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SIMULADO: SOLDADO 2ª CLASSE- PM-SP 

 

 

INSTRUÇÕES 

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

- Verifique se o caderno está correto, contendo todas as questões e legível. 

- Preencha seu nome completo na folha de respostas 

- Leia cuidadosamente todas as questões e escolha a resposta que você considera correta. 

- Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta azul ou preta, a letra correspondente à alternativa que você 

escolheu. 

- O aluno tem 03:00 horas para finalizar o simulado, já incluído o tempo para o preenchimento da folha de respostas. 

- Após o término do simulado, entregue a folha de respostas para o professor. 

- O caderno de questões deve ser levado com o aluno para posterior conferência. 

 

- Não realizar consultas em hipótese alguma, sejam elas através de apostilas, apontamentos e afins. 

- Fazer o simulado individualmente, em silêncio, respeitando todos os envolvidos no processo. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

Leia a tira para responder às questões de números 01 e 02. 
 

 
(Adão Iturrusgarai. A vida como ela yeah. Folha de S.Paulo, 23.09.2017) 
 
 

01. Entre os fatores determinantes do humor da tira, está 

(A) a crítica ao descaso dos presos, quando a personagem usa sua esperteza para viver o sentido pleno da palavra 
“liberdade”. 

(B) a impossibilidade de a personagem conseguir fugir e, assim, dar o real sentido ao título da tira. 

(C) a oposição entre a ideia transmitida pela palavra “levar” e a atitude da personagem ao final da história. 

(D) a quebra da expectativa ao final da história, considerando-se o sentido ambíguo presente no título da tira. 

(E) o entendimento da palavra “conhecimento”, como equivalente à ideia de privação de liberdade. 

 
 
02. Assinale a alternativa em que a frase está correta quanto à regência, de acordo com a norma-padrão. 

(A) O preso aspira pela liberdade e está convicto que lhe alcançará. 

(B) O preso anseia pela liberdade e está convicto de que a alcançará. 

(C) O preso deseja a liberdade e está convicto que lhe alcançará. 

(D) O preso quer à liberdade e está convicto que a alcançará. 

(E) O preso busca pela liberdade e está convicto de que lhe alcançará. 

 
Leia o texto para responder às questões de números 03 a 05. 
 

A tensão com a violência na disputa entre grupos de traficantes e em meio a uma megaoperação de segurança 
na favela da Rocinha (zona sul do Rio) e arredores, neste sábado [23.09.2017], teve um saldo de três suspeitos mortos, 
uma criança ferida e nove homens presos no Rio de Janeiro. Houve intensa troca de tiros no início da tarde, depois de 
registro de tiros durante a madrugada. 

O tiroteio do início da tarde, que aparentemente ocorria na parte alta da comunidade, durou cerca de dez 
minutos, por volta das 13h, e obrigou militares e jornalistas a se abrigarem na 11a DP, que fica no pé da favela. Ainda 
não há informações sobre o que teria desencadeado o tiroteio. 

A Polícia Militar trocou tiros com suspeitos em pontos do Alto da Boa Vista, da Tijuca e de Santa Teresa. Nos 
dois primeiros casos, a Polícia Civil confirmou a suspeita de vínculo com os conflitos na Rocinha. 

(UOL. https://noticias.uol.com.br. 23.09.17. Adaptado) 
 
 
03. De acordo com o texto, a tensão vivida na favela da Rocinha ocorreu devido à 

(A) disputa de poder na parte alta da comunidade, rapidamente controlada pela ação da Polícia Militar no local e em 
outros pontos da cidade. 

(B) troca de tiros entre a Polícia Militar e suspeitos em pontos do Alto da Boa Vista e da Tijuca, pondo em risco militares 
e jornalistas. 

(C) ação dos militares que deixou como saldo três suspeitos mortos, uma criança ferida e nove homens presos no Rio 
de Janeiro. 

(D) suspeita de vínculos entre os conflitos dessa favela com outros, envolvendo a Polícia Militar em pontos do Alto da 
Boa Vista e da Tijuca. 

(E) disputa entre grupos de traficantes e tornou-se ainda mais dramática em razão da megaoperação de segurança. 
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04. Na passagem “…e obrigou militares e jornalistas a se abrigarem na 11a DP, que fica no pé da favela.” (parágrafo 
2), a oração em destaque traduz sentido de 
 
(A) restrição, na qual a expressão “no pé da favela” consiste numa metáfora, ou seja, uma forma de relação de 
semelhança entre termos. 

(B) conclusão, na qual a expressão “no pé da favela” consiste numa metonímia, ou seja, uma forma de substituir um 
termo ou locução. 

(C) explicação, na qual a expressão “no pé da favela” consiste numa catacrese, ou seja, uma forma cristalizada de 
linguagem metafórica. 

(D) adição, na qual a expressão “no pé da favela” consiste numa sinestesia, ou seja, uma forma de linguagem a partir 
de diferenças sensoriais. 

(E) consequência, na qual a expressão “no pé da favela” consiste numa ironia, ou seja, uma alusão crítica ao local 
descrito no texto. 
 
 
05. No texto, em relação aos termos traficantes (parágrafo 1) e aparentemente (parágrafo 2), é correto afirmar que o 
primeiro deriva por 
 
(A) sufixação, sendo que “-nte” forma nome de agente; e o segundo, por sufixação, com “-mente” agregando valor de 
modo ao vocábulo. 
 
