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I N S T R U Ç Õ E S 
 

LEIA COM ATENÇÃO 

1. Este Caderno de Provas, com páginas numeradas de 01 a 29, é constituído de: 
 

► uma Prova Objetiva com 60 (sessenta) questões de múltipla escolha, cada uma com 5 (cinco) alternativas, assim 

distribuídas:  
 

01 a 38 – Grupo I: Conhecimentos Básicos 

39 a 46 – Grupo II: Conhecimentos de Legislação 

47 a 60 – Grupo III: Conhecimentos Específicos 
 

► uma Prova de Redação.  
 

2. Caso o Caderno de Provas esteja incompleto ou tenha qualquer defeito de impressão, solicite ao fiscal que o substitua. 
 

3. Sobre a Marcação do Cartão de Respostas da Prova Objetiva 

 
As respostas das questões deverão ser transcritas com caneta esferográfica de tinta azul ou preta não porosa, 

fabricada em material transparente, para o Cartão de Respostas, que será o único documento válido para correção. 

O Cartão de Respostas não será substituído por erro ou dano do candidato. 
 

3.1. Para cada questão existe apenas uma alternativa que a responde acertadamente. Para a marcação da alternativa 

escolhida no CARTÃO DE RESPOSTAS, pinte completamente o círculo correspondente. 
 

Exemplo: Suponha que para determinada questão a alternativa C seja a escolhida. 
 

N.º da 

Questão 
 

A 
 

B 
 

C 
 

D 
 

E 
 

 

3.2. Será invalidada a questão em que houver mais de uma marcação, marcação rasurada ou emendada, ou não houver 

marcação.  
 

3.3. Não rasure nem amasse o CARTÃO DE RESPOSTAS e a FOLHA DE REDAÇÃO. 
 

4. Na elaboração da Redação, poderá ser usada para rascunho a página 27 deste Caderno, mas o texto definitivo deverá ser 

transcrito na FOLHA DE REDAÇÃO. Use caneta esferográfica de tinta azul ou preta não porosa fabricada em 

material transparente. 
 

5. Não haverá substituição da FOLHA DE REDAÇÃO por erro do candidato. 
 

6. Todos os espaços em branco, neste caderno, podem ser utilizados para rascunho.  
 

7. A duração das provas é 4h30min, já incluído o tempo destinado ao preenchimento do CARTÃO DE RESPOSTAS e à 

transcrição do texto definitivo da Redação para a FOLHA DE REDAÇÃO. 
 

8. Somente após decorridas 2h30min do início das provas, o candidato, depois de entregar seu Caderno de Provas, seu 

Cartão de Respostas e sua Folha de Redação, poderá retirar-se da sala de prova. O candidato que insistir em sair da sala 

de prova antes desse tempo deverá assinar Termo de Ocorrência declarando sua desistência do concurso. 
 

9. Será permitida a saída de candidatos levando o Caderno de Provas somente na última meia hora de prova. 
 

10. Na página 29 deste Caderno de Provas, encontra-se a Folha de Anotação do Candidato, a qual poderá ser utilizada 

para a transcrição das respostas das questões objetivas. Essa folha poderá ser levada pelo candidato para posterior 

conferência com o gabarito somente após decorridas 2h30min do início da prova. 
 

11. Após o término das provas, o candidato deverá, obrigatoriamente, entregar ao fiscal o CARTÃO DE RESPOSTAS e a 

FOLHA DE REDAÇÃO devidamente preenchidos e assinados (nos espaços próprios). 
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GRUPO I – CONHECIMENTOS BÁSICOS 
 

 

 
QUESTÃO 01 

Após um longo tempo de disputas territoriais e fronteiriças, as Coroas Ibéricas da Espanha e de Portugal 

firmaram em 1750 o Tratado de Madri em que se buscava solucionar esses conflitos. De um lado, Portugal 

cederia a posse da Colônia de Sacramento, em troca, o rei espanhol entregaria o território das missões 

jesuíticas além Uruguai, onde viviam cerca de 30 mil indígenas da etnia guarani. Além disso, uma comissão 

formada por representantes das duas monarquias deveria demarcar as fronteiras entre a América Espanhola e 

a Portuguesa. Qual o princípio jurídico que norteou as decisões do Tratado de Madri no que tange à 

demarcação das fronteiras entre as Coroas Ibéricas na América? 

[A] Libertatem Populi 

[B] Imperium plenum 

[C] Uti possidetis  

[D] Urbe et orbi 

[E] Ad hominem 
 

QUESTÃO 02 

“Em 11 de novembro de 1864, uma canhoneira paraguaia aprisionou no Rio Paraguai o navio brasileiro 

Marquês de Olinda, seguindo-se a esse ato o rompimento das relações diplomáticas entre os dois países. As 

operações de guerra começaram efetivamente a 23 de dezembro de 1864 quando López lançou uma ofensiva 

contra Mato Grosso” (FAUSTO, Boris. História do Brasil. São Paulo: EDUSP, 1995). A Guerra do Paraguai 

foi resultado de múltiplos fatores dentre os quais a tensão geopolítica na Bacia do Prata. No que diz respeito  

ao Império brasileiro e ao Paraguai, quais eram os principais elementos de divergência entre esses governos? 

[A] A concorrência pelo comércio da erva mate e a fuga de escravos. 

[B] Questões de fronteira e a garantia de livre navegação no Rio Paraguai. 

[C] As missões jesuítas e os tratados de livre comércio com os ingleses. 

[D] A aliança do Império brasileiro com o caudilho argentino Rosas e o transporte de ouro mato-grossense 

pelo Rio Paraguai. 

[E] A política imperial de anexação do Uruguai e o alinhamento econômico do Paraguai com os Estados 

Unidos. 
 

QUESTÃO 03 

As ideias, propostas e discussões acerca da divisão do Estado de Mato Grosso estavam presentes na 

sociedade mato-grossense desde o final do século XIX, como demonstra a tentativa de uma República 

Transatlântica de Mato Grosso. A efetivação da separação de Mato Grosso aconteceu em 1977 durante o 

regime militar. Qual argumento econômico procurou justificar a divisão do estado? 

[A] A diferença do desenvolvimento econômico entre o sul e o norte do estado 

[B] A implantação do agronegócio  

[C] O incentivo à industrialização a partir de uma aliança com as elites paulistas 

[D] O crescimento das exportações para o mercado asiático 

[E] A competição com os grupos econômicos bolivianos 
 

QUESTÃO 04 

A produção de erva-mate teve uma importância significativa na economia de Mato Grosso, especialmente 

no período compreendido entre o final da guerra com o Paraguai (1870) e a década de 1960. Neste ramo de 

atividade, teve relevante destaque a atuação da Companhia Mate Laranjeira que recebeu generosas 

concessões públicas para incentivar a produção mateira. Sobre a produção da erva-mate em Mato Grosso, é 

correto afirmar: 

[A] A família imperial era o sócio majoritário dessa empresa. 

[B] A plantação da erva-mate foi pioneira no uso de mão de obra de imigrantes no estado. 

[C] O capital que financiou a atividade veio dos fazendeiros paraguaios cujas terras ficaram improdutivas 

devido à guerra. 

[D] A organização da Companhia seguia os princípios das grandes companhias de comércio holandesas. 

[E] Era uma produção extrativista voltada para a exportação principalmente para a Argentina. 

HISTÓRIA DE MATO GROSSO 
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QUESTÃO 05 

Leia os textos. 
 

Texto I 

Por ser um grande exportador de matérias-primas e importador de produtos manufaturados, Mato Grosso 

necessita de uma infraestrutura de transporte capaz de suportar a demanda crescente de veículos e de carga, 

que garanta a entrada de produtos e o escoamento da produção. Porém, no estado a malha viária está muito 

aquém das necessidades, sendo um dos fatores responsáveis pela perda de competitividade da produção, 

além de insuficiente, a maior parte desta malha não apresenta a infraestrutura adequada de funcionamento. O 

estado conta com cinco eixos rodoviários federais e oito eixos rodoviários estaduais. 
(MORENO, Gislaine. Geografia de Mato Grosso: território, sociedade, ambiente. Cuiabá: Entrelinhas, 2005. Adaptado). 

 

Texto II 

O deputado estadual Eduardo Botelho afirmou que a construção da 1ª Ferrovia Estadual vai possibilitar o 

crescimento da industrialização na Região Metropolitana de Cuiabá, por meio da implantação de um 

terminal na Capital, cujas obras já são consideradas a realização de um “sonho”. A construção da ferrovia 

estadual prevê 730 quilômetros de linha férrea que vão interligar os municípios de Rondonópolis a Cuiabá, 

além de Rondonópolis com Nova Mutum e Lucas do Rio Verde, e que vão se conectar à malha nacional, em 

direção ao Porto de Santos (SP). “A baixada cuiabana tem vocação para a agricultura familiar, para força de 

trabalho e esperamos a industrialização para gerar emprego e renda para nosso povo. Se Deus quiser essa 

ferrovia vai alavancar a economia da baixada cuiabana e de todo o Estado de Mato Grosso”, disse Eduardo 

Botelho. 
(Disponível em: http://www.sinfra.mt.gov.br/-/17981944-eduardo-botelho-a-ferrovia-vai-alavancar-a-industrializacao-de-cuiaba-e-de-todo-

estado-. Acessado em: 16/12/2021) 
 

Sobre o assunto, analise as afirmativas. 

