
Confidencial até o momento da aplicação.

polícia militar do estado de são paulo
diretoria de ensino e cultura

ConCurso Interno de seleção

001. prova objetiva

Curso de formação de sargentos de 2022 (Cfs/22)

�  Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 60 questões objetivas.

�   Confira seu nome e número de inscrição 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 para a devida substituição desse caderno.

�   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.

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

aguarde a ordem do fiscal para abrir este caderno.

Nome do candidato

Prédio sala CarteiraInscriçãorg
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01. As informações apresentadas nos quadrinhos permitem 
concluir corretamente que

(A) a opção por viver por conta própria amenizou a tris-
teza de Horácio, como exemplificam as expressões 
“Shuif!”, “Shuif!”.

(B) a simpatia de Horácio mostrou que acusações falsas 
não o abalaram, o que se comprova com as expres-
sões “Shuif!”, “Shuif!”.

(C) a tristeza de Horácio, ratificada com as expressões 
“Shuif!”, “Shuif!”, decorreu da sua saída da aldeia 
dos homens.

(D) a simpatia de Horácio, reforçada pelas expressões 
“Shuif!”, “Shuif!”, criou mal-estar entre os homens da 
aldeia.

02. O enunciado que atende à norma-padrão de concordân-
cia nominal é:

(A) Será que Horácio está triste porque acha que a flo-
resta pode ser meia perigosa?

(B) Será que a acusação e o convite que foram feitas a 
Horácio foram justas com ele?

(C) Será que a aldeia era um lugar com menas possibili-
dades de risco a Horácio?

(D) Será que a tristeza e a solidão imensas podem aca-
bar com a simpatia de Horácio?

03. A solidão do personagem Horácio, de Maurício de Sousa, 
comove em HQs como a publicada no final de 1968, quan-
do se desilude ao tentar conversar com algo que conside-
rava ser um possível amigo dentro de uma caverna.

(https://www.uol.com.br/splash. Adaptado)

Em conformidade com a norma-padrão, a sequência 
para o texto está adequadamente pontuada em:

(A) Em outra o tom é, mais otimista; depois de lamuriar 
pela suposta falta de atrativos; nota como seu 
aspecto ajuda – na camuflagem.

(B) Em outra o tom, é mais otimista depois de lamuriar, 
pela suposta falta de atrativos, nota como seu 
aspecto ajuda, na camuflagem.

(C) Em outra, o tom é mais otimista – depois de lamuriar 
pela suposta falta de atrativos nota, como seu 
aspecto, ajuda na camuflagem.

(D) Em outra, o tom é mais otimista: depois de lamuriar 
pela suposta falta de atrativos, nota como seu 
aspecto ajuda na camuflagem.

língua portuguesa

Leia os quadrinhos para responder às questões de números 01 e 02.

(https://www.uol.com.br/splash. Adaptado)
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05. De acordo com as informações do texto, é correto afirmar 
que

(A) a ideia de associar Papai Noel a São Nicolau foi do 
americano Thomas Nast.

(B) a generosidade e os milagres de São Nicolau alça-
ram-no ao mito de Papai Noel.

(C) a presença do Papai Noel como distribuidor de pre-
sentes é uma criação recente.

(D) a sociedade atual prefere o Papai Noel de Thomas 
Nast por causa do tabagismo.

06. Mantendo o sentido original, o trecho do 1o parágrafo 
– ... o único traço que destoa significativamente do Noel 
de hoje é o longo cachimbo que o personagem dele 
fumava sem parar... – está corretamente reescrito em:

(A) ... o único esboço que se dissocia significativamente 
do Noel de hoje é o longo cachimbo que o persona-
gem dele fumava esporadicamente...

(B) ... o único detalhe que decorre significativamente do 
Noel de hoje é o longo cachimbo que o personagem 
dele fumava sucessivamente...

(C) ... a única característica que diverge significativa-
mente do Noel de hoje é o longo cachimbo que o 
personagem dele fumava ininterruptamente...

(D) ... a única semelhança que se diversifica significati-
vamente do Noel de hoje é o longo cachimbo que o 
personagem dele fumava eventualmente...

07. Na oração do 3o parágrafo – ... o Brasil, como se vê, 
optou por uma tradução pela metade. –, o uso da pre-
posição “por” mantém-se caso a forma verbal destacada 
seja substituída por:

(A) apropriou-se

(B) valeu-se

(C) decidiu-se

(D) utilizou-se

08. Na passagem – ... o costume de presentear as crianças 
no dia de São Nicolau, 6 de dezembro, foi transferido para 
o Natal na maior parte dos países europeus, embora 
a data primitiva ainda seja observada por parte da 
população na Holanda e na Bélgica. (3o parágrafo) –, 
a oração destacada pode ser substituída, sem prejuízo 
de sentido e em conformidade com a norma-padrão, por:

(A) mesmo que a data primitiva ainda será observada 
por parte da população na Holanda e na Bélgica.

