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ConCurso Interno de seleção

001. prova objetiva

Curso de formação de sargentos de 2019 (Cfs/19)

� Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 60 questões objetivas.
�	Confira	seus	dados	impressos	na	capa	deste	caderno	e	na	folha	de	respostas.
�	Quando	for	permitido	abrir	o	caderno,	verifique	se	está	completo	ou	se	apresenta	 imperfeições.	Caso	haja	algum	
problema,	informe	ao	fiscal	da	sala.

�	Leia	cuidadosamente	todas	as	questões	e	escolha	a	resposta	que	você	considera	correta.
�	Marque,	na	folha	de	respostas,	com	caneta	de	tinta	preta,	a	letra	correspondente	à	alternativa	que	você	escolheu.
�	A	duração	da	prova	é	de	3	horas,	já	incluído	o	tempo	para	o	preenchimento	da	folha	de	respostas.
�	Só	será	permitida	a	saída	definitiva	da	sala	e	do	prédio	após	transcorrida	1	hora	do	início	da	prova.
�	Deverão	permanecer	em	cada	uma	das	salas	de	prova	os	3	últimos	candidatos,	até	que	o	último	deles	entregue	sua	
prova,	assinando	termo	respectivo.

�	Ao	sair,	você	entregará	ao	fiscal	a	folha	de	respostas	e	este	caderno,	podendo	levar	apenas	o	rascunho	de	gabarito,	
localizado	em	sua	carteira,	para	futura	conferência.

�	Até	que	você	saia	do	prédio,	todas	as	proibições	e	orientações	continuam	válidas.

aguarde a ordem do fiscal para abrir este caderno de questões.

21.10.2018

Nome	do	candidato

Prédio sala CarteiraInscriçãorg
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língua portuguesa

Leia o texto para responder às questões de números 01 a 09.

Carteira de motorista terá formato de cartão de crédito e 
recursos antifraude

A CNH (Carteira Nacional de Habilitação) vai mudar de 
formato e de material em 2019. No lugar do papel-moeda 
entra o plástico, com mais recursos antifraude. O processo 
de obtenção deve ser simplificado.

Na proposta que está sendo estudada pelo Denatran 
(Departamento Nacional de Trânsito), os motoristas terão 
que fazer exames médicos a cada cinco anos, sem que 
seja necessário pagar taxa, apresentar documentação e 
tirar outra foto no Detran, para receber outra CNH, como 
acontece hoje. Após o condutor completar 55 anos, a perio-
dicidade dos exames cai para dois anos e meio. A partir dos 
70 anos, passam a ser feitos anualmente.

A nova regra só será possível com a adoção de tecnologias 
de segurança. Conforme a Resolução 718 do Contran (Conse-
lho Nacional de Trânsito), a nova carteira terá o formato de um 
cartão de crédito e reunirá dados cadastrais do motorista tanto 
na parte impressa quanto na memória digital. A ideia é que as 
informações possam ser lidas por smartphones dotados de apli-
cativos desenvolvidos para agentes de trânsito.

Sérgio Yoshioka, mestre em engenharia da computação, 
afirma que unir dados biométricos e cadastrais que possam 
ser lidos digitalmente praticamente elimina as possibilidades 
de fraude.

O especialista diz que seria importante utilizar tecnologia 
de leitura facial, a mesma já disponível em alguns celulares. 
Com isso, não haveria a necessidade de apresentar o docu-
mento em uma blitz, por exemplo.

O Departamento Nacional de Trânsito diz que “as empre-
sas que produzirão as carteiras serão previamente creden-
ciadas e posteriormente habilitadas pelos Detrans, seguindo 
o mesmo modelo de negócio atual”. Esse processo ainda não 
teve início.

O cronograma publicado pelo Contran prevê que as 
novas carteiras sejam emitidas a partir de janeiro, mas são 
esperados atrasos.

(Eduardo Sodré. Folha de S.Paulo, 25.08.2018. Adaptado)

01. Conforme o texto, no que diz respeito às mudanças na 
Carteira Nacional de Habilitação, é correto afirmar que

(A) a proposta de mudança do documento esbarra no 
receio de comprometimento da segurança com even-
tuais fraudes.

(B) na obtenção do novo modelo, todo o processo e os 
custos financeiros para os motoristas permanece-
riam inalterados.

(C) trazem o inconveniente de que todo o processo para 
obtenção precise ser refeito anualmente, a fim de se 
evitarem fraudes.

(D) beneficiam usuários, pela simplificação do processo 
de obtenção, e autoridades, devido aos novos recur-
sos antifraude.

02. Entre as vantagens da nova carteira de habilitação, é cor-
reto citar o fim da necessidade de

(A) realização de exames médicos conforme a idade, 
que passariam a ser exigidos, para todas as faixas 
etárias, a cada cinco anos.

(B) pagamento pelos exames médicos e de apresenta-
ção de documentos atualmente exigidos para rece-
ber outra carteira de habilitação.

(C) sua apresentação a agentes de fiscalização, que dis-
porão de smartphones com os dados do motorista 
armazenados na memória digital.

(D) portar o documento, já que os dados poderão ser 
acessados do smartphone do motorista, em caso de 
blitz de agentes de trânsito.

03. Conforme opinião expressa no texto, a diminuição da 
possibilidade de fraude no novo modelo de carteira de 
habilitação está vinculada à

(A) adoção de novas tecnologias de segurança durante 
a realização dos exames médicos pelos motoristas.

(B) disponibilização, no documento, de dados biométri-
cos e cadastrais que possam ser lidos digitalmente.