(B) parassíntese, sendo a palavra formada um adjetivo; e o segundo, por prefixação, com “a-” assumindo valor de 
negação no vocábulo. 
 
(C) sufixação, sendo que “-nte” forma nome derivado de verbo; e o segundo, por parassíntese, sendo a palavra 
formada indicativa de causa. 
 
(D) parassíntese, sendo que “-nte” expressa sentido de abundância; e o segundo, por prefixação, com “a-” assumindo 
valor de movimento. 
 
(E) regressão, sendo que “-nte” forma nome de agente; e o segundo, por sufixação, com “-mente” assumindo valor de 
intensidade no vocábulo. 
 
 
06. Nos versos “Porém o coração, feito valente / Na escola da tortura repetida, / E no uso do penar tornado crente, / 
Respondeu...”, o termo em destaque estabelece relação coesiva, cujo sentido é de 

(A) condição, sendo possível substituí-lo por “Desde que”. 

(B) conclusão, sendo possível substituí-lo por “Portanto”. 

(C) explicação, sendo possível substituí-lo por “Pois”. 

(D) causa, sendo possível substituí-lo por “Porque”. 

(E) oposição, sendo possível substituí-lo por “Todavia”. 

 
 
07. Assinale a alternativa em que a reescrita de passagem do poema está em conformidade com a norma-padrão. 

(A) Olha o mundo, coração, que aos pés de ti estão e desespera... 

(B) O coração respondeu que o desengano e a dor nem foram demais. 

(C) Onde flor e encantos frutificou, hoje há pó e cinzas! 

(D) Coração, veja por quantos caminhos vãos andamos tu e eu! 

(E) Esta altura fria e austera permitem ver os ermos que regaram nossos prantos... 
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08. De acordo com a norma-padrão e com o sentido do texto original, a passagem “Sem a pretensão de ser uma ‘aula 
de História’, ‘Novo Mundo’, além de entreter, despertou no público o interesse pela História do Brasil...” está 
corretamente reescrita em: 

(A) Sem a pretensão de ser uma “aula de História”, “Novo Mundo” entreteve o público e despertou-lhe o interesse pela 
História do Brasil... 

(B) Embora sem a pretensão de ser uma “aula de História”, “Novo Mundo” entreteu o público, mas despertou nele o 
interesse pela História do Brasil... 

(C) Sem a pretensão de ser uma “aula de História”, “Novo Mundo” entretinha o público e o despertou o interesse pela 
História do Brasil... 

(D) Enquanto sem a pretensão de ser uma “aula de História”, “Novo Mundo” entreteve ao público, porque nele 
despertou o interesse pela História do Brasil... 

(E) Sem a pretensão de ser uma “aula de História”, “Novo Mundo” entretivera o público e, inclusive, despertou ele para 
o interesse pela História do Brasil... 
 
 
Leia a tira. 

 
(CJ. Politicopatas. Folha de S.Paulo, 31.08.2017. Adaptado) 
 
 
09. Em conformidade com a norma-padrão, as lacunas nas falas das personagens devem ser preenchidas, 
respectivamente, com: 

(A) suspensão … têm … Porque 

(B) suspenção … tem … Por que 

(C) suspensão … tem … Por quê 

(D) suspenssão … tem … Porquê 

(E) suspenção … têm … Por quê 

 
 
10. Na frase “AUTOR – A mim também a vida me faz estremecer.”, a expressão em destaque está empregada 

(A) para dar ênfase à situação do autor, e nela falta o acento indicativo da crase. 

(B) como um pleonasmo, proporcionando possíveis ambiguidades no enunciado do autor. 

(C) de forma redundante, com a clara intenção de dar destaque ao sentimento do autor. 

(D) para atenuar o sentimento do autor, funcionando como uma espécie de eufemismo. 

(E) em sentido figurado, por meio da qual o autor compara a sua situação à de Ângela. 
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11. m relação aos períodos “Viver me deixa trêmula.” e “Vejo que Ângela não sabe como começar.”, é corretor afirmar 
que 

(A) ambos são simples, com verbos de mesma regência. 

(B) o primeiro é simples; e o segundo, composto de orações subordinadas. 

(C) ambos são compostos por subordinação com orações substantivas. 

(D) as orações do primeiro são coordenadas; e as do segundo, subordinadas. 

(E) o primeiro é simples; e o segundo, formado de orações coordenadas. 

 
 
12. Faz três semanas que o secretário-geral da OEA espera que o Conselho Permanente da entidade se reúna para 
adotar uma posição mais dura em relação à crise na Venezuela. Cabe ao diplomata brasileiro a tarefa de convocar os 
representantes dos 34 países-membros. Não se sabe se por alguma orientação do Itamaraty, mas o fato é que até 
agora o embaixador segue na dele. 

(IstoÉ, 16.08.2017. Adaptado) 
 
Com a frase final do texto – ... até agora o embaixador segue na dele. –, o autor 

(A) mostra, explicitamente, o receio que o diplomata brasileiro tem de atender ao pedido do secretário da OEA. 

(B) pondera, com humor, que o diplomata brasileiro enfrenta o Itamaraty quando o assunto é a crise na Venezuela. 

(C) critica, com graça, a falta de iniciativa do diplomata brasileiro em relação à crise na Venezuela. 

(D) reitera, com desânimo, a negligência do diplomata brasileiro e dos países-membros da OEA quanto à crise na 
Venezuela. 