(B) uma vez que a data primitiva ainda é observada por 
parte da população na Holanda e na Bélgica.

(C) tanto que a data primitiva ainda seja observada por 
parte da população na Holanda e na Bélgica.

(D) apesar de a data primitiva ainda ser observada por 
parte da população na Holanda e na Bélgica.

Leia o texto para responder às questões de números 04 a 10.

A verdadeira história do Papai Noel

O Papai Noel que conhecemos hoje, gordo e bonachão, 
barba branca, vestes vermelhas, é produto de um imemo-
rial sincretismo1 de lendas pagãs e cristãs, a tal ponto que é 
impossível identificar uma fonte única para o mito. Sabe-se, 
porém, que sua aparência foi fixada e difundida para o mundo 
na segunda metade do século 19 por um famoso ilustrador e 
cartunista americano, Thomas Nast. Nas gravuras de Nast, o 
único traço que destoa significativamente do Noel de hoje é 
o longo cachimbo que o personagem dele fumava sem parar, 
algo que nossos tempos antitabagistas já não permitem ao 
bom velhinho.

O sucesso da representação pictórica feita por Nast não 
significa que ele possa reivindicar qualquer naco2 da paterni-
dade da lenda, mas apenas que seu Santa Claus – o nome 
de Papai Noel em inglês – deixou no passado e nas enciclo-
pédias de folclore a maior parte das variações regionais que 
a figura do distribuidor de presentes exibia, dos trajes verdes 
em muitos países europeus aos chifres de bode (!) em certas 
lendas nórdicas.

Antes de prevalecer a imagem atual, um fator de unifi-
cação desses personagens era a referência mais ou menos 
direta, quase sempre distorcida por crenças locais, a São Ni-
colau, personagem historicamente nebuloso que viveu entre 
os séculos 3 e 4 da era cristã e que gozou da fama de ser, 
além de milagreiro, especialmente generoso com os pobres 
e as crianças. É impreciso o momento em que o costume de 
presentear as crianças no dia de São Nicolau, 6 de dezem-
bro, foi transferido para o Natal na maior parte dos países 
europeus, embora a data primitiva ainda seja observada por 
parte da população na Holanda e na Bélgica. Nascia assim 
o personagem do Père Noël (como o velhinho é chamado na 
França) ou Pai Natal (em Portugal) – o Brasil, como se vê, 
optou por uma tradução pela metade.

(Sérgio Rodrigues. Em: https://veja.abril.com.br. Adaptado)

1 sincretismo: combinação
2 naco: parte, pedaço

04. O texto deixa claro que

(A) a origem da figura de Papai Noel decorre da fusão 
cultural de lendas pagãs e cristãs.

(B) a imprecisão quanto à origem do Papai Noel diminui 
sua aceitação ao redor do mundo.

(C) a designação de Papai Noel como um mito é errô-
nea, pois é uma figura nebulosa.

(D) a origem do Papai Noel se deu no século 19 e deve-se 
ao ilustrador Thomas Nast.
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10. Assinale a alternativa em que as palavras estão grafadas 
segundo o novo acordo ortográfico.

(A) Papai Noel é um generoso velhinho cujo voo pelo 
céu na noite de Natal povoa a imaginação de muitas 
pessoas.

(B) Quando se fala em Papai Noel, a idéia que muitas 
pessoas têm dele é a de um velhinho de barbas 
brancas.

(C) A fórma como as pessoas imaginam Papai Noel é 
um velhinho simpático de longas barbas brancas e 
sorridente.

(D) Ao redor do mundo, as pessoas vêem Papai Noel 
como o velhinho carismático que distribui presentes 
às crianças.

09. Releia a passagem do 2o parágrafo: ... seu Santa Claus – 
o nome de Papai Noel em inglês – deixou no passado e 
nas enciclopédias de folclore a maior parte das variações 
regionais que a figura do distribuidor de presentes exibia, 
dos trajes verdes em muitos países europeus aos chifres 
de bode (!) em certas lendas nórdicas.

Os travessões e a exclamação entre parênteses empre-
gados no texto têm a função de sinalizar ao leitor, correta 
e respectivamente,

(A) correção e indignação.

(B) explicação e surpresa.

(C) divagação e emoção.

(D) advertência e exaltação.

Leia a tira para responder às questões de números 11 a 13.

(Fernando Gonsales, “Níquel Náusea”. Folha de S.Paulo, 28.10.2021. Adaptado)

11. Em conformidade com a norma-padrão, as lacunas das 
falas dos personagens devem ser preenchidas, respecti-
vamente, com:

(A) há ... Você ... me

(B) a ... Tu ... se

(C) à ... Você ... se

(D) há ... Tu ... me

12. Considerando o efeito de humor comum às tiras, na con-
versa entre os personagens, a frase – Sempre com essa 
carinha de 80 anos! – expressa

(A) desprezo.

