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PORTUGUÊS 
 
1. Assinale a alternativa que apresenta todas as palavras grafadas 
corretamente. 
A)faxina,tóxico,canalisar,nobreza 
B) enxada,bondoso,bexiga,revezamento 
C)eresia,canzarrão,caxumba,hesitar 
D)hêxito,gorjeio,algema,pesquisa 
 
2. Qual é a alternativa que contém a frase corretamente acentuada? 
A) Deixaram os papéis sobre a mêsa 
B) No começo da festa tôdas as pessoas falaram com êle 
C) Ontem ele não pôde vir:mas,comcerteza,hoje ele vem 
D) Era mais de uma hora quando serviram o almoço 
 
3. Em termos linguísticos, a visão tradicional sobre a variação das línguas 
equivale, sob a luz das ciências, à ideia de que o sol é que gira em torno da 
terra. 

                                                                   (Dante Luchesi,in Bravo !) 
 
A respeito das estruturas gráfica e morfológica de palavras do texto acima, 
julgue os itens a seguir e marque a opção correta: 
 
I- O grupo fonêmico/lingu/constitui o radical de “linguísticos”(linha 1). 
II- Em “variação”(linha 1),houve agregação de sufixo ao adjetivo primitivo 
vário, com perda da vogal temática. 
III-  A pluralização de “Sol”(linha 2)exigirá acentuação gráfica pelo mesmo 
motivo da acentuação de “ideia”(linha 2). 
A) Se todas as assertivas estiverem corretas 
B) Se somente I estiver correta 
C) Se somente III estiver correta 
D) Se todas as assertivas estiverem incorretas 
 
4.  

Novos Empregos 
 
Quem folheia os classificados de emprego pode ter notado uma diferença.Em 
meio aos anúncios de empresas contratando engenheiros. arquitetos e 
advogados, há vagas para gestores de mudanças, webmasters, site aequisitors 
e uma série de outras funções com nomes igualmente estranhos. Essas 
profissões são as mais recente transformação feita no mercado de trabalho, 
principalmente em função da tecnologia.A popularização da Internet deu 
origem a algumas profissões. Uma delas é o webmaster, responsável por 
desenvolver e manter em funcionamentos os sites. 
 
No texto haverá erro de regência caso se faça a substituição da expressão. 
A) “Em meio aos” (L,2) por “Entre os” 
B) “deu origem”(L.8) por “originou” 
C) “igualmente”(L.5) por “de igual modo” 
D) “em função”(L.7) por “por causa” 
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5. Os períodos seguintes representam diferença e pontuação.Analise a 
letra que corresponde o período de pontuação correta. 
A)O sinal, estava fechado; os carros, porém não paravam. 
B) O sinal estava fechado; os carros porém, não paravam. 
C) O sinal estava fechado; os carros, porém, não paravam. 
D) O sinal estava fechado: os carros porém não paravam. 
 
6. Marque a alternativa correta 
    ___ três anos que não __ vejo . 
A)Faz, o 
B)Faz, lhe 
C)Fazem, o 
D)Nenhuma das alternativas anteriores 
 
7.(ENEM) 
 
Antigamente 
 
      Acontecia o indivíduo apanhar constipação; ficando perrengue, mandava o 
próprio chamar o doutor e, depois, e a botica para aviar a receita, de cápsulas 
ou pílulas fedorentas. Doença nefasta era a phtísica, feia era o gálico. 
Antigamente, os sobrados tinham assombrações, os meninos, lombrigas(...) 
 
Carlos Drumond de Andrade.Poesia completa e prosa.Rio de Janeiro: companhia Jose 
Aguilar,p.1.184. 

 
O texto acima está escrito em linguagem de uma época passada.Observe uma 
outra versão, em linguagem atual. 
 
Antigamente 
 
      Acontecia o indivíduo apanhar um resfriado ; ficando mal , mandava o 
próprio chamar o doutor e, depois, e à farmácia  para aviar a receita, de 
cápsulas ou pílulas fedorentas. Doença nefasta era a tuberculose, feia era 
sífilis. Antigamente,os sobrados tinham assombrações, os meninos, vermes(...) 
 