(E) comenta, com euforia, a dinâmica com que o diplomata brasileiro avalia a crise na Venezuela. 
 
 
13. Na passagem – ... mas a menina dos rouxinóis foi-se e não voltou. –, o pronome em destaque está empregado 
com valor enfático. Assinale a alternativa em que há emprego semelhante. 

(A) É um romance todo inteiro, todo feito [...], e conta-se em duas palavras. 

(B) Já se vê que este diálogo passava entre mim e outro dos nossos companheiros de viagem. 

(C) Apeamo-nos, com efeito; sentamo-nos; e eis aqui a história... 

(D) ... e eis aqui a história da menina dos rouxinóis como ela se contou. 

(E) ... mas sempre tenho meu receio, porque, enfim, deles me rio eu… 
 
 
14. Assinale a alternativa correta quanto à concordância nominal. 

(A) Dizem as damas e os elegantes da nossa terra que a língua portuguesa não é bom para isto. 

(B) O que vou contar não tem bastantes aventuras enredadas, peripécias, situações e incidentes raros. 

(C) As mulheres não gostam de poesia, romance, música ou drama más, e isso é sinal de que são ruim. 

(D) Eu creio que haja má informações circulando entre as mulheres e os tolos de nossa terra. 

(E) As damas e os elegantes acreditam que as narrativas em francês são melhor do que as em português. 
 
 
15. Observe as frases: 

 Chegamos ... fim do capítulo em forma de ... , com a matéria do meu conto para o seguinte. 
 Discordo ... certas damas e certos tolos, que preferem ... para se contar uma história. 

De acordo com a norma-padrão e os sentidos do texto, as lacunas devem ser preenchidas, respectivamente, com: 

(A) ao … apresentação … a … o português mais que o francês 

(B) no … conclusão … com … o francês do que o português 

(C) ao … introdução … de … o francês ao português 

(D) no … síntese … com … mais o português ao francês 

(E) ao … prefácio … de … mais o francês do que o português 
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16. O artigo definido serve para particularizar uma informação, especificando-a, conforme corretamente indicado em: 

(A) As guerras não ajudam muito a remediar... 

(B) ... os que ficam em casa aproveitam... 

(C) E como os que partem são agora escolhidos... 

(D) ... imagine o pobre leitor... 

(E) ... o que não será isso para a evolução do Homo sapiens... 

 
 
17. Eliminando-se o sinal de dois-pontos em – As guerras não ajudam muito a remediar o que se denomina de explosão 
demográfica: os que ficam em casa aproveitam a deixa para multiplicar-se. –, o trecho permanece correto, quanto à 
pontuação e ao sentido, em: 

(A) As guerras não ajudam muito a remediar o que se denomina de explosão demográfica, pois os que ficam em casa 
aproveitam a deixa para multiplicar-se. 

(B) As guerras não ajudam muito a remediar o que se denomina de explosão demográfica conclusão os que ficam em 
casa aproveitam a deixa para multiplicar-se. 

(C) As guerras não ajudam muito a remediar o que se denomina de explosão demográfica, entretanto os que ficam em 
casa aproveitam a deixa para multiplicar-se. 

(D) As guerras não ajudam muito a remediar o que se denomina de explosão demográfica caso os que ficam em casa 
aproveitem a deixa para multiplicar-se. 

(E) As guerras não ajudam muito a remediar o que se denomina de explosão demográfica. Enquanto os que ficam em 
casa aproveitam a deixa para multiplicar-se. 
 
 
18. A expressão destacada em – Namorado de Hermengarda, filha de Favila, duque de Cantábria, e irmã do valoroso 
e depois tão célebre Pelágio, o seu amor fora infeliz. –, está entre vírgulas, regra de pontuação que se repete em: 

(A) Venha logo, querida Romilda, assistir comigo a esse lindo pôr-do-sol nesta praia. 

(B) Ana era míope, ou seja, não enxergava muito bem, sobretudo pessoas inconvenientes. 

(C) Foi na primavera, estação das flores, que conheci a beleza das músicas do Japão. 

(D) Há objeções a sua candidatura, a saber, seu mau humor, sua antipatia e sua indiferença. 

(E) Aconteceu que, durante a partida de futebol, o jogador passou mal e deixou o jogo. 
 
 
19. No trecho – A ingratidão de Hermengarda, que parecera ceder sem resistência à vontade de seu pai... –, mantém-
se a expressão em destaque inalterada, com o uso do acento indicativo da crase, se o verbo “ceder” for substituído por 

(A) atender. 

(B) concordar. 

(C) discordar. 

(D) afastar-se. 

(E) contestar. 
 
 
20. No que diz respeito à colocação das palavras na oração, chama-se de ordem inversa aquela que sai do esquema 
sujeito-verbo-complemento, conforme exemplifica a seguinte passagem do texto: 

(A) O presbítero Eurico era o pastor da pobre paróquia de Carteia. 

(B) ... o moço guerreiro vira submergir todas as suas esperanças. 

(C) Eurico era uma destas almas ricas de sublime poesia... 

(D) O cedro pendia fulminado pelo fogo do céu. 

(E) A cabo da estreita senda da cruz, acharia ele, porventura, a vida e o repouso íntimos? 
 
 



7 
 

MATEMÁTICA 

21. Para a realização de uma atividade recreativa, 108 adolescentes foram divididos em vários grupos, todos com o 

mesmo número de participantes. Se o número de participantes de um grupo corresponde ao triplo do número de grupos, 

então o número de participantes de um grupo é 

(A) 36. 