(C) obrigatoriedade de que a foto para o novo modelo 
do documento seja tirada nas instalações do Detran.

(D) exigência de que também a produção das novas car-
teiras de plástico passe a ser realizada pelo Detran.

04. O termo destacado na frase – Com isso, não haveria a 
necessidade de apresentar o documento em uma blitz, 
por exemplo. – refere-se à seguinte informação do texto:

(A) o novo modelo de carteira de habilitação, com forma-
to de cartão de crédito.

(B) as novas regras do Contran para gerenciar os dados 
cadastrais dos motoristas.

(C) a utilização de dispositivos com tecnologia de leitura 
facial pelos agentes de trânsito.

(D) a criação de aparelhos capazes de ler as informa-
ções da carteira de habilitação.

05. Assinale a alternativa em que as expressões destacadas 
na frase têm sentidos opostos.

(A) O processo de obtenção deve ser simplificado.

(B) ... reunirá dados cadastrais do motorista tanto na 
parte impressa quanto na memória digital.

(C) ... as empresas que produzirão as carteiras serão 
previamente credenciadas e posteriormente habi-
litadas...

(D) ... prevê que as novas carteiras sejam emitidas a 
partir de janeiro, mas são esperados atrasos.
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Leia o texto para responder às questões de números 10 a 14.

Empresas de tecnologia querem lei federal de  
privacidade nos EUA

As leis de privacidade pelo mundo afetaram em cheio 
as empresas de tecnologia desde o início do ano. Só no pri-
meiro semestre, a União Europeia e o Estado da Califórnia, 
nos EUA, criaram leis para proteger os dados pessoais de 
seus cidadãos. Agora, na tentativa de driblar as novas regras, 
companhias de tecnologia estão estudando formas de criar 
uma lei federal americana que atenda a seus interesses.

O movimento teve início em maio, quando a Europa come-
çou a aplicar sua nova lei (GDPR, na sigla em inglês) que per-
mite que as pessoas solicitem seus dados e restringe a forma 
como as empresas obtêm e lidam com informações.

Em junho, foi a vez da Califórnia fazer o mesmo, esta-
belecendo um parâmetro de privacidade para os EUA. Ago-
ra, as principais empresas de tecnologia estão indo para a 
ofensiva. Nos últimos meses, o Facebook, o Google, a IBM, 
a Microsoft e outros pressionaram agressivamente as autori-
dades na administração Trump para começar a delinear uma 
lei federal de privacidade. A lei teria um duplo objetivo: ela iria 
se sobrepor à lei da Califórnia e, ao mesmo tempo, daria às 
empresas ampla margem de manobra sobre como as infor-
mações digitais pessoais eram tratadas.

(Cecília Kang, do The New York Times. Estado de S.Paulo, 29.08.2018)

10. Segundo o texto, a pressão das empresas de tecnologia 
por uma lei federal de privacidade na administração do 
governo Trump tem entre seus objetivos

(A) proteger usuários em todo o mundo da possibilidade 
de uso indevido de seus dados pessoais, seguindo a 
medida aplicada na União Europeia.

(B) ampliar para além do território norte-americano os 
benefícios conquistados na Califórnia com a criação 
da lei de proteção de dados pessoais.

(C) dar às pessoas o direito de saberem como seus dados 
estão disponibilizados na internet e como são utilizados 
pelas empresas de tecnologia.

(D) possibilitar às empresas de tecnologia mais flexibi-
lidade para manipular informações sobre como os 
dados pessoais dos usuários eram tratados.

11. O termo destacado na frase “... criaram leis para proteger 
os dados pessoais de seus cidadãos.” expressa

(A) a finalidade da criação das leis.

(B) o modo como as leis foram criadas.

(C) o meio utilizado na criação das leis.

(D) o tempo em que as leis foram criadas.

06. Os termos destacados nas frases – “... dados biométri-
cos e cadastrais que possam ser lidos digitalmente...” 
e “Esse processo ainda não teve início.” – expressam 
circunstâncias, respectivamente, de

(A) modo e de tempo.

(B) afirmação e de dúvida.

(C) modo e de intensidade.

(D) intensidade e de tempo.

07. Assinale a alternativa em que a redação escrita a partir 
do texto está correta quanto à concordância das pala-
vras, de acordo com a norma-padrão da língua.

(A) Os novos modelos de carteira de habilitação serão 
muito diferente dos documentos anteriores.

(B) Com a nova proposta, os exames médicos serão 
realizados em menor intervalos de tempo do que 
os atuais.

(C) Ocorrerá mudanças profundas tanto no documento 
físico como nas informações cadastrais dos motoris-
tas.

(D) O novo documento, com todas as mudanças pre-
vistas, depende do desenvolvimento da tecnologia 
necessária.

08. Assinale a alternativa em que o termo destacado é acen-
tuado em conformidade com a mesma regra observada 
para acentuação do termo destacado em “Carteira de 
motorista terá formato de cartão de crédito...”.

(A) No lugar do papel-moeda entra o plástico...

(B) Após o condutor completar 55 anos...

(C) A nova regra só será possível com a adoção de tec-
nologias...

(D) ... a mesma já disponível em alguns celulares.

09. Com o Novo Acordo Ortográfico, não mais se emprega 
o acento agudo em palavras como “heroico” e “jiboia”. 
Outra palavra que deixou de ser acentuada em conformi-
dade com essa mesma regra está destacada em:

(A) O processo de obtenção deve ser simplificado.

(B) Na proposta que está sendo estudada pelo Dena-
tran.