(B) gracejo.

(C) raiva.

(D) altivez.

13. A concordância verbal e o emprego de pronomes estão 
de acordo com a norma-padrão em:

(A) Hoje são 9 de janeiro. Vou encontrar o Klaus, pois 
faz tempo que não vejo ele.

(B) Hoje é 9 de janeiro. Vou encontrar o Klaus, pois faz 
tempo que não lhe vejo.

(C) Hoje são 9 de janeiro. Vou encontrar o Klaus, pois 
faz tempo que não o vejo.

(D) Hoje é 9 de janeiro. Vou encontrar o Klaus, pois faz 
tempo que não te vejo.
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16. Com relação à resposta     questionamentos sobre 
vacinas levantados na matéria de 2001, como não se 
chegou     comprovação     dúvidas levantadas, 
a exclusão provisória     edição do acervo foi uma 
atitude prudente.

De acordo com a norma-padrão, as lacunas do enuncia-
do devem ser preenchidas, respectivamente, com:

(A) aos ... à ... das .... da

(B) dos ... a ... a ... na

(C) à ... na ... nas ... à

(D) pelos ... à ... com as ... para a

Leia o texto para responder às questões de números 17 a 19.

Vozes da natureza

Lili chamava o sapo de bicho-nenê. Ótima sugestão para 
os pais novatos; é só imaginarem que estão ouvindo, não o 
choro chinfrim do pimpolho, mas a velha, primordial canção 
da saparia às estrelas.

E não foi sempre tão gostosa, mesmo, essa manha sem 
fim dos sapos no banhado? Ouçam, pois, ouçam todos com o 
seu melhor ouvido o bicho-nenê. Ouçam-no todos os que se 
julgam amantes fiéis da Natureza, e ficarão felizes.

(Mario Quintana, Da preguiça como método de trabalho)

17. O eu lírico explora como assunto principal do texto

(A) a monotonia advinda da canção dos sapos no 
banhado.

(B) a orientação aos pais quanto aos cuidados com a 
criança.

(C) a estranheza causada às pessoas pelos sons da 
Natureza.

(D) a sensação resultante de se escutar os sapos 
cantando.

18. Em relação ao emprego das palavras no texto, é correto 
afirmar que

(A) os advérbios “sempre” e “mesmo” no segundo pará-
grafo, expressam, correta e respectivamente, ideia 
de tempo e afirmação.

(B) as conjunções “pois” e “e”, no segundo parágrafo, 
expressam, correta e respectivamente, ideia de 
explicação e comparação.

(C) os adjetivos “chinfrim” e “primordial”, no primeiro pa-
rágrafo, atribuem sentido pejorativo aos substantivos 
a que se referem.

(D) os substantivos “bicho-nenê” e “saparia”, no primeiro 
parágrafo, expressam ideia de coletivo e podem ser 
considerados sinônimos.

Leia o texto para responder às questões de números 14 a 16.

Quem consulta o acervo da revista Superinteressante 
percebe um salto entre os meses de janeiro e março de 2001. 
A edição de fevereiro daquele ano não está mais acessível 
para consultas. A publicação da editora Abril trazia como as-
sunto principal naquele mês questionamentos sobre a eficá-
cia das vacinas.

O atual diretor de redação da revista, Alexandre Versig-
nassi, responde sobre os questionamentos a vacinas levan-
tados na matéria de 2001: “Nada se provou”. Ou seja, as dú-
vidas levantadas naquela época não se comprovaram. Por 
esse motivo, numa conversa com a administração da Abril, o 
jornalista achou prudente excluir provisoriamente a edição do 
acervo. “Num período de pandemia e de vacinação, poderia 
ser um desserviço”, diz.

Versignassi ressalta uma questão importante: “Não é 
apagar a história. É uma questão de saúde pública”.

(Mauricio Stycer. Em: https://noticias.uol.com.br. 02.11.2021. Adaptado)

14. As informações do texto permitem concluir corretamente 
que a edição de fevereiro de 2001 da revista Superinte-
ressante foi retirada do acervo porque

(A) a administração pediu ao diretor da revista que revi-
sasse a edição e, como ela falava da importância da 
vacinação, este resolveu que seria melhor arquivá-la.

(B) a manutenção dessa edição seria um desserviço à 
sociedade, em um momento em que a vacinação 
das pessoas é importante para que a pandemia seja 
superada.

(C) o diretor e a administração da revista tiveram a delibe-
rada intenção de apagar a história, embora a edição 
trouxesse dados contundentes sobre a vacinação.

(D) a vacinação no país aumentaria se os leitores to-
massem conhecimento da reportagem, e o diretor 
de redação achou melhor eliminar polêmicas sobre 
a questão.