I- O eixo ferroviário entre Rondonópolis e Cuiabá tem previsão de conclusão de obras e respectivo 

funcionamento no ano de 2025. Conta com previsão de início das obras para o ano de 2022, sendo 

executadas pela empresa Rumo S/A e ao menos 26 municípios que estão às margens do traçado da 

ferrovia serão beneficiados diretamente com a implantação da malha ferroviária. 

II- Atualmente no estado existem duas empresas que possuem autorização para a prestação de serviço de 

transporte hidroviário. São as empresas Doerner & Cia. Ltda. e Centro Oeste Navegações Ltda., que 

juntas operam um total de 13 travessias, utilizando os rios Arinos, Juruena, Rio Verde, Apiacás, 

Roosevelt e Teles Pires, principalmente. 

III- O principal modal de escoamento de grãos de Mato Grosso se dá pelas rodovias BR-163 (Cuiabá-

Santarém) e BR-364 (Cuiabá-Porto Velho). No ano de 2021 a BR-364 completou 48 anos de existência, 

e conforme dados da empresa Rota do Oeste, a BR-163 apresenta um fluxo de 70 mil veículos 

circulando diariamente nesta rodovia, sendo 70% veículos de carga. 

IV- A hidrovia Paraguai-Paraná está inserida nas bacias dos rios Cuiabá, Paraguai, Taquari, Negro e 

Miranda, sendo, desde o século XIX, uma via fluvial de transporte de grande papel na integração sul-

americana. Porém, foi desativada no início do século XX, em função da implantação da estrada de ferro 

Noroeste do Brasil (NOB), ligando o sul de Mato Grosso à região sudeste do país. 
  

Está correto o que se afirma em 

[A] II e IV, apenas. 

[B] I, III e IV, apenas. 

[C] II e III, apenas. 

[D] I, II e III, apenas. 

[E] III e IV, apenas. 

 

 

  

GEOGRAFIA DE MATO GROSSO 
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QUESTÃO 06 

Sobre a classificação climática de Mato Grosso, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 

(       ) Em Mato Grosso, onde as áreas mais elevadas são formadas por chapadas, a altitude associada à 

ventilação constitui o fator geográfico que mais influencia as variações de temperatura e 

pluviosidade. 

(       ) A classificação climática de Strahler divide o clima de Mato Grosso em três tipos Tropical 

Chuvoso de Floresta, de Savana, e Tropical de Altitude, enquanto que a classificação de Koppen 

classifica somente em Equatorial Quente-úmido e Tropical Seco-úmido. 

(       ) Mato Grosso, pela sua localização latitudinal, encontra-se na região tropical, onde a 

continentalidade, a extensão territorial, as variações do relevo e a circulação atmosférica 

influenciam na distribuição espacial da temperatura. 

(       ) A capital do estado, Cuiabá, caracteriza-se por clima tropical, com menos pluviosidade no inverno 

que no verão, de quatro a cinco meses secos, apresentando uma temperatura média acima dos 26°C 

e com uma pluviosidade média anual de 1.498 mm.  
 

Assinale a sequência correta. 

[A] F, V, V, F 

[B] F, V, F, F 

[C] V, V, V, V 

[D] V, F, F, F 

[E] V, F, V, V  

 

 

 

 

QUESTÃO 07 

Leia os textos. 

TEXTO I 
Um bloco rochoso de aproximadamente 12 metros de comprimento (equivalente ao tamanho de um ônibus) 

despencou do paredão da cachoeira do Véu de Noiva (no Parque Nacional de Chapada dos Guimarães) e 

deixou cinco pessoas feridas, duas delas em estado grave. O desastre aconteceu por volta das 12h30 de 

segunda-feira (21/04/2008) e por pouco não soterrou as cerca de 30 pessoas que estavam no local, várias 

delas sofreram escoriações. O paredão que despencou interrompeu o curso da queda d’água por alguns 

instantes, fazendo uma grande onda ao cair no riacho. Logo após o acidente o Instituto de Meio Ambiente e 

Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) ordenou que o parque fosse fechado por tempo indeterminado.  
(Fonte: https://www.gazetadigital.com.br/editorias/cidades/bloco-que-desabou-tinha-12m/175042. Acesso em: 10/01/2022.) 

 

TEXTO II 
Pela classificação de Ross (1996), o relevo de Mato Grosso apresenta três tipos de unidades 

geomorfológicas: os planaltos, as depressões e as planícies, que foram identificados em cinco grandes 

categorias e compartimentados em subunidades. 
(MORENO, Gislaine et. al. Geografia de Mato Grosso: território, sociedade, ambiente. Cuiabá: Entrelinhas, 2005.) 

 

De acordo com a classificação de Ross e a localização da estrutura rochosa abordada no texto I, esta 

estrutura pertence à unidade de Planalto em 

[A] Intrusão. 

[B] Bacia Sedimentar. 

[C] Cinturão Orogênico. 

[D] Cobertura Residual de Plataforma. 

[E] Depressão.  

  



4 de 29 – CONCURSO PÚBLICO – CBMMT – ALUNO-A-OFICIAL 

QUESTÃO 08 

Sobre o processo de desenvolvimento da estrutura regional do estado de Mato Grosso, analise as 

proposições. 

I- O processo de modernização da ocupação do estado de Mato Grosso foi todo custeado pelas empresas 

de colonização, que instalaram a infraestrutura necessária para tal fim, bem como disponibilizaram 

políticas creditícias e incorporaram novos espaços ao processo produtivo. 

II- Do ponto de vista social, a atuação estatal foi desastrosa, uma vez que foi responsável pelos processos 

de concentração fundiária e de produção, que por sua vez desencadearam os conflitos pela posse da 

terra por parte dos expropriados. 

III- A tendência para o desenvolvimento do estado de Mato Grosso é a continuidade de expansão da 

fronteira agrícola com monoculturas de exportação. 

IV- O território mato-grossense é resultado de um conjunto de espaços geográficos moldados ao longo do 

processo de formação econômico-social do país, posto em prática de forma efetiva a partir do século 

XVIII. 
 

Estão corretas as proposições 

[A] II, III e IV, apenas. 

[B] I e II, apenas. 

[C] I, III e IV, apenas. 

[D] II e III, apenas. 

[E] I e IV, apenas. 
 

 

 

 

Instrução: Leia atentamente o texto a seguir para responder às questões de 09 a 11. 
 

WWW.ATUALIZAR.COM 

A pandemia tornou mais urgente se manter antenado na tecnologia 

 

IMAGINEM. Eu sou da época da máquina de escrever. Datilografava página por página. Tec, tec, 

tec. Já não era novinho quando surgiu o computador doméstico. Foi fantástico – os vizinhos não reclamavam 

mais quando eu escrevia à noite. Eu sei. A vida sem internet parece inacreditável hoje. [...] 

A pandemia tornou a tecnologia mais obrigatória que nunca. Tenho de aprender aquilo que nunca 

pensei em saber. Reunião por Zoom, por exemplo. Ou Google Meet. São programas de videoconferência. É 

assim que se realizam as reuniões de trabalho atualmente. [...] 

Há peças de teatro apresentadas pelo Instagram. É uma outra linguagem! Todos os dias boto um 

aplicativo de meditação e relaxo, aprendendo a respirar, descansando... já escolhi um aplicativo da ioga para 

fazer pelo celular. Mas ainda estou ensaiando começar... E cada vez há mais um novo aplicativo para 

desvendar, uma plataforma para conhecer. Eu que cheguei a ter aula de caligrafia com caneta tinteiro, vejam 

só! [...] 

Às vezes, acho que não sou mais um indivíduo, e que me tornei um aplicativo. Estou em upload, em 

contínua transferência de dados. Vivo em modo de atualização. Aceitei esse novo modo de viver. Este 

admirável mundo novo já se incorporou à minha rotina diária. As novidades de hoje serão passado amanhã. 

Eu e você também temos de seguir o ritmo. 
(CARRASCO, W. In: Revista Veja, edição de 24 de junho de 2020.) 

 

QUESTÃO 09 
Em vários momentos do texto, o autor interage diretamente com o leitor, seja para responder a uma possível 

pergunta, para chamar sua atenção ou para propor uma ação. Em qual trecho NÃO ocorre essa interação? 

[A] Eu que cheguei a ter aula de caligrafia com caneta tinteiro, vejam só! 

[B] Eu sei. A vida sem internet parece inacreditável hoje. 

[C] Vivo em modo de atualização. Aceitei esse novo modo de viver. 

[D] Eu e você também temos de seguir o ritmo. 

[E] IMAGINEM. 

 

  

LÍNGUA PORTUGUESA 
 



5 de 29 – CONCURSO PÚBLICO – CBMMT – ALUNO-A-OFICIAL 

QUESTÃO 10 
O trecho É assim que se realizam as reuniões de trabalho atualmente. pode ser reescrito da seguinte 

maneira:  É assim que são realizadas as reuniões de trabalho atualmente., em que foi  usada a voz passiva 

analítica em lugar da voz passiva pronominal.  Em qual alternativa a voz passiva pronominal foi 

corretamente alterada para a analítica? 

[A] Um grande número de soldados matricula-se todo ano neste curso. → Um grande número de soldados 

foi matriculado todo ano neste curso. 

[B] Notam-se alguns sinais de recuperação no paciente. → Foram notados alguns sinais de recuperação no 

paciente. 

[C] A essa hora, não se vê uma pessoa na rua. → A essa hora, não foi vista uma pessoa na rua. 

[D] Abriram-se vagas para cargos da Segurança Pública. → São abertas vagas para cargos da Segurança 

Pública. 

[E] Ainda não se lançaram as notas da redação. → Ainda não foram lançadas as notas da redação.  