(C) A ideia é que as informações possam ser lidas por 
smartphones dotados de aplicativos...

(D) O especialista diz que seria importante utilizar 
tecnologia de leitura facial...
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Leia o texto para responder às questões de números 15 a 20.

Google abandona seus ideais de juventude

Todo mundo precisa amadurecer um dia. Para o Google, 
essa transição do idealismo da juventude para o realismo ran-
zinza da meia-idade está em curso.

A mais recente prova do pragmatismo do Google é o pro-
jeto Dragonfly, uma versão do serviço de buscas que pode 
se enquadrar às normas de censura da China para que a 
empresa volte a oferecer esse produto no país, depois de 
suspendê-lo em 2010. Esse não é o primeiro exemplo de 
transformação do lema da empresa, “não seja mau”, para 
algo mais parecido com “caia na real”.

Além de irritar o público e legisladores, essas práticas de 
negócios inspiraram reações adversas de parte dos empre-
gados da companhia e colocaram em risco a capacidade de 
o Google recrutar os grandes talentos da tecnologia.

Os críticos internos e externos afirmam que abandonar 
a missão idealista que a empresa um dia se atribuiu poderia 
conduzir a usos ainda menos éticos de sua poderosa tecno-
logia. Se a empresa não administrar bem as prioridades, a 
disposição de confiar nela, da parte de seus empregados e 
clientes, poderia erodir, o que colocaria em risco seu cresci-
mento.

“Quando você começa com uma empresa ética, apegada 
à sua missão, e remove a ética, isso cria um problema”, disse 
Tiffany Li, pesquisadora da escola de direito da Universidade 
Yale. “Se o Google tiver uma versão de seu serviço de bus-
cas aberta à censura, para a China, outros países pedirão a 
mesma coisa”, afirmou.

Em um setor no qual as maiores empresas crescem ao 
investir nelas mesmas e em sua tecnologia, a tentativa do 
Google de amadurecer significa entrar em um jogo perigoso, 
não só para a democracia mundial, mas para os lucros da 
empresa.

(Christopher Mims. The Wall Street Journal. Disponível em  
https://www1.folha.uol.com.br/ 28.08.18. Adaptado)

15. Segundo o texto, um indício da disposição do Google 
para abandonar seus antigos ideais se deve a decisões 
como a de

(A) buscar convencer a China a adotar uma postura de 
menor interferência na privacidade dos seus cida-
dãos no âmbito da internet.

(B) optar por contratar profissionais mais voltados para 
a realidade econômica, em vez da antiga preferência 
por talentos da tecnologia.

(C) suspender os serviços a China, ante a dificuldade de 
convencer aquele país a adotar uma postura coeren-
te com os valores da empresa.

(D) criar uma versão de serviço de busca que atenda as 
imposições da China, para que possa voltar a ofere-
cer seu serviço naquele país.

12. Considere as frases do texto:

●   ... restringe a forma como as empresas obtêm e lidam 
com informações.

●   ...  pressionaram  agressivamente  as  autoridades  (...) 
para começar a delinear uma lei...

Os termos destacados nas frases significam, correta e 
respectivamente,

(A) limita; esboçar.

(B) determina; inovar.

(C) identifica; projetar.

(D) obstrui; encomendar.

13. Com a substituição do termo destacado na frase “Agora, 
na tentativa de driblar as novas regras...”, a redação está 
correta quanto à regência verbal, em conformidade com 
a norma-padrão da língua, em:

(A) Agora, na tentativa de burlar com as novas regras...

(B) Agora, na tentativa de esquivar-se das novas regras...

(C) Agora, na tentativa de evitar nas novas regras...

(D) Agora, na tentativa de escapar as novas regras...

14. A rescrita da passagem – As leis de privacidade pelo 
mundo afetaram em cheio as empresas de tecnologia 
desde o início do ano. – está correta quanto ao uso da 
vírgula em

(A) Desde, o início do ano as leis de privacidade pelo 
mundo afetaram em cheio as empresas de tecnolo-
gia.

(B) Desde o início do ano, as leis de privacidade pelo 
mundo afetaram em cheio as empresas de tecnolo-
gia.

(C) Desde o início do ano as leis de privacidade pelo 
mundo, afetaram em cheio as empresas de tecno-
logia.

(D) Desde o início do ano as leis de privacidade pelo 
mundo afetaram em cheio, as empresas de tecno-
logia.
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Considere a seguinte frase do texto, para responder às ques-
tões de números 19 e 20.

●   “Se a empresa não administrar bem as prioridades...”

19. Assinale a alternativa em que, na reescrita da frase, o ter-
mo “Se”, em destaque, está adequadamente substituído, 
sem alteração do sentido original do texto e de acordo 
com a norma-padrão da língua.

(A) Caso a empresa não administre bem as priorida-
des...

(B) Para a empresa não administrar bem as priorida-
des...

(C) Por isso a empresa não administra bem as priori-
dades...

(D) Contudo a empresa não administra bem as priori-
dades...

20. A expressão “as prioridades” está corretamente substi-
tuída pelo pronome, no que diz respeito ao emprego e à 
colocação dos pronomes, conforme a norma-padrão da 
língua, na seguinte redação:

(A) Se a empresa não lhes administrar bem...”

(B) Se a empresa não as administrar bem...”

(C) Se a empresa não administrar-lhes bem...”

(D) Se a empresa não administrá-las bem...”

16. A crítica dos que são contra a postura da empresa de 
abandonar a missão idealista se deve ao receio de que

(A) a mudança adotada para atender a China estimule 
este país a exigir mudanças semelhantes de outras 
empresas de tecnologia.