15. Assinale a alternativa que atende à norma-padrão de co-
locação pronominal.

(A) Não tendo comprovado-se os questionamentos so-
bre a eficácia das vacinas, a edição de fevereiro de 
2001 foi excluída do arquivo da revista.

(B) A administração achou melhor excluir provisoriamen-
te a edição de fevereiro de 2001, já que se questio-
nou a eficácia das vacinas e nada foi provado.

(C) Excluíram a edição de fevereiro de 2001 dos arqui-
vos, pois não apresentaram-se provas que compro-
metessem a eficácia das vacinas.

(D) Se excluiu dos arquivos da revista a edição de feve-
reiro de 2001, uma vez que nada foi provado sobre a 
ineficácia das vacinas.
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19. Assinale a alternativa em que o termo destacado está empregado em sentido figurado.

(A) Ótima sugestão para os pais novatos...

(B) ... não o choro chinfrim do pimpolho...

(C) ... primordial canção da saparia às estrelas.

(D) ... essa manha sem fim dos sapos no banhado?

20. Leia a tira.

(M. Schulz, “Minduim Charles”. https://cultura.estadao.com.br/quadrinhos. 30.10.2021)

De acordo com a norma-padrão, as lacunas do 2o e do 3o quadrinhos devem ser preenchidas, respectivamente, com:

(A) Chama-se ... ver

(B) Se chama ... vê

(C) Se chama ... verá

(D) Chama-se ... vir
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matemÁtica

21. Em certa região, antes da formação de novos sargentos, 
a razão entre o número de sargentos e o número de te-
nentes era igual a 12. Após o concurso, com a formação 
de 24 novos sargentos, essa razão passou a ser 16. Se o 
número de tenentes nessas duas ocasiões era o mesmo, 
então é correto afirmar que, antes da formação, o número 
de tenentes naquela região era igual a

(A) 2.

(B) 3.

(C) 4.

(D) 6.

22. Um processo seletivo é composto por duas provas, ava-
liadas com notas de zero a dez pontos, sendo que a nota 
final é calculada pela média ponderada das notas dessas 
provas, tendo a nota da primeira prova, peso 3, e a nota 
da segunda prova, peso 7. Um candidato tirou 4 pontos 
na primeira prova e ficou com média 5,4. Isso significa 
que, comparada à nota da primeira prova, a nota da se-
gunda prova foi

(A) 2,8 pontos maior.

(B) 2,0 pontos maior.

(C) 2,0 pontos menor.

(D) 2,8 pontos menor.

23. Em um documento de desapropriação de certa região, 
consta que sua área é de 0,53 km2. Transformando-se 
essa área para m2, seu valor é de

(A) 530.

(B) 5 300.

(C) 53 000.

(D) 530 000.

24. Em certo dia, a conta bancária de uma pessoa estava 
com saldo negativo de R$ 280,00. Naquele mesmo dia, 
ela depositou certa quantia, em dinheiro, pois seriam de-
bitadas as contas de consumo, no valor total correspon-
dente à terça parte do valor depositado, e também seria 
debitado o valor do cartão de crédito, correspondente a 
30% do valor depositado. Após esses depósito e débitos, 
o saldo da conta corrente ficou positivo em R$ 281,00. 
O valor do débito do cartão de crédito efetuado foi de

(A) R$ 447,00.

(B) R$ 459,00.

(C) R$ 461,00.

(D) R$ 475,00.

r a s c u n H o
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25. A tabela a seguir apresenta o número de veículos localizados, com base nas informações apresentadas no site da Polícia 
Militar do Estado de São Paulo.

Número de veículos localizados
(Ano – 2021)

Acumulado
Janeiro 3 010 3 010

Fevereiro 2 810 5 820
Março
Abril 2 655 11 410
Maio 2 790 14 200

Junho 17 011

Analisando-se corretamente a tabela, tem-se que a soma dos números de veículos localizados em março e em 
junho é igual a

(A) 5 746.

(B) 6 207.

(C) 7 325.

(D) 8 401.

26. O gráfico, que consta da Pesquisa de Informações Básicas Municipais: Perfil dos Municípios Brasileiros – 2020, publicado 
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), apresenta informações sobre o número de municípios brasileiros 
que decretaram isolamento social, segundo os meses do ano de 2020, em decorrência da Pandemia de covid-19.

Com base nas informações apresentadas, assinale a alternativa que contém uma informação necessariamente verdadeira.

(A) Dos 352 municípios que decretaram isolamento social em abril, exatamente 180 não estavam mais em isolamento 
social, em maio.

(B) O número de municípios que decretaram o isolamento social em outubro correspondeu a menos da metade do número 
de municípios que decretaram o isolamento social em agosto.

(C) Ao grupo dos municípios que decretaram o isolamento social em agosto, mais um município se uniu, e decretaram o 
isolamento social em setembro.