 

 

QUESTÃO 11 
A linguagem utilizada no texto mostra informalidade, principalmente quanto ao vocabulário simples, ao uso 

de expressões populares e coloquialismos. Qual trecho NÃO apresenta essa característica? 

[A] IMAGINEM. Eu sou da época da máquina de escrever. 

[B] Este admirável mundo novo já se incorporou à minha rotina diária. 

[C] Já não era novinho quando surgiu o computador doméstico. 

[D] Todos os dias boto um aplicativo de meditação e relaxo... 

[E] Datilografava página por página. Tec, tec, tec. 
 

 

Instrução: Leia o excerto a seguir para responder às questões de 12 a 14. 
 

Imaginemos uma cena possível do cotidiano:  

Um garoto vai para a escola levado de carro por seu pai. Ao sinal vermelho do semáforo, surge bem em 

frente um menino mirrado, com roupas surradas e um nariz de palhaço, fazendo um triste show circense de 

malabarismo. Outros dois também aproveitam a parada obrigatória para vender balas ou pedir moedas. 

Rapidamente, o vidro do carro sobe depois da ordem e do comentário do pai: Está vendo, filho, é assim que 

começa. Daqui a alguns anos, esses moleques vagabundos que não querem estudar e trabalhar estarão 

roubando e matando. Isso não tem jeito de consertar. Acende o verde e lá vai o garoto para escola um pouco 

assustado, mas aliviado: Ainda bem que minha família é do bem.  

Está plantada a semente do preconceito social. 
(CARDOSO, C.M. Fundamentos para uma educação na diversidade. In: https://acervodigital.unesp.br/bitstream/unesp/. Acesso em 

20/10/2021.) 
 

QUESTÃO 12 
Analise as afirmativas sobre a fala do pai constante do excerto. 

I- Emite um juízo de valor que considera os garotos como inferiores a ele em vários aspectos. 

II- Mostra crença na desigualdade natural entre os seres humanos, considerando-se como possuidor da 

verdade absoluta e como padrão de comportamento de referência para todos. 

III- Revela rejeição de culturas diferentes que, potencialmente, segundo ele, possam ameaçar o seu status 

quo. 

IV- Considera os garotos seres semelhantes, porém inferiores, cópias imperfeitas de um modelo único, o 

que justifica a exclusão, a dominação, a exploração. 
 

Estão corretas as afirmativas 

[A] I, II e III, apenas. 

[B] I, II, III e IV. 

[C] II e IV, apenas. 

[D] I, III e IV, apenas. 

[E] II e III, apenas. 
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QUESTÃO 13 
A respeito do trecho acima, assinale a afirmativa INCORRETA. 

[A] O gênero textual mostra-se híbrido – argumentação e narrativa, atendendo ao propósito comunicativo. 

[B] A narrativa presente no trecho constitui um argumento para o autor fundamentar seu ponto de vista. 

[C] A frase final aponta que o preconceito social é criado também a partir de pequenas ações 

discriminatórias. 

[D] A generalização feita pelo pai sobre o futuro dos meninos justifica haver tantas crianças infratoras. 

[E] A frase que representa o pensar do garoto justifica o que está dito na última frase. 

 

QUESTÃO 14 
O uso adequado da vírgula auxilia na construção de textos mais claros, dirimindo, inclusive, ambiguidades. 

Leia a charge a seguir.  

 

 
(Disponível em: https//br.pinterest.com/visaghair/plagiando. In: infoenem.com. 28-01-2016. Acesso em: 23/11/2021.) 

 

A falta de vírgula antes da palavra gente, sintaticamente um vocativo, muda o sentido da frase, efeito 

intencionalmente buscado na charge. Em qual trecho do texto em análise, o uso da vírgula (ou das vírgulas) 

justifica-se pela mesma razão que deveria haver vírgula antes da palavra gente? 

[A] Daqui a alguns anos, esses moleques vagabundos que não querem estudar e trabalhar estarão 

roubando e matando. 

[B] Rapidamente, o vidro do carro sobe depois da ordem e do comentário do pai 

[C] Acende o verde e lá vai o garoto para escola um pouco assustado, mas aliviado 

[D] Ao sinal vermelho do semáforo, surge bem em frente um menino mirrado, com roupas surradas e um 

nariz de palhaço, fazendo um triste show circense de malabarismo. 

[E] Está vendo, filho, é assim que começa. 

 

QUESTÃO 15 
Leia as frases a seguir, com atenção às concordâncias verbais. 

I- Da UFMT à Catedral Basílica de Cuiabá são aproximadamente quatro quilômetros.  

II- Há dias em que o calor é muito intenso na cidade de Cuiabá. 

III- Certamente, faz cinco meses que a cidade não vê chuva. 

IV- Os aplausos parecia entorpecerem os jogadores da seleção. 

V- Haja os problemas que houver, não desistiremos de nossos sonhos. 
 

Assinale a alternativa que apresenta correta justificativa, de acordo com as normas da língua culta, para a 

concordância verbal empregada. 

[A] O verbo ser, frase I, indicando distância, concorda com a expressão designativa da distância.  

[B] O verbo fazer, frase III, indicando tempo, deve ser flexionado a concordar com a expressão numérica. 

[C] O verbo haver, frase II, indicando tempo, usado como impessoal, concorda com a palavra indicativa do 

tempo. 

[D] O verbo parecer, frase IV, seguido de infinitivo, concorda obrigatoriamente com o sujeito. 

[E] O verbo haver, frase V, com sentido se existir, deve concordar com o termo a que se refere. 
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QUESTÃO 16 
No jornal A Gazeta, de 19/09/2021, foi publicada uma propaganda institucional cuja parte escrita está 

reproduzida abaixo. 
 

No momento 

Falta ar para muita gente. 

Não coloque mais 
                  Vidas 
                          em risco. 
 

Em meio à pandemia do novo coronavírus, o combate às queimadas deve ser redobrado. A fumaça 

produzida por elas, além de poder agravar o quadro de pessoas acometidas pela Covid-19, aumenta a 

incidência de doenças respiratórias graves em um momento em que a saúde de muitas pessoas está 

fragilizada. Neste período de estiagem, mais do que em qualquer outro, combater as queimadas é preservar a 

vida. 
 

A respeito do texto e dos recursos linguísticos empregados, analise as afirmativas. 

I- No trecho No momento falta ar para muita gente., pode-se usar uma vírgula após a expressão No 

momento, pois o lugar canônico dessa expressão é no final da frase. 

II- No trecho aumenta a incidência de doenças respiratórias graves em um momento em que a saúde de 

muitas pessoas está fragilizada., o pronome relativo em que pode ser substituído por onde. 

III- A intenção desse texto é promover a conscientização de pessoas sobre a situação, apontando a 

responsabilidade social da empresa responsável pelo jornal, mostrando seus valores e destacando sua 

imagem. 

IV- A locução adverbial além de foi usada para acrescentar, enfaticamente, algo ao que está sendo dito. 
 

Estão corretas as afirmativas 

[A] I, II e III, apenas. 

[B] II e IV, apenas. 

[C] I, III e IV, apenas. 

[D] II, III e IV, apenas. 

[E] I e III, apenas. 
 

 

 

 

QUESTÃO 17 

Num trecho de estrada em linha reta, ocorreu uma colisão frontal entre um carro de passeio e uma carreta. A 

análise dos detritos da colisão permitiu a obtenção das seguintes informações: a posição onde a colisão 

ocorreu; que carro e carreta se transformaram numa única massa; a posição final dessa massa; que as regras 

da companhia de transporte a que a carreta pertence impõem rigorosamente o deslocamento numa 

velocidade específica conhecida. Uma maneira correta de se estimar a velocidade do carro é: 

[A] Considerar a conservação da quantidade de movimento numa colisão elástica e o movimento retilíneo 

acelerado por uma força de atrito. 

[B] Considerar a conservação da quantidade de movimento numa colisão inelástica e o movimento retilíneo 

acelerado por uma força de atrito. 

[C] Considerar a conservação da quantidade de movimento do carro e o trabalho realizado pela força de 

atrito. 

[D] Considerar a conservação de energia do carro e o trabalho realizado pela força de atrito. 

[E] Considerar a conservação do momento angular e o torque realizado pela força de atrito. 

 

  

FÍSICA 
 



8 de 29 – CONCURSO PÚBLICO – CBMMT – ALUNO-A-OFICIAL 

QUESTÃO 18 

Considere um hectare de cerrado em chamas, com uma temperatura média de 650 
o
C, contendo 20 toneladas 

de matéria vegetal. Considere, também, que a massa vegetal tenha um calor específico de 1,5 kJ/kg 
o
C e que 

o calor latente da água é 2200 kJ/kg. Considerando, ainda, que, para apagar o fogo, deve-se injetar água 

suficiente para que o calor de vaporização abaixe a temperatura da vegetação em chamas até 50
 o

C, assinale 

o valor que mais se aproxime da quantidade de água, em litros, necessária. 

[A] 80 

[B] 80.000 

[C] 800 

[D] 8.000 

[E] 800.000 

 

QUESTÃO 19 

Num experimento de eletroforese, utiliza-se uma cuba de 10 cm de largura, onde uma diferença de potencial 

constante de 50 V é aplicada. A força estabelecida sobre uma molécula monoionizada é: 

 

 

 

[A] 4 x 10
-17

 N 

[B] 1,6 x 10
-18

 N 

[C] 8 x 10
-19

 N 

[D] 4 x 10
-16

 N 

[E] 8 x 10
-17

 N  

 

QUESTÃO 20 

Um balão turístico de 10.000 m
3
 de volume tem um peso de 10.000 N, já considerando todos os seus 

ocupantes. O ar quente no interior do balão tem a metade da densidade do ar a 1 atm e temperatura 

ambiente. Considerando a aceleração da gravidade 10 m/s
2
 e a densidade do ar 1 kg/m

3
, é correto afirmar: 

[A] O empuxo é igual ao peso, fazendo com que o balão flutue, mas não suba. 

