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Volume I 
SIMULADO 01 

PROVAS OBJETIVAS E DISCURSIVAS 
CARGO:SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DE SANTA CATARINA 

 
 

Material desenvolvido pela Miranoalvo, preparado por profissionais extremamente 
experientes em concursos públicos. Todas as questões do simulado foram 
selecionadas através de um processo extremamente criterioso a fim de 
disponibilizar aos candidatos as questões que mais aumentem a chance de acerto 
no concurso. 
 
Instruções: 
0. Como irão funcionar esses simulados? 
Os simulados do Miranoalvo Concursos são feitos, exclusivamente, para o concurso de 
soldado da polícia militar de Santa Catarina. Com previsão de abertura do edital em 2022. 
Os simulados seguem um padrão estilo CESPE, que foi a banca escolhida para elaborar a 
prova. 
 
1. Qual o objetivo desse simulado? 
O objetivo é preparar e mostrar para o candidato quais matérias são cobradas com maior 
frequência nos concursos para o cargo de soldado da polícia militar. Ademais, exaurir todos 
os assuntos de extrema importância do edital por meio do pacote de simulados. 
 
2. Como estudar por meio desse simulado? 
Recomenda-se ao candidato revisar a matéria por meio desses simulados, haja vista 
abarcarem todo o conteúdo do edital. Nele serão demonstrados quais assuntos têm maior 
chance de serem cobrados em prova! 
 
3. Qual o diferencial desse material para quaisquer outros? 
- Esse pacote de simulados conterá TODOS os assuntos do edital; 
- De início, o simulado conterá exatamente quais itens do edital são cobrados nos simulados;   
- Todas as questões possuem gabaritos COMENTADOS, facilitando e muito a sua 
aprendizagem; 
- O candidato pode usar esse material como revisão nas últimas semanas de prova; 
- A Miranoalvo conta com uma equipe de professores especializados em correção de redações 
para concursos públicos. 
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Texto para as questões de 1 a 10. 
 

Fofoca: uma obra sem autor 
 
            O próprio som da palavra fofoca dá a ela 
um certo ar de frivolidade. Fofoca, mexerico, 
coisa sem importância. Difamação é crime, mas 
fofoca é só uma brincadeira. O que seria da vida 
sem um bom diz-que-me-diz-que, não? 
 
            Não. Dispenso fofocas e fofoqueiros. 
Quando alguém se aproxima de mim, segura no 
meu braço e olha para o lado antes de começar a 
falar, já sei que vem aí uma lama que não me diz 
respeito. [...] 
 
.................................................................... 
 
            A fofoca nasce da boca de quem? 
Ninguém sabe. Ouviu-se falar. É uma afirmação 
sem fonte, uma suspeita sem indício, uma 
leviandade órfã de pai e mãe. Quem fabrica uma 
fofoca quer ter a sensação de poder. Poder o quê? 
Poder divulgar algo seu, ver seu "trabalho" 
passado adiante, provocando reações, 
mobilizando pessoas. Quem dera o criador da 
fofoca pudesse contribuir para a sociedade com 
um quadro, um projeto de arquitetura, um plano 
educacional, mas sem talento para tanto, ele gera 
boatos.  
 
            Quem faz intrigas sobre a vida alheia 
quer ter algo de sua autoria, uma obra que se 
alastre e cresça, que se torne pública e que seja 
muito comentada. Algo que lhe dê continuidade. 
É por isso que fofocar é uma tentação. Porque nos 
dá, por poucos minutos, a sensação de ser 
portador de uma informação valiosa que está 
sendo gentilmente dividida com os outros. Na 
verdade, está-se exercitando uma pequena 
maldade, não prevista no Código Penal. Fofocas 
podem provocar lesões emocionais. Por mais 
inocente ou absurda, sempre deixa um rastro de 
desconfiança. Onde há fumaça há fogo, acreditam 
todos, o que transforma toda fofoca numa 
verdade em potencial. Não há fofoca que 
compense. Se for mesmo verdade, é uma bala 
perdida. Se for mentira, é um tiro pelas costas.  
 