(D) O número de municípios que decretaram o isolamento social em março foi 3 608 vezes maior do que o número de 
municípios que decretaram o isolamento social em fevereiro.
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r a s c u n H o27. Em um grupo de pessoas, a média aritmética simples das 
idades dos participantes era de 35 anos. Com a saída 
de dois participantes, um com idade de 25 e o outro com 
idade 37 anos, a média aritmética simples dos demais 
participantes passou a ser de 35,8 anos. Antes da saída 
das duas pessoas, o número de participantes desse gru-
po era igual a

(A) 12.

(B) 13.

(C) 14.

(D) 15.

28. Conforme informações que constam no site da Polícia 
Militar do Estado de São Paulo, pode-se concluir que, 
nos meses de junho e julho de 2021, um total de 14 022 
pessoas foram presas em flagrante. Sabendo-se que a 
diferença entre os números de pessoas presas em fla-
grante em julho e junho é igual a 328, é correto afirmar 
que, com relação a junho, o número de pessoas presas 
em flagrante em julho teve um crescimento entre:

(A) 1,5% e 2,5%

(B) 2,5% e 3,5%

(C) 3,5% e 4,5%

(D) 4,5% e 5,5%

29. Um total de 600 policiais militares, sendo 180 sargentos 
e 420 cabos, participarão de um curso de formação. Para 
tanto, eles serão divididos em grupos, cada um contento 
x sargentos e y cabos, de modo que cada policial parti-
cipe somente de um grupo. Para que o número de gru-
pos seja o maior possível, em cada um deles, o número 
de cabos, em relação ao número de sargentos, deve ser 
maior em

(A) duas unidades.

(B) três unidades.

(C) quatro unidades.

(D) cinco unidades.

30. Uma aplicação de 12 meses, em um produto A, com 
taxa de juros de 8% ao ano, produziu um montante de 
R$ 13.500,00. Aplicando-se o mesmo capital em um pro-
duto B, nas mesmas condições do produto A, mas com 
taxa de juros de 6% ao ano, o valor dos juros correspon-
dente seria de

(A) R$ 745,00.

(B) R$ 750,00.

(C) R$ 755,00.

(D) R$ 760,00.
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r a s c u n H o31. Ao final de um curso de formação, em que todos os alu-
nos concluintes estavam presentes, cada um precisou 
avaliar a participação de cada outro aluno, o que resultou 
em 342 dessas avaliações. Se o único desistente desse 
curso tivesse chegado ao final, o número total de avalia-
ções a mais que teriam sido feitas seria

(A) 34.

(B) 36.

(C) 38.

(D) 40.

32. Um objeto de madeira, no formato de paralelepípedo reto 
retangular, tem altura de 30 cm, volume de 6 720 cm3, e 
base retangular, com o maior lado medindo 2 cm a mais 
que o menor lado. Pretende-se construir outro objeto, na 
mesma forma e altura, mas com cada aresta da base 
sendo 1 cm menor. O volume desse novo objeto, em cm3, 
será igual a

(A) 5 650.

(B) 5 750.

(C) 5 850.

(D) 5 950.

33. Para preservar o local de um crime, será necessário iso-
lar uma região no formato de triângulo retângulo, com 
maior lado medindo 31 metros e o menor lado medindo 
18,6 metros. Para tanto, a quantidade mínima, em me-
tros, de fita ou corda para preservar esse local é igual a

(A) 70,2.

(B) 72,6.

(C) 74,4.

(D) 76,8.

34. Em certa região, uma pesquisa identificou que, aumen-
tando em um quinto o número de policiais militares no 
policiamento ostensivo diário, o número total de furtos 
diminui em três décimos, em determinado mês, compa-
rado ao mês anterior. Mantendo-se essa relação, se o au-
mento do número de policiais fosse metade do aumento 
ocorrido, então o número total de furtos, em relação ao 
mês anterior, diminuiria em

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 
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39. A proposição “Não fui aprovado no concurso ou atingi o 
meu objetivo” é uma equivalente lógica da proposição

(A) Se não fui aprovado no concurso, então não atingi o 
meu objetivo.

(B) Se fui aprovado no concurso, então atingi o meu 
objetivo.

(C) Fui aprovado no concurso e atingi o meu objetivo.

(D) Não fui aprovado no concurso e não atingi o meu 
objetivo.

40. Para a escolha de um presidente e um vice-presidente 
de uma banca responsável por um concurso, têm-se 4 e 
6 nomes, respectivamente, todos com chances iguais de 
serem escolhidos. Para presidente, um dos nomes é o do 
1o Tenente A e, para vice, um dos nomes é o do 2o Tenen-
te B. Se essa escolha ocorrerá por sorteio simples, a pro-
babilidade de o nome do 1o Tenente A ou do 2o Tenente B 
ser escolhido para compor essa banca é de:

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

r a s c u n H o

raciocínio lÓgico

35. A figura a seguir representa uma operação envolvendo 
conjuntos, em que a região hachurada corresponde à re-
solução dessa operação.