(B) 27. 

(C) 18. 

(D) 12. 

(E) 25. 

 

22. Três filmes, A, B e C somam juntos 312 minutos de duração. O filme B tem 10 minutos a mais de duração do que 

o filme A e a diferença de duração entre os filmes C e B, nessa ordem, é 7 minutos. O número de minutos que o filme 

C tem a mais do que o filme A é 

(A) 14. 

(B) 15. 

(C) 16. 

(D) 17. 

(E) 13. 

 

23. José colocou R$ 500,00 em uma aplicação A, a juros simples com taxa de 0,6% ao mês durante 8 meses e Pedro 

colocou R$ 800,00 em uma aplicação B, também a juros simples, durante 9 meses, e recebeu R$ 33,60 a mais de 

juros do que José. A taxa mensal de juro da aplicação B era de 

(A) 0,7% 

(B) 0,8% 

(C) 0,9% 

(D) 1,0% 

(E) 0,6%. 

 

24. Dona Marta levou para seus netos uma bandeja com pedaços de bolo. Se cada neto comer 3 pedaços de bolo, 

sobrarão 21 pedaços, mas se cada neto comer 5 pedaços, sobrarão 11 pedaços. O número de pedaços de bolo da 

bandeja era 

(A) 36. 

(B) 30. 

(C) 24. 

(D) 20. 

(E) 22. 
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25. A tabela mostra o número de tarefas apresentadas por um aluno nas 5 primeiras semanas do ano. 

 

Sabendo que na média, o número de tarefas apresentadas por semana foi 2,4, então o número de tarefas apresentadas 

na 5a semana foi: 

(A) 0. 

(B) 1. 

(C) 2. 

(D) 3. 

(E) 4. 

 

26. Para arar uma determinada área de uma fazenda, 5 tratores, todos com o mesmo rendimento e trabalhando juntos, 

levam 2 horas e 15 minutos. Com apenas 3 desses tratores, o número de horas a mais, que serão necessárias para 

arar a mesma área é 

(A) 2,5. 

(B) 2,0. 

(C) 1,5. 

(D) 1,0. 

(E) 3,0. 

 

27. Uma loja comprou um lote com 270 peças de cerâmica e constatou que algumas peças estavam quebradas. 

Sabendo que a razão entre o número de peças quebradas e o número de peças boas era 2/7, então a diferença entre 

o número de peças boas e o número de peças quebradas, nessa ordem, era 

(A) 150. 

(B) 148. 

(C) 145. 

(D) 142. 

(E) 140. 

 

28. Um jardineiro está preparando uma mistura de terra com adubo e para cada 1,5 kg de terra acrescenta 300 g de 

adubo. Para preparar 12 kg dessa mistura (terra + adubo), a quantidade necessária de adubo, em kg, é 

(A) 1,5. 

(B) 1,8. 

(C) 2,0. 

(D) 2,3. 

(E) 2,5. 
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29. O dono de uma banca de revistas comprou um lote de revistinhas infantis variadas e, para aumentar as vendas, 

decidiu agrupá-las em pequenos pacotes, todos com o mesmo número de revistinhas. Se ele colocar em cada pacote, 

5 ou 8 ou 12 revistinhas, todas as revistinhas do lote estarão empacotadas. O menor número de revistinhas que esse 

lote pode ter é: 

(A) 60. 

(B) 120. 

(C) 180. 

(D) 240. 

(E) 160. 

 

30. Qual é a área do triângulo da figura abaixo? 

 
(A) 192. 

(B) 16. 

(C) 64. 

(D) 48. 

(E) 96. 

 

31. Qual é metade do número 46
? 

 

(A) 26 

(B) 43 

(C) 45 

(D) 23 

(E) 211 

 

32. Uma indústria produz uma chapa metálica retangular, do tipo A, com 7,5 cm de largura por 12 cm de comprimento 

e uma chapa metálica retangular, do tipo B, com 6 cm de largura. Sabendo que a área da chapa B é 40% maior do que 

a área da chapa A, então, a diferença em cm, entre os comprimentos das chapas B e A, nessa ordem, é 

(A) 9. 

(B) 10. 

(C) 11. 

(D) 12. 

(E)  14. 
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33. Um fio, perfeitamente esticado, está ligando dois postes perpendiculares ao solo e distantes entre si 12 m, conforme 

mostra a figura. 

 

Sabendo que a distância entre os pontos A e B é 1 m, então a distância entre os pontos B e C, em metros, é 

(A) 11. 

(B) 12. 

(C) 13. 

(D) 14. 

(E) 15. 

 

34. Uma pessoa comprou 3 empadas a R$ 3,50 cada uma, 5 coxinhas a R$ 4,30 cada uma e 4 esfihas. Se na média, 

cada salgado saiu por R$ 3,90, o preço de uma esfiha era 

(A) R$ 3,60. 

(B) R$ 3,70. 

(C) R$ 3,80. 

(D) R$ 3,90. 

(E) R$ 3,50. 
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HISTÓRIA 

35. Dentre os fatores responsáveis pela Segunda Guerra Mundial (1939-1945), é correto mencionar  

(A) o revanchismo expresso nos tratados de paz, como o de Versalhes, e o expansionismo nazifascista.  

(B) os efeitos da crise econômica e o processo de descolonização, em destaque as guerras na Índia e Argélia.  