(B) a negação ao lema e aos princípios que direciona-
vam a empresa não seja suficiente para que o servi-
ço volte a operar em território chinês.

(C) o abandono dos princípios com base nos quais a 
empresa surgiu poderia direcionar o uso da sua tec-
nologia para fins cada vez mais censuráveis.

(D) a credibilidade do serviço de busca passe a ser 
questionada, podendo resultar no cancelamento do 
serviço do Google em outros países.

17. Assinale a alternativa em que o termo destacado é 
empregado no texto em sentido figurado.

(A) ... uma versão do serviço de buscas que pode se 
enquadrar às normas de censura da China...

(B) Esse não é o primeiro exemplo de transformação 
do lema da empresa...

(C) ... essas práticas de negócios inspiraram reações 
adversas...

(D) ... a tentativa do Google de amadurecer significa 
entrar em um jogo perigoso...

18. A forma verbal destacada na frase “Se o Google tiver 
uma versão de seu serviço de buscas aberta à censu-
ra...” – expressa a ideia de possibilidade de que algo pos-
sa se realizar, assim como ocorre em:

(A) Todo mundo precisa amadurecer um dia.

(B) ... colocaram em risco a capacidade de o Google 
recrutar...

(C) ... poderia conduzir a usos ainda menos éticos de 
sua poderosa tecnologia.

(D) Em um setor no qual as maiores empresas crescem 
ao investir nelas mesmas...



6PMSG1802/001-CursoFormaçãoSargentos

r a s c u n h omatemática

21. Um candidato tinha três horas para fazer uma prova com 
várias questões de múltipla escolha, em que cada ques-
tão assinalada corretamente valia 1,5 ponto. Ele respon-

deu  do número total de questões na primeira hora,  

das questões restantes na segunda hora e as 12 ques-
tões que sobraram na terceira hora, concluindo a prova. 

Se esse candidato assinalou a resposta correta em  do 

número total de questões, então o número total de pontos 
que obteve, nessa prova, foi igual a

(A) 96.

(B) 84.

(C) 82.

(D) 78.

22. Uma empresa comprou 1 750 parafusos do tipo x,  
1 250 parafusos do tipo y e 1 000 parafusos do tipo z. 
T odos os parafusos comprados têm a mesma massa,  
e foi solici tado ao fornecedor que tais parafusos fossem 
totalmente distribuídos em pacotes, nas seguintes con-
dições:

•   o número de parafusos em cada pacote deve ser sem-
pre o mesmo;

•   cada pacote deve conter parafusos de um só tipo;
•   o número de pacotes deve ser o menor possível.

Se cada pacote formado, nessas condições, tem massa 
de 3 kg (desprezando-se a embalagem), então, a massa 
de cada parafuso é igual a

(A) 10 g.

(B) 11 g.

(C) 12 g.

(D) 14 g.

23. Devido a fatores cambiais e alfandegários, o preço de 
certo produto importado aumentou 150%. Para que o 
preço desse produto voltasse a ser o que era antes do 
aumento, o novo preço teria que ser diminuído de

(A) 40%

(B) 60%

(C) 80%

(D) 150%
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r a s c u n h o24. Em uma gaveta há somente notas de 20 reais e notas de 
50 reais, num total de 72 notas. Sabe-se que a razão 
entre o número de notas de 20 reais e o número de n otas 

de 50 reais é . Retirando-se 6 notas de 20 reais e  

2 notas de 50 reais, a razão entre o número de notas de 
20 reais e o número de notas de 50 reais restantes na 
gaveta passa a ser

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

25. Dez máquinas iguais, de mesmo rendimento, trabalhan-
do de forma simultânea e ininterrupta durante 8 horas por 

dia produziram, em 12 dias,  de um lote de peças.  

Em seguida, duas máquinas foram desligadas para 
m anutenção. Desse modo, o número de dias necessários 
para as máquinas restantes terminarem a produção do 
lote de peças, se trabalharem de forma simultânea e inin-
terrupta durante 10 horas por dia, será igual a

(A) 6.

(B) 5.

(C) 4.

(D) 3.

26. Em um processo seletivo, participam homens e mulhe-
res. Sabe-se que a média aritmética simples das idades 
dos homens é 32 anos, que a média aritmética simples 
das idades das mulheres é 28 anos, e que as mulheres 
representam 45% do número total de participantes. A 
m édia aritmética simples das idades dos participantes 
desse processo seletivo é

(A) 29,8 anos.

(B) 30,2 anos.

(C) 30,4 anos.

(D) 31,1 anos.
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r a s c u n h o27. Considere um empréstimo de certo valor tomado por um 
período de 8 meses, contraído no sistema de juro sim-
ples, à taxa de 15% ao ano. Sabe-se que o valor empres-
tado mais os juro s d evidos foram integralmente pagos 
na data de venciment o desse empréstimo. Se o valor total 
pago na data de vencimento foi igual a R$ 9.350,00, 
então o valor emprestado foi de

(A) R$ 8.500,00.

(B) R$ 8.250,00.

(C) R$ 8.000,00.

(D) R$ 7.750,00.

28. Uma placa informativa, de formato retangular, tem um de 
seus lados medindo 40 cm a mais que o outro. Se a área 
dessa placa é 2 100 cm2, então o seu perímetro é

(A) 220 cm.

(B) 210 cm.

(C) 200 cm.

(D) 180 cm.

29. Para um treinamento de tiro defensivo, foram disponibi-
lizadas exatamente 360 balas, distribuídas em um total 
de 26 caixas, sendo que cada caixa continha 10 balas ou 
20 balas. A quantidade de caixas contendo 10 balas era

(A) 10.