A operação representada pode ser relacionada a uma 
proposição lógica composta, que é chamada de

(A) conjunção.

(B) disjunção.

(C) condicional.

(D) bicondicional.

36. A tabela verdade de uma proposição composta tem 128 
linhas de resposta, cada uma delas resultante das com-
binações possíveis do número de proposições simples 
envolvidas, número esse igual a

(A) 4.

(B) 5.

(C) 6.

(D) 7.

37. Considere a seguinte proposição: “Hoje eu estudo ou 
amanhã eu descanso.”

Uma negação lógica para a proposição apresentada é:

(A) Se hoje eu não estudo, então amanhã eu não des-
canso.

(B) Se hoje eu não descanso, então amanhã eu não 
estudo.

(C) Hoje eu não estudo e amanhã eu não descanso.

(D) Hoje eu não estudo ou amanhã eu não descanso.

38. Se eu trabalhar, então ficarei cansado. Se eu descansar, 
então ficarei disposto. Não estou cansado e não estou 
disposto. Logo, eu

(A) apenas não trabalhei.

(B) não trabalhei e não descansei.

(C) apenas não descansei.

(D) não descansei ou não trabalhei.
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44. Nos termos da Constituição Federal, é correto afirmar:

(A) a polícia federal, instituída por lei como órgão per-
manente, organizado e mantido pela União e estrutu-
rado em carreira, destina-se a exercer, com exclusi-
vidade, as funções de polícia marítima, aeroportuária 
e de fronteiras.

(B) incumbe às polícias penais, reguladas pela União e 
vinculadas ao órgão administrador do sistema penal 
da unidade federativa a que pertencem, a segurança 
dos estabelecimentos penais e a polícia ostensiva 
nas áreas próximas. 

(C) lei complementar estabelecerá as normas gerais a 
serem adotadas na organização, no preparo e no 
emprego das Forças Armadas.

(D) a polícia rodoviária federal, órgão permanente, orga-
nizado e mantido pela União e estruturado em car-
reira, destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento 
ostensivo das rodovias federais e ao exercício da 
função de polícia judiciária.

45. Com relação ao crime de perseguição previsto no Código 
Penal, é correto afirmar que

(A) é apenado com detenção.

(B) as penas do crime são aplicáveis com prejuízo das 
correspondentes à violência.

(C) não possui qualquer causa de aumento de pena.

(D) somente se procede mediante representação.

46. Com relação ao crime de furto qualificado cometido 
m ediante fraude por meio de dispositivo eletrônico ou 
informático, conectado ou não à rede de computadores, 
com ou sem a violação de mecanismo de segurança ou 
a utilização de programa malicioso, ou por qualquer outro 
meio fraudulento análogo, previsto no Código Penal, é 
correto afirmar que

(A) considerada a relevância do resultado gravoso, é 
prevista a causa de aumento de pena se o crime for 
praticado contra idoso ou vulnerável.

(B) a circunstância de o servidor ser mantido fora do ter-
ritório nacional é considerada uma qualificadora.

(C) é apenado com detenção.

(D) é vedada a aplicação de qualquer causa de aumento 
de pena.

conHecimentos profissionais

41. Assinale a alternativa correta e nos termos da Conven-
ção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José 
da Costa Rica 1969).

(A) Em nenhum caso, pode a pena de morte ser aplica-
da a delitos políticos, nem a delitos comuns conexos 
com delitos políticos.

(B) As penas privativas de liberdade devem ter por finali-
dade essencial a justa retribuição ao crime praticado.

(C) É vedado o estabelecimento, em leis internas, de 
condições para o exercício do direito do homem e da 
mulher de contraírem casamento.

(D) É vedada a imposição de restrições legais, inclu-
sive em relação a privação do exercício do direito 
de associação, aos membros das forças armadas e  
da polícia.

42. Assinale a alternativa que corretamente contempla um 
crime previsto na Lei no 8.069/90 (Estatuto da Criança e 
do Adolescente).

(A) Descumprir, dolosa ou culposamente, os deveres 
inerentes ao poder familiar ou decorrente de tutela 
ou guarda, bem assim determinação da autoridade 
judiciária ou Conselho Tutelar.

(B) Hospedar criança ou adolescente desacompanhado 
dos pais ou responsável, ou sem autorização escrita 
desses ou da autoridade judiciária, em hotel, pen-
são, motel ou congênere.

(C) Anunciar peças teatrais, filmes ou quaisquer repre-
sentações ou espetáculos, sem indicar os limites de 
idade a que não se recomendem.

(D) Deixar a autoridade policial responsável pela apreen-
são de criança ou adolescente de fazer imediata co-
municação à autoridade judiciária competente e à 
família do apreendido ou à pessoa por ele indicada.