(MEDEIROS, Martha. Almas gêmeas. L&PM 
Editores: Porto Alegre, 1999, p.127.)  
 
 
 

01.A oração subordinada destacada em “[...] já 
sei que vem aí uma lama QUE NÃO ME DIZ 
RESPEITO.” está corretamente classificada em: 
A) adjetiva restritiva. 
B) substantiva objetiva direta. 
C) adverbial consecutiva. 
D) adverbial causal. 
E) adjetiva explicativa. 
 
02.De acordo com as normas de regência verbal, 
o verbo da oração “Algo que lhe dê continuidade.” 
é: 
A) transitivo indireto. 
B) intransitivo. 
C) de ligação. 
D) transitivo direto e indireto. 
E) transitivo direto. 
 
03. A função sintática do segmento destacado em 
“O próprio som DA PALAVRA fofoca dá a ela um 
certo ar de frivolidade." é: 
A) adjunto adverbial. 
B) complemento nominal. 
C) adjunto adnominal. 
D) objeto indireto. 
E) objeto direto. 
 
04. Assinale a alternativa em que o complemento 
do verbo transitivo da frase foi, de acordo com a 
norma-padrão e as regras de colocação 
pronominal, corretamente substituído por um 
pronome oblíquo. 
 
A) “Quem fabrica UMA FOFOCA[...]”. 
Quem fabrica-A... 
B) "[...] ver SEU ‘TRABALHO’ passado adiante 
[...]" 
... vê-LO passado adiante... 
C) “Fofocas podem provocar LESÕES 
EMOCIONAIS.” 
Fofocas podem provocá-LA. 
D) “Dispenso FOFOCAS E FOFOQUEIROS." 
Dispenso-LHES. 
E) “ [...] sempre deixa UM RASTRO DE 
DESCONFIANÇA." 
...sempre LHE deixa. 
       
05. Como ficaria o verbo da frase “Dispenso 
fofocas e fofoqueiros.”, flexionado na voz passiva 
sintética? 
A) Dispensam-se. 
B) São dispensadas. 
C) Seriam dispensadas. 
D) Foram dispensadas. 
E) Fossem dispensados. 

 
 
 
 

                PORTUGUÊS 
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06. Em “Ouviu-SE falar.", a função do termo 
destacado é: 
A) partícula apassivadora. 
B) partícula de realce. 
C) pronome reflexivo. 
D) índice de indeterminação do sujeito. 
E) conjunção subordinativa. 
 
07. “Difamação é crime, MAS fofoca é só uma 
brincadeira." 
 
A palavra em destaque atribui ao segmento uma 
ideia de: 
 
A) concessão. 
B) conclusão. 
C) tempo. 
D) condição. 
E) oposição. 
 
08. “O próprio som da palavra fofoca dá a ela um 
certo ar de frivolidade.” Assinale a afirmativa 
correta sobre os elementos do fragmento, 
retirado do texto. 
A) O termo CERTO é, morfologicamente, um 
substantivo. 
B) Morfologicamente, a palavra ELA é um 
pronome pessoal do caso reto. 
C) A expressão DE FRIVOLIDADE é uma locução 
adjetiva. 
D) O vocábulo A é um artigo definido. 
E) DA é uma combinação da preposição DE mais 
o artigo A. 
 
09. Qual a metáfora criada pela autora para tratar 
da fofoca? 
A) “suspeita sem indício” (parágrafo 3) 
B) “rastro de desconfiança” (parágrafo 4) 
C) “projeto de arquitetura” (parágrafo 3) 
D) “informação valiosa" (parágrafo 4) 
E) “obra sem autor” (título) 
 
10. De acordo com o texto, é correto afirmar: 
A) A fofoca é um vírus que se espalha com certa 
frivolidade. 
B) Os fofoqueiros estão sempre atentos à justiça 
e à verdade. 
C) O “diz-que-me-diz-que” garante a eficácia e o 
cumprimento do Código Penal. 
D) O autor da fofoca tem a sensação de poder, de 
possuir informação valiosa. 
E) Quem fabrica uma fofoca faz questão de que 
todos conheçam sua autoria. 
 