[B] O empuxo é maior que o peso do balão, impedindo a possibilidade do voo. 

[C] O empuxo é maior que o peso do balão, o que possibilita o voo do balão. 

[D] O empuxo é menor que o peso, o que possibilita o voo do balão. 

[E] O empuxo é menor que o peso, impedindo a possibilidade do voo. 

 

QUESTÃO 21 

A fórmula de conversão de temperatura em Fahrenheit (F) para Celsius (C) é dada por: 
 

           
 

Assim, é correto afirmar: 

[A] O valor da temperatura em Fahrenheit é decrescente em relação à temperatura em Celsius. 

[B] Quando a temperatura em Celsius for 0, também será 0 em Fahrenheit. 

[C] Para valores acima do ponto de fusão do gelo, o valor numérico em Celsius sempre será menor que o 

em Fahrenheit. 

[D] A relação entre a temperatura em Fahrenheit e a temperatura em Celsius é não linear. 

[E] Quando a temperatura em Celsius for -32, a temperatura em Fahrenheit será 0. 

 

QUESTÃO 22 

Para que a água de uma mangueira atinja a altura de um prédio de 70 m, é necessária uma bomba que 

forneça a seguinte pressão: 

[A] 700 kPa 

[B] 70 kPa 

[C] 7 kPa 

[D] 0,7 kPa 

[E] 0,07 kPa 

 

Dado: carga do elétron = 1,6 x 10-19 C 
 

                              

Dado: g = 10 m/s2 
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QUESTÃO 23 

Os gráficos a seguir constam do Anuário da Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso – 

2019 e analisam os homicídios, Art. 121 do Código Penal, conforme a faixa etária da vítima (gráfico 2.1) e a 

proporção de homicídios por sexo (gráfico 2.2) em Mato Grosso no ano de 2019. 

 

 
Considere que no Gráfico 2.1, dos 10% da faixa etária de 0 a 18 anos, dos 57% da faixa etária de 19 a 29 

anos e dos 33% da faixa etária acima de 29 anos, 4 em cada 5 pessoas, 17 em cada 19, e 10 em cada 11 das 

respectivas faixas eram do sexo masculino. A partir dessas informações, ao se escolher um caso aleatório, 

qual é a probabilidade de esse caso ser de uma pessoa do sexo feminino na faixa etária de 19 a 29 anos? 

[A] 6% 

[B] 2% 

[C] 3% 

[D] 8% 

[E] 5% 

 

 

MATEMÁTICA 
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QUESTÃO 24 
O Quadro de Oficiais de Saúde da Polícia Militar (QOSPM) é composto por: 

 
Assinale a alternativa que apresenta o número total de comissões que podem ser formadas com 4 membros 

do QOSPM, dentre os Coronéis, os Capitães ortopedistas e os Capitães odontólogos, que contenham pelo 

menos um Coronel e que não seja uma comissão formada apenas por médicos, nem apenas por odontólogos. 

[A] 70 

[B] 55 

[C] 68 

[D] 53 

[E] 72 

 

 

 

 

QUESTÃO 25 
Observe o gráfico a seguir: 

 
A partir dessas informações, admita que a área desmatada em 2021 corresponda à média calculada de 2015 a 

2020. Em que ano a meta de 1.143 km
2
 será alcançada, se a cada ano a área desmatada cair 31 km

2
? 

[A] 2034 

[B] 2035 

[C] 2036 

[D] 2037 

[E] 2040 

 

 

 

  

Dados:  
 Dentre os Coronéis do QOSPM, um é médico e o outro é odontólogo; 

 Dentre os Capitães do QOSPM, três são ortopedistas e três são odontólogos. 
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QUESTÃO 26 

Uma grande área desmatada no norte de Mato Grosso tem a forma e as medidas de um triângulo, conforme a 

figura seguinte: 

 
Assinale a alternativa que apresenta o valor dessa área desmatada em hectares. 

[A] 6000 

[B] 5 

[C] 6 

[D] 600 

[E] 500 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 27 

Um Perito Criminal, em seu trabalho sobre investigação em local de acidente de tráfego, pode necessitar 

calcular a distância de parada segura para veículos a motor (DPS). Para tanto, ele dispõe da seguinte 

fórmula: 

         
  

   
 

 

Onde:     = Tempo de Reação/Percepção, em segundos; 

  = Velocidade, em metros por segundo; 

   = Fator de aceleração. 
 

Qual é a velocidade, em metros por segundo, considerando     = 63 m,    = 2 s e   = 6 m/s
2
? 

[A] 17 

[B] 16 

[C] 18 

[D] 19 

[E] 20 
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QUESTÃO 28 

De um grupo de 21 policiais, 9 participaram da operação Delta, 11 da operação Águia, 8 da operação Brasa, 

4 das operações Delta e Águia, 3 das operações Águia e Brasa, 2 das operações Delta e Brasa e 1 não 

participou de qualquer das três operações. A partir dessas informações, assinale a alternativa que apresenta o 

número de policiais que participaram apenas da operação Brasa. 

[A] 1 

[B] 3 

[C] 2 

[D] 4 

[E] 0 
 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 29 

Uma empresa especializada em produtos para bombeiros apresentou três combos de ofertas com os 

seguintes produtos: Bornal para Bombeiro, Luva de Couro para Bombeiro e Capacete para Bombeiro 

Fiberglass. A seguir estão listados esses combos com o nome dos produtos simplificados: 

1º) 3 bornais + 2 pares de luvas + 1 capacete = R$ 2.153,00 

2º) 4 bornais + 3 pares de luvas + 3 capacetes = R$ 4.664,00 

3º) 2 bornais + 2 pares de luvas + 2 capacetes = R$ 3.046,00 

 

A partir dessas informações, assinale a afirmativa correta. 

[A] Um bornal custa R$ 95,00. 

[B] Um bornal custa R$ 90,00. 

[C] Um par de luvas custa R$ 450,00. 

[D] Um par de luvas custa R$ 540,00. 

[E] Um capacete custa R$ 980,00. 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 30 

Para apagar um incêndio florestal, três helicópteros do Corpo de Bombeiros Militar iniciaram 

simultaneamente a captação de água num rio (ponto de água), e a cada 6 minutos um dos helicópteros 

retornava para reabastecer o helibalde, enquanto os outros dois retornavam para o reabastecimento a cada 8 

e 9 minutos, respectivamente. Após quanto tempo os três helicópteros voltam a reabastecer juntos 

novamente? 

[A] 1 h 24 min 

[B] 1 h 12 min  

[C] 1 h 36 min 

[D] 1 h 48 min 

[E] 2 h 
  

  



13 de 29 – CONCURSO PÚBLICO – CBMMT – ALUNO-A-OFICIAL 
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QUESTÃO 31 

O ácido ascórbico ou vitamina C, cuja fórmula estrutural é mostrada abaixo, é um poderoso antioxidante, 

sendo usado para transformar as espécies reativas de oxigênio em formas inertes.  

O

OH OH

O

OH

OH

 
                               Ácido Ascórbico ou Vitamina C 
 

Assinale a alternativa correta que apresenta a quantidade de matéria, em mols, e a quantidade de oxigênio, 

em miligramas, presentes em 440 mg de ácido ascórbico. 

[A] 6,0 x 10
21 

e 0,24 

[B] 0,5 x 10
24

 e 0,24 

[C] 3,0 x 10
22 

e 480 

[D] 4,5 x 10
23

 e 0,48 

[E] 1,5 x 10
21 

e 240 

 

 

QUESTÃO 32 

A valsartana, cuja estrutura molecular é visualizada abaixo, é um fármaco com propriedades anti-

hipertensivas. 

N

NNH

NN

CH3

CH3

CH3

OH

O

O

 
FÓRMULA ESTRUTURAL DA VALSARTANA 

 

Os grupos funcionais orgânicos que podem ser identificados na estrutura molecular são: 

[A] Amida e ácido carboxílico. 

[B] Amina e aldeído. 

[C] Cetona e álcool. 

[D] Amina e éster. 

[E] Amida e álcool. 

 

 

QUESTÃO 33 

A observação da emissão de radiação de corpo negro (objetos metálicos), o desenvolvimento da ideia que a 

energia é quantizada, isto é, apenas certas energias são permitidas quando emitidas por osciladores (átomos) 

que apresentam uma frequência fundamental () de oscilação ou frequências múltiplas deste valor, são 

ideias inicialmente desenvolvidas por 

[A] Louis Victor de Broglie. 

[B] Albert Einstein. 

[C] James Clerk Maxwell. 

[D] Max Planck. 

[E] Ernest Rutherford 

  

QUÍMICA 
 

Dados Massas Molares: H=1; C=12; O =16; 
Constante de Avogadro = 6,0 x 10

23
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QUESTÃO 34 

Sobre as propriedades periódicas dos elementos, considere as seguintes afirmações e marque V para as 

afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 

(       ) Para elementos do grupo principal, movendo-se de um elemento para outro ao longo de um período, 

o raio atômico diminui devido ao aumento da carga nuclear efetiva (Z*). 

(       ) A energia de ionização (EI) é a energia necessária para adicionar um elétron de um átomo no estado 

gasoso e fundamental. 

(       ) A entalpia de adição eletrônica (AEH) para muitos elementos é positiva, indicando que esse 

processo é endotérmico e que a energia é absorvida. 