Comparando-se esses dois textos, verifica-se que, na segunda versão houve 
mudanças relativas a: 
 
A)vocabulário 
B)construções sintáticas 
C)pontuação 
D)fonética 
 
8.(ENADE) 
                           A flor da paixão 
 
Os índios a chamavam  
de maracuya: alimento da cuia. 
Contém passiflorina, um 
calmante; pectina, um protetor 
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Do coração, inimigo do  
diabetes. Rica em vitaminas A, 
B e C; cálcio, fósforo, ferro. A 
fruta é gostosa de tudo quanto  
é jeito. E que beleza de flor ! 
 
MyltonSeveriano.Almanaque de Cultura e Popular,ano 10,set./2008,n.º 113(com adaptações). 

 
Na construção da textualidade, assinale a função do conectivo “E”, que inicia a 
última frase do texto, 
A)Introduzir  a justificativa para o nome da flor. 
B) Adicionar argumentos a favor de uma mesma conclusão. 
C)Exercer função semelhante à de uma preposição. 
D)Substituir sinal de pontuação na estrutura sintática. 
 
9. (UESPI)No trecho está dito que: “Há muitos tipos de escravidão e muitos 
tipos de liberdade”. Do ponto de vista linguístico, especificamente no que 
concerne à concordância verbal, também seria correto dizer: 
A)Haviam muitos tipos de escravidão e muitos tipos de liberdade, 
B)Deviam haver muitos tipos de escravidão e muitos tipos de liberdade 
C) Muitos tipos de escravidão e muitos tipos de liberdade haviam sido 
descritos. 
D) Existe muitos tipos de escravidão e muitos tipos de liberdade. 
 
10. 
    I – Certifiquei-o ___ que uma pessoa muito querida aniversaria neste mês. 
   II – Lembre-se ___ que, baseada em caprichos, não obterá bons resultados. 
   III – Cientificaram -lhe ___ que aquela imagem refletia a alvura de seu mundo   
interno. 
De acordo com a regência verbal, a preposição “de” cabe: 
A)nos períodos I e II 
B)apenas no período  II 
C) nos períodos I e III 
D) nos três períodos 
 
 

MATEMÁTICA 
 
11. Pedro Rafael resolveu fazer compras acompanhadas de sua noiva nos 
três shoppings de Teresina para iniciar a montagem de seu apartamento. Em 
cada shopping ele gatou metade do que mais R$ 4,00 de estacionamento. Se 
após todas compras ainda lhe restou R$ 30,00, qual a quantia que possuía ao 
sair de casa? 
A) 294,00 
B) 296,00 
C) 298,00 
D) 310,00 
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12. Após um período de estiagem, a SrªCleunice, moradora da cidade de 
Gilbués - PI, se surpreendeu com o aumento do preço das verduras que 
estavam sendo comercializadas na feira livre do mercado central, pois o 
abacaxi que antes era R$ 2,50, estava sendo vendido a R$ 3,85. De posse 
dessas informações, qual o percentual de aumento desse produto ? 
A) 52% 
B) 53% 
C) 54% 
D) 55% 
 
 
13. A figura abaixo representa dois quadrado de dimensões “x” para o maior 
e “Y” para o de menor dimensão. Com essas informações qual a expressão 
que representa a diferença entre as áreas esses quadrado? 
A) (x – y)² 
B) (x + y)²  
C) (x – y). (x² + xy – y²) 
D) (x – y).(x + y) 
 
 
14. (Udesc 2013)  Se   é um número inteiro, então a quantidade de números 
racionais da forma   que são estritamente menores que   é:  
A) 21    
B) 25    
C) 20    
D) infinita    
 
 
 
15. Sr. Ismael é pai de três filhos, resolveu premiá-los com a quantia de R$ 
1.200,00, sendo essa quantia distribuída proporcional à média alcançada no 
final do ano letivo. Se o filho mais novo obteve média 8,50, o do meio obteve 
7,50 e o mais velho alcançou 9,00. Quanto o filho mais novo recebeu a menos 
que o filho mais velho? 
A) 24,00 
B) 25,00 
C) 26,00 
D) 27,00 
 
 
 