 

 

 

11. O Poder Judiciário, ao revogar um decreto de 
um Governador, ofende o princípio da: 
A) legitimidade. 
B) transparência. 
C) separação dos poderes. 
D) economicidade. 
E) eficiência. 
 
12. Em matéria de segurança pública, de acordo 
com a Constituição Federal de 1988, pode-se 
afirmar que a polícia ostensiva e a preservação da 
ordem pública competem à: 
A) Guarda Municipal. 
B) Policia Civil. 
C) Polícia Rodoviária Federal. 
D) Policia Militar. 
E) Policia Federal. 
 
13. A quem compete decretar o estado de defesa e o 
estado de sítio? 
A) Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 
B) Presidente da República. 
C) Presidente do Congresso Nacional. 
D) Governador do Estado. 
E) Ministro do Supremo Tribunal Federal. 
 
14. A Constituição Federal de 1988 considera 
como direito social: 
A) a liberdade de expressão. 
B) a propriedade. 
C) a moradia. 
D) a liberdade de religião. 
E) a herança. 
 
15. Com base no tema "Direitos Políticos”, 
assinale a alternativa correta. 
A) O mandato eletivo poderá ser impugnado ante 
a Justiça Eleitoral no prazo de seis meses 
contados da diplomação, instruída a ação com 
provas de abuso do poder econômico ou 
corrupção. 
B) Para concorrerem a outros cargos, o Presidente 
da Republica, os Governadores de Estado e do 
Distrito Federal e os Prefeitos devem renunciar 
aos respectivos mandatos até dois meses antes 
do pleito. 
C) A idade mínima para concorrer aos cargos de 
Governador e Vice-Governador de Estado é de 40 
anos. 
D) O Presidente da República, os Governadores 
de Estado e do Distrito Federal, os Prefeitos e 
quem os houver sucedido, ou substituído no curso 
dos mandatos não poderão ser reeleitos. 
E) A lei que alterar o processo eleitoral entrará em 
vigor na data de sua publicação, não se aplicando 

      CONSTITUCIONAL 
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à eleição que ocorra até um ano da data de sua 
vigência. 
 
16. Conforme se infere da Carta Política de 1988, 
a soberania popular será exercida pelo sufrágio 
universal e pelo voto direto e secreto, com valor 
igual para todos, e, nos termos da lei, mediante: 
A) Iniciativa popular e plebiscito, somente. 
B) Referendo e iniciativa popular, somente. 
C) Plebiscito e referendo, somente. 
D) Iniciativa popular, referendo e plebiscito. 
E) Plebiscito, somente. 
 
 
17. Considerando o tema “ Direitos e Deveres 
Fundamentais”, assinale a alternativa correta. 
A) O Estado prestará assistência jurídica integral 
e gratuita a todos. 
B) O Estado não é obrigado a indenizar o 
condenado por erro judiciário. 
C) A prisão ainda que ilegal, será mantida pela 
autoridade judiciária. 
D) Será concedida extradição de estrangeiro por 
crime político ou de opinião. 
E) São gratuitas as ações de habeas corpus e 
habeas data. 
 