(B) 12.

(C) 15.

(D) 16.

30. Uma barra metálica, com 6 m de comprimento, tem uma 
das extremidades posicionada no solo (ponto P) e a outr a 
apoiada no topo de um muro (ponto Q). Sabe-se que  
a distância entre o ponto P e a base do muro é igual a 
altura do muro, conforme indica a figura.

Usando , é correto afirmar que a medida indi-
cada por x na figura é, aproximadamente,

(A) 4,41 m.

(B) 4,23 m.

(C) 4,03 m.

(D) 3,91 m.
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r a s c u n h o31. Dois blocos, ambos de formato cúbico, de arestas medin-
do 10 cm e 6 cm, respectivamente, têm, juntos, volu-
me igual ao de um outro bloco, que tem a forma de um 
prisma reto de base quadrada, de área da base igual a  
64 cm2 e altura igual a x cm. O valor de x é

(A) 19.

(B) 20.

(C) 21.

(D) 22.

32. Para efeito de construção de um condomínio, um grande 
terreno retangular foi dividido em 4 regiões distintas, sen-
do a região III quadrada e as regiões I, II e IV, retangula-
res, conforme mostra a figura, cujas dimensões indicadas 
estão em metros.

Sabe-se que a área da região IV é igual à metade da área 
da região I, e que a soma das áreas das regiões I e IV é 
igual a 1 800 m2. A área da região II é igual a

(A) 1 000 m2.

(B) 900 m2.

(C) 800 m2.

(D) 700 m2.

33. Em cada hexágono não preenchido da figura a seguir 
deve ser escrito um número natural, de tal forma que o 
resultado da soma dos números de três hexágonos con-
secutivos quaisquer seja sempre igual a 17.

Desse modo, sendo 4 o número escrito no primeiro 
h exágono e 6 o número escrito no penúltimo hexágono, o 
número que deve ser escrito no último hexágono é

(A) 7.

(B) 6.

(C) 5.

(D) 4.
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r a s c u n h o34. Na figura, um ponto C pertence ao lado BD de um triân-
gulo ABD, e o segmento AC divide o triângulo ABD nos 
triângulos ACD e ABC.

Sabendo-se que a medida do ângulo x supera a medid a 
do ângulo y em 20º, e que a soma das medidas dos 
â ngulos α e β é igual a 130º, é correto afirmar que a soma 
das medidas dos ângulos β e y é igual a

(A) 120º.

(B) 130º.

(C) 140º.

(D) 150º.

35. De acordo com as leis de De Morgan, o complementar 
da união é igual a intersecção dos complementares. 
A ssim, dado um conjunto X, seja Xc o seu complemen-
tar em relação ao conjunto universo. Considerando  
V = { a, e, i, o, u } o conjunto universo, sejam os subcon-
juntos A = { a, e } e B = { o, u }. O conjunto Ac ∩ Bc é igual 
ao conjunto

(A) { i }

(B) { o }

(C) { o, i }

(D) { a, i }

36. Uma pessoa tem 4 chaves aparentemente iguais, mas 
apenas uma delas abre determinada porta. Se as chaves 
são separadas após cada tentativa falha, a probabilidade 
de que sejam necessárias mais de três tentativas para 
abrir essa porta é

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 
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r a s c u n h o37. Em um grupo de 60 funcionários de certo departamento, 
há 30 com formação em engenharia, 27 com formação 
em economia e 18 com formação em engenharia e eco-
nomia. O número de pessoas desse grupo que não tem 
formação em engenharia nem em economia é

(A) 21.

(B) 19.

(C) 18.

(D) 15.

38. Cinco viaturas atenderam a uma comunicação da central 
e dirigiram-se ao local da ocorrência. Sabe-se que

•  a viatura K chegou depois da viatura L;
•  as viaturas M e P chegaram ao mesmo tempo;
•  a viatura N chegou antes da viatura L;
•  a primeira viatura que chegou, chegou sozinha.

Logo, quem chegou primeiro foi a viatura

(A) K.

(B) L.

(C) M.

(D) N.

39. Utilizando-se os algarismos 2, 3, 5, 6, 7 e 9, a quantidade 
de números múltiplos de 5 e que tenham três algarismos 
distintos que podem ser formados é

(A) 25.

(B) 20.

(C) 15.

(D) 10.

40. A proposição “É necessário que toda festa tenha motivo.”  
é equivalente a

(A) Não é possível que alguma festa não tenha motivo.

(B) É possível que alguma festa não tenha motivo.

(C) É necessário que alguma festa não tenha motivo.

(D) É impossível que alguma festa tenha motivo.
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43. Com relação ao Código Penal e ao Código de Processo 
Penal, é correto afirmar que o Código

(A) Penal contempla que se considera praticado o crime 
no momento do resultado.

(B) de Processo Penal considera que, nos crimes de 
ação privada, a autoridade policial somente poderá 
proceder a inquérito a requerimento do Ministério 
Público ou de quem tenha qualidade para intentá-la.

(C) Penal contempla que não excluem a imputabilida-
de penal a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo 
álcool ou substância de efeitos análogos.

(D) de Processo Penal contempla que, nos crimes em 
que não couber ação pública, os autos do inquérito 
permanecerão na posse da autoridade policial aguar-
dando a iniciativa do ofendido, sendo autorizada a 
entrega ao requerente, se o pedir, mediante traslado.

