
+E
CTRL + E
WinKey (Tecla logotipo do Windows) + R
Um arquivo com a extensão .ods
corresponde a
um arquivo de som.
uma página web gravada localmente.
uma planilha eletrônica do Libre Office Calc.
um documento do Microsoft PowerPoint.
uma imagem.

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

CAPITALIZADO
ARRUMAR.MAIÚSCULA
MAIÚSCULA.INICIO
PRI.MAIÚSCULA
MAIÚSCULA.ESQUERDA

38.

No Microsoft Word (Versão 2013,
instalação padrão em português), é
possível salvar um arquivo compatível
com o Word 97-2003. Assinale a
alternativa que apresenta a extensão
desse arquivo.
.docx
.doc
.xls
.ppt
.xml

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
39.

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

Assinale a alternativa que apresenta
o nome do cabo utilizado em alguns
monitores e TVs modernas para
transmissão de áudio e vídeo.
VSB
FLAT
SATA
HDMI
XML

40.

Considerando o aplicativo de escritório
Microsoft Excel (Versão 2013, instalação
padrão em português), assinale a
alternativa que apresenta a expressão
equivalente à seguinte expressão
matemática:

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

=
=
=
=
=

RAIZ(5)/(2^3)
(ROOT(5)) / (2*2*2)
SQRT(5) ÷ 2**3
RAIZ(5/(2*2*2))
Divisao(RaizQuad(5); Potência(2,3) )

“Coloca a primeira letra de uma cadeia
de texto em maiúscula e todas as outras
letras do texto depois de qualquer
caractere diferente de uma letra. Converte
todas as outras letras para minúsculas.”.
Considerando as Funções do aplicativo
de escritório Microsoft Excel (Versão
2013, instalação padrão em português), a
qual função o enunciado se refere?
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Conhecimentos Específicos
41.

(A)

(B)

(C)

(D)
(E)

42.

(A)
(B)

(C)

(D)

Estado com a sua preparação e formação
quando conter menos de 10 (dez) anos de
oficialato.
O direito à demissão a pedido não pode ser
suspenso, ainda que na vigência de estado
de guerra.

Assinale a alternativa correta sobre o
Estatuto da Polícia Militar do Estado do
Espírito Santo.
O Oficial declarado indigno do oficialato, ou
com ele incompatível, e condenado à perda
de posto e patente, só poderá readquirir a
situação militar anterior por ato exclusivo do
Governador do Estado e nas condições nele
estabelecidas.
Fica sujeito à declaração de indignidade
para o oficialato, ou incompatibilidade
com o mesmo por julgamento do Tribunal
de Justiça do Estado, o oficial que for
condenado, por Tribunal Civil ou Militar,
à pena restritiva de liberdade individual
superior a 06 (seis) meses, em decorrência
de sentença condenatória transitada em
julgado.
O licenciamento a pedido poderá ser
concedido, uma vez que não haja
prejuízo para o serviço, a praça que tenha
completado o tempo inicial obrigatório, de
05 (cinco) anos, contado da incorporação,
ou que, estando engajado ou reengajado
conte, no mínimo, dois terços do tempo de
serviço a que se obrigou a servir.
O tempo de serviço relativo a engajamento
e reengajamento é de 08 (oito) anos, cada.
É da competência do Comandante Geral   
da PM o ato de exclusão a bem da disciplina
do Aspirante e Oficial PM bem como das
praças com estabilidade assegurada.

(E)

44.

Analise as assertivas a seguir e assinale
a alternativa que aponta as corretas no
que concerne à Lei Estadual nº 3.196/78.

Conforme a Lei Estadual nº 3.196/78,
assinale a alternativa correta.
A passagem do policial militar à situação de
inatividade, mediante reforma, somente se
dará ex-offício.
A reforma será aplicada ao policial militar
que, dentre outras hipóteses, estiver
agregado por mais de 2 (dois) anos por
ter sido julgado incapaz temporariamente,
mediante homologação de Junta Superior
de Saúde, desde que se trate de moléstia
incurável.
Anualmente, no mês de agosto, o órgão
de pessoal de Polícia Militar organizará a
relação dos policiais militares que houverem
atingido a idade limite de permanência na
reserva, a fim de serem reformados.
A demissão a pedido será concedida
mediante requerimento do interessado,
com indenização das despesas feitas pelo

I.

São proibidas quaisquer manifestações
coletivas, tanto sobre atos de superiores
quanto as de caráter reivindicatório.
O Oficial presumivelmente incapaz de
permanecer como policial militar da ativa
será, na forma da legislação específica,
submetido a Conselho de Justificação.
O Conselho de Disciplina não poderá
ser aplicado às praças reformadas e da
reserva remunerada.
Compete ao Comandante Geral da
Polícia Militar julgar, em última instância,
os processos oriundos do Conselho
de Disciplina convocado ao âmbito da
Polícia Militar.

43.

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

II.

III.
IV.

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

Segundo o Estatuto da Polícia Militar do
Estado do Espírito Santo (Lei Estadual nº
3.196/78), assinale a alternativa correta.
O desligamento do serviço ativo será
processado após a expedição de ato do
Governador do Estado, vedada a delegação
do referido ato para outras autoridades.
A subordinação não afeta de modo algum
a dignidade pessoal do policial militar e
decorre, exclusivamente, da estrutura
hierarquizada da Polícia Militar.
O policial militar reaparecido será submetido
ao Conselho de Justificação ou ao Conselho
de Disciplina, por decisão do Secretário de
Estado da Segurança Pública, se assim for
julgado necessário.
Exercer, com autoridade, eficiência e
probidade, as funções que lhe couberem em
decorrência do cargo caracteriza uma das
manifestações essenciais do valor policial
militar.
Aos Oficiais integrantes do Quadro da
Saúde, é vedado o exercício de sua
atividade técnico-profissional no meio civil.

Apenas
Apenas
Apenas
Apenas
Apenas

I e II.
III e IV.
I, II e III.
I, II e IV.
II, III e IV.
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45.

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

(E)

46.

(A)
(B)

(C)

(D)
(E)

47.

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

Consoante à Lei Estadual nº 3.196/78,
assinale a alternativa correta.
Posto é o grau hierárquico do Oficial,
conferido por ato do Secretário de Estado
da Segurança Pública.
Os
Alunos
Oficiais
PM
são                 
hierarquicamente
superiores
aos
Subtenentes PM.
O Círculo de Oficiais Intermediários é
composto pelo Capitão e pelo Primeiro e
Segundo Tenente.
Em igualdade de posto ou de graduação,
a precedência entre os policiais militares
de carreira na ativa e os da reserva  
remunerada, que estiverem convocados, é
definida pelo Comandante Geral.
Ao policial militar da ativa, é permitido
comerciar ou tomar parte na administração
ou gerência de sociedade ou dela ser      
sócio ou participar, salvo na condição de
acionista em sociedade.
Assinale a alternativa INCORRETA
acerca do Estatuto da Polícia Militar do
Estado do Espírito Santo (Lei Estadual nº
3.196/78).
O pedido de reconsideração, a queixa
e a representação não podem ser feitos
coletivamente.
Os proventos da inatividade serão revistos
sempre que por motivo de alteração do
poder aquisitivo da moeda se modificarem
os vencimentos das policiais militares em
serviço ativo.
Ressalvados os casos previstos em Lei,
os proventos da inatividade não poderão
exceder a remuneração percebida pelo
policial militar da ativa, no posto ou
graduação correspondente ao de seus
proventos.
Por motivo de trânsito, os policiais militares
têm direito ao período de até 90 (noventa)
dias de afastamento total do serviço.
Não haverá promoção de policial militar por
ocasião de sua transferência para a reserva
remunerada.
De acordo com a Lei Estadual
nº
3.196/78,
será
oficialmente
considerado extraviado o policial militar
que permanecer desaparecido por mais
de
30 (trinta) dias.
25 (vinte e cinco) dias.
20 (vinte) dias.
15 (quinze) dias.  
10 (dez) dias.

48.

(A)

(B)
(C)

(D)

(E)

No tocante ao Estatuto da Polícia Militar
do Estado do Espírito Santo (Lei Estadual
nº 3.196/78), assinale a alternativa
correta.
A licença especial é a autorização para
afastamento total do serviço, relativa a
cada década de tempo de efetivo serviço
prestado, concedida ao policial militar que
a requerer, sem que implique em qualquer
restrição para a sua carreira.
A licença especial terá duração de 06 (seis)
meses e será gozada de uma só vez.
A licença para tratar de interesse particular
é a autorização para afastamento total do
serviço, concedida ao policial militar com
mais de 10 (dez) anos de efetivo serviço,
que a requerer com aquela finalidade.
A
concessão
de
licença
especial
ou gratificação de assiduidade é da
competência exclusiva do Secretário de
Estado da Segurança Pública.
O policial militar com direito a licença
especial poderá optar pela percepção em
caráter transitório de uma gratificação de
assiduidade, correspondente a 60% do
soldo do seu posto ou graduação.

49.

Acerca da Lei Estadual nº 3.196/78,
analise as assertivas a seguir e assinale
a alternativa que aponta as corretas.

I.

Os policiais militares na inatividade, cuja
conduta possa ser considerada como
ofensiva à dignidade da classe, poderão
ser definitivamente proibidos de usar
uniformes por decisão do Comandante
Geral da Polícia Militar.
O policial militar deve ser agregado
quando, dentre outras hipóteses, for
afastado, temporariamente, do serviço
ativo por motivo de haver ultrapassado
um ano contínuo em licença para
tratamento de saúde própria.  
É vedado a qualquer elemento civil
ou organizações civis usar uniformes
ou ostentar distintivos, insígnias ou
emblemas que possam ser confundidos
com os adotados na Polícia Militar.
Somente é considerado como ausente
o policial militar quando, por mais de
48 (quarenta e oito) horas consecutivas,
deixar de comparecer à sua organização
policial militar sem comunicar qualquer
motivo de impedimento.

II.

III.

IV.
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(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas
Apenas
Apenas
Apenas
Apenas

50.

A respeito da Declaração Universal dos
Direitos Humanos, assinale a alternativa
correta.
A Declaração Universal dos Direitos
Humanos foi proclamada no ano de 1225,
no contexto da Revolução Francesa.
Hodiernamente, prevalece o entendimento
de que os dispositivos consagrados na
Declaração são juridicamente vinculantes,
uma vez que, diante do prestígio adquirido
por tal documento, suas normas passaram
a ser consideradas princípios gerais do
Direito Internacional.
A Declaração consubstancia-se em um
tratado internacional formalizado entre
todos os países do globo terrestre, com
caráter de recomendação e juridicamente
não vinculante.
As normas da Declaração estabelecem um
parâmetro máximo e exaustivo de proteção
da dignidade da pessoa humana a ser
observado por todos os povos.
A Declaração não faz referência aos direitos
políticos, em virtude da soberania de cada
País em escolher seu próprio regime
político.

(A)
(B)

(C)

(D)

(E)

51.

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

(E)

I e III.
II e IV.
I, II e III.
I, III e IV.
II, III e IV.

Assinale a alternativa correta, tendo em
vista a Declaração Universal dos Direitos
Humanos.
A declaração, no momento em que cristaliza
o direito à vida, dispõe expressamente
também sobre a pena de morte.
No que concerne ao direito de propriedade,
a declaração não faz nenhuma referência à
propriedade coletiva.  
Referente aos direitos sociais, a declaração
os consagra como direitos de terceira
dimensão.
Estabelece o Tribunal Penal Internacional
como órgão aplicador de suas normas
e também como competente para julgar
àqueles que a violarem.
O indivíduo tem direito a uma nacionalidade
e a não ser arbitrariamente privado dela,
nem do direito de mudar de nacionalidade.

52.

Analise as assertivas a seguir e assinale
a alternativa que aponta as corretas
sobre a Declaração Universal dos
Direitos Humanos.

I.

Não será feita nenhuma distinção
fundada na condição política, jurídica ou
internacional do país ou território a que
pertença uma pessoa, quer se trate de
um território independente, sob tutela,
sem governo próprio, quer sujeito a
qualquer outra limitação de soberania.
Todo ser humano tem o direito de ser,
em todos os lugares, reconhecido como
pessoa perante a lei.
Todo ser humano tem direito a receber
dos tribunais nacionais competentes
remédio efetivo para os atos que violem
os direitos fundamentais que lhe sejam
reconhecidos pela constituição ou pela
lei.
Todo ser humano tem direito à liberdade
de reunião e associação pacífica.

II.
III.

IV.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas I e II
Apenas II e IV.
Apenas I, II e III.
Apenas I, III e IV.
I, II, III e IV.

53.

Com relação ao Decreto Estadual
nº254-R/00, que dispõe sobre o
Regulamento Disciplinar dos Militares
Estaduais do Estado do Espírito Santo
(RDME), assinale a alternativa correta.
A sanção disciplinar é absolutamente
dependente do processo civil ou criminal a
que se sujeite também o militar estadual, se
relacionado ao mesmo fato.
A contagem do tempo de cumprimento de
sanção disciplinar vai do momento em que
o punido for recolhido até aquele em que for
posto em liberdade, computado mês a mês.
O militar estadual da inatividade cumprirá
suas sanções disciplinares na organização
militar estadual que designar o Comandante
Geral.
Para a transgressão disciplinar gravíssima,
a sanção base será de 17 (dezessete) dias
de detenção, sendo a sanção mínima de 14
(quatorze) dias e a máxima de 20 (vinte)
dias.
O militar estadual, que estiver em
cumprimento de sanção disciplinar e obtiver
parecer médico para que permaneça
em residência, estará anistiado de seu
cumprimento.

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)
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54.

(A)
(B)

(C)

(D)

(E)

55.

Conforme o Decreto Estadual nº254-R/00,
assinale a alternativa correta.
Findo o prazo de 15 (quinze) dias, após a
data da publicação da sanção aplicada, ela
não mais poderá ser agravada.
O comportamento da praça deve ser
classificado em “Excepcional” quando
no período de 05 (cinco) anos de efetivo
serviço não tenha sofrido qualquer sanção
disciplinar.
A classificação do comportamento das
praças será feita a pedido, tendo como base
a data de publicação da sanção disciplinar
imposta.
Quando se tratar de condenação por crime,
o prazo para a modificação da classificação
do comportamento terá como base a data
de início do cumprimento da pena.
A modificação da classificação de
comportamento será formalizada com a
publicação no Diário Oficial da União, por
meio de uma “Nota de Classificação de
Comportamento”.
Segundo o Regulamento Disciplinar dos
Militares Estaduais do Estado do Espírito
Santo (RDME), preencha as lacunas e
assinale a alternativa correta.
Dentre outras hipóteses, caso sejam
apresentados indícios de que o ato
disciplinar tenha se baseado em
depoimentos, exames ou documentos
comprovadamente falsos, o processo
disciplinar poderá ser revisto, a pedido,
no prazo de __________, ou ex-officio, no
prazo de __________.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
56.