18. Sobre os direitos e deveres individuais e 
coletivos assegurados pela Constituição Federal, 
é correto afirmar que: 
A) todos podem reunir-se pacificamente, sem 
armas, em locais abertos ao público, desde que 
com autorização e não frustrem outra reunião 
anteriormente convocada para o mesmo local. 
B) é plena a liberdade de associação para fins 
lícitos, inclusive a de caráter paramilitar. 
C) ninguém será privado de direitos por motivo 
de crença religiosa ou de convicção filosófica ou 
política, mesmo se as invocar para eximir-se de 
obrigação legal a todos imposta e recusar-se a 
cumprir prestação alternativa, fixada em lei. 
D) é livre a manifestação do pensamento, ainda 
que sob anonimato. 
E) é inviolável a liberdade de consciência e de 
crença, sendo assegurado o livre exercício dos 
cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a 
proteção aos locais de culto e a suas liturgias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
19. A culpa consciente ocorre quando o agente: 
A) mesmo sem previsão do resultado que é 
previsível, avança na ação. 
B) quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-
lo. 
C) prevê o resultado, mas espera, sinceramente, 
que possa evitá-lo, pelo emprego de habilidades. 
D) não quer o resultado, mas assume o risco de 
produzi-lo. 
E) de outra forma, assumiu a responsabilidade de 
impedir o resultado. 
 
20. A babá que, distraída com o último capítulo da 
novela, observa impassível o sufocamento da 
criança sob os seus cuidados comete crime: 
A) omissivo impróprio. 
B) omissivo próprio. 
C) omissivo por comissão. 
D) comissivo impróprio. 
E) comissivo próprio. 
 
21. Assinale a alternativa que NÃO contempla uma 
excludente de ilicitude. 
A) Menoridade. 
B) Exercício regular de direito. 
C) Legítima defesa. 
D) Estado de necessidade. 
E) Estrito cumprimento de dever legal. 
       
22. O artigo 6º do Código Penal dispõe que 
"considera-se praticado o crime no lugar em que 
ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, 
bem como onde se produziu ou deveria produzir-
se o resultado.” No aludido artigo, foi adotada a 
teoria da: 
A) territorialidade. 
B) extraterritorialidade. 
C) atividade. 
D) ubiquidade. 
E) anterioridade. 
 
23. Assinale a alternativa que corresponde a 
crime permanente: 
A) cárcere privado. 
B) homicídio. 
C) roubo. 
D) lesão corporal. 
E) estelionato. 
 
24. Aquele que deteriorar coisa sem dono ou 
abandonada pratica: 
A) crime de dano doloso. 
B) conduta penalmente atípica. 
C) crime de furto impróprio. 
D) crime de apropriação indébita. 
E) crime de dano culposo. 

       DIREITO PENAL 
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25. Sobre o homicídio culposo, é correto afirmar 
que: 
A) não admite perdão judicial. 
B) admite a compensação das culpas do agente e 
da vítima. 
C) admite as formas tentada e consumada. 
D) sua pena é aumentada se o agente foge para 
evitar a prisão em flagrante. 
E) não admite concorrência de culpas, mas sua 
pena é aumentada se coexistirem condutas 
culposas por parte da mesma pessoa.  
 
26. A embriaguez do agente pelo álcool ou 
substância de efeitos análogos: 
A) se voluntária ou culposa, não exclui a 
imputabilidade penal. 
B) se culposa, exclui a imputabilidade penal. 
C) exclui a imputabilidade penal, ainda que seja 
voluntária, mas desde que seja total. 
D) se parcial, ainda que culposa, gera redução da 
pena. 
E) não exclui a imputabilidade penal em nenhuma 
hipótese. 
 
 

 
 
27. O laudo pericial deverá ser elaborado no 
prazo máximo de: 
A) 10 dias, sujeito à prorrogação, em qualquer 
caso, mas a critério do juiz, a requerimento das 
partes, peritos ou assistentes técnicos. 
B) 30 dias, sujeito à prorrogação, em casos 
excepcionais, a requerimento das partes, 
peritos ou assistentes técnicos. 
C) 10 dias, sujeito à prorrogação, em casos 
excepcionais, a requerimento dos peritos. 
D) 30 dias, sujeito à prorrogação, em casos 
excepcionais, a requerimento dos peritos. 
E) 30 dias, sujeito à prorrogação, em qualquer 
caso, mas a critério do juiz a requerimento dos 
peritos. 
 