43. Nos termos da Constituição Federal, é correto afirmar que

(A) é livre a locomoção no território nacional em tempo 
de paz e de guerra, podendo qualquer pessoa, nos 
termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair 
com seus bens.

(B) é assegurado o direito de greve, competindo aos 
trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exer-
cê-lo e sobre os interesses que devam por meio 
dele defender.

(C) as entidades associativas, independentemente de 
autorização, têm legitimidade para representar seus 
filiados judicial ou extrajudicialmente.

(D) a administração pública indireta dos Estados obede-
cerá aos princípios de legalidade, relatividade dos 
direitos, moralidade, publicidade e eficiência.
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51. Com relação ao Conselho de Disciplina previsto na Lei 
Complementar no 893/2001 (Regulamento Disciplinar da 
Polícia Militar), é correto afirmar que

(A) a instauração do Conselho de Disciplina poderá ser 
feita durante o cumprimento de sanção disciplinar.

(B) entendendo necessário, o presidente poderá nomea r 
um subtenente ou sargento para funcionar como  
escrivão no processo, o qual integrará o Conselho.

(C) na hipótese de que o ato ou os atos motivadores  
t enham sido praticados em concurso de agentes, 
d everão ser instaurados processos regulares distintos.

(D) se destina a declarar a incapacidade moral da praça 
para permanecer no serviço ativo, sendo instaurado 
exclusivamente por portaria do Comandante da Uni-
dade a que pertencer o acusado.

52. Nos termos da Nota de Instrução no PM3-001/02/21  
(Atua ção da Polícia Militar na Sistemática de Defesa Con-
tra a Violência Doméstica), é correto afirmar que o Comitê 
da Sistemática de Defesa contra a Violência Doméstica

(A) será designado pelo Comandante Geral.

(B) é composto por 7 (sete) integrantes.

(C) será presidido pelo Diretor de Polícia Comunitária e 
de Direitos Humanos.

(D) somente integrado por pessoas do sexo feminino.

53. Nos termos da Instrução Continuada de Comando – Súmu-
la de ICC no 247 (Atendimento de Ocorrência Envolvendo 
Drone ou Aeromodelo), assinale a alternativa que correta-
mente descreva os documentos e itens obrigatórios para a 
operação recreativa (de aeromodelo).

(A) Selo da ANATEL; Certidão de Cadastro na ANAC; 
Protocolo de Informação/Autorização SARPAS.

(B) Protocolo de Informação/Autorização; Manual de Voo; 
Apólice de Seguro para terceiros.

(C) Manual de Voo; Apólice de Seguro para terceiros; 
Análise de Risco Operacional.

(D) Apólice de Seguro para terceiros; Análise de Risco 
Operacional; Solo da ANATEL.

47. Com relação à prisão preventiva prevista no Código de 
Processo Penal, assinale a alternativa correta.

(A) Não poderá ser decretada pelo juiz a requerimento 
do assistente da acusação.

(B) Será admitida a decretação da prisão preventiva com 
a finalidade de antecipação de cumprimento de pena.

(C) Poderá ser decretada em caso de descumprimento 
de qualquer das obrigações impostas por força de 
outras medidas cautelares.

(D) Não será, em qualquer hipótese, admitida a prisão 
preventiva quando houver dúvida sobre a identidade 
civil da pessoa.

48. Com relação aos crimes militares previstos no Código 
Penal Militar, é correto afirmar que o crime de

(A) embriaguez, em serviço, é tipificado apenas na hipó-
tese de o militar se apresentar embriagado para o 
início do serviço, sendo apenado com reclusão.

(B) desacato a superior é apenado com reclusão e pos-
sui forma de agravação de pena na hipótese de o 
superior desacatado ser o comandante da unidade a 
que pertence o autor do crime.

(C) dormir em serviço possui modalidade culposa e 
p oderá ser tipificado no momento em que o militar, 
estando na função de sentinela, abandona seu posto.

(D) desacato a militar possui forma de agravação de 
pena na hipótese da vítima se tratar de comandante 
da unidade.

49. Com relação aos crimes militares previstos no Código 
Penal Militar, é correto afirmar que o crime de

(A) desrespeito a superior possui modalidade culposa.

(B) violência contra militar em serviço não possui formas 
qualificadas.

(C) incitamento possui modalidade culposa.

(D) violência contra superior possui formas qualificadas.

50. Com relação à prisão em flagrante prevista no Código de 
Processo Penal Militar, é correto afirmar:

(A) nas infrações continuadas, considera-se o agente em 
flagrante delito enquanto não cessar a permanência.

(B) quando o fato for praticado em presença da autori-
dade, no exercício de suas funções, deverá ela pró-
pria prender e autuar em flagrante o infrator, mencio-
nando a circunstância.