(C) a ação belicista da Liga das Nações, que incentivou o rearmamento alemão, e a disputa por territórios.  

(D) as rivalidades étnicas na península balcânica e a concorrência imperialista, principalmente na América.  

(E) a preocupação em isolar a Rússia, devido ao comunismo, e os conflitos entre os países absolutistas.  

 

36. A Guerra Fria foi um período marcado:  

(A) pelos confrontos bélicos diretos entre os Estados Unidos e a União Soviética.  

(B) pela divisão do mundo em dois blocos, o Neoliberal e o Terceiro Mundo.  

(C) por tensões entre as superpotências, como na crise dos mísseis em Cuba.  

(D) pelo fim do processo de globalização e do intercâmbio entre os países ricos.  

(E) pelas batalhas entre os países americanos por áreas de influência na África. 

 

37. O fascismo se afirmou onde estava em curso uma crise econômica (inflação, desemprego, carestia etc.), ou onde 

ela não tinha sido completamente superada, assim como estava em curso uma crise do sistema parlamentar, o que 

reforçava a ideia de uma falta de alternativas válidas de governo.  

(Renzo De Felice. O fascismo como problema interpretativo, In. A Itália de Mussolini e a origem do fascismo. São 

Paulo: Ícone Editora, 1988, p 78-79. Adaptado)  

Interpretando-se o texto, pode-se afirmar que os regimes fascistas, característicos de alguns países europeus no 

período entre as duas guerras mundiais, foram estabelecidos em um quadro histórico de:   

(A) abolição das economias nacionais devido à fusão de indústrias e de empresas capitalistas em escala global.  

(B) criação de blocos econômicos internacionais com a participação dos países de economia socialista.  

(C) dificuldades econômicas conjugadas com a descrença na capacidade de sua solução pelos meios democráticos.  

(D) independência das colônias africanas devido ao desequilíbrio provocado pelas revoluções nacionalistas.  

(E) enfraquecimento do Estado na maioria das nações devido ao controle da economia pelos trabalhadores.  

 

38. Durante o Estado Novo (1937-1945), o presidente Getúlio Vargas  

(A) realizou a reforma agrária e promulgou uma Constituição democrática.  

(B) estendeu os direitos trabalhistas ao campo e promoveu o nacionalismo.  

(C) acabou com a censura e concedeu ampla autonomia aos estados.  

(D) incentivou a indústria de base e controlou os sindicatos operários.  

(E) aderiu aos Aliados na Segunda Guerra e estabeleceu o bipartidarismo. 
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39. O processo de redemocratização do Brasil avançou em 1979, com a extinção do Ato Institucional número 5 (AI-5) 

e a anistia política. Ele foi, de certa forma, consolidado, em 1982, com: 

(A) a adoção de medidas econômicas liberais.  

(B) a criação da Lei de Segurança Nacional.  

(C) as eleições diretas para os governos estaduais.  

(D) a extensão do direito de voto aos analfabetos.  

(E) a vitória da oposição no Colégio Eleitoral. 

 

40. Em agosto de 1969, o Presidente Costa e Silva sofreu grave ataque cardíaco. Seguiu-se uma intensa luta pelo 

poder, em torno da sucessão. Segundo a Constituição de 1967, então em vigência, o Vice-Presidente Pedro Aleixo 

deveria suceder imediatamente ao presidente, em caso de morte ou incapacidade deste para os deveres do cargo. 

Mas Pedro Aleixo opusera-se abertamente ao AI-5, não servindo, portanto, aos propósitos das forças armadas que 

controlavam o Estado. O Alto Comando das Forças Armadas, dotado de poderes extraordinários, concluiu que “a 

solução constitucional não era viável”, decidindo que a presidência seria exercida por uma junta pelos ministros do 

Exército, da Marinha e da Aeronáutica.  

(Alves, M. H. M. Estado e oposição no Brasil:1964-1984. Bauru: Edusc, 2005. Adaptado)  

A crise sucessória de Costa e Silva evidencia:  

(A) a estabilidade política que marcou o país no período, garantida por meio de acordos dos militares com a oposição 

civil.  

(B) o compromisso reiterado dos militares com a perspectiva de abertura política, ainda que os movimentos de oposição 

tenham impedido esse processo.  

(C) a importância que a interlocução com os civis sempre teve para os militares, em especial nas eleições e nas 

sucessões presidenciais.  

(D) o caráter autoritário e politicamente instável do regime militar, na medida em que a própria Constituição de 1967 

estava sendo desrespeitada.  

(E) o cumprimento da lei pelos militares, de tal forma que todos os trâmites legais fossem observados nos contextos 

eleitorais. 
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GEOGRAFIA 

41. Observe o mapa que representa os Domínios Morfoclimáticos do Brasil. 
 

 
 
Analise as afirmações a seguir. 
 
I - O número 1 é o domínio amazônico caracterizado pela floresta latifoliada, clima equatorial, relevo com dominância 
de depressões (terras baixas) e solos pobres e lixiviados. A pecuária bovina e a agricultura (soja) são os principais 
fatores de devastação da floresta. 
 
II - O número 2 é o domínio do cerrado, onde predomina o clima tropical e vegetação de Cerrado (estratos herbáceo 
e arbustivo dominantes com árvores retorcidas) adaptada à solos pobres e ácidos. O relevo é dominado por planaltos 
com chapadas. 
 