28. Quanto à norma processual penal, é 
INCORRETO afirmar: 
A) São normas instrumentais as processuais, 
pois regulam a imposição da regra jurídica 
específica e concreta pertinente à determinada 
situação litigiosa (critério de proceder). 
B) Tem como objetivo disciplinar o modo 
processual de resolver os conflitos e 
controvérsias, disciplinando o poder 
jurisdicional, visando, ainda, regular as 
atividades das partes litigantes, que estão 
sujeitas ao poder do juiz. 
C) Normas procedimentais dizem respeito às 
maneiras de proceder, inclusive quanto à 

estrutura e coordenação dos atos processuais 
que compõem o processo. 
D) A lei processual penal aplicar-se-á desde 
logo: sem prejuízo da validade dos atos 
realizados sob a vigência da lei anterior. A lei 
processual penal admitirá interpretação 
extensiva e aplicação analógica, bem como o 
suplemento dos princípios gerais de direito. 
E) O processo penal reger-se-á, inclusive nos 
casos de prerrogativas constitucionais do 
Presidente da República, dos ministros de 
Estado, nos crimes conexos com os do 
Presidente da República, e dos ministros do 
Supremo Tribunal Federal, nos crimes de 
responsabilidade, quando as leis especiais que 
os regulam não dispuserem de modo diverso. 
 
29. Segundo os ditames do Código de Processo 
Penal, pode-se afirmar quanto à prova: 
A) São admissíveis as provas derivadas das 
ilícitas, quando evidenciado o nexo de 
causalidade entre umas e outras, ou quando as 
derivadas puderem ser obtidas por uma fonte 
dependente das primeiras. 
B) Preclusa a decisão de desentranhamento da 
prova declarada inadmissível, esta será 
inutilizada por decisão judicial, facultado às 
partes acompanhar o incidente. 
C) É facultado ao juiz determinar, no curso do 
inquérito policial, a realização de diligências 
para dirimir dúvida sobre ponto relevante. 
D) A prova da alegação incumbirá a quem a 
fizer sendo, porém, facultado ao juiz de ofício. 
E) O juízo singular formará sua decisão pela 
íntima convicção na apreciação da prova 
produzida em contraditório judicial, não 
podendo fundamentar sua decisão 
exclusivamente nos elementos informativos 
colhidos na investigação, ressalvadas as 
provas cautelares, repetíveis e antecipadas. 
 
30. Leia as frases a seguir e a partir dos 
respectivos conteúdos responda. 
 
1. “Esse princípio fundamental de civilidade 
representa o fruto de uma opção garantista a 
favor da tutela da imunidade dos inocentes” 
(Luigi Ferrajoli). 
 
2. “Basta ao corpo social que os culpados 
sejam geralmente punidos, pois é seu maior 
interesse que todos os inocentes sem exceção 
sejam protegidos" (Lauzé di Peret). 
 
3. “A metafísica do direito penal propriamente 
dita é destinada a proteger os culpados dos 
excessos da autoridade social; a metafísica do 
direito processual tem por missão proteger dos 
abusos e dos erros da autoridade todos os 
cidadãos inocentes e honestos" (Francesco 

 DIREITO PROCESSUAL 
PENAL 
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Carrara). 
 
Qual princípio a seguir melhor sintetiza o 
conteúdo, as idéias e as preocupações acima 
expostas?  
 
A) Princípio da verdade real 
B) Devido processo penal 
C) Ampla defesa contraditório 
D) Nemo tenetur se detegere 
E) Presunção de inocência 
 
31. Ao realizar uma perícia referente a um 
roubo de rádio de carro no interior de uma 
garagem, o perito constatou que o dito roubo 
foi cometido com escalada para adentrar na 
residência e rompimento de obstáculo para a 
subtração do rádio. Ao iniciar seu laudo, deverá 
o perito informar: 
A) que o seu laudo será inconclusivo, uma vez 
que não presenciou o roubo. 
B) os vestígios, instrumentos, meios e a época 
em que presume ter sido o roubo praticado. 
C) que o seu laudo dependerá de depoimento 
dos donos do imóvel para ser finalizado. 
D) que o laudo será prejudicado, tendo em 
vista a existência de dois delitos distintos. 
E) que devolverá o laudo para o delegado de 
polícia para intimação de testemunhas. 
 