44. Com relação ao Código Penal Militar e ao Código de Pro-
cesso Penal Militar, assinale a alternativa correta.

(A) O crime de motim exige que todos os integrantes do 
movimento estejam armados, e o eventual Inquéri-
to Policial Militar instaurado para apurar esse motim 
deverá terminar no prazo de trinta dias se o indiciado 
estiver solto, contados a partir da data em que se 
instaurar o inquérito.

(B) O crime de publicação ou crítica indevida contempla 
para sua tipificação apenas a conduta daquele que 
critica publicamente ato de seu superior e a eventual 
prisão em flagrante dependerá sempre da homolo-
gação da autoridade de polícia judiciária.

(C) O crime de embriaguez em serviço é apenado com 
detenção, e o eventual Inquérito Policial Militar ins-
taurado para apurar tal crime deverá terminar no pra-
zo de trinta dias se o indiciado estiver solto, contados 
a partir da data do fato motivador.

(D) O crime de desacato a militar é apenado com deten-
ção, e o eventual Inquérito Policial Militar instaurado 
para apurar tal crime deverá terminar no prazo de 
quarenta dias se o indiciado estiver solto, contados a 
partir da data em que se instaurar o inquérito.

conhecimentos profissionais

41. É correto afirmar que a

(A) Declaração Universal dos Direitos do Homem con-
templa, entre outros dispositivos, que toda pessoa 
tem direito a um prenome e aos nomes de seus pais 
ou ao de um destes.

(B) Convenção Americana de Direitos Humanos contem-
pla, entre outros dispositivos que todo ser humano 
tem o direito de participar livremente da vida cultural 
da comunidade, de fruir as artes e de participar do 
progresso científico.

(C) Declaração Universal dos Direitos do Homem con-
templa, entre outros dispositivos, que ninguém será 
arbitrariamente preso, detido ou exilado.

(D) Convenção Americana de Direitos Humanos contem-
pla, entre outros dispositivos, que todo ser humano, 
desde que comprove relação de trabalho, tem direito 
a repouso e lazer, inclusive a férias semestrais remu-
neradas periódicas.

42. O capítulo da segurança pública contido na Constituição 
Federal contempla que

(A) a Polícia Rodoviária Federal, órgão permanente, or-
ganizado e mantido pela União e estruturado em car-
reira, destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento 
ostensivo das rodovias federais.

(B) a Polícia Ferroviária Federal, órgão permanente, 
organizado e mantido pela União e estruturado em 
carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulhamen-
to ostensivo das ferrovias federais e apuração das 
infrações penais.

(C) os Municípios poderão constituir guardas municipais 
destinadas exclusivamente à proteção de seus bens.

(D) compete à Polícia Técnico-Científica, subordinada à 
polícia civil, produzir a prova técnica (ou prova peri-
cial), por meio da análise científica de vestígios pro-
duzidos e deixados durante a prática de delitos.
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47. Nos termos da Lei Complementar no 893/01 (Regulamen-
to Disciplinar da Polícia Militar), é correto afirmar que

(A) a solidariedade é um dos valores fundamentais da 
moral policial-militar e a lealdade é considerada um 
dever ético.

(B) transgressão disciplinar é a infração administrati-
va dolosa, caracterizada pela violação dos valores 
policiais-militares, cominando ao infrator as sanções 
previstas no Regulamento.

(C) a repreensão é a sanção feita por escrito ao trans-
gressor, publicada de forma reservada ou ostensiva, 
devendo sempre ser averbada nos assentamentos 
individuais.

(D) utilizar-se da condição de militar do Estado para 
obter facilidades pessoais de qualquer natureza ou 
para encaminhar negócios particulares ou de tercei-
ros é considerado uma transgressão disciplinar de 
natureza média.

48. Nos termos das I-7-PM (Instruções para correspondência 
na Polícia Militar), assinale a alternativa correta.

(A) O processo deve ser iniciado com o expediente que 
a ele deu origem, sendo que os demais documentos 
que o instruem devem ser juntados na sequência, 
não sendo necessária a observância da ordem cro-
nológica.

(B) A correspondência que se referir a processo anterior, 
versando sobre o mesmo assunto, constituirá novo 
processo, devendo ser juntada ao já existente.

(C) Não será obrigatória a total utilização da folha (frente 
e verso) para informações e despachos, salvo quan-
do houve determinação expressa neste sentido.

(D) Será feito o apensamento quando o processo apen-
sado contiver matéria útil ao exame do que estiver 
sendo estudado.

49. Nos termos das I-21-PM – Instruções para continências, 
honras, sinais de respeito e cerimonial militar na Polícia 
Militar, é correto afirmar que

(A) a apresentação ao Chefe da Casa Militar e ao Co-
mandante Geral será realizada sempre na posição 
de “apresentar-arma”, exceto se a tropa estiver for-
mada sem a cobertura.

(B) nos desfiles, após a continência da tropa, estando ou 
não a Bandeira Nacional incorporada, o seu coman-
dante e o Estado-Maior seguirão destino sem aguar-
dar o seu escoamento.

(C) no caso da continência ser prestada à Bandeira 
de outro país, a banda de música, se houver, to-
cará o Hino Nacional Brasileiro, seguido do Hino 
do respectivo país.

(D) quando uma tropa armada estiver prestando a con-
tinência regulamentar na posição de “apresentar-
-arma”, o comando para desfazer a continência de-
verá ser o de “descansar-arma”.

45. É correto afirmar que nos termos da

(A) Lei no 4.898/65, que “regula o Direito de Repre-
sentação e o processo de Responsabilidade Ad-
ministrativa Civil e Penal, nos casos de abuso de 
autoridade”, o abuso de autoridade sujeitará o au-
tor à sanção administrativa de expulsão do serviço 
público.