(A)
(B)

90 (noventa) dias / 180 (cento e oitenta)
dias
90 (noventa) dias / 01 (um) ano
120 (cento e vinte) dias / 02 (dois) anos
150 (cento e cinquenta) dias / 02 (dois) anos
180 (cento e oitenta) dias / 05 (cinco) anos
Assinale a alternativa correta consoante
ao Decreto Estadual nº 254-R/00, que
dispõe sobre o RDME.
Havendo a anulação de detenção, o período
já cumprido será revertido em dobro, em
folga.
Não é admissível a reiteração do pedido de
revisão do processo, salvo se já decorridos
05 (cinco) anos do trânsito em julgado do
último pedido de revisão.

(C) O pedido de revisão, por caracterizar ato
jurisdicional, somente pode ser solicitado
por procurador legalmente habilitado.
(D) São formas de modificação da sanção a
anulação, a revogação, a atenuação e a
agravação.
(E) A modificação da aplicação de sanção
disciplinar pode ser realizada pela
autoridade que a aplicou ou por outra,
superior ou inferior, desde que competente
e com a devida motivação.
57.

(A)
(B)

(C)

(D)

(E)

58.

(A)

(B)

(C)
(D)

  

De acordo com o Regulamento
Disciplinar dos Militares Estaduais
do Estado do Espírito Santo (RDME),
assinale a alternativa correta.
Ao ingressar na Instituição Militar Estadual,
a praça será classificada no comportamento
militar “satisfatório”.
A condenação transitada em julgado por
prática de crime implicará na classificação
no comportamento militar "mau", salvo nos
casos de prescrição da pena imposta.
A anulação da sanção disciplinar consiste
na declaração de invalidade do ato punitivo
ilegítimo, porém sem efeitos retroativos
quanto ao ato anulado.
A anulação da sanção disciplinar deve
eliminar todo e qualquer registro referente
àquele ato nas alterações do militar
estadual.
Sendo concedida ainda durante o tempo
de cumprimento da detenção, a anulação
importa na colocação do militar estadual em
liberdade em até 02 (dois) dias da anulação.
Acerca do Decreto Estadual nº 254-R/00,
assinale a alternativa correta.
O pedido de reconsideração de ato deve ser
apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, a
contar da data de publicação da sanção
imposta.
A autoridade competente a quem é dirigido
o pedido de reconsideração de ato deverá
decidir no prazo de 08 (oito) dias úteis,
contados da data de entrada do recurso.
É defeso encaminhar diretamente à
autoridade que praticou o ato o pedido de
reconsideração.
A autoridade competente para apreciar o
recurso poderá, vendo razões para isso,
recebê-lo com efeito suspensivo, quando
então o início do cumprimento da sanção
ficará condicionado à decisão do Supremo
Tribunal Federal.
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(E)

59.

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

60.

(A)

O recurso disciplinar que contrarie o
prescrito no RDME deve ser recebido pela
autoridade a quem foi destinado, cabendo a
esta intimar o recorrente para que, no prazo
de 20 (vinte) dias, emende suas razões
recursais.
Referente ao Regulamento Disciplinar
dos Militares Estaduais do Estado
do Espírito Santo (RDME), assinale a
alternativa correta no que concerne aos
prazos de reabilitação.
A reabilitação ocorrerá, a pedido, decorrido
01 (um) ano, quando a sanção for pela
prática de transgressão classificada como
leve, contado da data da publicação da
sanção disciplinar imposta, sem que o
militar estadual tenha sofrido qualquer
punição disciplinar.
A
reabilitação
ocorrerá,
ex-officio,   
decorridos 02 (dois) anos, quando a sanção
for pela prática de transgressão classificada
como média, contados do término da sanção
disciplinar imposta, sem que o militar
estadual tenha sofrido qualquer punição
disciplinar.
A reabilitação ocorrerá, a pedido,      
decorridos 03 (três) anos, quando a sanção
for pela prática de transgressão classificada
como média, contados do término da sanção
disciplinar imposta, sem que o militar
estadual tenha sofrido qualquer punição
disciplinar.
A
reabilitação
ocorrerá,
ex-officio,   
decorridos 04 (quatro) anos, quando a
sanção for pela prática de transgressão
classificada como gravíssima, contados do
término da sanção disciplinar imposta, sem
que o militar estadual tenha sofrido qualquer
punição disciplinar.
A
reabilitação
ocorrerá,
ex-officio,    
decorridos 05 (cinco) anos, quando a
sanção for pela prática de transgressão
classificada como gravíssima, contados da
data da publicação da sanção disciplinar
imposta, sem que o militar estadual tenha
sofrido qualquer punição disciplinar.
A respeito do Regulamento Disciplinar
dos Militares Estaduais do Estado
do Espírito Santo (RDME), assinale a
alternativa correta.
São competentes para anular, restringir ou
ampliar as recompensas concedidas por
si ou seus subordinados as autoridades
máximas de cada Organização Militar

(B)

(C)
(D)

(E)

61.

(A)

(B)
(C)

(D)
(E)

Estadual (OME), devendo essa decisão ser
motivada em boletim, dentro do prazo de
10 (dez) dias úteis contados da data de sua
concessão.
Todos os elogios individuais, publicados
em boletim, serão registrados nos
assentamentos do militar estadual, devendo
ser divulgados aos integrantes da OME
onde servir o militar elogiado.
A dispensa do serviço como recompensa
poderá ser restringida até no máximo a dois
terços do prazo concedido.
As atribuições para instaurar o processo
disciplinar poderão ser delegadas a militar
estadual para fins específicos e por tempo
limitado, sendo permitida a delegação
de competência, nesses casos, para o
julgamento do processo.
Quando a autoridade competente para
determinar a instauração do processo
disciplinar e aplicar a sanção disciplinar
ao infrator exercer, por iniciativa própria,
a
função
de
Encarregado,
ficará,
automaticamente, obrigada a emitir a
decisão final no processo e punir o infrator.
De acordo com o Decreto Estadual
nº 254-R/00, assinale a alternativa correta.
O documento da denúncia que não contiver
assinatura, identificação e o endereço do
denunciante será caracterizado como prova
impertinente.
Quando o fato não constituir infração
disciplinar ou ilícito penal, a denúncia será
rejeitada pela autoridade competente.
Não havendo elementos suficientes para
instauração de processo disciplinar, por
falta de indícios da autoria ou por não estar
caracterizada adequadamente a infração
disciplinar, a autoridade competente poderá
determinar, preliminarmente, a instauração
de sindicância, com o prazo máximo de 10
(dez) dias, prorrogável por até igual período,
para sua conclusão.
Da sindicância, não poderá resultar a
adoção de medidas administrativas, diante
de seu caráter inquisitório.  
O Encarregado do processo administrativo
disciplinar (PAD) deverá iniciar o processo
em até 05 (cinco) dias após tomar
conhecimento oficial da designação,
contados do recebimento da portaria
delegatória.
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62.

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

63.

(A)

(B)

(C)

Assinale a alternativa correta sobre o
Regulamento Disciplinar dos Militares
Estaduais do Estado do Espírito Santo
(RDME).
Fica a critério da autoridade militar estadual
que tiver ciência de irregularidades no
âmbito de sua subordinação promover a
apuração imediata, mediante processo
administrativo disciplinar, assegurando ao
acusado o contraditório e a ampla defesa.
O prazo para conclusão do PAD de rito
ordinário é de 20 (vinte) dias, contados a
partir do primeiro dia útil após o recebimento
da portaria delegatória.
O prazo para conclusão do PAD de rito
ordinário poderá ser prorrogado por até
15 (quinze) dias, a critério da autoridade
delegante, quando não estejam concluídos
exames ou perícias já iniciadas, ou
haja necessidade de novas diligências,
indispensáveis à elucidação do fato.
O pedido de prorrogação do prazo para
conclusão do PAD de rito ordinário deve ser
feito até cinco dias antes da conclusão do
prazo preestabelecido.
A autoridade delegante poderá determinar
o sobrestamento do processo disciplinar,
retornando este para suas mãos, por
prazo indeterminado, enquanto aguarda a
realização de perícias, exames, precatórias
e outras diligências imprescindíveis ao
esclarecimento do fato investigado.
No tocante ao RDME (Decreto Estadual
nº 254-R/00), assinale a alternativa
correta.
O PAD ordinário terá, como Encarregado,
oficial hierarquicamente superior ao
acusado, designado mediante portaria
delegatória, vedado o processo ser avocado
pela Corregedoria.
Em casos excepcionais, poderá ser
designado, como Encarregado, oficial do
mesmo posto que o acusado, desde que
devidamente autorizado pelo Comandante
Geral.
Se, no decorrer do processo, o Encarregado
averiguar a existência de outra infração
disciplinar imputável ao acusado, diversa
daquela que lhe foi determinado apurar,
deve, ele próprio, editar nova portaria
designando outro Encarregado para apurar
esta outra infração disciplinar imputada ao
acusado.

(D)

(E)

64.

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

65.

(A)
(B)

(C)

A autoridade delegante poderá declarar a
suspeição do Encarregado do processo,
a seu critério, ou a pedido do Acusado,
ou do próprio Encarregado, quando este
for cônjuge, companheiro ou parente,
consanguíneo ou afim, até terceiro grau
inclusive, do acusado.
No caso do Encarregado ser declarado
suspeito ou, por motivo de força maior,
não puder mais funcionar no processo, a
autoridade delegante, por meio de outra
portaria, revogará a delegação anterior e
delegará poderes a outro Encarregado,
anulando-se todos os atos legalmente
praticados até então.
A respeito do Regulamento Disciplinar
dos Militares Estaduais do Estado
do Espírito Santo (RDME), assinale a
alternativa correta.
A nomeação do militar estadual para atuar
como secretário no processo administrativo
disciplinar de rito ordinário somente poderá
ser feita pela autoridade delegante.
No PAD de rito ordinário, o acusado
não poderá ser processado ou julgado
administrativamente sem defensor, salvo se
ausente.
Se o acusado não tiver constituído, serlhe-á nomeado defensor pelo Encarregado
do processo, ressalvado o seu direito de, a
todo tempo, nomear outro de sua confiança.
A constituição de defensor pelo acusado
será feita por intermédio de procuração
quando se tratar de outro militar estadual ou
de advogado.
O defensor poderá participar de todos os
atos do processo, ficando o Encarregado do
processo responsável pela sua notificação.
Assinale a alternativa correta acerca do
RDME (Decreto Estadual nº 254-R/00).
A falta de comparecimento do defensor,
ainda que não justificada, determinará o
adiamento de qualquer ato do processo.
Para a aplicação do licenciamento a bem da
disciplina, é dispensável que o PAD conclua
todas as suas fases, desde que o acusado
tenha confessado.
A recusa do acusado em apor o ciente
na cópia da citação será certificada pelo
secretário, ou pessoa encarregada de
efetuar a citação, que relacionará duas
testemunhas.
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(D)

(E)

66.

(A)

(B)
(C)

(D)

(E)
67.

(A)

(B)

(C)

(D)
(E)

Citado do Libelo Acusatório e demais
documentos do processo disciplinar, o
acusado terá prazo de 15 (quinze) dias para
apresentar defesa escrita, por si só ou por
seu defensor.
Somente até a apresentação da defesa
escrita pelo acusado será admitida a juntada
de documentos ao processo.
Sobre o Regulamento Disciplinar dos
Militares Estaduais do Estado do Espírito
Santo (RDME), assinale a alternativa
correta.
As testemunhas, ofendido e acusado,
exceto em caso de urgência, serão ouvidos
no período compreendido entre 07:00h e
18:00h.
O Encarregado do processo formulará o
libelo acusatório por escrito, expondo o fato
objeto do PAD de maneira genérica.
É prescindível que o mandado de citação
seja acompanhado de cópia do libelo
acusatório, podendo o acusado obter cópia
deste diretamente com o Encarregado do
processo.
A citação será feita pelo Secretário,
mediante mandado, quando o acusado
estiver servindo em OME distinta da OME
do Encarregado do processo.
O comparecimento espontâneo do acusado
não supre a falta ou nulidade da citação.
No que diz respeito ao Decreto Estadual
nº 254-R/00, assinale a alternativa correta.
Terminada a instrução, o Encarregado
do processo promoverá a intimação do
acusado e de seu defensor para vistas ao
processo, na repartição, e apresentação
da defesa escrita, em alegações finais, no
prazo de 05 (cinco) dias.
As testemunhas poderão comparecer
à
audiência
independentemente
de
notificação, ou mediante esta, se assim for
requerido no prazo de 03 (três) dias antes
da audiência marcada.
Se a testemunha for servidor público, a
expedição do mandado será imediatamente
comunicada ao chefe da repartição onde
estiver lotado, para que este indique o dia e
hora para inquirição.
Primeiramente,
serão
inquiridas
as
testemunhas de defesa e depois as da
acusação.
Para cada fato serão arroladas, no máximo,
três testemunhas de acusação, facultandose, igualmente, a cada acusado a indicação

de até três testemunhas de defesa, por
fato apurado, podendo o Encarregado
do processo ouvir outras, se entender
necessário para melhor elucidar os fatos.
68.

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

69.

(A)
(B)

(C)
(D)

(E)

Consoante aos direitos e deveres
individuais e coletivos previstos na Carta
Constitucional, assinale a alternativa
correta.
É inviolável o sigilo das comunicações
telefônicas, de dados, telegráficas e da
correspondência, salvo, no último caso,
por ordem do Ministério Público, para
fins de investigação criminal ou instrução
processual civil.
As
associações
só
poderão
ser
compulsoriamente dissolvidas ou ter suas
atividades suspensas por decisão judicial,
exigindo-se, no primeiro caso, acordão
penal condenatório de segunda instância.
A lei estabelecerá o procedimento para
desapropriação por necessidade ou
utilidade pública, ou por interesse social,
mediante justa e posterior indenização em
títulos da dívida pública, ressalvados os
casos previstos na Constituição.
A sucessão de bens de estrangeiros
situados no País sempre será regulada pela
lei brasileira em benefício do cônjuge ou
dos filhos brasileiros, ainda que lhes seja
mais favorável a lei pessoal do "de cujus".
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.
Assinale a alternativa INCORRETA, tendo
em vista a Constituição Federal de 1988.
É plena a liberdade de associação para fins
lícitos, vedada a de caráter paramilitar.
Aos autores, pertence o direito exclusivo
de utilização, publicação ou reprodução
de suas obras, transmissível aos herdeiros
pelo tempo que a lei fixar.
Não haverá pena de morte, ainda que nos
casos de guerra declarada.
É livre o exercício de qualquer
trabalho,      ofício ou profissão, atendidas
as   qualificações profissionais que a lei
estabelecer.
O Estado indenizará o condenado por erro
judiciário, assim como o que ficar preso
além do tempo fixado na sentença.