32. Na estrutura do organograma processual, 
o perito, na qualidade de auxiliar da justiça, 
ocupa a posição de: 
A) juiz. 
B) testemunha. 
C) chefe de investigação. 
D) intérprete. 
E) coletor de provas. 
 
33. No processo penal, relativamente ao 
perito, é correto afirmar que: 
A) não pode ser considerado impedido e nem 
suspeito. 
B) está obrigado à prestação de compromisso, 
sendo perito oficial ou nomeado. 
C) deve, quando em atividade na companhia 
de outro, chegar a um consenso acerca do 
objeto bem como das conclusões do trabalho, 
não sendo possível apresentar laudo 
divergente em separado. 
D) pode ser determinada a sua oitiva em 
audiência ou mesmo sua condução coercitiva. 
E) o perito nomeado poderá, em casos 
especiais, atuar sozinho. 
 
34. No inquérito policial, a testemunha fará, 
sob palavra de honra, a promessa de dizer a 
verdade do que souber e lhe for perguntado, 
contudo, quem poderá eximir-se da obrigação 
de depor é o: 

A) advogado contratado pelo indiciado para 
realizar sua defesa. 
B) médico a quem o indiciado, por ocasião de 
uma consulta , forneceu detalhes de seu 
comportamento. 
C) padre da igreja a quem o indiciado 
confessou seus segredos. 
D) tabelião a quem o indiciado, para fazer 
constar em testamento, confiou seus segredos. 
E) irmão do indiciado, que toma conhecimento 
do fato através de outra pessoa. 
 

 
 

 
 
35. De acordo com o que está expresso na Lei 
Complementar nº 587/13, “Art. 2º São requisitos 
para o ingresso nas carreiras das instituições 
militares”. Assinale a única alternativa que 
REPRESENTA um requisito expresso na sequência 
do artigo citado: 
A) ser brasileiro nato. 
B) ter a idade mínima de 18 (dezoito) anos 
completos até a data da matrícula. 
C) ter sido condenado por crime doloso, com 
sentença condenatória transitada em julgado. 
D) ser aprovado e classificado no exame de 
avaliação de escolaridade, por meio de prova 
escrita ou oral. 
E) atestar, por exame toxicológico de larga janela 
de detecção, que não utiliza droga ilícita. 
 
36. Está em desacordo com o Regulamento 
Disciplinar da Polícia Militar do Estado de Santa 
Catarina – RDPM (Decreto Estadual nº 
12.112/1980): 
A) A punição disciplinar objetiva o 
fortalecimento da disciplina; 
B) A punição deve ter em vista o benefício 
educativo ao punido e à coletividade a que ele 
pertence; 
C) As punições disciplinares de detenção e 
prisão não podem ultrapassar de trinta dias; 
D) Repreensão é a forma mais branda de punir. 
Consiste numa admoestação feita verbalmente 
ao transgressor, podendo ser em caráter 
particular. 
E) São exemplos circunstâncias atenuantes o 
bom comportamento, a relevância de serviços 
prestados e a falta de prática do serviço. 
 
37. São causas de justificação do 
cometimento de transgressão disciplinar por 
parte dos policiais militares conforme o 
Regulamento Disciplinar da Polícia Militar: 
A) Ter sido cometida a transgressão em defesa 
própria, de seus direitos ou de outrem, desde 

LEGISLAÇÃO INSTITUCIONAL 
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que não constitua causa de justificação; 
B) Prática simultânea ou conexão de duas ou 
mais transgressões; 
C) Ter sido cometida a transgressão para evitar 
mal maior; 
D) Nos casos de ignorância, plenamente 
comprovada, mesmo que atente contra os 
sentimentos normais de patriotismo, 
humanidade e probidade; 
E) Ter sido cometida a transgressão pelo uso 
imperativo de meios violentos a fim de compelir 
o subordinado a cumprir rigorosamente o seu 
dever, no caso de perigo, necessidade urgente, 
calamidade pública, manutenção da ordem e da 
disciplina. 
 