(B) Lei no 7.716/89, que “define os crimes resultantes de 
preconceito de raça ou de cor”, impedir o acesso às 
entradas sociais em edifícios públicos ou residen-
ciais e elevadores ou escada de acesso aos mes-
mos, constitui crime apenado com reclusão.

(C) Lei no 8.069/90, que “dispõe sobre o Estatuto da 
Criança e do Adolescente e dá outras providências”, 
submeter criança ou adolescente sob sua autorida-
de, guarda ou vigilância a vexame ou a constrangi-
mento, constitui crime apenado com reclusão.

(D) Lei no 8.072/90, o crime de perigo de contágio vené-
reo é considerado um crime hediondo.

46. É correto afirmar que nos termos da

(A) Lei no 9.455/97, que “define os crimes de tortura e 
dá outras providências”, constranger alguém com 
emprego de grave ameaça, causando-lhe sofrimen-
to físico ou mental em razão de discriminação racial 
ou religiosa, constitui crime de tortura apenado com 
detenção.

(B) Lei no 9.503/97, que “institui o Código de Trânsito 
Brasileiro”, praticar homicídio culposo na direção de 
veículo automotor, constitui crime apenado com re-
clusão.

(C) Lei no 10.826/03, que “dispõe sobre registro, posse e 
comercialização de armas de fogo e munição, sobre 
o Sistema Nacional de Armas – Sinarm”, a conduta 
de deixar de observar as cautelas necessárias para 
impedir que menor de 18 (dezoito) anos se apodere 
de arma de fogo que esteja sob sua posse é consi-
derada fato atípico.

(D) Lei no 11.340/06, que “cria mecanismos para coibir 
a violência doméstica e familiar contra a mulher”, as 
medidas protetivas de urgência poderão ser conce-
didas de imediato, independentemente de audiência 
das partes e de manifestação do Ministério Público, 
devendo este ser prontamente comunicado.
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54. De acordo com os termos dos Programas de Policiamen-
to, assinale a alternativa correta.

(A) Programa de Força Tática é o programa de policia-
mento cujo efetivo é fixado em Quadro Particular de 
Organização em razão de certas peculiaridades da 
região onde atua e do índice de criminalidade, consi-
derados os homicídios, os estupro e os furtos.

(B) Possuir experiência profissional mínima de 02 (dois) 
anos e conhecimento das técnicas não letais de in-
tervenção policial, não estar respondendo a proces-
so regular, procedimento disciplinar ou não ter sido 
condenado pela prática de crime militar, são requi-
sitos para seleção do PM Integrado no Programa de 
Policiamento Integrado.

(C) No Programa de Policiamento Escolar, o efetivo 
a ser empregado na Ronda Escolar deverá ser 
de 02 (dois) ou 04 (quatro) policiais militares, em 
viaturas, em cada turno de serviço (de 02 a 04 
PM por dia), sendo imprescindível que todos os 
policiais militares possuam capacitação específica 
para atuação nas escolas.

(D) Conforme o Programa de Policiamento Comunitário, 
Base Operacional (BOp) é a instalação policial-mili-
tar fixa, típica das OPM subordinadas ao CPRv ou 
ao CPAmb, cujas características de funcionamento 
atendam, respectivamente, às peculiaridades do po-
liciamento ostensivo rodoviário ou ambiental.

55. Nos termos da Diretriz no PM3-004/02/12 – Emprego de 
Motocicletas no Programa de Radiopatrulha – Atendi-
mento “190”, é correto afirmar que, referente à radiopa-
trulha com emprego de Motocicleta (RPM),

(A) o regime de serviço da RPM será o de 12 x 36, com 
dois turnos diários, das 06h30 às 18h30 e das 11h00 
às 23h00.

(B) deverá ser empregada, no mínimo, 1 (uma) RPM por 
Pel PM territorial onde haja previsão, diariamente, 
em horário definido pela OPM.

(C) RPM é o policiamento realizado nos grandes corre-
dores de trânsito, caracterizados pelo elevado índi-
ce de roubos, nas cidades com população acima de 
500 000 (quinhentos mil) habitantes.

(D) As RPM poderão ser empregadas na atividade de 
fiscalização de trânsito, devendo, para tanto, receber 
treinamento e instrução específicos sobre os assun-
tos afetos.

50. Nos termos das I-30-PM – Instruções para Utilização da 
Rede Mundial de Computadores (Internet) e Rede Inter-
na (Intranet) pela PMESP é correto afirmar que

(A) cada OPM poderá dispor de apenas 01 (um) ende-
reço eletrônico na Intranet, para divulgar ao público 
interno, informações e serviços.

(B) a política de acesso institucional aos sites será defi-
nida pelo C Com Soc em norma específica.

(C) a solicitação de acesso à Rede VPN (Rede Privada 
Virtual – Virtual Private Network) deverá ser feita por 
meio do C Com Soc.

(D) compete exclusivamente à Diretoria de Telemática 
(DTel) autorizar, mediante decisão fundamentada, o 
acesso de Praças, funcionários civis e prestadores 
de serviços à Rede VPN.

51. Nos termos das I-31-PM – Instruções para Utilização do 
Correio Eletrônico (e-mail), é correto afirmar que o e-mail 
corporativo classifica-se em

(A) institucional, organizacional e particular.

(B) sigiloso, ostensivo e pessoal.

(C) organizacional, funcional e pessoal.

(D) superior, intermediário e administrativo.