16. (Efomm 2018)  No “Baile dos FERAS”, os organizadores notaram que a 
razão entre o número de homens e o número de mulheres presentes, no início 
do evento, era de   Durante o show, nenhum homem ou mulher saiu ou entrou. 
Ao final do show, os organizadores observaram no local o aumento de   
homens e a redução de   mulheres, de modo que a razão entre o número de 
homens e o número de mulheres presentes depois disso passou a ser   Qual é 
o número total de pessoas que estiveram presentes em algum momento no 
show?  
A) 3.954  



5 
 

B) 3.570 
C) 3.315 
D) 1.950 
 
 
 
17. Moradores de apartamentos precisam dar mais segurança às crianças e 
pessoas idosas, pensando nisto, o Sr. Abdoral resolveu colocar telas de 
proteção na única janela de seu apartamento. Sabendo que a altura da janela 
corresponde a 4/5 (quatro quintos) do comprimento e que a área é de 
18.000cm². Quais são as dimensões da tela, em metros?   
A) 1,50 e 1,20 
B) 1,40 e 1,60 
C) 2,10 e 3,20 
D) 1,50 e 1,14 
 
 
 
 
18. (epcar (Cpcar) 2018)  Até a primeira quinzena do mês de março de 2017, o 
combustível comercializado nos postos de nosso país era uma mistura de   
parte de etanol para   partes de gasolina.Considere esse combustível e um 
outro que apresenta a mistura de   partes de etanol para   partes de gasolina. 
Juntando-se volumes iguais dos dois combustíveis, a nova relação de etanol 
para gasolina, nesta ordem, será:  

A) 
5

9
 

B) 
5

12
 

C) 
29

75
 

D) 
31

75
 

 
19.  Um pai ao analisar a certidão de nascimento de seu filho percebeu que 
sua idade era 15 vezes a idade de seu filho e que soma de  sua  idades com a 
de seu filho totalizava 80 anos. Com essas informações, assinale a alternativa 
que indica quantos anos o filho é mais novo do que o pai.   
A)  60 anos.     
B)  70 anos.     
C)  75 anos.     
D)  80 anos.     
 
 
 
 
20. (Efomm 2018)  Uma aluna do 3º ano da EFOMM, responsável pelas 
vendas dos produtos da SAMM (Sociedade Acadêmica da Marinha Mercante), 
percebeu que, com a venda de uma caneca a   em média   pessoas 
compravam, quando colocadas as canecas à venda em um grande evento. 
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Para cada redução de   no preço da caneca, a venda aumentava em   
unidades. Assim, o preço da caneca, para que a receita seja máxima, será de  
A) R$ 8,00 
B) R$ 7,00   
C) R$ 6,00   
D) R$ 5,00   
 

INFORMÁTICA 
 
21. Assinale a alternativa que apresenta corretamente um aplicativo padrão do 
Windows que tem a função de criar desenhos simples e editar imagens. 
A) WordPad 
B) Power Point 
C) Paint 
D) Bloco de notas 
 
22. Quais são as teclas que, se pressionadas juntas no MS Word, acionam as 
opções de impressão de um documento, entre elas, a escolha da impressora 
em que o documento deverá ser impresso? 
A) Ctrl+P 
B) Ctrl+F 
C) Alt+P 
D) Ctrl+Shift+d 
 
23. O usuário necessita selecionar todo seu texto, mas o documento tem um 
número elevado de páginas, o que custaria tempo para realizar a ação. O MS-
Office possui diversas funcionalidades que permitem acelerar as atividades dos 
usuários. Logo, assinale a alternativa que possui o atalho no teclado para 
selecionar todo o texto. 
A)<Ctrl> + <Shift> + <seta esquerda> 
B)<Ctrl> + <T> 
C)<Ctrl> + <Shift> + <home> 
D)<Shift> + <seta direita> 
 
24. São dispositivos que podem ser utilizados para realização de cópia de 
segurança dousuário:  
A) pen drive, RAM e CD-R.  
B) disco rígido, DVD-RW, EPROM e RAM.  
C) pen drive, DVD, CD e disco rígido.   
D)disc laser, CD-RW, modem e EPROM.  
 