38. De acordo com o RDPMSC (Decreto nº 
12.112/80), assinale a alternativa 
INCORRETA: 
A) Quando a ordem importa em 
responsabilidade criminal para o executante, 
poderá o mesmo solicitar sua confirmação por 
escrito, cumprido à autoridade que a emitiu, 
atender à solicitação; 
B) Cabe ao executante que exorbitar no 
cumprimento de ordem recebida a 
responsabilidade pelos excessos e abusos que 
cometer; 
C) Cabe ao policial-militar a inteira 
responsabilidade pelas ordens que der e pelas 
consequências que delas advierem; 
D) Cabe ao subordinado, ao receber uma 
ordem, solicitar os esclarecimentos necessários 
ao seu total entendimento e compreensão; 
E) Cabe ao policial-militar a parcial 
responsabilidade pelas ordens que der e pelas 
consequências que delas advierem. 
 
39. De acordo com o Estatuto dos Policiais 
Militares (Lei nº 6.218/1983), Consideram-se 
vagos os cargos policiais-militares cujos 
ocupantes tenham: 
A) Sido considerados extraviados. 
B) Sido considerados perdido. 
C) Sumido. 
D) Sido considerados turista. 
E) Cometido falta grave. 
 
40. De acordo com o Estatuto dos Policiais 
Militares (Lei nº 6.218/1983), são recompensas 
policiais-militares, EXCETO: 
A) Promoção por ato de bravura.  
B) Condecorações por serviços prestados. 
C) Elogios, louvores e referências elogiosas.  
D) Dispensa do serviço. 
E) Prêmios de honra ao mérito 

 
 
 

41. De acordo com o Estatuto dos Policiais 
Militares (Lei nº 6.218/1983), assinale a única 
alternativa CORRETA contida no rol que segue 
ao artigo 83: “O policial-militar será agregado 
quando for afastado, temporariamente, do 
serviço ativo por motivo de”: 
A) Haver ultrapassado 12 (doze) meses 
contínuos em licença para tratar de interesse 
particular. 
B) Haver ultrapassado 12 (doze) meses 
contínuos em licença para tratamento de saúde 
de pessoa da família. 
C) Haver ultrapassado um ano contínuo em 
licença para tratamento de saúde própria. 
D) Ter sido julgado incapaz temporariamente, 
após 6 (seis) meses contínuos de tratamento de 
saúde. 
E) Ter ultrapassado 2 anos contínuos em licença 
para tratamento de saúde própria. 
 
42. De acordo com a Lei Estadual n° 6.218, de 
10/02/1983, analise as afirmações a seguir.  
I - Na apuração do tempo de serviço do policial-
militar não será feita distinção entre anos de 
serviço e tempo de efetivo serviço.  
II - Não será computado como de efetivo 
serviço o tempo passado dia a dia pelo policial-
militar da reserva remunerada, convocado para 
o exercício de funções policiais-militares.  
III- A reintegração ocorrerá de decisão 
administrativa ou judiciária passada em julgado 
e determinará o ressarcimento de prejuízos 
decorrentes do afastamento.  
IV- Tempo de efetivo serviço é o espaço de 
tempo computado dia a dia, entre a data do 
ingresso e data limite estabelecido para a 
contagem ou data do desligamento do serviço 
ativo, mesmo que tal espaço de tempo seja 
parcelado.  
V- O policial-militar reintegrado será submetido 
à inspeção de saúde da Corporação e, verificada 
a incapacidade física para o serviço, será 
reformado no posto ou graduação em que tiver 
de ser reintegrado, com proventos 
promocionais ao seu tempo de serviço, 
ressalvados os casos legais.  
Estão corretas somente as afirmações:  
a) I - II - III.  
b) I - III - IV - V.  
c) II - III - IV.  
d) III - IV - V.  
e) IV - V. 
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43. Um usuário do MS Word 2010, em 
português, deseja alternar entre 
maiúsculas/minúsculas um trecho selecionado 
de um texto usando o teclado. Para isso, ele 
deve utilizar as teclas de atalho: 
A) Ctrl + Shift +A 
B) Ctrl + Shift + U 
C) Ctrl + Shift + K 
D) Ctrl + PageUp 
E) Shift + F7 
 