OFICIAL COMBATENTE (QOC)
OFICIAL COMBATENTE BOMBEIRO MILITAR (QOCBM)

21

70.

(A)
(B)
(C)

(D)

(E)

71.

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

72.

(A)

De acordo com a Carta Constitucional,
assinale a alternativa INCORRETA.
É assegurado aos presos o respeito à
integridade física e moral.
A pena será cumprida em estabelecimentos
distintos, de acordo com a natureza do
delito, a idade e o sexo do apenado.
Às
presidiárias,
serão
asseguradas
condições para que possam permanecer
com seus filhos durante o período de
amamentação.
Constitui crime inafiançável e insuscetível
de graça ou anistia a ação de grupos
armados, civis ou militares, contra a ordem
constitucional e o Estado Democrático.
Nenhuma pena passará da pessoa do
condenado, podendo a obrigação de reparar
o dano e a decretação do perdimento de
bens ser, nos termos da lei, estendidas aos
sucessores e contra eles executadas, até o
limite do valor do patrimônio transferido.
Assinale a alternativa correta referente
às disposições constitucionais da
segurança pública.
As polícias militares e corpos de bombeiros
militares, forças auxiliares e reserva do
Exército, subordinam-se, juntamente com as
polícias civis, ao Presidente da República.
A polícia federal, instituída por lei como
órgão permanente, destina-se, dentre outras
hipóteses, ao patrulhamento ostensivo das
rodovias federais.
Às polícias civis, dirigidas por delegados de
polícia de carreira, incumbem as funções de
polícia judiciária da União e dos Estadosmembros e a apuração de infrações penais,
exceto as militares.
Os Municípios poderão constituir guardas
municipais destinadas a apurar infrações
penais contra a ordem política e social
municipal ou em detrimento dos bens,
serviços e interesses do município.
Às polícias militares, cabem a polícia
ostensiva e a preservação da ordem pública.
Já aos corpos de bombeiros militares, além
das atribuições definidas em lei, incumbe a
execução de atividades de defesa civil.
Segundo a Constituição Federal de 1988,
assinale a alternativa correta.
São invioláveis a intimidade, a vida
privada,    a honra e a imagem das pessoas,      
assegurado o direito à indenização
exclusivamente
pelo
dano
material
decorrente de sua violação.

(B)

(C)

(D)

(E)

73.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
74.

(A)
(B)

(C)

(D)

(E)

É livre a locomoção no território nacional em
tempo de paz, podendo qualquer pessoa,
nos termos da lei, nele entrar, permanecer
ou dele sair com seus bens.
A casa é asilo inviolável do indivíduo,
ninguém nela podendo penetrar sem
consentimento do morador, ainda que em
caso de flagrante delito.
Todos podem reunir-se pacificamente,
sem armas, em locais abertos ao público,
desde que não frustrem outra reunião
anteriormente convocada para o mesmo
local, sendo apenas exigida a prévia
autorização da autoridade competente.
As entidades associativas, ainda quando
não expressamente autorizadas, possuem
legitimidade para representar seus filiados
extrajudicialmente.
Conforme a Constituição Federal de
1988, conceder-se-á habeas data para
impedir ou interromper danos ao meio
ambiente.
declarar a inconstitucionalidade de lei ou
ato normativo federal.
a retificação de dados, quando não se
prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial
ou administrativo.
a anulação de atos lesivos à ordem
urbanística.
invalidar condutas nocivas à moralidade
administrativa.
A respeito da Carta Constitucional,
assinale a alternativa correta.
A pessoa jurídica não detém legitimidade
para propor ação popular.
Será admitido o mandado de injunção
sempre que o ato lesivo atingir à honra e
à dignidade de grupos raciais, étnicos ou
religiosos.
Conceder-se-á mandado de segurança
para proteger direito líquido e certo, não
amparado por habeas corpus ou mandado
de injunção, quando o responsável pela
ilegalidade for autoridade pública.
Dentre outros, são legitimados para
impetrar mandado de segurança coletivo
o Governador do Estado e a associação
legalmente constituída e em funcionamento
há pelo menos dois anos, em defesa
dos interesses de seus membros ou     
associados.
A impetração de mandado de segurança
coletivo por entidade de classe em favor  
dos associados depende da autorização
destes.
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75.

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

76.

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

(E)

77.

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

José, militar da ativa, mediante o uso
de arma de fogo, praticou o crime de
violência contra o superior fora do
horário de serviço. Considerando o
Código Penal Militar e que a vítima é
comandante da unidade a que pertence
José, caso ele seja condenado, em tese,
estará sujeito à pena de
prisão simples, de 3 meses a 1 ano, e multa.
reclusão, de três a nove anos, mais o
aumento de um terço decorrente da  
violência ter sido praticada com arma.
reclusão, de seis a doze anos.
detenção, de cinco a dez anos.
detenção, de um a três anos, mais o  
aumento de dois terços decorrente da
violência ter sido praticada com arma.
No que concerne ao Código Penal Militar,
assinale a alternativa correta.
O lugar do crime, quanto aos crimes
comissivos, é regido pela teoria da
ubiquidade.
A   suspensão condicional da pena se     
aplica, ainda que em tempo de guerra,       ao
crime de violência contra superior.
Com relação ao tempo do crime, o Código
Penal militar filiou-se à teoria do resultado.
Para os efeitos da lei penal militar,
consideram-se como extensão do território
nacional as aeronaves e os navios
brasileiros, onde quer que se encontrem,
sob comando militar ou militarmente
utilizados ou ocupados por ordem legal
de autoridade competente, desde que não
sejam de propriedade privada.
Os crimes militares, em tempo de paz,
quando dolosos contra a vida e cometidos
por militares contra civil, serão de
competência da Justiça Militar da União.

78.

Segundo o Código de Processo Penal
Militar, em relação às competências
da polícia judiciária militar, informe se
é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se
afirma a seguir e assinale a alternativa
com a sequência correta.

(   )

Prestar aos órgãos e juízes da Justiça
Militar e aos membros do Ministério
Público as informações necessárias à
instrução e julgamento dos processos,
bem como realizar as diligências que  
por eles lhe forem requisitadas.
Cumprir os mandados de prisão
expedidos pela Justiça Militar.
Requisitar da polícia civil e das
repartições técnicas civis as pesquisas
e exames necessários ao complemento
e subsídio de inquérito policial militar.
Apurar os crimes militares, bem como
os que, por lei especial, estão sujeitos à
jurisdição militar, e sua autoria.
Requisitar das autoridades civis as
informações e medidas que julgar úteis
à elucidação das infrações penais, que
estejam ou não a seu cargo.

( )
( )

( )
( )

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

V – F – V – V – F.
F – V – F – V – V.
V – V – F – F – V.
F – V – V – F – V.
V – V – V – V – F.

Considerando o Código Penal Militar,
o agente que pratica a conduta de
desrespeitar o superior diante de outro
militar está sujeito a pena de
prisão simples, de dois a seis meses, e
multa.
detenção, de três meses a um ano, se o fato
não constitui crime mais grave.
detenção, de seis meses a dois anos, se o
fato não constitui crime mais grave.
reclusão, de um a três anos.
reclusão, de dois a quatro anos, e multa.
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79.

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

80.

(A)

(B)

(C)

Tendo em vista o Estatuto da Polícia
Militar do Estado do Espírito Santo
(Lei Estadual nº 3.196/78), assinale a
alternativa correta.
A passagem do Policial Militar à situação
de inatividade, mediante transferência para
a Reserva Remunerada, verificar-se-á “exofício” ao completar 35 (trinta e cinco) anos
de serviço.
O desligamento da Organização Policial
Militar em que serve deverá ser feito após a
publicação no Diário Oficial ou em Boletim,
do ato oficial correspondente, e não poderá
exceder 60 (sessenta) dias da data da
primeira publicação oficial.
A transferência para a reserva remunerada,
ex-offício, verificar-se-á, entre outras
hipóteses, quando o policial militar
ultrapassar 2 (dois) anos contínuos ou
não em licença para tratar de interesse
particular.
A convocação do oficial da reserva
remunerada para compor o Conselho de
Justificação terá a duração necessária ao
cumprimento da atividade que a ela deu
origem, não devendo ser superior ao prazo
de 08 (oito) meses.
Os militares, praças e oficiais da reserva
remunerada poderão retornar ao serviço
ativo, obrigatoriamente, desde que mediante
convocação por ato do Governador do
Estado e para atuar prestando serviços
de natureza policial ou militar, em jornada
semanal de 40 (quarenta) horas.
Referente à Lei Estadual nº 3.196/78, que
dispõe sobre o Estatuto da Polícia Militar
do Estado do Espírito Santo, assinale a
alternativa correta.
Constitui
requisito
dispensável
para
ingressar no Quadro de Oficiais Policiais
Militares (QOPM) a conclusão do Curso de
Formação de Oficiais (CFO), desde que a
bem do interesse público e autorizado pelo
responsável competente.
São considerados na ativa aqueles que, na
reserva remunerada, pertencem à reserva
da Polícia Militar e percebem remuneração
do Estado, desde que sujeitos à prestação
de serviços mediante convocação.
Pelo princípio do livre acesso aos cargos
públicos, brasileiros e estrangeiros podem
ingressar na carreira de Oficial da Polícia
Militar do Espírito Santo.

(D)

(E)

A carreira policial militar é privativa do
pessoal da ativa e inativos, iniciando-se com
o ingresso na Polícia Militar e obedecendo às
diversas sequências de graus hierárquicos.
É considerado desaparecido o policial   
militar da ativa que, no desempenho de
qualquer serviço, em viagem, em operações
policiais militares ou em caso de calamidade
pública, tiver paradeiro ignorado por mais de
08 (oito) dias e desde que não haja indícios
de deserção.

ATENÇÃO!
NÃO SE ESQUEÇA de marcar, na Folha de
Respostas, o número de sua prova indicado
na capa deste caderno.
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RASCUNHO

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
POLÍCIA MILITAR E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
CONCURSO PÚBLICO

Edital nº 03/2018: OFICIAL COMBATENTE (QOC)
Edital nº 04/2018: OFICIAL COMBATENTE BOMBEIRO MILITAR (QOCBM)
Inscrição

Nome do Candidato

INSTRUÇÕES

COMPOSIÇÃO DO CADERNO

Redação

    01

Língua Portuguesa

01 a 15

Raciocínio Lógico e Matemático

16 a 30

Noções de Informática

31 a 40

Conhecimentos Específicos

41 a 80

MANHÃ

•

Confira seu nome, o número do seu documento e o número de
sua inscrição na Folha de Respostas e na Versão Definitiva da
Redação. 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.

•

Os únicos documentos válidos para avaliação  são  a  Folha  de
Respostas e a Versão Definitiva da Redação. Só é permitido o
uso de caneta esferográfica transparente de cor azul ou preta
para transcrição da Versão Definitiva da Discursiva e para o
preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser preenchida
da seguinte maneira:

•

O prazo de realização da prova é de 5 (cinco) horas, incluindo
a marcação da Folha de Respostas e a  transcrição da Versão
Definitiva da Redação. Após 60 (sessenta) minutos do início da
prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou
deixar definitivamente o local de aplicação, não podendo, no
entanto, levar o caderno de questões e nenhum tipo de anotação
de suas respostas.

•

Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendolhe a Folha de Respostas e a Versão Definitiva da Redação,
devidamente preenchidas e assinadas. O candidato   poderá  
levar  consigo  o  Caderno de Questões somente se aguardar em
sala até o término do prazo de realização da prova estabelecido
em edital.  

•

Os 3 (três) últimos candidatos só poderão retirar-se da sala
juntos, após assinatura do Termo de Fechamento do envelope
de retorno.

•

As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis
no site do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br, no dia
posterior à aplicação da prova.

•

O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações
constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de
Respostas incorrerá na eliminação do candidato.

PROVA

04

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

Fraudar ou tentar fraudar Concursos Públicos é Crime!
Previsto no art. 311 - A do Código Penal

INSTRUÇÕES
1.
2.
3.
4.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
•
•
•

A Redação será avaliada considerando-se os seguintes aspectos:
Atendimento ao tema; informatividade e argumentação articuladas à temática proposta;
Atendimento à norma padrão da Língua Portuguesa;
Coerência (progressão, articulação, não-contradição) / Coesão referencial e sequencial (intra e entre
parágrafos);
Atendimento à tipologia textual (estrutura e organização do texto dissertativo argumentativo, expressividade
e adequação vocabular).
O candidato terá sua Prova de Redação avaliada com nota 0 (zero) em caso de:
não desenvolver o tema proposto, ou seja, fugir ao tema proposto;
não desenvolver o tema na tipologia textual exigida;
apresentar acentuada desestruturação na organização textual ou atentar contra o pudor;
redigir seu texto a lápis, ou a tinta em cor diferente de azul ou preta;
não apresentar sua Redação na Folha da Versão Definitiva ou entregá-la em branco, ou desenvolvê-la
com letra ilegível, com espaçamento excessivo entre letras, palavras, parágrafos e margens;
apresentar identificação de qualquer natureza (nome parcial, nome completo, outro nome qualquer,
número(s), letra(s), sinais, desenhos ou códigos).
A Folha da Versão Definitiva será o único documento válido para a avaliação da Prova de Redação.
As folhas para rascunho, no caderno de questões, são de preenchimento facultativo e não valerão
para a finalidade de avaliação da Prova de Redação.
O candidato disporá de, no mínimo, 15 (quinze) linhas e, no máximo, 30 (trinta) linhas para elaborar
a Versão Definitiva da Redação, sendo desconsiderado para efeito de avaliação qualquer fragmento
de texto que for escrito fora do local apropriado ou que ultrapassar a extensão de 30 (trinta) linhas.
O candidato deverá fazer sua Redação atendendo às características próprias da dissertação/
argumentação, escrevendo de forma legível, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta.