25. Correspondem,respectivamente,  aos  elementos  placa  de  som, editor de 
texto, modem, editor de planilha e navegador de internet: 
A) software, software, hardware, software e hardware.  
B) hardware, software, hardware, software e software.   
C) hardware, software, software, software e hardware.  
D) hardware, software, hardware, hardware e software.  
 
26. Podemos afirmar que o Microsoft Excel versão em português NÃO 
possibilita aabertura de arquivos com extensão: (Assinale a alternativa correta) 
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A) XLS 
B) XLSx 
C) TXT  
D)Docx 
 
27. A camada do modelo de referência ATM que permite aos usuários 
enviarem pacotes maiores que uma célula é denominada 
A) Camada de Adaptação ATM. 
B) Camada de Controle. 
C) Camada de Tradução ATM. 
D) Camada de Conversão. 
 
28. No MicrosoftEdge, que funcionalidade permite aos usuários guardar seus 
endereçosInternet preferidos? 
A)Caixa de entrada 
B) Pop-up 
C) Favoritos 
D) Painel de controle 
 
29. Uma mensagem de correio eletrônico (e-mail) não solicitada, geralmente 
com finspublicitários e enviada em massa, caracteriza um: 
A)Vírus 
B)Programa espião 
C)Spam 
D)Cavalo de tróia 
 
30. São funções dos aplicativos que compõem o pacote Microsoft Office, 
EXCETO: 
A) Bloco de notas 
B) Adobe Reader 
C) Power Point 
D) Google Chrome 
 

LEGISLAÇÃO DA PMPI 
 
31. Os integrantes da Polícia Militar, em razão da destinação constitucional 
da Corporação e em decorrência das Leis vigentes, constituem uma categoria 
especial dos servidores públicos estaduais e são denominados policiais 
militares e, na inatividade, encontram-se em uma das seguintes situações: 
A) Os componentes da reserva remunerada quando convocados. 
B) Os Reformados. 
C) Os incluídos na Polícia Militar  voluntariamente, durante os prazos a que se 
obrigam a servir. 
D) Os alunos de órgãos de formação de policiais militares. 
 
 
32.  Nos termos do Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Piauí (Lei n.º 
3.808, de 16 de julho de 1981, do Estado do Piauí), Os policiais-militares têm 
direito, além de férias, os seguintes períodos de afastamento total do serviço, 
obedecidas as disposições legais e regulamentares, por motivo de EXCETO : 
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A)  Núpcias: 10 (dez) dias; 
B) Luto: 08 (oito) dias; 
C)  Instalação: até 10 (dez) dias; 
D)  Trânsito: até 30 (trinta) dias. 
 
33. São manifestações essenciais do valor policial militar, exceto: 
A)o civismo e o culto das tradições históricas. 
B)o aprimoramento técnico-profissional. 
C)o espírito-de-corpo, orgulho do policial-militar pela organização onde serve. 
D)o sentimento de servir à comunidade, traduzido pela vontade inabalável de 
cumprir o dever policial-militar e pelo parcial  devotamento  à  manutenção  da  
ordem pública, sem o risco da própria vida. 
 
34. São  prerrogativas  dos  policiais militares, exceto: 
A)julgamento em foro especial, nos crimes militares. 
B)o rigoroso cumprimento das obrigações. 
C)honras, tratamento  e  sinais  de  respeito  que  lhe sejam asseguradas em 
leis ou regulamentos. 
D)cumprimento  de  pena  de  prisão  ou  detenção somente   em   organização   
policial militar,   cujo Comandante, Chefe ou Diretor tenha precedência sobre o 
preso ou detido. 
 