III - O número 3 corresponde ao domínio dos mares de morros com planaltos com serras e morros cristalinos 
submetidos aos climas tropical de altitude e litorâneo. A Mata Atlântica foi devastada ao longo de séculos por diversas 
atividades: pau Brasil, cana-de-açúcar, café, mineração e expansão urbano-industrial recente. É a região com maior 
ocorrência de deslizamentos de terra. 
 
IV - O número 4 é o domínio da caatinga, área de predominância de depressões, clima semiárido com temperaturas 
elevadas e menores índices pluviométricos, rios intermitentes, além de uma vegetação resistente à seca do tipo xerófila. 
Trata-se de uma região onde ocorre desertificação. 
 
V - O número 5 corresponde ao domínio da araucária com clima subtropical, Mata de Araucária e planaltos. Mais de 
90% da vegetação foi destruída devido a exploração de madeira, agronegócio, urbanização e indústria. 
 
VI - O número 6 refere-se ao domínio da pradaria, onde predominam campos (bioma pampa) sobre planaltos com 
coxilhas submetidos a clima subtropical. Um dos problemas ambientais é a arenização. 
 
As proposições corretas são: 
 
(A) II, III, IV, V e VI. 

(B) III, IV e V. 

(C) I, II, IV e VI. 

(D) I, II, III, V e VI. 

(E) I, II, III, IV, V e VI. 
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42. Considere a seguir a possível evolução da pirâmide etária do Brasil. 
 

 
 
A partir da análise das pirâmides é possível afirmar a previsão é de 
 
(A) diminuição na expectativa de vida, predomínio de homens e necessidade de reforma trabalhista. 

(B) elevação na expectativa de vida, predomínio de mulheres e possível reforma na previdência social. 

(C) aumento da mortalidade infantil, dominância de adultos e necessidade de redução da idade de aposentadoria. 

(D) envelhecimento da população, aumento da taxa de fecundidade e aumento da população economicamente ativa. 

(E) aumento da taxa de natalidade, elevação na expectativa de vida e medidas de controle rigoroso do crescimento da 
população. 
 
 
43. Assinale a alternativa que apresenta a bacia hidrográfica brasileira cujo rio principal nasce numa região de clima 
tropical e depois avança para o semiárido. A bacia apresenta várias hidrelétricas como Sobradinho e Itaparica. Também 
apresenta irrigação agrícola, hidrovia e com implantação canais de transposição cujas águas serão utilizadas no 
abastecimento humano, agricultura irrigada e indústria. 
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44. A respeito do estado de Roraima, é correto afirmar que 
 
I - Estado menos populoso e com menor densidade demográfica do Brasil. 
 
II - Economia é baseada na agropecuária (bovinos, soja e arroz) e mineração. 
 
III - Grande parte do território do estado apresenta reservas indígenas da etnia gruarani caioá. 
 
IV - Recebe imigrantes e refugiados venezuelanos em decorrência da crise política, econômica e social no país 
vizinho. A Venezuela é governada por Nicolas Maduro e o país foi afastado do Mercosul pela violação do Tratado de 
Ushuaia. 
 
V - Em 2019, o governo brasileiro decidiu manter todos os imigrantes concentrados nos estados de Roraima e 
Amazonas. 
 
Os itens corretos são: 
 
(A) I, II e V. 

(B) II e III. 

(C) I, II, III e V. 

(D) I, II e IV. 

(E) IV e V. 

 
45. Sobre o desastre ambiental em Brumadinho (MG), leia os itens: 
 
I - Aconteceu o rompimento de uma barragem de rejeitos (Córrego do Feijão) de minério de ferro. 
 
II - Entre os impactos ambientais, o assoreamento do rio Paraopeba, que pertence a bacia hidrográfica do rio São 
Francisco. 
 
III - Entre os impactos socioambientais, a destruição de Mata Atlântica (principalmente ciliar), além da poluição 
hídrica que levou a uma crise no abastecimento de água. 
 
IV - Entre os impactos socioeconômicos, perda de vidas humanas e prejuízos econômicos. 
 
V - A responsabilidade cabe a Vale (negligência) e aos governos mineiro (secretaria de Meio Ambiente) e federal 
(ANM). 
 
VI - A principal atração turística de Brumadinho é Inhotim, museu de arte contemporânea à céu aberto inserido em 
grande área verde. 
 
VII - Devido a aproximação diplomática com o governo Bolsonaro, os países árabes foram os primeiros a enviar 
apoio às operações de resgate. 
 
Os itens corretos são: 
 
(A) II, IV, V e VII. 

(B) II, III, V e VI. 

(C) I, III, IV e V. 

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

(E) I, III, IV, V, VI e VII. 
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46. A partir de seus conhecimentos, assinale a alternativa correta sobre as medidas tomadas por Donald Trump, 
presidente dos EUA. 
 
(A) Permanência no Acordo Nuclear com o Irã, contribuindo para a paz no Oriente Médio.  
 
(B) Guerra comercial com protecionismo (elevação das tarifas de importação) contra a China. Um dos casos foi a 
prisão de uma executiva da empresa de tecnologia Huawei no Canadá. 
 
(C) Aumento da tensão entre EUA e Coreia do Norte, uma vez que Kim Jong Un se recusou a se encontrar com 
Trump em território norte-coreano. 
 
(D) O presidente decidiu assinar o Acordo de Paris que combate o Aquecimento Global. 
 
(E) Maior tolerância em relação a entra de imigrantes da América Central, apesar do caso pontual de separação de 
filhos e pais em centros de detenção na fronteira com o México. 
 