TEXTOS DE APOIO
TEXTO I
WhatsApp vai financiar pesquisas sobre fake news e desinformação
									
									

Por Leonardo Müller

O WhatsApp anunciou hoje (04), por meio de seu site oficial, que está abrindo um programa para
financiamento de pesquisas acadêmicas sobre fake news e desinformação no geral. A ideia da plataforma
é entender melhor como funciona a disseminação de notícias falsas e de outros conteúdos enganosos no
mensageiro. Esse programa está sendo encarado como uma resposta do App aos recentes linchamentos
ocorridos na Índia por conta de notícias falsas divulgadas via WhatsApp.
Linhas de pesquisa aceitas
Foram divulgadas, ainda, as “áreas fundamentais de atuação”, nas quais todas as propostas de
pesquisa terão que se encaixar: 1) Processamento de informações de conteúdo problemático; 2) Informações
relativas a eleições; 3) Efeitos de rede e viralidade; 4) Alfabetização digital e desinformação; e 5) Detecção de
comportamento problemático em sistemas criptografados.
Também já foi detalhada a hierarquia de preferências para seleção dos trabalhos. Por exemplo,
projetos que focam em regiões onde o WhatsApp é um meio de comunicação proeminente, como Índia, Brasil,
Indonésia e México, terão preferência.
Adaptado de: https: <//www.tecmundo.com.br/ciencia/131920-whatsapp-financiar-pesquisas-fake-news-desinformacao.htm> Acesso em: 07 jul. 2018.

OFICIAL COMBATENTE (QOC)
OFICIAL COMBATENTE BOMBEIRO MILITAR (QOCBM)

TEXTO II
WhatsApp pode ameaçar estabilidade no Brasil, diz pesquisadora de Harvard

								
										

Por Talita Abrantes

Para Claire Wardle, pesquisadora britânica, diretora de pesquisa do projeto First Draft News, ligado à Universidade de Harvard e comprometido com o combate à circulação de conteúdos deliberadamente falsos
na internet, a polarização torna o Brasil mais vulnerável aos efeitos de conteúdos deliberadamente falsos
— mas há meios para combater isso
Veja trechos da entrevista que ela concedeu à EXAME:
EXAME: A senhora não gosta do termo “fake news” para descrever o fenômeno de informações
falsas circulando pela internet. Por quê?
Claire Wardle: Primeiro, essa palavra se tornou sem sentido porque não descreve a complexidade do
ecossistema de informação. Por exemplo, muitos dos problemas que vemos hoje é de imagens genuínas,
mas recicladas [publicadas fora de contexto], então, elas não são falsas. Logo, o termo não descreve realmente aquilo que nos preocupa.
Pessoas mal-informadas sempre existiram e isso sempre foi uma ameaça para a democracia.                
Qual é o problema agora?
A misinformation [desinformação ou falta de informação] sempre existiu. Se a minha mãe compartilha algo
no Facebook e não sabe que isso é falso, isso é misinformation. Nós sempre tivemos isso, as pessoas
compartilham rumores sem saber que eles são falsos. O que nós temos agora é a disinformation [conteúdo
deliberadamente falso], quando alguém cria ou compartilha informações falsas para causar algum dano.
Em uma era em que a tecnologia barateou e tornou mais fácil criar um site ou manipular uma foto ou um
vídeo, é muito mais fácil criar e compartilhar conteúdos deliberadamente falsos. Nós sempre tivemos esse
problema, mas nunca uma tecnologia que tornasse tão fácil a criação desse tipo de conteúdo e seu compartilhamento.
Até que ponto educar o público é, de fato, efetivo?
A educação demora um bom número de anos para mudar uma cultura. Vivemos em uma ambiente de
informação, é preciso ter responsabilidade sobre aquilo que se posta no Facebook, pois o celular é uma
ferramenta muito poderosa que vem com uma responsabilidade.
Adaptado de:  <https://exame.abril.com.br/brasil/whatsapp-pode-ameacar-estabilidade-no-brasil-diz-pesquisadora-de-harvard/>. Acesso em:  08 jul. 2018.

TEXTO III
Alfabetização Digital: mais que um conceito, uma necessidade
As tecnologias de informação e comunicação estão por todos os lados, mas há uma evidente carência de informação e formação quanto ao seu uso.

											
											

João Luís de Almeida Machado

Os números revelam que a inclusão digital acontece no mundo todo, inclusive no Brasil, de forma
mais acelerada que o previsto. Ainda assim há lacunas que não foram preenchidas corretamente e que
repercutem na sociedade. Há, por exemplo, uma distância clara entre disponibilizar recursos e acesso e
realizar uma efetiva e necessária alfabetização digital.
O que se tem visto é um crescente uso das tecnologias, com crianças e adolescentes utilizando
recursos digitais (nos quais se incluem televisores, computadores, celulares e afins) por, em média, de 10
a 12 horas diárias.
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Muito tempo tem sido dedicado à navegação sem rumo, sem objetivos claros, desprovida de interesse
específico, seja para os estudos ou para o trabalho, por exemplo. Dedica-se muito tempo às redes sociais,
ao entretenimento, à comunicação entre pares e, com isso, tem-se a constante e real percepção de tempo
perdido, desperdiçado.
A alfabetização digital é inclusiva. Não pode, no entanto, ser pensada apenas como capacitação
tecnológica, vai além disso, pois deve ser pensada e proposta, entendida e realizada como elemento que gera
a compreensão do poder das ferramentas e do universo digital, suas consequências e responsabilidades.
Adaptado de: <http://cmais.com.br/educacao/titulo-58>. Acesso em: 08 jul. 2018.

PROPOSTA DE REDAÇÃO
Os excertos de textos oferecidos como motivadores temáticos promovem, conjuntamente, uma reflexão
sobre os impactos das notícias falsas (fake news) na sociedade, a partir dos quais se pode pensar
no papel da família, da sociedade, da educação e do próprio indivíduo como elemento de solução para
tal problemática social. Nesse sentido, a partir da leitura dos textos de apoio e do seu conhecimento de
mundo, elabore um texto dissertativo-argumentativo, em que você evidencie uma proposta de solução
que responda à seguinte pergunta temática:
Alfabetização Digital: como deve ser trabalhada para diminuir os impactos negativos das
notícias falsas na sociedade brasileira?
Selecione fatos e argumentos próprios e do texto de apoio, relacionando-os, de modo coeso e coerente,
para construir seu ponto de vista.
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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 I
Por que a diversão é tão útil para a humanidade
Por Pâmela Carbonari

Quem ama o tédio, divertido lhe parece. Apesar da diversão ser um conceito tão relativo quanto a
beleza, a paródia do ditado é tão verdadeira quanto a de que a necessidade é a mãe da invenção.
[…]
O escritor de ciência americano Steven Johnson acredita que o prazer é o motor da inovação. Em
seu décimo livro, O poder inovador da diversão: como o prazer e o entretenimento mudaram o mundo,
lançado no Brasil pela editora Zahar, ele mostra a importância da música, dos jogos, da mágica, da
comida e de outras formas de diversão para chegarmos onde estamos e para que tipo de futuro esses
passatempos nos levarão.
[…]
Do jogo de dardos veio a estatística. A flauta de osso pode ser a ancestral do computador que você
lê este artigo. As caixas de música serviram de inspiração para os teares. Com uma prosa leve e bemhumorada (à prova de hipocrisias), Johnson explica como tecnologias fundamentais para o nosso tempo
nasceram e evoluíram de objetos e engrenagens que não tinham outro objetivo senão entreter. [...]
Somos naturalmente hedonistas. E, como você diz, a diversão ajudou a moldar a humanidade.
Você acha que o prazer é a chave para a inteligência?
Eu não diria que o prazer é “a” chave para a inteligência, mas sim que é um elemento subestimado
de inteligência. Em outras palavras, tendemos a supor que pessoas inteligentes usam suas habilidades
mentais em busca de problemas sérios que tenham clara utilidade ou recompensa econômica por trás
deles. Mas o pensamento inteligente é muitas vezes desencadeado por experiências mais lúdicas, como
os nossos ancestrais do Paleolítico que, esculpindo as primeiras flautas de ossos de animais, descobriram
como posicionar os buracos para produzir os sons mais interessantes. Essas inovações exigiram uma
grande dose de inteligência – dado o estado do conhecimento humano sobre a música e o design de
instrumentos há 50 mil anos – mas esse tipo de coisa não era “útil” em nenhum sentido tradicional.
A história da diversão sempre esteve à margem dos registros históricos mais sérios e práticos,
como guerras, poder e igualdade, por exemplo. Você acha que a diversão estava implícita nesses
eventos ou foi ignorada pelos historiadores?
Acho que tem sido amplamente ignorada pelos historiadores. E quando foi observada e narrada, os
relatos históricos foram muito limitados: há histórias sobre moda, jogos ou temperos, mas como narrativas
separadas. Olhamos para a longa história da civilização de maneira diferente se contarmos a história do
comportamento “lúdico” como uma categoria mais abrangente – esse era meu objetivo ao escrever O
poder inovador da diversão. Essa história é muito mais importante que a maioria das pessoas imagina.
Nesse seu último livro, você diz que os prazeres inúteis da vida geralmente nos dão uma pista
sobre futuras mudanças na sociedade. O que podemos prever para o futuro a partir dos nossos
prazeres mais comuns agora?
Provavelmente o melhor exemplo recente foi a mania de Pokémon Go. Eu posso imaginar-nos
olhando para trás em 2025, quando muitos de nós estarão usando regularmente dispositivos de realidade
aumentada para resolver “problemas sérios” no trabalho, e vamos perceber que a primeira adoção
dominante dessa tecnologia veio de pessoas correndo pelas cidades capturando monstros japoneses
imaginários em seus telefones.
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Por que a humanidade precisa se divertir?
Esta é uma questão verdadeiramente profunda. Algumas coisas que consideramos divertidas (sexo,
comida, por exemplo) têm claras explicações evolutivas sobre por que nossos cérebros devem achá-las
prazerosas. Mas o tipo de diversão que descrevo em O Poder Inovador da Diversão – o prazer de ver uma
boneca robô imitar um humano, ou a diversão de jogar um jogo de tabuleiro – é mais difícil de explicar.
Eu acho que tem a ver com a experiência de novidade e surpresa; uma parte significativa de nossa
inteligência vem do nosso interesse em coisas que nos surpreendem desafiando nossas expectativas.
Quando experimentamos essas coisas, temos um pequeno estímulo que diz: “Preste atenção nisso, isso
é novo”. E assim, ao longo do tempo, os sistemas culturais se desenvolveram para criar experiências
cada vez mais elaboradas para surpreender outros seres humanos: desde as primeiras flautas de osso,
até os novos e brilhantes padrões de tecido de chita, todas as formas de Pokémon Go. É uma história
antiga; temos muito mais oportunidades e tecnologias para nos surpreender do que nossos ancestrais.
Adaptado de: <https://super.abril.com.br/blog/literal/por-que-a-diversao-e-tao-util-para-a-humanidade/>. Acesso em: 22 jun. 2018.

1.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
2.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
3.

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

“A história da diversão sempre esteve à margem dos registros históricos mais sérios e
práticos. Contamos a história da diversão de maneira diferente, por isso sempre está em
relatos secundários e limitados.”
Para evitar a repetição de palavras e manter a correção gramatical, o trecho dado pode ser
reescrito corretamente, substituindo-se a expressão em destaque por
contamo-la.
contamos-nas.
contamos-na.
contamos-lhe.
contamo-las.
Ter conhecimento das normas ortográficas de separação silábica é fundamental,
principalmente ao se redigir um texto manuscrito. Diante dessa afirmativa, assinale a
alternativa cujas palavras apresentem separação de acordo com a norma culta.
Fla-u-tas; ta-bu-le-i-ro; te-c-no-lo-gi-as.
O-sso; mú-si-ca; signi-fi-ca-ti-vas.
Com-pu-ta-dor; ex-pec-ta-ti-vas; ta-bu-lei-ro.
Mon-stros; hedo-nis-tas; so-ci-e-da-de.
So-cie-da-de; de-sa-fian-do; ex-pe-ri-ên-cia.
Considere o uso do acento grave em “A história da diversão sempre esteve à margem dos
registros históricos mais sérios” e assinale a alternativa correta.
Se a expressão “uma certa” fosse anteposta à palavra “margem”, para criar uma maior indefinição
ao que está sendo dito, ainda assim a crase se manteria obrigatória.
A crase presente no excerto justifica-se pelo fato de haver a presença de artigo mais preposição na
composição de uma locução de base feminina.
A substituição da palavra “margem” por “aquém” exigiria o uso do acento grave indicativo de crase
em função da regência verbal, resultando em “àquem dos registros históricos”.
A crase ficaria dispensada se a expressão “a margem de” estivesse no plural: “as margens dos”.
O uso do acento indicativo de crase na expressão “à margem de” é facultativo, pois os termos que
vêm em seguida “registros históricos” estão no masculino.
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4.

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

5.

Considere os sinais de pontuação
no trecho “Algumas coisas que
consideramos
divertidas
(sexo,
comida, por exemplo) têm claras
explicações evolutivas sobre por que
nossos
cérebros devem achá-las
prazerosas. Mas o tipo de diversão
que descrevo em O Poder Inovador da
Diversão é mais difícil de explicar.”   e
assinale a alternativa que o reescreve
corretamente, mantendo sua estrutura
sintática e semântica.
Algumas coisas, que consideramos
divertidas (sexo; comida; por exemplo),
têm claras explicações evolutivas sobre
por que nossos cérebros devem achá-las
prazerosas. Mas o tipo de diversão que
descrevo em O Poder Inovador da Diversão
é mais difícil de explicar.
Algumas
coisas
que
consideramos
divertidas, sexo, comida, por exemplo,
têm claras explicações evolutivas sobre
por que nossos cérebros devem achálas prazerosas. Mas o tipo de diversão
que descrevo em (O Poder Inovador da
Diversão) é mais difícil de explicar.
Algumas
coisas
que
consideramos
divertidas – sexo, comida, por exemplo –
têm claras explicações evolutivas sobre
por que nossos cérebros devem achálas prazerosas? Mas o tipo de diversão
que descrevo em “O Poder Inovador da
Diversão” é mais difícil de explicar.
Algumas coisas, que consideramos
divertidas (sexo, comida, por exemplo),
têm claras explicações evolutivas sobre
por que nossos cérebros devem achálas prazerosas; Mas o tipo de diversão,
que descrevo em O Poder Inovador da
Diversão, é mais difícil de explicar.
Algumas
coisas
que
consideramos
divertidas (sexo, comida, por exemplo)
têm claras explicações evolutivas sobre
por que nossos cérebros devem achálas prazerosas; mas o tipo de diversão
que descrevo em “O Poder Inovador da
Diversão” é mais difícil de explicar.
Em “[…] tecnologias fundamentais para
o nosso tempo nasceram e evoluíram de
objetos e engrenagens que não tinham
outro objetivo senão entreter.”, o “que”
classifica-se como um pronome relativo,
pois retoma os termos anteriores
“objetos e engrenagens”. Entre as
seguintes alternativas, assinale aquela

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
6.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
7.