52. Assinale a alternativa que, nos termos do R-5-PM – Re-
gulamento de Uniformes da Polícia Militar, contenha um 
uniforme especial.

(A) OM-2.

(B) E-1.

(C) EF-15.

(D) T-1.

53. Na Diretriz no PM2-001/91/07 – Plano de Policiamento 
Inteligente (PPI) consta, dentre outras, a seguinte atribui-
ção do Coord Op Btl/Subcmt Btl:

(A) definir as atividades operacionais a serem realizadas 
no âmbito de sua unidade territorial, acordadas com 
o Cmt de Cia PM.

(B) supervisionar as atividades de análise quantitativa e 
qualitativa produzidas no âmbito de sua OPM terri-
torial, orientando os indicadores e aspectos a serem 
analisados.

(C) supervisionar, com exclusividade, a execução do 
PPI, por meio de auditoria dos CPP, relacionando as 
ações com os impactos percebidos nas denomina-
das AISP.

(D) processar e manter atualizados os dados quantita-
tivos para processar análise junto ao P2 da OPM 
territorial.
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59. No que concerne à atuação da PMESP em face da le-
gislação de proibição de venda e oferecimento de bebi-
das alcoólicas a menores de 18 (dezoito) anos de idade 
(Ordem de Serviço no PM3 – 002/03/15 – CIRCULAR), é 
correto afirmar que, se acionada diretamente pelos repre-
sentantes dos órgãos estaduais de

(A) defesa do consumidor deverá, por meio do 
COPOM/CAD, contatar o PROCON para adoção 
das medidas adequadas, conduzindo os envolvidos 
à Delegacia de Polícia.

(B) vigilância sanitária deverá providenciar a elaboração 
do RAIA, conduzindo os envolvidos à Cia PM para 
elaboração do BO/PM.

(C) defesa do consumidor e de vigilância sanitária de-
verá apoiá-los na esfera de atribuições das ativida-
des de polícia ostensiva e de preservação da ordem 
pública.

(D) defesa do consumidor deverá providenciar a elabo-
ração do BO/PM, conduzindo os envolvidos à De-
legacia de Polícia, evitando dar “voz de prisão” ao 
infrator.

60. Com relação às determinações contidas na Ordem de 
Serviço no PM3 – 002/02/18 – CIRCULAR, que discipli-
nou a busca domiciliar, é correto afirmar que

(A) a busca domiciliar sem mandado está autorizada em 
qualquer hipótese de crime permanente, desde que 
exista prova testemunhal.

(B) caso resida no local mais de uma pessoa plena-
mente capaz, a autorização para a entrada deverá 
ser dada por todas elas e, havendo divergências, 
deve-se optar por não ingressar na moradia.

(C) mesmo diante de fundadas razões, verificadas a par-
tir da análise dos dados e informações obtidas no 
local, que levam à conclusão de que há infrator em 
condição de ser autuado em flagrante delito, não se 
autoriza a entrada na residência sem a necessidade 
de prévia autorização judicial.

(D) as denúncias anônimas via 190 ou 181 poderão ser-
vir para demonstrar a justa causa que alicerça o in-
gresso na residência sem determinação judicial.

56. Assinale a alternativa que, nos termos da Diretriz  
no PM3-002/02/16 – Diária Especial por Jornada Extraor-
dinária de Trabalho Policial-Militar – DEJEM, consigna um 
requisito para o emprego do efetivo policial-militar.

(A) Não estar em gozo de afastamento regulamentar de 
qualquer natureza, inclusive Licença-Prêmio.

(B) Não possuir qualquer tipo de restrição médica.

(C) Não estar submetido a estágio probatório, no caso 
de Asp Of PM e Sd PM 2a Cl.

(D) Não estar cumprindo pena por cometimento de cri-
me de qualquer natureza, exceto quando concedida 
a menagem ou liberdade provisória.

57. É correto afirmar, nos termos da Nota de Instrução 
no PM3-001/02/15 – Sistemática de atuação da PM no 
atendimento e registro de ocorrências – Res SSP 57, 
que, na hipótese de localização de veículo,

(A) quando o proprietário ou responsável comparecer ao 
local de encontro do veículo ser-lhe-á entregue cópia 
do BO/PM, sendo desnecessário o comparecimento 
à Delegacia de Polícia.

(B) caso o veículo localizado contenha indícios de co-
metimento de outros crimes (por exemplo, manchas 
de sangue), a US deverá acionar a Polícia Civil para 
preservação do local de crime.

(C) nas ocorrências de veículos abandonado e sem 
identificação (a exemplo de auto carbonizado), a US 
deverá elaborar tão somente o BO/PM, encaminhan-
do cópia à autoridade de polícia judiciária.

(D) não havendo condições de o veículo ser removido e 
sendo localizado o proprietário, este deverá ser cien-
tificado sobre a sua exclusiva responsabilidade em 
removê-lo à unidade policial-civil competente.

58. A Nota de Instrução no PM3 – 002/02/17 – Sistemática de 
prevenção de acidentes de trânsito envolvendo policiais 
militares determina, com relação ao aquecimento prévio 
de condução de viatura, que

(A) é necessário realizar o aquecimento prévio de con-
dução de motocicleta antes de iniciar o serviço, seja 
ele de natureza operacional ou administrativo.

(B) o exercício de aquecimento deverá ser realizado ex-
clusivamente nas dependências da OPM.

(C) somente as viaturas operacionais estão autorizadas 
a realizar o aquecimento prévio.

(D) fica terminantemente proibido qualquer tipo de 
aquecimento.