(       ) Considerando o tamanho do raio iônico, quando comparado com o raio atômico do átomo (no 

estado fundamental), os cátions terão raios menores que o átomo no estado fundamental e os ânions 

terão raios maiores que os átomos no estado fundamental. 
 

Assinale a sequência correta. 

[A] V, F, V, F 

[B] F, V, V, F 

[C] V, F, F, V  

[D] F, V, F, V 

[E] F, F, V, V 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 35 

Dados os seguintes átomos centrais: P (Z=15), S (Z=16), Cl(Z=17) e Xe(Z=18), considere as moléculas: 

PF5, SF4, ClF3  e XeF2. Considerando a teoria RPENV (teoria da repulsão dos pares eletrônicos no nível de 

valência), essas moléculas apresentam como semelhança: 

[A] Utilizam somente orbitais s e p nas ligações químicas. 

[B] Seus átomos centrais não excedem a regra do octeto. 

[C] Elétrons desemparelhados em suas estruturas de Lewis. 

[D] A geometria molecular piramidal de base quadrada. 

[E] A geometria molecular bipiramidal trigonal. 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 36 

Um cilindro de aço contém 3,0 g de etanol, C2H5OH. Qual é a pressão aproximada de vapor de etanol, em 

atmosferas, se o cilindro tiver um volume de 750 cm
3
 e a temperatura for de 125°C? (Admita que todo o 

etanol esteja na fase de vapor nessa temperatura).  

[A] 2,8  

[B] 0,13  

[C] 0,88  

[D] 8,8  

[E] 0,26 
  

Dados: H=1, C=12, O=16; R= 0,082 L.atm/mol.K 
T(K)= T(°C) + 273 
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QUESTÃO 37 

Leia o texto. 

“A técnica moderna introduziu ações de uma tal ordem inédita de grandeza, com tais novos objetos e 

consequências que a moldura ética antiga não consegue mais enquadrá-las. [...]. A presença do homem no 

mundo era um dado primário e indiscutível de onde partia toda ideia de dever referente à conduta humana: 

agora, ela própria tornou-se um objeto de dever – isto é, o dever de proteger a premissa básica de todo dever, 

ou seja, precisamente a presença de meros candidatos a um universo moral no mundo físico do futuro; isso 

significa, entre outras coisas, conservar este mundo físico de modo que as condições para uma tal presença 

permaneçam intactas”. 
(JONAS, H. O princípio responsabilidade: ensaio de uma ética para civilização tecnológica. Rio de Janeiro: Contraponto; Ed. PUC-Rio, 2006) 

 

Considerando o trecho citado e as reflexões de Hans Jonas sobre o princípio responsabilidade, é correto 

afirmar: 

[A] A responsabilidade ética na sociedade atual exige uma perspectiva antropocêntrica a fim de preservar a 

vida das gerações futuras. 

[B] A ação ética na civilização tecnológica demanda uma responsabilidade coletiva que tome como base as 

futuras gerações. 

[C] A separação entre ser humano e natureza, característica da sociedade moderna, permitiu colocar a 

natureza como objeto de responsabilidade ética. 

[D] As premissas das éticas antigas devem ser resgatadas uma vez que permitem repensar a inserção do ser 

humano na natureza e os impactos da ação humana no planeta. 

[E] A ética da responsabilidade desconsidera a dignidade própria da natureza, mas defende o uso moderado 

dos recursos naturais a fim de preservar as condições materiais de vida das gerações futuras. 
 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 38  

Leia o texto. 

“Finalmente há um imperativo que, sem pôr no fundamento como condição qualquer outro objetivo a ser 

alcançado mediante uma certa conduta, ordena imediatamente essa conduta. Este imperativo é categórico. 

Ele não diz respeito à matéria da ação e ao que deve seguir-se dela, mas à forma e ao princípio do qual ela 

mesma decorre, e o essencialmente bom da ação consiste na disposição, seja qual for seu resultado. Este 

imperativo pode chamar-se de imperativo da moralidade”. 
(KANT, I. Fundamentação da metafísica dos costumes. In: MARCONDES, D. Textos básicos de filosofia. 2 ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 

2000) 
 

De acordo com o trecho e as características da ética kantiana, é correto afirmar: 

[A] A lei moral conduz à felicidade. 

[B] O imperativo moral deriva da experiência. 

[C] O imperativo moral é a priori. 

[D] A lei moral é condicionada, em seu princípio, pela cultura. 

[E] A lei moral pondera as consequências da ação.  
 

  

PRINCÍPIOS DE ÉTICA E FILOSOFIA 
 



17 de 29 – CONCURSO PÚBLICO – CBMMT – ALUNO-A-OFICIAL 

GRUPO II – CONHECIMENTOS DE LEGISLAÇÃO 

 

 
QUESTÃO 39 

Analise a seguinte situação hipotética: 

Ao fiscalizar as obras de um restaurante em Várzea Grande/MT, os militares do Corpo de Bombeiros Militar 

do Estado de Mato Grosso (CBMMT) constataram que, no projeto de construção apresentado pelo 

proprietário, não constava a instalação predial de gás liquefeito de petróleo, para a qual são exigidas medidas 

de segurança complementares.  

De acordo com as disposições da Lei Estadual nº 10.402/2016, que fixa os critérios necessários à segurança 

contra incêndio e pânico nas edificações, instalações e locais de risco, e do Decreto nº 859/2017, que 

regulamenta o exercício de fiscalização pelo CBMMT, qual o procedimento a ser adotado pelos vistoriantes 

neste caso? 

[A] A expedição de Termo de Autuação para aplicar multa e estipular prazo para regularização da 

edificação perante o Corpo de Bombeiros Militar, sob pena de embargo da obra. 

[B] A expedição de Termo de Notificação, estabelecendo prazo para que o proprietário adote as 

providências necessárias para a regularização da edificação perante o Corpo de Bombeiros Militar. 

[C] A determinação do imediato embargo da obra até que o proprietário promova a regularização da 

edificação perante o Corpo de Bombeiros Militar. 

[D] A determinação do embargo da obra e da interdição da atividade até que o proprietário promova a 

regularização da edificação perante o Corpo de Bombeiros Militar. 

[E] A expedição de Termo Proibitivo de Emissão de Alvará de Prevenção Contra Incêndio e Pânico e 

Termo de Autuação referente à multa a ser paga no prazo estipulado para regularização das pendências. 

 
QUESTÃO 40 

Em consonância com o Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso (Lei Complementar Estadual nº 

555/2014), assinale a afirmativa INCORRETA acerca do estágio probatório e da estabilidade do militar 

estadual. 

[A] O militar sem estabilidade somente poderá exercer atividade no âmbito da instituição a que pertence. 

[B] O militar estadual adquire a estabilidade ao completar três anos de efetivo serviço, a contar de sua 

inclusão. 

[C] O militar ficará sujeito a estágio probatório, normatizado pelo Comandante-Geral da instituição, até que 

adquira a estabilidade. 

[D] A instauração de processo administrativo disciplinar de natureza demissória suspende a contagem de 

prazo para a aquisição de estabilidade pelo militar estadual. 

[E] Será demitido o militar que durante o estágio probatório, após processo regular, for considerado inapto 

para o exercício do cargo. 

 
QUESTÃO 41 

De acordo com a redação atualizada do Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso (Lei 

Complementar Estadual nº 555/2014), a prática de assédio moral ou sexual, comprovada mediante processo 

administrativo disciplinar, ou por meio de apuração do Ministério Público, implicará a aplicação de 

penalidades, observada a gravidade dos fatos apurados. Em relação às sanções administrativas, é correto 

afirmar: 

[A] A pena de demissão poderá ser aplicada cumulativamente com a pena de multa. 

[B] O assediador será afastado de seu cargo, com prejuízo de todas as vantagens e direitos, pelo prazo 

máximo de 60 (sessenta) dias. 

[C] O cumprimento das sanções administrativas previstas na legislação não isenta o assediador das 

responsabilidades civil e penal. 

[D] A pena de multa somente poderá ser aplicada por ato do Comandante-Geral da instituição militar. 

[E] A receita proveniente das multas impostas será revertida para o Fundo Estadual de Defesa das Vítimas 

de Assédio Moral ou Sexual.  

  

LEGISLAÇÃO DE INTERESSE BOMBEIRO MILITAR 
 



18 de 29 – CONCURSO PÚBLICO – CBMMT – ALUNO-A-OFICIAL 

QUESTÃO 42 

Analise a seguinte situação hipotética: 

Gentil Fernandino, bombeiro militar do Estado de Mato Grosso, matriculou-se em curso para progressão na 

carreira em outro Estado da Federação, e obteve, por ato do Comandante-Geral, a concessão de bolsa 

pesquisa, de natureza indenizatória, acrescida aos seus proventos. 

Entretanto, embora tenha frequentado o curso, Gentil Fernandino foi reprovado na avaliação final e não 

conseguiu o certificado de conclusão.  

Nos termos da Lei Complementar Estadual nº 408/2010, que institui o Sistema de Ensino da Polícia e do 

Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, quais as consequências da reprovação do militar no 

referido curso? 

[A] É devida a restituição de 50% (cinquenta por cento) aos cofres públicos dos valores recebidos a título de 

bolsa pesquisa, tendo em vista que a carga horária do curso foi concluída. 

[B] É exigida a prestação de serviços em jornada extraordinária para compensar período equivalente ao 

tempo de duração do curso realizado em outro Estado da Federação. 