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

8.

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

na qual o “que” também exerça função
de pronome relativo.
“Você acha que o prazer é a chave para a
inteligência?”.
“[...] temos muito mais oportunidades e
tecnologias para nos surpreender do que
nossos ancestrais.”
“Algumas coisas que consideramos
divertidas [...] têm claras explicações
evolutivas [...]”.
“Por que a diversão é tão útil para a
humanidade.”
“Eu acho que tem a ver com a experiência
de novidade e surpresa [...]”.
No trecho “Quem ama o tédio, divertido
lhe parece. Apesar da diversão ser um
conceito tão relativo quanto a beleza,
a paródia do ditado é tão verdadeira
quanto a de que a necessidade é a mãe
da invenção.”, a linguagem é trabalhada
de modo a realçar qual função da
linguagem?
Fática.
Apelativa.
Emotiva.
Referencial.
Poética.
O texto de apoio pertence a um gênero
textual que, por vezes, pode apresentar
alguma marca de oralidade quanto à
regência. Assinale a alternativa em que
esse tipo de desrespeito à norma padrão
da língua tenha ocorrido no texto.
“[…] o computador que você lê este artigo.”
“As caixas de música serviram de  
inspiração para os teares.”
“Quem ama o tédio […]”.
“[...] temos muito mais oportunidades e
tecnologias para nos surpreender do que
nossos ancestrais [...]”.
“[…] uma parte significativa de nossa
inteligência vem do nosso interesse em
coisas que nos surpreendem desafiando
nossas expectativas.”
Assinale a alternativa em que as
palavras NÃO são cognatas, ou seja,
não têm a mesma raiz etmológica.
Comida – cometer.
Música – musicalizar.
Estímulo – estimular.
Adoção – adotar.
Diversão – divertir.
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9.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
10.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
11.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
12.

(A)

(B)

(C)

Assinale a alternativa que indica a função
adequada das orações em destaque
em “Você acha que a diversão estava
implícita nesses eventos ou foi ignorada
pelos historiadores?
Subjetivas.
Objetivas diretas.
Objetivas indiretas.
Predicativas.
Completivas nominais.
Assinale a alternativa em cujo trecho
ocorre uma metáfora.
“[…] pessoas inteligentes usam suas
habilidades mentais [...]”.
“[...] desde as primeiras flautas de osso, até
os novos e brilhantes padrões de tecido de
chita [...]”.
“[…] a necessidade é a mãe da invenção.”
“Preste atenção nisso, isso é novo”.
“Quem ama o tédio, divertido lhe parece.”
Considere
a
concordância
verbal
presente em “Essa história é muito mais
importante do que a maioria das pessoas
imagina.” e assinale a alternativa correta.
“imagina” poderia ser flexionado no plural,
concordando, dessa forma, com “pessoas”.
“imagina” está no singular para concordar
com “história”.
“imagina” deve ficar obrigatoriamente no
singular, para concordar com o núcleo do
sujeito “a maioria”.
“imagina” deveria estar obrigatoriamente
flexionado no plural, para concordar com
“pessoas”.
A especificação “das pessoas” não deve ser
utilizada quando anteposta a verbos.
Considere as seguintes análises sobre a
classificação e a função que os verbos
em destaque assumem no contexto e
assinale a alternativa INCORRETA.
Em “Preste atenção nisso, isso é novo”,
percebe-se a utilização de um verbo no
imperativo, com função de chamar a atenção
do interlocutor.
Em “Eu acho que tem a ver com a experiência
de novidade [...]”, o autor se posiciona
de modo enfático e utiliza o presente do
indicativo para mostrar que sua opinião é
uma verdade incontestável.
Em “Provavelmente o melhor exemplo
recente foi a mania de Pokémon Go.”, o
verbo encontra-se conjugado no pretérito
para fazer referência a um evento passado.

(D)

(E)

13.

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

Em “O escritor de ciência americano Steven
Johnson acredita que o prazer é o motor da
inovação.”, o verbo está no presente para
indicar a certeza do pesquisador diante
daquilo que defende.
Em “Eu posso imaginar-nos olhando
para trás em 2025, quando muitos de
nós [...] vamos perceber que a primeira
adoção dominante dessa tecnologia veio
de   pessoas […] capturando monstros
japoneses imaginários em seus telefones.”,
a locução em destaque equivale ao verbo
no futuro “perceberemos” e acaba sendo
preferida pelos falantes em situações de
fala ou de escrita mais informalizada.
Considerando a tipologia e o gênero do
texto de apoio, é correto afirmar que
trata-se de um artigo de opinião em que
Steven Johnson expõe seu ponto de vista
sobre a importância da diversão, por meio
do relato de experiências divertidas.
trata-se de uma carta do editor trocada
entre Pamela Carbonari e Steven Johnson,
resultante de várias cartas pessoais
anteriores, para, posteriormente, comporem
um texto da esfera jornalística.
trata-se de uma resenha do livro O poder
inovador da diversão: como o prazer e o
entretenimento mudaram o mundo, do autor
Steven Johnson, em que é apresentado um
resumo crítico dessa obra.
trata-se de uma entrevista realizada por
Pamela Carbonari, em que Steven Johnson,
além de expor seu ponto de vista sobre o
tema, revela argumentos e informações
sobre seus livros, que o levaram a defender
tal posicionamento.
trata-se de uma campanha publicitária do
livro O poder inovador da diversão: como
o prazer e o entretenimento mudaram o
mundo, do autor Steven Johnson, visto
que o objetivo do texto é levar os leitores a
conhecerem a obra, para assim despertarlhes o interesse em comprá-la.
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14.

(A)

(B)

(C)
(D)

(E)
15.

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

De acordo com o texto, assinale a
alternativa correta.
O autor defende que as brincadeiras
começam com invenções para agradar às
crianças e desenvolvem-se até se tornarem
úteis ao restante da sociedade.
O autor acredita que o desenvolvimento
tecnológico
pode
influenciar
surpreendentemente as invenções futuras,
pois muitos aplicativos lúdicos podem dar
origem a ferramentas utilitárias.
Para o autor, aplicativos utilizados,
atualmente, com fins profissionais poderão
ter fins lúdicos futuramente.
O autor culpa os historiadores de escreverem
apenas aquilo que seja vendável, deixando
assuntos como diversão, moda e culinária à
parte dos relatos históricos.
As invenções criadas a partir de algo
divertido são oriundas do ócio.
Os conectivos, além de estabelecerem
ligação entre palavras e orações, servem
para construir diferentes relações de
sentido a depender do contexto em que
são utilizados. Observe as diferentes
ocorrências do “para” e assinale a
alternativa em que esse conectivo esteja
sendo utilizado com sentido diferente
do que ocorre em “[…] os sistemas
culturais se desenvolveram para criar
experiências cada vez mais elaboradas”.
“[…] realidade aumentada para resolver
“problemas sérios” no trabalho.”
“[...] temos muito mais oportunidades e
tecnologias para nos surpreender do que
nossos ancestrais.”
“Eu posso imaginar-nos olhando para trás
em 2025.”
“Ele mostra a importância da música [...] e de
outras formas de diversão para chegarmos
onde estamos.”
“Os nossos ancestrais do Paleolítico […]
descobriram como posicionar os buracos
para produzir os sons mais interessantes.”

Raciocínio Lógico e Matemático

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

Em um destacamento composto de 250
soldados, sabe-se que 150 soldados
possuem idade abaixo ou igual a 18 anos,
130 soldados possuem idade acima ou
igual a 18 anos e x soldados possuem
idade igual a 18 anos. Dessa forma, o
valor de x é igual a
30.
40.
50.
60.
70.

17.

Resolvendo a seguinte expressão:

16.

obtém-se, como resultado,
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

um
um
um
um
um

número
número
número
número
número

irracional e positivo.
inteiro e negativo.
irracional e negativo.
natural e não inteiro.
inteiro e positivo.

18.

Um objeto é lançado de uma base de
lançamento e sua trajetória é obtida pela
função

, em que

é a altura do objeto, em metros, e x é o
tempo após o lançamento que determina
a altura do objeto, em segundos. Por
exemplo, 1 segundo após o lançamento,
o objeto estará a uma altura de 36 metros.
Dessa forma, a altura máxima que esse
objeto pode atingir e o tempo após o
lançamento que determina essa altura
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

máxima são, respectivamente:
100 metros e 6 segundos.
200 metros e 9 segundos.
100 metros e 9 segundos.
100 metros e 12 segundos.
200 metros e 6 segundos.
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19.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
20.

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

Em um quartel general, estão disponíveis
5 coronéis, 7 capitães, 10 cabos e 12
soldados. Devem ser formadas duas
equipes de resgate em uma operação
militar, sendo que uma equipe irá sair
do quartel ao meio-dia e a outra equipe
sairá às 18 horas. A primeira equipe deve
conter 3 coronéis, 2 capitães e 9 cabos,
sem importar a ordem de escolha, e a
segunda equipe deve conter 1 coronel,
3 capitães e 10 soldados, também sem
importar a ordem de escolha, e os
militares escolhidos para sair do quartel
na primeira equipe, ao meio-dia, não
poderão entrar na segunda equipe que
sairá do quartel às 18 horas. Dessa forma,
o número total de equipes distintas que
podem ser formadas nessa operação
militar é
2100 equipes.
1320 equipes.
780 equipes.
3420 equipes.
4096 equipes.
Em uma licitação pública, duas
empresas alimentícias apresentaram
suas propostas quanto ao preço mensal
cobrado para fornecer marmitas a
um batalhão, conforme o número de
soldados do batalhão. O preço mensal
cobrado pela empresa A, p(x), é dado
por p(x) = 5000 + 80x, e o preço mensal
cobrado pela empresa B, q(x), é dado por
q(x) = 4750 + 85x, em que x é o número de
soldados do batalhão.
Comparando-se os preços pagos para as
duas empresas, para o mesmo número
de soldados x, é correto afirmar que
é mais vantajoso contratar a empresa
A desde que o número de soldados no
batalhão seja inferior a 40.
é mais vantajoso contratar a empresa
B desde que o número de soldados no
batalhão seja superior a 80.
as duas empresas cobram o mesmo preço
se o número de soldados for igual a 60.
é mais vantajoso contratar a empresa
B desde que o número de soldados no
batalhão seja inferior a 50.
é mais vantajoso contratar a empresa
A desde que o número de soldados no
batalhão seja inferior a 30.

21.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
22.

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

Em um dia da semana, dois oficiais
conseguiram
uma
dispensa
e
resolveram
fazer compras em uma
loja especializada em equipamentos e
vestimentas militares. Após olharem
todos os produtos da loja, ambos se
interessaram pelos mesmos produtos:
protetores auriculares e óculos de visão
noturna. O primeiro oficial comprou 2
protetores auriculares e 3 óculos de
visão noturna, pagando R$620,00. O
segundo oficial comprou 3 protetores
auriculares e 1 óculos de visão noturna,
pagando   R$720,00.
Dessa forma, é correto afirmar que o
preço do óculos de visão noturna, nessa
loja, é
R$280,00.
R$60,00.
R$90,00.
R$220,00.
R$150,00.
A velocidade é uma grandeza que
identifica o deslocamento de um corpo
em um determinado tempo. Assim, a
velocidade média
mede, em um
intervalo de tempo médio, a rapidez da
deslocação de um corpo. A fórmula que
permite calcular a velocidade média de
um corpo é dada por
, em que
s representa a distância percorrida pelo
objeto e t indica o tempo gasto para
percorrer essa distância. Dessa forma,
se um foguete percorre 1200 metros,
a uma velocidade média de 50 m/s
(metros por segundo), então o tempo
gasto para percorrer essa distância, em
segundos, é
24.
22.
20.
18.
16.
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23.

Na seguinte matriz, em cada linha,
estão anotadas as notas obtidas por
quatro soldados em três provas durante
o decorrer da semana em atividades
internas no quartel. Por exemplo, o
soldado 1 obteve nota 70 na prova 1,
nota 80 na prova 2 e nota 90 na prova 3.

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

1.
3.
9.
27.
81.

25.

Considere as três matrizes

Sabendo que
onde det significa o determinante de uma

(A)
(B)
(C)

(D)

(E)
24.

Sabendo que se obtém a nota final de
cada soldado somando-se suas três
notas obtidas e, em seguida, dividindose o resultado obtido dessa soma por 4,
é correto afirmar que
nenhum dos soldados obteve a nota final
inferior a 60.
todos os soldados obtiveram uma nota final
superior a 60.
caso existisse o critério de dispensa das
atividades do final de semana para o
soldado que obtivesse uma nota superior
ou igual a 60, então três desses soldados
conseguiriam essa dispensa.
caso existisse o critério de um soldado
exercer a função de permanecer na
guarita durante todo o final de semana,
se   obtivesse uma nota inferior a 60, então
apenas o soldado 3 seria selecionado para
exercer essa função.
nenhum dos soldados obteve a nota final
superior a 64.
Considere que, sobre uma mesa, estão
dispostos dois recipientes para líquidos.
O primeiro recipiente tem o formato de
um cilindro e o segundo recipiente tem
o formato de um paralelepípedo reto
retângulo. O cilindro possui a base
circular com raio r e cuja área da base
é igual a 48 dm2, além da altura com
medida h. O paralelepípedo possui as
três dimensões, a, b e c, iguais a três
números pares consecutivos, tal que a
soma dessas três dimensões seja igual
a 18 dm. Sabendo que o volume do
cilindro é igual ao triplo do volume do
paralelepípedo, e usando a aproximação
para
, então a razão entre a altura h
e o raio r do cilindro, nessa ordem, será
igual a

matriz, então o valor da expressão
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
26.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
27.

•
•
•

é igual a
1000.
27.
1.
– 27.
– 1000.
Uma função do 1º grau é dada pela
equação y = ax + b e sua representação
gráfica é uma reta. Sabendo que os
pontos (1; 50) e (3; 100) pertencem ao
gráfico dessa função, então, quando y
for igual a 200, o valor de x será igual a
27.
18.
17.
9.
7.
Considere que x, y e z são três números
inteiros, tais que:
		 x é o número total de anagramas da
palavra RAMO;
		 y é o número total de anagramas da
palavra AMAR;
		 z é o número total de anagramas da
palavra OSSO.
Com base nessas informações, é correto
afirmar que

(A)

.