 

ATUALIDADES 

47. A respeito do governo Bolsonaro, é possível afirmar que 
 
(A) a frase "menino veste azul e menina veste rosa" é atribuída a ministra fundamentalista evangélica Tereza 
Cristina. 
 
(B) a crise no setor ambiental envolve o Ibama (unidades de conservação), o ICMBio (aplicação de multas) e o Fundo 
Amazônia. 
 
(C) a aprovação dos decretos de porte de armas e as alterações na CNH foram aprovadas devido a sólida base 
parlamentar do governo. 
 
(D) a “vazajato”, vazamento de conversas efetivada por hackers entre Sérgio Moro e promotores, foi realizada pelo 
site Intercept, liderado por Eduard Snowden. 
 
(E) o ministro da Educação, Abraham Weintraub, ligado ao ideólogo Olavo de Carvalho, usou termos como 
“balbúrdia” em declarações e anunciou cortes nas universidades, provocando manifestações de estudantes e da 
oposição. 
 
 
48. A respeito da economia brasileira em 2019, é possível afirmar que 
 
(A) o ministro da economia Paulo Guedes (Escola de Chicago) investe na reforma da previdência para recuperar a 
confiança dos investidores privados. 
 
(B) aconteceu um acentuado crescimento de 3% no PIB no primeiro trimestre graças ao bom desempenho do 
agronegócio. 
 
(C) a taxa de desemprego caiu para um patamar inferior a 8% devido ao crescimento da indústria e ao acordo entre 
Mercosul e União Europeia no G20. 
 
(D) o governo decretou medidas keynesianas de estímulo à economia através da elevação dos investimentos 
públicos. 
 
(E) foram iniciadas as privatizações de estatais como a Ferrovia Norte-Sul, Correios e Caixa Econômica Federal. 
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INFORMÁTICA 

49. Observe a imagem a seguir retirada do MS-Windows 10 em português, 

 

Assinale a alternativa correta 

(A) o diretório DIREITO não contém subpastas. 

(B) a pasta INFORMÁTICA possui um arquivo de Excel. 

(C) o diretório MATEMÁTICA possui um arquivo de Word. 

(D) a pasta PORTUGUÊS não contém arquivos. 

(E) a pasta RACIOCÍNIO possui um arquivo de áudio. 

 

50. A área de transferência do Office armazena texto e elementos gráficos que você copia ou recorta de qualquer lugar 

e permite que você cole os itens armazenados em outro arquivo do Office. A Área de Transferência do MS-Word 2010 

suporta, 

(A) 1 elemento. 

(B) 36 elementos. 

(C) 24 elementos. 

(D) 16 elementos 

(E) 8 elementos. 

 

51. Observe a figura a seguir, extraída do MS-PowerPoint 2010, em sua configuração padrão. Ela apresenta algumas 

das opções de animação disponíveis, agrupadas pelos seus tipos. Os tipos das animações foram mascarados e 

marcados de 1 a 3. 

 

Assinale a alternativa que contém o nome dos tipos de animação que foram 

mascarados na figura. 

(A) 1 – Entrada 2 – Vibração 3 – Saída. 

(B) 1 – Ênfase 2 – Vibração 3 – Movimento. 

(C) 1 – Entrada 2 – Ênfase 3 – Saída. 

(D) 1 – Movimento 2 – Ênfase 3 – Saída. 

(E) 1 – Ênfase 2 – Entrada 3 – Movimento. 
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52. Observe a planilha exibida a seguir, sendo editada por meio do MS-Excel 2010, em sua configuração padrão. 

 

Assinale a alternativa que apresenta o valor que será exibido na célula D1, após esta ser preenchida com a fórmula  

=ARRED(SOMA(CONT.SE(A1:C3;2);1,75);1) 

 

(A) 4,75  

(B) 3,7  

(C) 4,7  

(D) 3,75 

(E) 4,8 

 

53. Considere o seguinte URL:  

http://www.ibvcursos.com.br/cursos/testes/informatica.pdf 

Sobre esses campos, é correto afirmar que 

(A) “ibvcursos” é o diretório onde os arquivos se encontram. 

(B) “cursos” é o domínio registrado.  

(C) “informatica.pdf” é o arquivo que será acessado.  

(D) “informatica.pdf” é a página da internet 

(E) “.com.br” indica que é o site de uma organização não governamental registrado no Brasil. 

 

54. No Microsoft Outlook 2010, levando em consideração apenas os campos abaixo, _________, é de obrigatório 

preenchimento para enviar uma mensagem. 

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do enunciado. 

(A) assinatura. 

(B) cco. 

(C) assunto. 

(D) corpo. 

(E) anexo. 
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ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

55. Considerando as atribuições constitucionais dos órgãos destinados ao exercício da segurança pública, é correto 

afirmar que 

(A) à polícia federal cabe exercer, ainda que de modo não exclusivo, as funções de polícia judiciária da União. 

(B) à polícia rodoviária federal cabe exercer o patrulhamento ostensivo e a apuração das infrações penais ocorridas 

nas ferrovias e rodovias federais. 

(C) às guardas municipais cabe exercer a atividade de preservação da ordem pública no âmbito do respectivo 

município. 

(D) às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública; aos corpos de bombeiros 

militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil. 

(E) às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem as funções de polícia judiciária e a 

apuração de todas as infrações penais de competência estadual. 