[C] É devida a restituição integral aos cofres públicos dos valores recebidos a título de bolsa pesquisa, após 

devida apuração das circunstâncias em processo administrativo, assegurado o contraditório e a ampla 

defesa. 

[D] É exigida a frequência em curso equivalente oferecido por instituição de ensino militar do Estado de 

Mato Grosso, a fim de eximir o militar da restituição do valor recebido a título de bolsa pesquisa. 

[E] É prevista instauração de processo administrativo disciplinar para apurar as circunstâncias da 

reprovação e aplicar as penalidades cabíveis, de acordo com a gravidade da conduta, assegurado o 

contraditório e a ampla defesa.  

 

 

 

 
QUESTÃO 43 

Leia os conceitos doutrinários de medidas de segurança. 

"(...) a medida de segurança constitui uma providência do poder político que impede que determinada 

pessoa, ao cometer um ilícito-típico e se revelar perigosa, venha a reiterar na infração, necessitando de 

tratamento adequado para sua reintegração social".  
(FERRARI, Eduardo Reale. Medidas de segurança e direito penal no Estado democrático de direito. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 

2001). 
 

"(...) as penas e as medidas de segurança constituem as duas formas de sanção penal. Enquanto a pena é 

retributivo-preventiva, tendendo atualmente a readaptar socialmente o delinquente, a medida de segurança 

possui natureza essencialmente preventiva, no sentido de evitar que um sujeito que praticou um crime e se 

mostra perigoso venha a cometer novas infrações penais”. 
(JESUS, Damásio E. de. Direito penal: parte geral. 11ª. ed. rev. São Paulo: Saraiva, 1986, v. 1). 

 

Em relação às referidas medidas de segurança no direito penal militar, assinale a afirmativa correta. 

[A] Todas as medidas de segurança estabelecidas no Código Penal Militar são de caráter pessoal, dividindo-

se em detentivas e não detentivas. 

[B] As medidas de segurança não detentivas previstas no Código Penal Militar são a cassação de licença 

para direção de veículos motorizados, a proibição de frequentar determinados lugares e a prisão 

domiciliar. 

[C] O Código Penal Militar prescreve que as medidas de segurança detentivas devem ser cumpridas, 

exclusivamente, por meio de ordem de internação do agente em manicômio judiciário. 

[D] Quando o condenado for considerado inimputável e necessitar de especial tratamento curativo, a pena 

privativa de liberdade poderá ser substituída por medida de segurança detentiva. 

[E] As medidas de segurança previstas no Código Penal Militar somente podem ser impostas aos militares 

ou assemelhados, não sendo aplicáveis a civis.   

 

 

  

LEGISLAÇÃO BÁSICA 
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QUESTÃO 44 

Com base na redação atualizada da Lei nº 8.429/1992, que dispõe sobre as sanções aplicáveis em virtude da 

prática de atos de improbidade administrativa, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 

(       ) As pessoas jurídicas também se sujeitam às sanções cominadas para atos de improbidade 

administrativa, sem prejuízo das penalidades decorrentes do regime legal de responsabilização 

objetiva administrativa e civil por atos lesivos à administração pública. 

(       ) O exercício irregular da função ou de competências públicas, mesmo sem comprovação de ato 

doloso com fim ilícito, implica a responsabilização por ato de improbidade administrativa. 

(       ) Estão sujeitos às sanções legais por improbidade administrativa os atos praticados contra o 

patrimônio de entidade privada que receba subvenção, benefício ou incentivo, fiscal ou creditício, 

de entes públicos ou governamentais. 

(       ) Se houver indícios de ato de improbidade, a autoridade que conhecer dos fatos representará ao 

Ministério Público competente, para as providências necessárias. 
 

Assinale a sequência correta. 

[A] V, F, V, F 

[B] V, F, F, V 

[C] F, V, F, F 

[D] F, V, F, V 

[E] F, F, V, V  

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 45 

Analise a seguinte situação hipotética: 

Maestrino Prudente é professor efetivo do Estado e foi eleito vereador do município mato-grossense onde 

reside. No curso de seu mandato eletivo, Maestrino foi alvo de uma investigação criminal que constatou a 

prática de apropriação de dinheiro público da Câmara de Vereadores, mediante emissão de passagens aéreas 

sem finalidade pública. Diante disso, Maestrino foi processado e condenado, em primeira instância, pelo 

crime de peculato, à pena de 4 (quatro) anos de reclusão. Por ocasião da prolação da sentença, o réu já havia 

cumprido seu mandato de vereador e retornado, com exclusividade, ao cargo de professor da rede estadual 

de ensino.  

Quanto aos efeitos secundários da referida condenação por crime contra a Administração Pública, assinale a 

afirmativa correta. 

[A] O cargo, função ou mandato a ser perdido pelo agente público, como efeito secundário da condenação, 

só pode ser aquele que o infrator ocupava à época da conduta típica.  

[B] Os efeitos secundários da condenação são automáticos, razão pela qual independem de declaração 

expressa e motivada na sentença.  

[C] A perda do cargo, função pública ou mandato eletivo poderá ser convertida em cassação de 

aposentadoria, caso o condenado não esteja mais em atividade no serviço público. 

[D] A perda do cargo, função pública ou mandato eletivo, como efeito da condenação, independe do trânsito 

em julgado da sentença criminal.  

[E] A legislação penal prevê a perda de cargo, função pública ou mandato eletivo apenas em caso de 

aplicação de pena privativa de liberdade por tempo superior a 4 (quatro) anos. 
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QUESTÃO 46 

Em matéria de responsabilidade civil do Estado, leia o texto. 

A condenação do Estado na obrigação de reparar o dano exige que o particular demonstre não a 

culpa, o nexo de causalidade entre o ato praticado pelo agente e o dano por ele suportado, devendo este dano 

ser certo, e não apenas eventual, presente e não futuro; finalmente, que, entre a prestação ou 

desempenho  do  serviço  público,  o  ato  ou  omissão  do  serviço público que ocasionou o dano, e este, se 

verificou uma relação direta de causalidade, um laço de causa e efeito, isto é, o nexo causal. 

A responsabilidade objetiva que foi adotada no texto constitucional para alguns leva a uma 

responsabilidade integral, ou seja, sendo fato lícito ou ilícito, havendo ou não culpa, o Estado responde pelo 

dano que foi suportado pelo administrado. A respeito do assunto, José Cretella Júnior observa que, “pela 

teoria do risco integral, é indiferente que tenha havido culpa ou acidente, interessando apenas saber se há 

vínculo causal entre o funcionamento do serviço público e o prejuízo sofrido pelo administrado. Se há 

prejuízo, o dano será reparado, não interessando se se trata de ato de império ou ato de gestão, se houve 

culpa, acidente ou qualquer outra explicação tendente a irresponsabilizar o Estado”. 

Percebe-se que a adoção desta teoria leva a um critério injusto, uma vez que não permite ao Estado a 

possibilidade de apresentar qualquer defesa face ao pedido formulado pelo administrado. A teoria objetiva 

na verdade inverteu o ônus da prova, e diante dos pressupostos da responsabilidade objetiva, ao Estado só 

cabe defender-se provando a inexistência do fato administrativo, a inexistência de dano ou a ausência do 

nexo causal entre o fato e o dano. 
(ROSA, Paulo Tadeu Rodrigues. Excludentes de responsabilidade em face da autuação das forças policiais. Disponível em: 

https://www.jurisite.com.br/textos_juridicos/excludentes-de-responsabilidade-do-estado-em-face-da-atuacao-das-forcas-policiais/. Acesso em: 

30 dez. 2021). 
 

A partir do texto, assinale a afirmativa INCORRETA acerca da responsabilidade civil do Estado no direito 

pátrio.  

[A] Paira certa divergência doutrinária e jurisprudencial quanto à responsabilidade estatal por atos 

omissivos, pois há precedente do Supremo Tribunal Federal acolhendo a tese da responsabilidade 

subjetiva associada ao funcionamento defeituoso do serviço ou erro cometido no exercício do serviço. 

[B] As pessoas jurídicas de direito privado que celebram com a Administração Pública contrato de 

prestação de serviços, por exemplo, transporte coletivo, fornecimento de água e esgoto, também se 

regem, nessas atividades, pela responsabilidade objetiva. 

[C] A jurisprudência dominante admite que a responsabilidade objetiva do Estado seja excluída, em caso de 

culpa concorrente do particular, pois se a conduta da vítima concorreu para o infortúnio, resta afastado o 

nexo de causalidade entre a ação ou a omissão estatal e o dano. 

[D] Em regra, os acontecimentos imprevisíveis, enquadrados como fato fortuito ou força maior, excluem a 

responsabilidade do Estado devido à ausência do nexo de causalidade entre o fato e o dano suportado, 

ressalvados os casos em que o Estado deixou de executar obras necessárias para evitar o dano ou 

mitigar seu resultado. 

[E] A jurisprudência dominante tem entendido pela responsabilidade objetiva do Estado, com base na teoria 

do risco administrativo, que permite ao ente público demonstrar a existência de uma das excludentes de 

responsabilidade. 
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GRUPO III – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 

 

QUESTÃO 47 

A respeito do histórico de criação do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso (CBMMT), 

assinale a afirmativa correta. 

[A] Em 1974, foi aprovada a lei que reorganizou o CBMMT, com o intuito de prover os meios e recursos 

necessários para a segurança das primeiras implantações de indústrias e novas empresas na Grande 

Cuiabá. 

[B] O CBMMT passou a funcionar operacionalmente em fevereiro de 1967, todavia, ainda não possuía um 

quadro de efetivos. 