(B)

.

(C)

.

(D)

.

(E)

.
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28.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
29.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
30.

(A)

Se Artur conseguiu a dispensa no
serviço militar, nem Paulo nem Otávio
participaram do concurso. Se Otávio
não participou do concurso, Carlos
conseguiu a dispensa do serviço militar.
Se Carlos conseguiu a dispensa do
serviço militar, a viagem para o litoral
aconteceu. Sabendo que a viagem para
o litoral não aconteceu, então é correto
afirmar que
Artur não conseguiu a dispensa militar e
Otávio não participou do concurso.
Otávio não participou do concurso e Carlos
não conseguiu a dispensa no serviço militar.
Otávio não participou do concurso ou Carlos
conseguiu a dispensa militar.
Artur e Carlos não conseguiram a dispensa
do serviço militar.
Artur não conseguiu a dispensa militar e
Otávio não participou do concurso.

(C)

(D)

(E)

A negação da afirmação “Todos os
soldados são oficiais” será dada por
“Nenhum soldado é oficial”.
“Pelo menos um oficial não é soldado”.
“Todos os oficiais não são soldados”.
“Nenhum oficial é soldado”.
“Pelo menos um soldado não é oficial”.
Entre os diagramas lógicos que utilizam
dois conjuntos A e B, tais que A e B são
subconjuntos do conjunto U, o único que
corresponde à afirmação “Algum A não
é B” é apresentado em qual alternativa?

Noções de Informática
31.

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

(B)

O que acontece quando um arquivo é
colocado em quarentena pelo antivírus
(considerando
o
aplicativo
Avast
Antivírus)?
Esses arquivos são isolados, não podem
ser acessados por nenhum outro processo
ou programa externo.
Esses
arquivos
são
modificados
para
remoção
das
vulnerabilidades   
apresentadas.
Esses arquivos são modificados para
alteração dos códigos maliciosos.
Esses arquivos podem ser executados
normalmente, porém sob a vigilância do
antivírus.
Esses arquivos são bloqueados e só voltam
a ser liberados após 40 dias.
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32.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
33.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
34.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
35.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
36.

Utilizando o Libre Office Writer (Versão 5,
instalação padrão em português), como
é possível adicionar uma caixa de texto?
Escolha a guia Formatar > Texto >
Retangular.
Escolha a guia Editar > Propriedades de
Texto > Caixa.
Escolha a guia Formatar > Texto > Caixa de
Texto.
Escolha a guia Inserir > Formas, escolhendo
a forma “Retangulo”.
Escolha a guia Inserir > Caixa de Texto.
“Estes filtros passam por um período
inicial de treinamento, no qual o usuário
seleciona manualmente as mensagens
consideradas indesejadas e, com base
nas classificações, o filtro vai aprendendo
a distinguir as mensagens.”. A qual filtro
o enunciado se refere?
Antivírus.
Bloqueio seletivo.
Firewall.
Antispam.
AntiSpy.
Considerando o Windows 7 (Instalação
padrão em português), assinale a
alternativa que apresenta a tecla de
atalho usada para “Abrir a caixa de
diálogo Executar”.
WinKey (Tecla logotipo do Windows) + L
WinKey (Tecla logotipo do Windows) + F
CTRL + WinKey (Tecla logotipo do Windows)
+E
CTRL + E
WinKey (Tecla logotipo do Windows) + R
Um arquivo com a extensão .ods
corresponde a
um arquivo de som.
uma página web gravada localmente.
uma planilha eletrônica do Libre Office Calc.
um documento do Microsoft PowerPoint.
uma imagem.
“Coloca a primeira letra de uma cadeia
de texto em maiúscula e todas as outras
letras do texto depois de qualquer
caractere diferente de uma letra. Converte
todas as outras letras para minúsculas.”.
Considerando as Funções do aplicativo
de escritório Microsoft Excel (Versão
2013, instalação padrão em português), a
qual função o enunciado se refere?

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

CAPITALIZADO
ARRUMAR.MAIÚSCULA
MAIÚSCULA.INICIO
PRI.MAIÚSCULA
MAIÚSCULA.ESQUERDA

37.

No Microsoft Word (Versão 2013,
instalação padrão em português), é
possível salvar um arquivo compatível
com o Word 97-2003. Assinale a
alternativa que apresenta a extensão
desse arquivo.
.docx
.doc
.xls
.ppt
.xml

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
38.

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

Assinale a alternativa que apresenta
o nome do cabo utilizado em alguns
monitores e TVs modernas para
transmissão de áudio e vídeo.
VSB
FLAT
SATA
HDMI
XML

39.

Considerando o aplicativo de escritório
Microsoft Excel (Versão 2013, instalação
padrão em português), assinale a
alternativa que apresenta a expressão
equivalente à seguinte expressão
matemática:

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

=
=
=
=
=

40.

Assinale a alternativa que apresenta o
nome das mídias de armazenamento de
dados que podem ser gravadas e que
têm capacidade de menos de 1Gb.
DVD-RW
DVD-R
SSD
Blue Ray-R
CD-R

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

RAIZ(5)/(2^3)
(ROOT(5)) / (2*2*2)
SQRT(5) ÷ 2**3
RAIZ(5/(2*2*2))
Divisao(RaizQuad(5); Potência(2,3) )
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Conhecimentos Específicos
41.

(A)
(B)

(C)

(D)

(E)

42.

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

Conforme a Lei Estadual nº 3.196/78,
assinale a alternativa correta.
A passagem do policial militar à situação de
inatividade, mediante reforma, somente se
dará ex-offício.
A reforma será aplicada ao policial militar
que, dentre outras hipóteses, estiver
agregado por mais de 2 (dois) anos por
ter sido julgado incapaz temporariamente,
mediante homologação de Junta Superior
de Saúde, desde que se trate de moléstia
incurável.
Anualmente, no mês de agosto, o órgão
de pessoal de Polícia Militar organizará a
relação dos policiais militares que houverem
atingido a idade limite de permanência na
reserva, a fim de serem reformados.
A demissão a pedido será concedida
mediante requerimento do interessado,
com indenização das despesas feitas pelo
Estado com a sua preparação e formação
quando conter menos de 10 (dez) anos de
oficialato.
O direito à demissão a pedido não pode ser
suspenso, ainda que na vigência de estado
de guerra.
Segundo o Estatuto da Polícia Militar do
Estado do Espírito Santo (Lei Estadual nº
3.196/78), assinale a alternativa correta.
O desligamento do serviço ativo será
processado após a expedição de ato do
Governador do Estado, vedada a delegação
do referido ato para outras autoridades.
A subordinação não afeta de modo algum
a dignidade pessoal do policial militar e
decorre, exclusivamente, da estrutura
hierarquizada da Polícia Militar.
O policial militar reaparecido será submetido
ao Conselho de Justificação ou ao Conselho
de Disciplina, por decisão do Secretário de
Estado da Segurança Pública, se assim for
julgado necessário.
Exercer, com autoridade, eficiência e
probidade, as funções que lhe couberem em
decorrência do cargo caracteriza uma das
manifestações essenciais do valor policial
militar.
Aos Oficiais integrantes do Quadro da
Saúde, é vedado o exercício de sua
atividade técnico-profissional no meio civil.

43.

Analise as assertivas a seguir e assinale
a alternativa que aponta as corretas no
que concerne à Lei Estadual nº 3.196/78.

I.

São proibidas quaisquer manifestações
coletivas, tanto sobre atos de superiores
quanto as de caráter reivindicatório.
O Oficial presumivelmente incapaz de
permanecer como policial militar da ativa
será, na forma da legislação específica,
submetido a Conselho de Justificação.
O Conselho de Disciplina não poderá
ser aplicado às praças reformadas e da
reserva remunerada.
Compete ao Comandante Geral da
Polícia Militar julgar, em última instância,
os processos oriundos do Conselho
de Disciplina convocado ao âmbito da
Polícia Militar.

II.

III.
IV.

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

Apenas
Apenas
Apenas
Apenas
Apenas

44.

Consoante à Lei Estadual nº 3.196/78,
assinale a alternativa correta.
Posto é o grau hierárquico do Oficial,
conferido por ato do Secretário de Estado
da Segurança Pública.
Os
Alunos
Oficiais
PM
são                 
hierarquicamente
superiores
aos
Subtenentes PM.
O Círculo de Oficiais Intermediários é
composto pelo Capitão e pelo Primeiro e
Segundo Tenente.
Em igualdade de posto ou de graduação,
a precedência entre os policiais militares
de carreira na ativa e os da reserva  
remunerada, que estiverem convocados, é
definida pelo Comandante Geral.
Ao policial militar da ativa, é permitido
comerciar ou tomar parte na administração
ou gerência de sociedade ou dela ser      
sócio ou participar, salvo na condição de
acionista em sociedade.

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

(E)

I e II.
III e IV.
I, II e III.
I, II e IV.
II, III e IV.
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45.

(A)
(B)

(C)

(D)
(E)

46.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
47.

(A)

(B)
(C)

(D)

Assinale a alternativa INCORRETA
acerca do Estatuto da Polícia Militar do
Estado do Espírito Santo (Lei Estadual nº
3.196/78).
O pedido de reconsideração, a queixa
e a representação não podem ser feitos
coletivamente.
Os proventos da inatividade serão revistos
sempre que por motivo de alteração do
poder aquisitivo da moeda se modificarem
os vencimentos das policiais militares em
serviço ativo.
Ressalvados os casos previstos em Lei,
os proventos da inatividade não poderão
exceder a remuneração percebida pelo
policial militar da ativa, no posto ou
graduação correspondente ao de seus
proventos.
Por motivo de trânsito, os policiais militares
têm direito ao período de até 90 (noventa)
dias de afastamento total do serviço.
Não haverá promoção de policial militar por
ocasião de sua transferência para a reserva
remunerada.
De acordo com a Lei Estadual
nº
3.196/78,
será
oficialmente
considerado extraviado o policial militar
que permanecer desaparecido por mais
de
30 (trinta) dias.
25 (vinte e cinco) dias.
20 (vinte) dias.
15 (quinze) dias.  
10 (dez) dias.
No tocante ao Estatuto da Polícia Militar
do Estado do Espírito Santo (Lei Estadual
nº 3.196/78), assinale a alternativa
correta.
A licença especial é a autorização para
afastamento total do serviço, relativa a
cada década de tempo de efetivo serviço
prestado, concedida ao policial militar que
a requerer, sem que implique em qualquer
restrição para a sua carreira.
A licença especial terá duração de 06 (seis)
meses e será gozada de uma só vez.
A licença para tratar de interesse particular
é a autorização para afastamento total do
serviço, concedida ao policial militar com
mais de 10 (dez) anos de efetivo serviço,
que a requerer com aquela finalidade.
A
concessão
de
licença
especial
ou gratificação de assiduidade é da
competência exclusiva do Secretário de
Estado da Segurança Pública.

(E)

O policial militar com direito a licença
especial poderá optar pela percepção em
caráter transitório de uma gratificação de
assiduidade, correspondente a 60% do
soldo do seu posto ou graduação.

48.

Acerca da Lei Estadual nº 3.196/78,
analise as assertivas a seguir e assinale
a alternativa que aponta as corretas.

I.

Os policiais militares na inatividade, cuja
conduta possa ser considerada como
ofensiva à dignidade da classe, poderão
ser definitivamente proibidos de usar
uniformes por decisão do Comandante
Geral da Polícia Militar.
O policial militar deve ser agregado
quando, dentre outras hipóteses, for
afastado, temporariamente, do serviço
ativo por motivo de haver ultrapassado
um ano contínuo em licença para
tratamento de saúde própria.  
É vedado a qualquer elemento civil
ou organizações civis usar uniformes
ou ostentar distintivos, insígnias ou
emblemas que possam ser confundidos
com os adotados na Polícia Militar.
Somente é considerado como ausente
o policial militar quando, por mais de
48 (quarenta e oito) horas consecutivas,
deixar de comparecer à sua organização
policial militar sem comunicar qualquer
motivo de impedimento.

II.

III.

IV.

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

Apenas
Apenas
Apenas
Apenas
Apenas

49.

A respeito da Declaração Universal dos
Direitos Humanos, assinale a alternativa
correta.
A Declaração Universal dos Direitos
Humanos foi proclamada no ano de 1225,
no contexto da Revolução Francesa.
Hodiernamente, prevalece o entendimento
de que os dispositivos consagrados na
Declaração são juridicamente vinculantes,
uma vez que, diante do prestígio adquirido
por tal documento, suas normas passaram
a ser consideradas princípios gerais do
Direito Internacional.
A Declaração consubstancia-se em um
tratado internacional formalizado entre
todos os países do globo terrestre, com

(A)
(B)

(C)

I e III.
II e IV.
I, II e III.
I, III e IV.
II, III e IV.
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(D)

(E)

50.

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

(E)

51.

I.

II.
III.

IV.

caráter de recomendação e juridicamente
não vinculante.
As normas da Declaração estabelecem um
parâmetro máximo e exaustivo de proteção
da dignidade da pessoa humana a ser
observado por todos os povos.
A Declaração não faz referência aos direitos
políticos, em virtude da soberania de cada
País em escolher seu próprio regime
político.

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

Apenas I e II
Apenas II e IV.
Apenas I, II e III.
Apenas I, III e IV.
I, II, III e IV.

52.

Assinale a alternativa correta, tendo em
vista a Declaração Universal dos Direitos
Humanos.
A declaração, no momento em que cristaliza
o direito à vida, dispõe expressamente
também sobre a pena de morte.
No que concerne ao direito de propriedade,
a declaração não faz nenhuma referência à
propriedade coletiva.  
Referente aos direitos sociais, a declaração
os consagra como direitos de terceira
dimensão.
Estabelece o Tribunal Penal Internacional
como órgão aplicador de suas normas
e também como competente para julgar
àqueles que a violarem.
O indivíduo tem direito a uma nacionalidade
e a não ser arbitrariamente privado dela,
nem do direito de mudar de nacionalidade.