 

56. Assinale a alternativa que corretamente discorre sobre os direitos políticos sob a perspectiva da Constituição 

Federal de 1988. 

(A) O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os analfabetos, os maiores de setenta anos e os maiores de 

dezesseis e menores de dezoito anos. 

(B) Não podem se alistar como eleitores os estrangeiros, os analfabetos e, durante o período do serviço militar 

obrigatório, os conscritos. 

(C) São inelegíveis os inalistáveis, os analfabetos, os maiores de setenta anos e, durante o período do serviço militar 

obrigatório, os conscritos. 

(D) É condição de elegibilidade a idade mínima de 21 (vinte e um) anos para Deputado Federal, Deputado Estadual ou 

Distrital, Prefeito, Vice-Prefeito e juiz de paz. 

(E) Se contar mais de dez anos de atividade, o militar alistável é elegível, porém, deverá afastar-se da atividade. 

 

57. O Governador do Estado de São Paulo nomeou para o cargo de Comandante Geral da Polícia Militar um Tenente 

Coronel. Considerando a situação hipotética apresentada e o disposto na Constituição do Estado de São Paulo a 

respeito da Polícia Militar, assinale a alternativa correta. 

A) O Tenente Coronel poderia ter sido nomeado para o cargo de Comandante Geral da Polícia Militar, todavia há 

ilegalidade na nomeação, pois compete ao Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo nomear um 

integrante da Polícia Militar para ocupar tal cargo. 

B) Não há ilegalidade na nomeação realizada pelo Governador, pois esse possui a discricionariedade de escolher 

dentre os oficiais superiores, integrantes da Polícia Militar o que melhor se adequa ao cargo de Comandante Geral. 

(C) A nomeação é ilegal, pois não compete ao Governador do Estado de São Paulo nomear para o cargo de 

Comandante Geral da Polícia Militar, mas sim ao Secretário de Segurança Pública uma vez que vinculado à sua 

Secretaria. 

(D) O Governador errou ao fazer tal nomeação, pois o Comandante Geral da Polícia Militar será nomeado dentre oficiais 

da ativa, ocupantes do último posto do Quadro de Oficiais Policiais Militares. 

(E) Não há nenhuma ilegalidade na nomeação realizada pelo Governador, devendo o Tenente Coronel nomeado fazer 

declaração pública de bens no ato da posse, mas não é preciso fazer nova declaração no ato de sua exoneração.  
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58. Aponte a alternativa incorreta: 

(A) As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos 

danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável 

nos casos de dolo ou culpa 

(B) não é obrigatória a declaração pública de bens, antes da posse e depois do desligamento, de todo o dirigente de 

empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia e fundação instituída ou mantida pelo Poder Público. 

(C) Ao servidor público estadual é assegurado o percebimento do adicional por tempo de serviço, concedido no mínimo 

por quinquênio, e vedada a sua limitação, bem como a sexta-parte dos vencimentos integrais, concedida aos vinte 

anos de efetivo exercício, que se incorporarão aos vencimentos para todos os efeitos, observado o disposto no art. 

115, XVI, da Constituição do estado de São Paulo. 

(D) Ao servidor será assegurado o direito de remoção para igual cargo ou função, no lugar de residência do cônjuge, 

se este também for servidor e houver vaga, nos termos da lei. 

(E) São servidores públicos militares estaduais os integrantes da Polícia Militar do Estado e a eles, naquilo que não 

colidir com a legislação específica, aplica-se aos o disposto aos servidores civis. 

 

59. A Lei n° 12.527/11 prevê vários procedimentos de acesso à informação, dentre eles, podendo-se afirmar como 

correto que: 

(A)  para o acesso à informações de interesse público, a identificação do requerente não pode conter exigências que 

inviabilizem a solicitação. 

(B) o interessado deverá expor os motivos determinantes da sua solicitação de informações de interesse público. 

(C) o órgão ou entidade pública deverá autorizar ou conceder o acesso à informação, no prazo máximo de 60 (sessenta) 

dias. 

(D) se a informação estiver contida em documento cuja manipulação possa prejudicar a sua integridade, não será 

concedido o acesso. 

(E) o serviço de busca e fornecimento da informação é oneroso, para todos os tipos de informações. 

 

60. Nos termos do que dispõe a Lei no 12.527/2011 – Lei de Acesso à Informação, é correto afirmar que: 

(A) dados, processados ou não, que podem ser utilizados para produção e transmissão de conhecimento, contidos em 

qualquer meio, suporte ou formato, são considerados integridade. 

(B) os Municípios com população igual ou superior a 12 000 (doze mil) habitantes ficam dispensados da divulgação 

obrigatória na internet, ou de divulgação em tempo real, de informações relativas à execução orçamentária e financeira. 

(C) a informação em poder dos órgãos e entidades públicas, observado o seu teor e em razão de sua 

imprescindibilidade à segurança da sociedade ou do Estado, poderá ser classificada, dentre outras, como reservada, 

pelo prazo de 5 (cinco) anos, a partir da data de sua produção. 

(D) os interessados terão amplo acesso às informações pessoais, independentemente de classificação de sigilo como 

ultrassecreta, pelo prazo máximo de 10 (dez) anos, a contar da sua data de produção. 

(E) qualquer interessado poderá apresentar pedido de acesso à informação de interesse público aos órgãos e entidades 

públicas, por qualquer meio legítimo, devendo o pedido conter a identificação do requerente e os motivos determinantes 

da solicitação. 