[C] O CBMMT foi criado dentro da Polícia Militar em agosto de 1964, com a finalidade de executar 

atividades de defesa civil em casos de calamidade pública. 

[D] Em fevereiro de 1967, o CBMMT passou a ter autonomia administrativa e financeira, subordinado, 

hierarquicamente, ao Governador do Estado e vinculado à Secretaria de Estado de Justiça. 

[E] O CBMMT foi emancipado da Polícia Militar no dia 28 de outubro de 1994, após aprovação da Lei 

Complementar Estadual nº 32/1994, que dispôs sobre a organização básica do Corpo de Bombeiros. 

 

 

QUESTÃO 48 

No que se refere aos equipamentos do Corpo de Bombeiros Militar, a balaclava tem a função de garantir 

[A] um nível de proteção sonora e contra sujidades adequado para os ouvidos. 

[B] uma proteção facial contra o calor e respiratória contra a fuligem eliminada junto com a fumaça. 

[C] um nível de proteção mecânica e contra o calor adequado para os olhos. 

[D] um nível de proteção adequado para as mãos. 

[E] proteção contra picadas de cobra e animais peçonhentos na parte inferior da perna. 
 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 49 

Sobre a comunicação, Albuquerque (2012) afirma ser “ferramenta muito poderosa para o comando, tanto 

que é considerada uma das competências essenciais para o êxito profissional. Nos relacionamentos humanos 

tem seu valor potencializado”. Sobre o tema, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 

(       ) O processo de comunicação envolve apenas os seguintes componentes: emissor, receptor e 

mensagem. 

(       ) A comunicação tem um papel importante, pois ajuda a esclarecer problemas, resolver conflitos, 

expressar sentimentos. 

(       ) No processo comunicativo, não se trata somente de falar, mas de saber ouvir para se ter uma 

comunicação eficaz. 

(       ) Fala-se que uma comunicação possui um ruído somente quando há alguma interferência sonora no 

momento da transmissão da mensagem. 
 

Assinale a sequência correta. 

[A] F, V, V, F 

[B] V, F, V, F 

[C] V, F, F, V 

[D] F, F, V, V 

[E] F, V, F, V 

 

  

RELAÇÕES INTERPESSOAIS 
 

HISTÓRIA E ORGANIZAÇÃO DO CBMMT 
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QUESTÃO 50  
“O QI e a inteligência emocional não são capacidades que se opõem, mas distintas” (GOLEMAN, 2011, 

p.74). Sobre os conceitos de inteligência intelectual (QI) e de inteligência emocional (QE), é correto afirmar: 

[A] As pessoas diferem em suas aptidões em cada um dos domínios da QE; somos uma combinação não 

necessariamente homogênea e estável nesses diferentes domínios. 

[B] QI e QE são habilidades inversamente proporcionais. 

[C] Invariavelmente, pessoas de QI muito baixo acabam em empregos medíocres, e aquelas que possuem 

um QI alto tendem a obter excelentes empregos. 

[D] A QE envolve apenas três domínios: conhecer as próprias emoções, lidar com as emoções e reconhecer 

as emoções nos outros. 

[E] A QE é determinada pela organização neural que dita quais aptidões serão mais destacadas e não há 

possibilidade de reorganização das habilidades.  
 

QUESTÃO 51 

Motivacão, do latim movere, significa se mover em direção a algo. Sendo assim, a motivação é o que nos 

ajuda na busca por metas e objetivos. Ao longo dos anos, muitos estudos foram desenvolvidos para explicar 

a motivação humana. Tomando como base algumas das principais teorias da motivação humana – segundo 

os seus autores, numere a coluna da direita de acordo com a da esquerda. 

1. Teoria de Maslow 

2. Teoria de Herzberg 

3. Teoria de McGregor 

 

(       ) A necessidade de estima, de reconhecimento seria uma das 

motivadoras do comportamento humano. 

(       ) Teoria chamada de X e Y. 

(       ) Estabelece uma pirâmide hierárquica de necessidades humanas. 

(       ) A motivação humana estaria relacionada a dois perfis de 

personalidade. 

(       ) Em uma organização, haveria elementos que se tornam higiênicos 

porque, na sua ausência, geram insatisfação, mas, na sua presença, 

não necessariamente provocam motivação. 

(       ) Teoria chamada de Dois Fatores. 
 

Marque a sequência correta. 

[A] 3, 1, 3, 1, 2, 2 

[B] 1, 2, 1, 2, 3, 3 

[C] 2, 3, 1, 2, 1, 3  

[D] 1, 1, 2, 2, 3, 3 

[E] 1, 3, 1, 3, 2, 2 
 

QUESTÃO 52 

“O trabalho especializado, executado individualmente, submetido a rígido controle hierárquico foi sendo 

substituído por um modo de trabalhar que passou a enfatizar o trabalho coordenado por meio de equipes, às 

quais se delega certo poder de decisão, o que visa acelerar e melhorar o processo de trabalho.” 
(WEBER, L e CRISCI, C.L.I., 2010) 

 

Tomando como base o conceito de equipe, analise as afirmativas. 

I. Uma equipe se caracteriza apenas por duas ou mais pessoas trabalhando juntas, tendo a mesma tarefa a 

ser cumprida. 

II. Habilidades, conhecimento, experiência e informação geralmente se distribuem de forma diferente entre 

os membros de uma equipe, devido à diferença de precedentes, treinamento, talentos e acesso a recursos. 

III. Os membros das equipes são altamente independentes, não há necessidade de interação porque cada um é 

responsável por sua função. 

IV. Equipe se define pela reunião de um pequeno número de pessoas com conhecimentos complementares, 

compromissadas com propósito, metas de desempenho e abordagem comuns, e pelos quais se mantêm 

mutuamente responsáveis. 
 

Estão corretas as afirmativas 

[A] I e III, apenas. 

[B] I, II e IV, apenas. 

[C] II e IV, apenas. 

[D] III e IV, apenas. 

[E] I, II, III e IV. 



23 de 29 – CONCURSO PÚBLICO – CBMMT – ALUNO-A-OFICIAL 

 

 
QUESTÃO 53 

A coluna da esquerda apresenta recursos do Windows 10 e a da direita, a função de cada um. Numere a 

coluna da direita de acordo com a da esquerda. 

1. Windows Hello (       ) Bloqueio ou liberação de portas. 

2. Firewall (       ) Reconhecimento de impressão digital. 

3. Edge (       ) Criptografia de dispositivo. 

4. BitLocker (       ) Navegação na Internet. 
 

Marque a sequência correta. 

[A] 3, 1, 4, 2 

[B] 2, 1, 4, 3  

[C] 3, 4, 2, 1 

[D] 2, 4, 1, 3 

[E] 4, 3, 2, 1  
 

QUESTÃO 54 
A respeito do Excel do Microsoft Office 2019, analise as afirmativas. 

I- A função PROCV permite localizar dados em um intervalo de células. 

II- A função CONCATENAR separa uma única cadeia de texto em várias cadeias. 

III- Para identificar o valor mediano em qualquer intervalo de dados, usa-se a função MEDIA. 
 

Está correto o que se afirma em 

[A] I e III, apenas. 

[B] I e II, apenas.   

[C] II e III, apenas. 

[D] II, apenas.   

[E] I, apenas.  
 

 

 

 
Instrução: Leia o texto a seguir para responder às questões de 55 a 57. 
 

(...) conforme demonstrado, a tendência é ampliar o conceito de legalidade, abrangendo o ideal de 

justiça embasado no direito, o que deu ensejo ao princípio da legalidade latu senso. Percebe-se que nesse 

contexto de constitucionalização do direito administrativo, (...), os princípios constitucionais foram incluídos 

no conceito de legalidade em sentido amplo, dentre eles, ressalta-se o princípio da razoabilidade e da 

proporcionalidade. 

Assim, não obstante o ato administrativo seja função ordinariamente da administração, o Judiciário 

poderia, embora excepcionalmente, adentrar ao mérito do ato a fim de garantir a eficácia e integridade de 

direitos estampados na Constituição. 

Com efeito, o magistrado pode intervir e analisar qualquer ato, caso haja desrespeito a um princípio 

constitucional e ao interesse público, todos eles hoje jurisdicizados, vez que tal desrespeito ofenderia assim 

o princípio da legalidade em sentido amplo. 

(...) 

Desse modo, vertente é que os princípios constitucionais podem reduzir ou limitar a 

discricionariedade da administração, conforme o caso concreto.  

Nesse trâmite, não há dúvidas de que, quanto mais se amplia o conceito de legalidade, mais se reduz 

a discricionariedade da administração e, lado outro, se amplia o controle judicial. 
(RIBAS, Carolline Leal; CASTRO, Gustavo Almeida Paolinelli de. O controle jurisdicional dos atos administrativos discricionários. Revista de 

direito administrativo, v. 268, p. 83-116, jan./abr. 2015. Disponível em https://bd.tjdft.jus.br/jspui/handle/tjdft/30690. Acesso em: 02 jan. 2022). 
 

  

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
 

NOÇÕES DE GESTÃO PÚBLICA 
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QUESTÃO 55 

Extrai-se do texto que “não obstante o ato administrativo seja função ordinariamente da administração, o 

Judiciário poderia, embora excepcionalmente, adentrar ao mérito do ato”. Em relação ao citado mérito do 

ato administrativo, é correto afirmar: 

[A] Consiste na autotutela conferida à administração para anular os atos eivados de vícios de ilegalidade. 

[B] Refere-se aos requisitos vinculados do ato administrativo, quais sejam, a competência, a finalidade e a 

forma. 

[C] Refere-se aos atributos da imperatividade, autoexecutoriedade e tipicidade do ato administrativo. 