(A)

Com relação ao Decreto Estadual
nº254-R/00, que dispõe sobre o
Regulamento Disciplinar dos Militares
Estaduais do Estado do Espírito Santo
(RDME), assinale a alternativa correta.
A sanção disciplinar é absolutamente
dependente do processo civil ou criminal a
que se sujeite também o militar estadual, se
relacionado ao mesmo fato.
A contagem do tempo de cumprimento de
sanção disciplinar vai do momento em que
o punido for recolhido até aquele em que for
posto em liberdade, computado mês a mês.
O militar estadual da inatividade cumprirá
suas sanções disciplinares na organização
militar estadual que designar o Comandante
Geral.
Para a transgressão disciplinar gravíssima,
a sanção base será de 17 (dezessete) dias
de detenção, sendo a sanção mínima de 14
(quatorze) dias e a máxima de 20 (vinte)
dias.
O militar estadual, que estiver em
cumprimento de sanção disciplinar e obtiver
parecer médico para que permaneça
em residência, estará anistiado de seu
cumprimento.

Analise as assertivas a seguir e assinale
a alternativa que aponta as corretas
sobre a Declaração Universal dos
Direitos Humanos.
Não será feita nenhuma distinção
fundada na condição política, jurídica ou
internacional do país ou território a que
pertença uma pessoa, quer se trate de
um território independente, sob tutela,
sem governo próprio, quer sujeito a
qualquer outra limitação de soberania.
Todo ser humano tem o direito de ser,
em todos os lugares, reconhecido como
pessoa perante a lei.
Todo ser humano tem direito a receber
dos tribunais nacionais competentes
remédio efetivo para os atos que violem
os direitos fundamentais que lhe sejam
reconhecidos pela constituição ou pela
lei.
Todo ser humano tem direito à liberdade
de reunião e associação pacífica.

(B)

(C)

(D)

(E)

53.

(A)
(B)

(C)

(D)

(E)

Conforme o Decreto Estadual nº254-R/00,
assinale a alternativa correta.
Findo o prazo de 15 (quinze) dias, após a
data da publicação da sanção aplicada, ela
não mais poderá ser agravada.
O comportamento da praça deve ser
classificado em “Excepcional” quando
no período de 05 (cinco) anos de efetivo
serviço não tenha sofrido qualquer sanção
disciplinar.
A classificação do comportamento das
praças será feita a pedido, tendo como base
a data de publicação da sanção disciplinar
imposta.
Quando se tratar de condenação por crime,
o prazo para a modificação da classificação
do comportamento terá como base a data
de início do cumprimento da pena.
A modificação da classificação de
comportamento será formalizada com a
publicação no Diário Oficial da União, por
meio de uma “Nota de Classificação de
Comportamento”.
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54.

Segundo o Regulamento Disciplinar dos
Militares Estaduais do Estado do Espírito
Santo (RDME), preencha as lacunas e
assinale a alternativa correta.
Dentre outras hipóteses, caso sejam
apresentados indícios de que o ato
disciplinar tenha se baseado em
depoimentos, exames ou documentos
comprovadamente falsos, o processo
disciplinar poderá ser revisto, a pedido,
no prazo de __________, ou ex-officio, no
prazo de __________.

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

90 (noventa) dias / 180 (cento e oitenta)
dias
90 (noventa) dias / 01 (um) ano
120 (cento e vinte) dias / 02 (dois) anos
150 (cento e cinquenta) dias / 02 (dois) anos
180 (cento e oitenta) dias / 05 (cinco) anos

Assinale a alternativa correta consoante
ao Decreto Estadual nº 254-R/00, que
dispõe sobre o RDME.
(A) Havendo a anulação de detenção, o período
já cumprido será revertido em dobro, em
folga.
(B) Não é admissível a reiteração do pedido de
revisão do processo, salvo se já decorridos
05 (cinco) anos do trânsito em julgado do
último pedido de revisão.
(C) O pedido de revisão, por caracterizar ato
jurisdicional, somente pode ser solicitado
por procurador legalmente habilitado.
(D) São formas de modificação da sanção a
anulação, a revogação, a atenuação e a
agravação.
(E) A modificação da aplicação de sanção
disciplinar pode ser realizada pela
autoridade que a aplicou ou por outra,
superior ou inferior, desde que competente
e com a devida motivação.
55.

56.

(A)
(B)

(C)

De acordo com o Regulamento
Disciplinar dos Militares Estaduais
do Estado do Espírito Santo (RDME),
assinale a alternativa correta.
Ao ingressar na Instituição Militar Estadual,
a praça será classificada no comportamento
militar “satisfatório”.
A condenação transitada em julgado por
prática de crime implicará na classificação
no comportamento militar "mau", salvo nos
casos de prescrição da pena imposta.
A anulação da sanção disciplinar consiste
na declaração de invalidade do ato punitivo

(D)

(E)

57.

(A)

(B)

(C)
(D)

(E)

58.

(A)

(B)

ilegítimo, porém sem efeitos retroativos
quanto ao ato anulado.
A anulação da sanção disciplinar deve
eliminar todo e qualquer registro referente
àquele ato nas alterações do militar
estadual.
Sendo concedida ainda durante o tempo
de cumprimento da detenção, a anulação
importa na colocação do militar estadual em
liberdade em até 02 (dois) dias da anulação.
Acerca do Decreto Estadual nº 254-R/00,
assinale a alternativa correta.
O pedido de reconsideração de ato deve ser
apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, a
contar da data de publicação da sanção
imposta.
A autoridade competente a quem é dirigido
o pedido de reconsideração de ato deverá
decidir no prazo de 08 (oito) dias úteis,
contados da data de entrada do recurso.
É defeso encaminhar diretamente à
autoridade que praticou o ato o pedido de
reconsideração.
A autoridade competente para apreciar o
recurso poderá, vendo razões para isso,
recebê-lo com efeito suspensivo, quando
então o início do cumprimento da sanção
ficará condicionado à decisão do Supremo
Tribunal Federal.  
O recurso disciplinar que contrarie o
prescrito no RDME deve ser recebido pela
autoridade a quem foi destinado, cabendo a
esta intimar o recorrente para que, no prazo
de 20 (vinte) dias, emende suas razões
recursais.
Referente ao Regulamento Disciplinar
dos Militares Estaduais do Estado
do Espírito Santo (RDME), assinale a
alternativa correta no que concerne aos
prazos de reabilitação.
A reabilitação ocorrerá, a pedido, decorrido
01 (um) ano, quando a sanção for pela
prática de transgressão classificada como
leve, contado da data da publicação da
sanção disciplinar imposta, sem que o
militar estadual tenha sofrido qualquer
punição disciplinar.
A
reabilitação
ocorrerá,
ex-officio,   
decorridos 02 (dois) anos, quando a sanção
for pela prática de transgressão classificada
como média, contados do término da sanção
disciplinar imposta, sem que o militar
estadual tenha sofrido qualquer punição
disciplinar.

OFICIAL COMBATENTE (QOC)
OFICIAL COMBATENTE BOMBEIRO MILITAR (QOCBM)

18

(C)

(D)

(E)

59.

(A)

(B)

(C)
(D)

(E)

A reabilitação ocorrerá, a pedido,      
decorridos 03 (três) anos, quando a sanção
for pela prática de transgressão classificada
como média, contados do término da sanção
disciplinar imposta, sem que o militar
estadual tenha sofrido qualquer punição
disciplinar.
A
reabilitação
ocorrerá,
ex-officio,   
decorridos 04 (quatro) anos, quando a
sanção for pela prática de transgressão
classificada como gravíssima, contados do
término da sanção disciplinar imposta, sem
que o militar estadual tenha sofrido qualquer
punição disciplinar.
A
reabilitação
ocorrerá,
ex-officio,    
decorridos 05 (cinco) anos, quando a
sanção for pela prática de transgressão
classificada como gravíssima, contados da
data da publicação da sanção disciplinar
imposta, sem que o militar estadual tenha
sofrido qualquer punição disciplinar.
A respeito do Regulamento Disciplinar
dos Militares Estaduais do Estado
do Espírito Santo (RDME), assinale a
alternativa correta.
São competentes para anular, restringir ou
ampliar as recompensas concedidas por
si ou seus subordinados as autoridades
máximas de cada Organização Militar
Estadual (OME), devendo essa decisão ser
motivada em boletim, dentro do prazo de
10 (dez) dias úteis contados da data de sua
concessão.
Todos os elogios individuais, publicados
em boletim, serão registrados nos
assentamentos do militar estadual, devendo
ser divulgados aos integrantes da OME
onde servir o militar elogiado.
A dispensa do serviço como recompensa
poderá ser restringida até no máximo a dois
terços do prazo concedido.
As atribuições para instaurar o processo
disciplinar poderão ser delegadas a militar
estadual para fins específicos e por tempo
limitado, sendo permitida a delegação
de competência, nesses casos, para o
julgamento do processo.
Quando a autoridade competente para
determinar a instauração do processo
disciplinar e aplicar a sanção disciplinar
ao infrator exercer, por iniciativa própria,
a
função
de
Encarregado,
ficará,
automaticamente, obrigada a emitir a
decisão final no processo e punir o infrator.

60.

(A)

(B)
(C)

(D)
(E)

De acordo com o Decreto Estadual
nº 254-R/00, assinale a alternativa correta.
O documento da denúncia que não contiver
assinatura, identificação e o endereço do
denunciante será caracterizado como prova
impertinente.
Quando o fato não constituir infração
disciplinar ou ilícito penal, a denúncia será
rejeitada pela autoridade competente.
Não havendo elementos suficientes para
instauração de processo disciplinar, por
falta de indícios da autoria ou por não estar
caracterizada adequadamente a infração
disciplinar, a autoridade competente poderá
determinar, preliminarmente, a instauração
de sindicância, com o prazo máximo de 10
(dez) dias, prorrogável por até igual período,
para sua conclusão.
Da sindicância, não poderá resultar a
adoção de medidas administrativas, diante
de seu caráter inquisitório.  
O Encarregado do processo administrativo
disciplinar (PAD) deverá iniciar o processo
em até 05 (cinco) dias após tomar
conhecimento oficial da designação,
contados do recebimento da portaria
delegatória.
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61.

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

62.

(A)

(B)

(C)

Assinale a alternativa correta sobre o
Regulamento Disciplinar dos Militares
Estaduais do Estado do Espírito Santo
(RDME).
Fica a critério da autoridade militar estadual
que tiver ciência de irregularidades no
âmbito de sua subordinação promover a
apuração imediata, mediante processo
administrativo disciplinar, assegurando ao
acusado o contraditório e a ampla defesa.
O prazo para conclusão do PAD de rito
ordinário é de 20 (vinte) dias, contados a
partir do primeiro dia útil após o recebimento
da portaria delegatória.
O prazo para conclusão do PAD de rito
ordinário poderá ser prorrogado por até
15 (quinze) dias, a critério da autoridade
delegante, quando não estejam concluídos
exames ou perícias já iniciadas, ou
haja necessidade de novas diligências,
indispensáveis à elucidação do fato.
O pedido de prorrogação do prazo para
conclusão do PAD de rito ordinário deve ser
feito até cinco dias antes da conclusão do
prazo preestabelecido.
A autoridade delegante poderá determinar
o sobrestamento do processo disciplinar,
retornando este para suas mãos, por
prazo indeterminado, enquanto aguarda a
realização de perícias, exames, precatórias
e outras diligências imprescindíveis ao
esclarecimento do fato investigado.
No tocante ao RDME (Decreto Estadual
nº 254-R/00), assinale a alternativa
correta.
O PAD ordinário terá, como Encarregado,
oficial hierarquicamente superior ao
acusado, designado mediante portaria
delegatória, vedado o processo ser avocado
pela Corregedoria.
Em casos excepcionais, poderá ser
designado, como Encarregado, oficial do
mesmo posto que o acusado, desde que
devidamente autorizado pelo Comandante
Geral.
Se, no decorrer do processo, o Encarregado
averiguar a existência de outra infração
disciplinar imputável ao acusado, diversa
daquela que lhe foi determinado apurar,
deve, ele próprio, editar nova portaria
designando outro Encarregado para apurar
esta outra infração disciplinar imputada ao
acusado.

(D)

(E)

63.

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

64.

(A)
(B)

(C)

A autoridade delegante poderá declarar a
suspeição do Encarregado do processo,
a seu critério, ou a pedido do Acusado,
ou do próprio Encarregado, quando este
for cônjuge, companheiro ou parente,
consanguíneo ou afim, até terceiro grau
inclusive, do acusado.
No caso do Encarregado ser declarado
suspeito ou, por motivo de força maior,
não puder mais funcionar no processo, a
autoridade delegante, por meio de outra
portaria, revogará a delegação anterior e
delegará poderes a outro Encarregado,
anulando-se todos os atos legalmente
praticados até então.
A respeito do Regulamento Disciplinar
dos Militares Estaduais do Estado
do Espírito Santo (RDME), assinale a
alternativa correta.
A nomeação do militar estadual para atuar
como secretário no processo administrativo
disciplinar de rito ordinário somente poderá
ser feita pela autoridade delegante.
No PAD de rito ordinário, o acusado
não poderá ser processado ou julgado
administrativamente sem defensor, salvo se
ausente.
Se o acusado não tiver constituído, serlhe-á nomeado defensor pelo Encarregado
do processo, ressalvado o seu direito de, a
todo tempo, nomear outro de sua confiança.
A constituição de defensor pelo acusado
será feita por intermédio de procuração
quando se tratar de outro militar estadual ou
de advogado.
O defensor poderá participar de todos os
atos do processo, ficando o Encarregado do
processo responsável pela sua notificação.
Assinale a alternativa correta acerca do
RDME (Decreto Estadual nº 254-R/00).
A falta de comparecimento do defensor,
ainda que não justificada, determinará o
adiamento de qualquer ato do processo.
Para a aplicação do licenciamento a bem da
disciplina, é dispensável que o PAD conclua
todas as suas fases, desde que o acusado
tenha confessado.
A recusa do acusado em apor o ciente
na cópia da citação será certificada pelo
secretário, ou pessoa encarregada de
efetuar a citação, que relacionará duas
testemunhas.

OFICIAL COMBATENTE (QOC)
OFICIAL COMBATENTE BOMBEIRO MILITAR (QOCBM)

20

(D)

(E)

65.

(A)

(B)
(C)

(D)

(E)
66.