(C) dentro de quarenta e oito horas, após a prisão, será 
dada ao preso nota de culpa assinada pela autori-
dade, com o motivo da prisão, o nome do condutor e 
os das testemunhas.

(D) o auto de prisão em flagrante deve ser remetido em 
vinte e quatro horas ao juiz competente ou, no máxi-
mo, se depender de diligências, dentro de dez dias.
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56. Assinale a alternativa que corretamente contenha uma 
ação prevista no Processo 5.20.00 (Uso de Armas de 
Incapacitação Neuromuscular), também conhecida pelo 
nome comercial de SPARK (fabricante Condor).

(A) Utilizar sempre pano seco para limpar os cente-
lhadores.

(B) Realizar a manutenção (inspeção visual, limpeza e 
carregamento das baterias) em local seguro, colocan-
do ou mantendo a TRAVA de segurança para baixo.

(C) Após a utilização da SPARK, conectá-la diretamente 
à rede elétrica, pois possui carregador interno.

(D) Após a utilização da SPARK, acondicionar o arma-
mento em local seco, providenciando a retirada das 
baterias.

57. Nos termos do Processo 5.17.00 (Ativação e Desativa-
ção de Cinto de Segurança), assinale a alternativa que 
contenha uma ação corretiva.

(A) Não realizar a ancoragem da fivela do cinto de segu-
rança no local apropriado.

(B) Se o cinto de segurança apresentar defeito, provi-
denciar sua manutenção.

(C) Ativar bruscamente o cinto de segurança, acionando 
a trava do retrator.

(D) Prender ou enroscar o cinto de segurança no cintu-
rão de couro preto e seus complementos (coldre ou 
porta-algemas).

54. Nos termos da Instrução Continuada de Comando – 
S úmula de ICC no 250 (Promoção e Proteção dos Direitos 
Humanos no Contexto de Manifestações Pacíficas), é cor-
reto afirmar que o uso letal intencional de armas de fogo

(A) é autorizado na hipótese de legítima defesa de feri-
mento grave.

(B) poderá ser alegado para impedir a fuga de indivíduo 
que tenha posto em risco a segurança ou resista à 
autoridade.

(C) só poderá ser feito quando estritamente inevitável à 
proteção da vida.

(D) é autorizado no estrito cumprimento do dever legal e 
na defesa de qualquer dos direitos humanos descri-
tos nos tratados internacionais.

55. Com relação à sequência de ações previstas no Pro-
cesso 5.16.00 (Câmeras Operacionais Portáteis – COP), 
é correto afirmar que o Policial Militar

(A) sempre que julgar necessária à preservação da 
o rdem pública poderá desligar a COP.

(B) entre outras hipóteses, somente poderá desligar a 
tela nas situações em que o recurso exponha a risco 
sua vida.

(C) sempre que julgar necessária à preservação da 
o rdem pública poderá interromper a gravação, sen-
do-lhe vedado desligar a tela.

(D) para tomar testemunhos e recolher provas, indepen-
dentemente da situação, não poderá desligar a tela.

58. No Microsoft Windows 10, em sua configuração original, um usuário editou o seguinte conteúdo no aplicativo Paint, con-
forme imagem a seguir.

O usuário gravou o conteúdo como Arquivo1.png e fechou o aplicativo Paint. Considerando os aplicativos existentes no 
Windows 10 em sua configuração original, assinale a alternativa que indica em qual(is) aplicativo(s) esse arquivo poderá 
ser aberto novamente com sucesso para nova edição.

(A) Bloco de Notas, apenas.

(B) Paint, apenas.

(C) Paint e Bloco de Notas, apenas.

(D) Paint, Bloco de Notas e Wordpad.
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59. No Microsoft Word 2016, em sua configuração original, 
um usuário abriu um documento novo para edição, sem 
qualquer formatação. Esse usuário digitou a palavra Es-
cola, depois pressionou a barra de espaços e digitou a 
palavra Superior, formatando-a em negrito. Em seguida, 
pressionou a barra de espaços e digitou a palavra Sar-
gentos, formatando-a em negrito e itálico, e finalmente 
pressionou a barra de espaços e digitou as palavras  Po-
lícia Militar, formatando-as em negrito, itálico e sublinha-
do. Depois disso, esse usuário pressionou a tecla BA-
CKSPACE para apagar todo o conteúdo. Ao recomeçar a 
digitar qualquer palavra, sua formatação estará

(A) sem qualquer formatação.

(B) em negrito, apenas.

(C) em negrito e itálico, apenas.

(D) em negrito, itálico e sublinhado.

60. Tem-se a seguinte planilha criada no Microsoft Excel 
2016, em sua configuração padrão:

Ao inserir a seguinte fórmula, na célula A4, o resultado 
será:

=MAIOR(ABS(A1:C3);1)

(A) –9

(B) –1

(C) 8

(D) 9
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