35. Círculos hierárquicos são âmbitos de convivência entre policiais-militares 
da mesma categoria e têm a finalidade de desenvolver o espírito da 
camaradagem em ambiente de estima e confiança, sem prejuízo do respeito 
mútuo. Faz parte do Círculos hierárquicos dos Oficiais da PMPI, EXCETO: 
A) Círculo de Coronéis, Tenente Coronéis e Majores 
B) Círculo de Subtenentes e Sargentos 
C) Círculo dos Capitães 
D) Círculo dos Primeiro Tenentes e Segundo Tenentes 
 
36. De acordo com o Estatuto dos Policiais Militares, (Lei nº 3.808, de 16 de 
julho de 1981, do Estado do Piauí), Licença é a autorização para o afastamento 
total do serviço, em caráter temporário, concedida ao policial-militar, 
obedecidas as disposições legais e regulamentares. Conforme o referido 
Diploma Legal, assinale a alternativa em que a Licença Especial, uma vez 
concedida, NÃO poderá ser interrompida. 
A) A pedido 
B) Em caso de mobilização e estado de guerra. 
C) Em caso de decretação de estado de sítio. 
D) Em caso de emprego de tropa no serviço ordinário de Pleito Eleitoral.  
 
37. Conforme previsão no Estatuto dos Policiais Militares do Estado do 
Piauí, coloque V para as afirmativas VERDADEIRAS e F para as FALSAS, e 
assinale, em seguida, a alternativa com a sequência CORRETA. 
(V  ) A subordinação não afeta, de modo algum a dignidade pessoal do policial 
militar e decorre, exclusivamente, da estrutura hierárquica da Polícia Militar. 
(F) Ao policial-militar da ativa, é autorizado comerciar ou tomar parte na 
administração ou gerência de sociedade ou dela ser sócio ou participar, exceto 
como acionista ou quotista em sociedade anônima ou por quotas de 
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responsabilidade limitada, sendo vedado exercer diretamente a gestão de seus 
Bens. 
( V ) Os cabos e soldados são, essencialmente, os elementos de execução. 
( V ) Somente em casos de interesse de Segurança Nacional, de manutenção 
da ordem, de extrema necessidade do serviço ou de transferência para a 
inatividade, o Comandante-Geral poderá interromper ou deixar de conceder na 
época prevista, o período de férias a que tiverem direito, registrando-se então o 
fato em seus assentamentos. 
A) V, V, F, V 
B) V, F, V, F 
C) V, F, V, V 
D) F, F, V, F 
 
38.  Marque a alternativa incorreta no que concerne às violações das 
obrigações dos policiais militares: 
A) A violação dos preceitos da ética policial militar é tão  mais  grave  quando  
mais  elevado  for  o  grau hierárquico de quem a cometer. 
B) A inobservância dos deveres especificados nas leis  e  regulamentos ou  a  
falta  de  exação  no cumprimento  dos  mesmos  acarreta  para  o  policial 
militar    responsabilidade 
funcional, pecuniária, disciplinar ou penal, consoante a legislação específica. 
C) O policial militar  que,  por  sua  atuação,  se tornar  incompatível  com  o  
cargo  ou  demonstrar incapacidade no exercício das funções policiais militares 
a ele inerentes, será afastado do cargo. 
D)São  livres  quaisquer  manifestações coletivas, tanto sobre atos de 
superiores, quanto às de caráter reivindicatória. 
 
 
39. O Capitão QOPM Astrogildo, integrante dos quadros de Oficiais do 
serviço ativo da PMPI, com 20 anos de efetivo serviço, pretende concorrer ao 
cargo eletivo de deputado Estadual, e caso seja eleito, incorrerá numa nova 
situação, nos termos do Estatuto dos Policiais Militares (Lei nº 3.808/1981). 
Diante das informações descritas, assinale a alternativa CORRETA   
A) Será agregado, temporariamente pelo prazo do seu mandato, e em caso de 
não se reeleger, retornará ao serviço ativo, preservando sua antiguidade no 
respectivo Quadro; 
B)  Será transferido para a reserva remunerada no ato de sua diplomação com 
remuneração integral por já possuir 2/3 (dois terço) de seu tempo de serviço. 
C) Permanecerá no serviço ativo da PMPI, porém não poderá ser promovido ao 
posto imediato, enquanto durar o mandato eletivo. 
D) Será transferido para a reserva remunerada no ato de sua diplomação com 
remuneração proporcional a seu tempo de serviço. 
 
40.  Marque a alternativa que NÃO contém situação que caracterize o 
desligamento ou a exclusão do serviço ativo da Polícia Militar: 
A) Transferência para a reserva remunerada. 
B) Agregação 
C) Reforma 
D) Deserção 