(A)

(B)

(C)

(D)
(E)

Citado do Libelo Acusatório e demais
documentos do processo disciplinar, o
acusado terá prazo de 15 (quinze) dias para
apresentar defesa escrita, por si só ou por
seu defensor.
Somente até a apresentação da defesa
escrita pelo acusado será admitida a juntada
de documentos ao processo.
Sobre o Regulamento Disciplinar dos
Militares Estaduais do Estado do Espírito
Santo (RDME), assinale a alternativa
correta.
As testemunhas, ofendido e acusado,
exceto em caso de urgência, serão ouvidos
no período compreendido entre 07:00h e
18:00h.
O Encarregado do processo formulará o
libelo acusatório por escrito, expondo o fato
objeto do PAD de maneira genérica.
É prescindível que o mandado de citação
seja acompanhado de cópia do libelo
acusatório, podendo o acusado obter cópia
deste diretamente com o Encarregado do
processo.
A citação será feita pelo Secretário,
mediante mandado, quando o acusado
estiver servindo em OME distinta da OME
do Encarregado do processo.
O comparecimento espontâneo do acusado
não supre a falta ou nulidade da citação.
No que diz respeito ao Decreto Estadual
nº 254-R/00, assinale a alternativa correta.
Terminada a instrução, o Encarregado
do processo promoverá a intimação do
acusado e de seu defensor para vistas ao
processo, na repartição, e apresentação
da defesa escrita, em alegações finais, no
prazo de 05 (cinco) dias.
As testemunhas poderão comparecer
à
audiência
independentemente
de
notificação, ou mediante esta, se assim for
requerido no prazo de 03 (três) dias antes
da audiência marcada.
Se a testemunha for servidor público, a
expedição do mandado será imediatamente
comunicada ao chefe da repartição onde
estiver lotado, para que este indique o dia e
hora para inquirição.
Primeiramente,
serão
inquiridas
as
testemunhas de defesa e depois as da
acusação.
Para cada fato serão arroladas, no máximo,
três testemunhas de acusação, facultandose, igualmente, a cada acusado a indicação

de até três testemunhas de defesa, por
fato apurado, podendo o Encarregado
do processo ouvir outras, se entender
necessário para melhor elucidar os fatos.
67.

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

68.

(A)
(B)

(C)
(D)

(E)

Consoante aos direitos e deveres
individuais e coletivos previstos na Carta
Constitucional, assinale a alternativa
correta.
É inviolável o sigilo das comunicações
telefônicas, de dados, telegráficas e da
correspondência, salvo, no último caso,
por ordem do Ministério Público, para
fins de investigação criminal ou instrução
processual civil.
As
associações
só
poderão
ser
compulsoriamente dissolvidas ou ter suas
atividades suspensas por decisão judicial,
exigindo-se, no primeiro caso, acordão
penal condenatório de segunda instância.
A lei estabelecerá o procedimento para
desapropriação por necessidade ou
utilidade pública, ou por interesse social,
mediante justa e posterior indenização em
títulos da dívida pública, ressalvados os
casos previstos na Constituição.
A sucessão de bens de estrangeiros
situados no País sempre será regulada pela
lei brasileira em benefício do cônjuge ou
dos filhos brasileiros, ainda que lhes seja
mais favorável a lei pessoal do "de cujus".
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.
Assinale a alternativa INCORRETA, tendo
em vista a Constituição Federal de 1988.
É plena a liberdade de associação para fins
lícitos, vedada a de caráter paramilitar.
Aos autores, pertence o direito exclusivo
de utilização, publicação ou reprodução
de suas obras, transmissível aos herdeiros
pelo tempo que a lei fixar.
Não haverá pena de morte, ainda que nos
casos de guerra declarada.
É livre o exercício de qualquer
trabalho,      ofício ou profissão, atendidas
as   qualificações profissionais que a lei
estabelecer.
O Estado indenizará o condenado por erro
judiciário, assim como o que ficar preso
além do tempo fixado na sentença.
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69.

(A)
(B)
(C)

(D)

(E)

70.

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

71.

(A)

De acordo com a Carta Constitucional,
assinale a alternativa INCORRETA.
É assegurado aos presos o respeito à
integridade física e moral.
A pena será cumprida em estabelecimentos
distintos, de acordo com a natureza do
delito, a idade e o sexo do apenado.
Às
presidiárias,
serão
asseguradas
condições para que possam permanecer
com seus filhos durante o período de
amamentação.
Constitui crime inafiançável e insuscetível
de graça ou anistia a ação de grupos
armados, civis ou militares, contra a ordem
constitucional e o Estado Democrático.
Nenhuma pena passará da pessoa do
condenado, podendo a obrigação de reparar
o dano e a decretação do perdimento de
bens ser, nos termos da lei, estendidas aos
sucessores e contra eles executadas, até o
limite do valor do patrimônio transferido.
Assinale a alternativa correta referente
às disposições constitucionais da
segurança pública.
As polícias militares e corpos de bombeiros
militares, forças auxiliares e reserva do
Exército, subordinam-se, juntamente com as
polícias civis, ao Presidente da República.
A polícia federal, instituída por lei como
órgão permanente, destina-se, dentre outras
hipóteses, ao patrulhamento ostensivo das
rodovias federais.
Às polícias civis, dirigidas por delegados de
polícia de carreira, incumbem as funções de
polícia judiciária da União e dos Estadosmembros e a apuração de infrações penais,
exceto as militares.
Os Municípios poderão constituir guardas
municipais destinadas a apurar infrações
penais contra a ordem política e social
municipal ou em detrimento dos bens,
serviços e interesses do município.
Às polícias militares, cabem a polícia
ostensiva e a preservação da ordem pública.
Já aos corpos de bombeiros militares, além
das atribuições definidas em lei, incumbe a
execução de atividades de defesa civil.
Segundo a Constituição Federal de 1988,
assinale a alternativa correta.
São invioláveis a intimidade, a vida
privada,    a honra e a imagem das pessoas,      
assegurado o direito à indenização
exclusivamente
pelo
dano
material
decorrente de sua violação.

(B)

(C)

(D)

(E)

72.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
73.

(A)
(B)

(C)

(D)

(E)

É livre a locomoção no território nacional em
tempo de paz, podendo qualquer pessoa,
nos termos da lei, nele entrar, permanecer
ou dele sair com seus bens.
A casa é asilo inviolável do indivíduo,
ninguém nela podendo penetrar sem
consentimento do morador, ainda que em
caso de flagrante delito.
Todos podem reunir-se pacificamente,
sem armas, em locais abertos ao público,
desde que não frustrem outra reunião
anteriormente convocada para o mesmo
local, sendo apenas exigida a prévia
autorização da autoridade competente.
As entidades associativas, ainda quando
não expressamente autorizadas, possuem
legitimidade para representar seus filiados
extrajudicialmente.
Conforme a Constituição Federal de
1988, conceder-se-á habeas data para
impedir ou interromper danos ao meio
ambiente.
declarar a inconstitucionalidade de lei ou
ato normativo federal.
a retificação de dados, quando não se
prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial
ou administrativo.
a anulação de atos lesivos à ordem
urbanística.
invalidar condutas nocivas à moralidade
administrativa.
A respeito da Carta Constitucional,
assinale a alternativa correta.
A pessoa jurídica não detém legitimidade
para propor ação popular.
Será admitido o mandado de injunção
sempre que o ato lesivo atingir à honra e
à dignidade de grupos raciais, étnicos ou
religiosos.
Conceder-se-á mandado de segurança
para proteger direito líquido e certo, não
amparado por habeas corpus ou mandado
de injunção, quando o responsável pela
ilegalidade for autoridade pública.
Dentre outros, são legitimados para
impetrar mandado de segurança coletivo
o Governador do Estado e a associação
legalmente constituída e em funcionamento
há pelo menos dois anos, em defesa
dos interesses de seus membros ou     
associados.
A impetração de mandado de segurança
coletivo por entidade de classe em favor  
dos associados depende da autorização
destes.
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74.

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

75.

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

(E)

76.

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

José, militar da ativa, mediante o uso
de arma de fogo, praticou o crime de
violência contra o superior fora do
horário de serviço. Considerando o
Código Penal Militar e que a vítima é
comandante da unidade a que pertence
José, caso ele seja condenado, em tese,
estará sujeito à pena de
prisão simples, de 3 meses a 1 ano, e multa.
reclusão, de três a nove anos, mais o
aumento de um terço decorrente da  
violência ter sido praticada com arma.
reclusão, de seis a doze anos.
detenção, de cinco a dez anos.
detenção, de um a três anos, mais o  
aumento de dois terços decorrente da
violência ter sido praticada com arma.
No que concerne ao Código Penal Militar,
assinale a alternativa correta.
O lugar do crime, quanto aos crimes
comissivos, é regido pela teoria da
ubiquidade.
A   suspensão condicional da pena se     
aplica, ainda que em tempo de guerra,       ao
crime de violência contra superior.
Com relação ao tempo do crime, o Código
Penal militar filiou-se à teoria do resultado.
Para os efeitos da lei penal militar,
consideram-se como extensão do território
nacional as aeronaves e os navios
brasileiros, onde quer que se encontrem,
sob comando militar ou militarmente
utilizados ou ocupados por ordem legal
de autoridade competente, desde que não
sejam de propriedade privada.
Os crimes militares, em tempo de paz,
quando dolosos contra a vida e cometidos
por militares contra civil, serão de
competência da Justiça Militar da União.

77.

Segundo o Código de Processo Penal
Militar, em relação às competências
da polícia judiciária militar, informe se
é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se
afirma a seguir e assinale a alternativa
com a sequência correta.

(   )

Prestar aos órgãos e juízes da Justiça
Militar e aos membros do Ministério
Público as informações necessárias à
instrução e julgamento dos processos,
bem como realizar as diligências que  
por eles lhe forem requisitadas.
Cumprir os mandados de prisão
expedidos pela Justiça Militar.
Requisitar da polícia civil e das
repartições técnicas civis as pesquisas
e exames necessários ao complemento
e subsídio de inquérito policial militar.
Apurar os crimes militares, bem como
os que, por lei especial, estão sujeitos à
jurisdição militar, e sua autoria.
Requisitar das autoridades civis as
informações e medidas que julgar úteis
à elucidação das infrações penais, que
estejam ou não a seu cargo.

( )
( )

( )
( )

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

V – F – V – V – F.
F – V – F – V – V.
V – V – F – F – V.
F – V – V – F – V.
V – V – V – V – F.

Considerando o Código Penal Militar,
o agente que pratica a conduta de
desrespeitar o superior diante de outro
militar está sujeito a pena de
prisão simples, de dois a seis meses, e
multa.
detenção, de três meses a um ano, se o fato
não constitui crime mais grave.
detenção, de seis meses a dois anos, se o
fato não constitui crime mais grave.
reclusão, de um a três anos.
reclusão, de dois a quatro anos, e multa.
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78.

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

79.

(A)

(B)

(C)

Tendo em vista o Estatuto da Polícia
Militar do Estado do Espírito Santo
(Lei Estadual nº 3.196/78), assinale a
alternativa correta.
A passagem do Policial Militar à situação
de inatividade, mediante transferência para
a Reserva Remunerada, verificar-se-á “exofício” ao completar 35 (trinta e cinco) anos
de serviço.
O desligamento da Organização Policial
Militar em que serve deverá ser feito após a
publicação no Diário Oficial ou em Boletim,
do ato oficial correspondente, e não poderá
exceder 60 (sessenta) dias da data da
primeira publicação oficial.
A transferência para a reserva remunerada,
ex-offício, verificar-se-á, entre outras
hipóteses, quando o policial militar
ultrapassar 2 (dois) anos contínuos ou
não em licença para tratar de interesse
particular.
A convocação do oficial da reserva
remunerada para compor o Conselho de
Justificação terá a duração necessária ao
cumprimento da atividade que a ela deu
origem, não devendo ser superior ao prazo
de 08 (oito) meses.
Os militares, praças e oficiais da reserva
remunerada poderão retornar ao serviço
ativo, obrigatoriamente, desde que mediante
convocação por ato do Governador do
Estado e para atuar prestando serviços
de natureza policial ou militar, em jornada
semanal de 40 (quarenta) horas.
Referente à Lei Estadual nº 3.196/78, que
dispõe sobre o Estatuto da Polícia Militar
do Estado do Espírito Santo, assinale a
alternativa correta.
Constitui
requisito
dispensável
para
ingressar no Quadro de Oficiais Policiais
Militares (QOPM) a conclusão do Curso de
Formação de Oficiais (CFO), desde que a
bem do interesse público e autorizado pelo
responsável competente.
São considerados na ativa aqueles que, na
reserva remunerada, pertencem à reserva
da Polícia Militar e percebem remuneração
do Estado, desde que sujeitos à prestação
de serviços mediante convocação.
Pelo princípio do livre acesso aos cargos
públicos, brasileiros e estrangeiros podem
ingressar na carreira de Oficial da Polícia
Militar do Espírito Santo.

(D)

(E)

80.

(A)

(B)

(C)

(D)
(E)

A carreira policial militar é privativa do
pessoal da ativa e inativos, iniciando-se com
o ingresso na Polícia Militar e obedecendo às
diversas sequências de graus hierárquicos.
É considerado desaparecido o policial   
militar da ativa que, no desempenho de
qualquer serviço, em viagem, em operações
policiais militares ou em caso de calamidade
pública, tiver paradeiro ignorado por mais de
08 (oito) dias e desde que não haja indícios
de deserção.
Assinale a alternativa correta sobre o
Estatuto da Polícia Militar do Estado do
Espírito Santo.
O Oficial declarado indigno do oficialato, ou
com ele incompatível, e condenado à perda
de posto e patente, só poderá readquirir a
situação militar anterior por ato exclusivo do
Governador do Estado e nas condições nele
estabelecidas.
Fica sujeito à declaração de indignidade
para o oficialato, ou incompatibilidade
com o mesmo por julgamento do Tribunal
de Justiça do Estado, o oficial que for
condenado, por Tribunal Civil ou Militar,
à pena restritiva de liberdade individual
superior a 06 (seis) meses, em decorrência
de sentença condenatória transitada em
julgado.
O licenciamento a pedido poderá ser
concedido, uma vez que não haja
prejuízo para o serviço, a praça que tenha
completado o tempo inicial obrigatório, de
05 (cinco) anos, contado da incorporação,
ou que, estando engajado ou reengajado
conte, no mínimo, dois terços do tempo de
serviço a que se obrigou a servir.
O tempo de serviço relativo a engajamento
e reengajamento é de 08 (oito) anos, cada.
É da competência do Comandante Geral   
da PM o ato de exclusão a bem da disciplina
do Aspirante e Oficial PM bem como das
praças com estabilidade assegurada.

ATENÇÃO!
NÃO SE ESQUEÇA de marcar, na Folha de
Respostas, o número de sua prova indicado
na capa deste caderno.

OFICIAL COMBATENTE (QOC)
OFICIAL COMBATENTE BOMBEIRO MILITAR (QOCBM)

24

RASCUNHO