[D] Consiste nas razões de conveniência e oportunidade que ensejaram a prática do ato discricionário pela 

administração. 

[E] Diz respeito ao dever de indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinaram a emanação 

do ato. 

 

 

 

QUESTÃO 56 

Segundo os autores do texto, “os princípios constitucionais foram incluídos no conceito de legalidade em 

sentido amplo, dentre eles, ressalta-se o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade”. Sobre os 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, assinale a assertiva correta. 

[A] O sentido da razoabilidade pode ser englobado na proporcionalidade para exprimir a ideia de que os 

poderes atribuídos ao agente público devem ser exercidos com o intuito de atender ao interesse da 

coletividade e não aos interesses pessoais. 

[B] A razoabilidade e a proporcionalidade são princípios do direito administrativo reconhecidos pela 

doutrina, mas sem previsão legal expressa no direito pátrio. 

[C] Tanto a razoabilidade quanto a proporcionalidade ligam-se à ideia de ação, de modo rápido e preciso, 

por parte dos agentes administrativos, para produzir resultados que satisfaçam as necessidades da 

população. 

[D] A proporcionalidade é uma faceta do princípio da razoabilidade, segundo o qual as competências 

administrativas devem ser exercidas na extensão e intensidade necessárias ao cumprimento da 

finalidade pública a que estão atreladas. 

[E] A proporcionalidade e a razoabilidade possuem sentidos distintos, pois a primeira é aplicável a todas as 

atuações administrativas, enquanto a segunda tem aplicação restrita aos casos de medidas 

sancionadoras.  

 

 

 

QUESTÃO 57 

De acordo com o texto, no exercício do controle judicial, “o magistrado pode intervir e analisar qualquer ato, 

caso haja desrespeito a um princípio constitucional e ao interesse público”. Sobre o tema, é INCORRETO 

afirmar: 

[A] A Constituição Federal de 1988 consagra o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, o 

qual assegura proteção judiciária contra lesão ou ameaça a direitos, inclusive em face do Poder Público. 

[B] O controle jurisdicional de atos da administração pública caracteriza-se como controle externo, exercido 

mediante prévia provocação, por juízes dotados de independência funcional. 

[C] O controle jurisdicional da administração, no ordenamento pátrio, organiza-se no sistema de jurisdição 

dupla, também denominado contencioso administrativo ou sistema de jurisdição administrativa. 

[D] Uma das consequências decorrentes do princípio da proteção judiciária situa-se na regra da não 

exigência de esgotamento da via administrativa para que se possa ingressar em juízo. 

[E] O respaldo constitucional conferido ao controle jurisdicional mais amplo sobre a atividade da 

administração não implica a substituição do administrador pelo juiz, encontrando limites, sob pena de 

afronta ao princípio da separação de poderes. 
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QUESTÃO 58 
Leia o texto abaixo: 

“Bens públicos são todos os bens que pertencem às pessoas jurídicas de Direito Público, isto é, União, 

Estados, Distrito Federal, Municípios, respectivas autarquias e fundações de Direito Público (estas últimas, 

aliás, não passam de autarquias designadas pela base estrutural que possuem), bem como os que, embora 

não pertencentes a tais pessoas, estejam afetados à prestação de um serviço público. 

O conjunto de bens públicos forma o ‘domínio público’, que inclui tanto bens imóveis como móveis”.  
(MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 15 ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2003.) 

 

Sobre o regime jurídico dos bens públicos, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
 

(      ) Os bens de uso comum do povo e os bens de uso especial, enquanto afetados a uma finalidade 

pública, são inalienáveis, logo, integram o patrimônio indisponível dos entes públicos. 

(      ) Os bens públicos não podem ser atingidos por penhora, arresto ou sequestro, visto que a 

satisfação das dívidas do Poder Público decorrentes de sentenças judiciais transitadas em julgado 

deverá ser realizada pelo regime de precatório. 

(      ) A regra da imprescritibilidade, segundo a qual os bens públicos não podem ser adquiridos por 

usucapião, não alcança os bens dominicais, pois estes não estão afetados a finalidade pública. 

(      ) A impossibilidade de oneração impede a incidência de gravames de direitos reais de garantia, 

razão pela qual ficam proibidos o penhor ou a hipoteca de bens públicos. 
 

Assinale a sequência correta. 

[A] V, F, V, F 

[B] V, F, F, V 

[C] F, V, V, F 

[D] F, V, F, F 

[E] V, V, F, V  

 

 

 

QUESTÃO 59 

No procedimento de aquisição de determinado material ou equipamento por órgão ou entidade da 

Administração Pública, quando a competição é inviável, em razão da exclusividade do fornecedor, fica 

caracterizada hipótese de 

[A] dispensa de licitação. 

[B] inexigibilidade de licitação. 

[C] licitação deserta. 

[D] licitação fracassada. 

[E] licitação revogada. 

 

 

QUESTÃO 60 
No que se refere à estrutura organizacional da Administração Pública, o consórcio público, constituído como 

associação pública por entes federados, mediante a vigência das leis de ratificação do protocolo de 

intenções, é considerado 

[A] ente despersonalizado representado por gestor eleito pelos entes consorciados. 

[B] pessoa jurídica de direito público, que integra a administração direta dos entes consorciados. 

[C] pessoa jurídica de direito privado sem fins econômicos, que não integra a administração dos entes 

consorciados. 

[D] pessoa jurídica de direito público, que integra a administração indireta dos entes consorciados. 

[E] ente despersonalizado representado de forma paritária pelos gestores dos entes consorciados. 
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REDAÇÃO 
 

Instrução: Leia atentamente os textos de apoio. 
 

Qualquer experiência que envolva fãs e devotos com intensa paixão e emoção está a um passo do fanatismo. 

O termo fanatismo, do latim fanaticus, “o que pertence a um templo (fanum)”, foi utilizado a partir do 

século XVIII para se referir a pessoas que seriam partidárias extremistas, exaltadas e acríticas de uma causa 

religiosa ou política. O grande perigo do fanatismo consiste na certeza absoluta e incontestável que o devoto 

tem a respeito de suas verdades. Detentor de uma certeza que lhe foi revelada por uma divindade ou por um 

líder (portanto, não uma verdade qualquer, mas A verdade), o fanático não age com a razão quando 

defrontado com posições diferentes ou questionamentos daquilo que defende. São características do 

fanatismo a irracionalidade, o autoritarismo e o agir passional, frequentemente agressivo. 
(CUNHA, Magali. Disponível em:  https://www.cartacapital.com.br/blogs/dialogos-da-fe/ha-alguma-coisa-boa-no-fanatismo/. 

Acesso em 10/12/2021.) 
 

O significado mais comum do conceito de fanatismo diz respeito a um excesso de admiração ou zelo cego e 

veemente em relação a alguma coisa, é um sentimento de cuidado excessivo que não raramente produz 

desprezo e intolerância para com qualquer elemento diferente em qualquer campo ou domínio a que esteja 

associado. A forma de fanatismo que mais frequentemente vem à mente de quem ouve esta expressão é o 

fanatismo religioso, que pode ser verificado tanto na história do cristianismo no ocidente quanto nas guerras 

provocadas por diversos grupos radicais muçulmanos no Oriente Médio durante os séculos XX e XXI, por 

exemplo. 

Outra forma de fanatismo, no entanto, veio à luz ainda no início do século XX e demonstrou ser tão perigosa 

e resistente quanto o fanatismo religioso, perdurando até o presente século: o fanatismo político. Nele, em 

nome da adesão a um partido, uma ideologia ou um movimento político, abolem-se os limites humanos na 

política enquanto divinizam-se tanto certas concepções políticas quanto os indivíduos que as encarnam. 

Nesse sentido, o fanatismo político acaba por assemelhar-se ao fanatismo religioso, onde a ideologia ou o 

indivíduo que a encarna assumem o lugar de Deus, detentor da verdade absoluta.  
(SCHNAELTER, Matheus Maia. Disponível em:  https://www.infoescola.com/comportamento/fanatismo/. Acesso em: 

13/12/2021.) 
 

E torcer no futebol surge como o mais novo fundamento para atitudes antissociais e violências, não só contra 

simpatizantes dos times "inimigos", mas também contra determinados grupos étnicos, mulheres, 

homossexuais e migrantes. Os hooligans e os membros das torcidas organizadas no Brasil são 

evidentemente sujeitos fanáticos. 

Num tempo de perplexidade, em que olhamos para as conquistas da humanidade, por um lado, mas vemos, 

por outro, os homens exibindo sua face mais cruel, é muito importante analisar as várias das diversas faces 

que o fanatismo adquiriu ao longo do tempo e em contextos distintos. Numa época de homens-bomba, 

atentados terroristas, manifestações racistas, ações extremistas, pensar o fanatismo é atual, relevante e 

urgente. 
(PINSKY, Jaime e BASSANEZI, Carla. Disponível em: https://www.tribunapr.com.br/blogs/opiniao/o-fanatismo-na-historia/. 

Acesso em: 14/12/2021.) 
 

PROPOSTA DE REDAÇÃO 
 

Os estudiosos costumam apontar quatro principais justificativas ideológicas adotadas por fanáticos: as 

religiosas, as racistas, as políticas e as esportivas. Escolha um desses tipos de fanatismo e produza um texto 

dissertativo-argumentativo, discutindo, também com exemplos, a questão: Como não se influenciar pelo 

fanatismo? 

Lembre-se de que clareza, coesão, coerência e correção gramatical devem estar presentes em seu texto. 

 

 

Atenção: Não assine seu texto. 
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