44. As funcionalidades acessadas, quando se 

clica no ícone  do MS Word 2010, em 
português, são aquelas que tratam do: 
 
A) compartilhamento. 
B) controle de versões. 
C) controle de permissões. 
D) fechamento de arquivos. 
E) modo de compatibilidade. 
 
45. Quando um usuário do MS Excel 2010, em 
português, ao trabalhar em uma planilha, clica 

no ícone  ele acessa a(s) 
funcionalidade(s) para: 
 
A) apresentar a lista de funções que foram 
inseridas mais recentemente no Excel. 
B) destacar as células que contém fórmulas que 
resultem em valores numéricos. 
C) criar, editar, excluir e localizar todos os 
nomes usados na pasta de trabalho atual. 
D) monitorar os valores de determinadas células 
à medida que são feitas alterações. 
E) mostrar, por meios de setas, quais células são 
afetadas por outras células. 
 
46. Um usuário do MS Excel 2010, em 
português, que deseje usar em uma planilha 
uma função que retorne uma referência 
indicada por um valor de texto deve adicionar 
a função: 
A) ENDEREÇO 
B) CORRESP 
C) ÍNDICE 
D) INDIRETO 
E) TRANSPOR 
 

47. Um software, já embutido nas diversas 
versões do Windows 8, que permite que se 
tenha uma proteção contra spywares é o: 
A) Aero Lite. 

B) Command Prompt. 
C) Mobility Center. 
D) Reiser Disks. 
E) Windows Defender. 
 
 
48. Em algumas versões do MS Windows 7, o 
Bitlocker é um recurso que serve para: 
A) criptografar o disco rígido por meio de 
inserção de uma senha, de modo que se evite 
o acesso não autorizado ao dispositivo. 
B) gravação de arquivos e pastas com um tipo 
de extensão, proprietária do sistema 
operacional, visando à compactação dos 
mesmos. 
C) implementar uma barra de ferramentas com 
opções de acesso direto aos diversos 
aplicativos presentes na área de trabalho do 
computador. 
D) inserir uma proteção online contra fraudes 
e acesso indevidos via rede, usando algumas 
facilidades oferecidas pelo sistema 
operacional. 
E) proporcionar a interface gráfica um aspecto 
3D, com transparências entre as janelas que 
estão ativas na área de trabalho. 
 
49. Considere que no Microsoft Office Excel a 
expressão “=SOMA(D2:D4)” está associada a 
uma célula. Tal expressão representa um(a): 
A) tabela dinâmica. 
B) gráfico. 
C) função. 
D) filtro. 
E) intervalo de dados. 
 
50. O protocolo de rede mais utilizado para 
enviar mensagens via correio eletrônico é o: 
A) ASCII. 
B) IMAP. 
C) MIME. 
D) POP3. 
E) SMTP. 
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51. A negação de "Jorge é motorista e Cláudia é 
dona de casa” é: 
A) Se Jorge não é motorista, então Cláudia é dona 
de casa. 
B) Se Jorge não é motorista, então Cláudia não é 
dona de casa. 
C) Jorge não é motorista e Cláudia não é dona de 
casa. 
D) Jorge não é motorista ou Cláudia não é dona 
de casa. 
E) Jorge é motorista ou Cláudia não é dona de 
casa. 
 
52. "Se Pedro é esportista, então ele é disciplinado”. 
Portanto: 
A) Se Pedro é disciplinado, então ele é esportista. 
B) Se Pedro não é esportista, então ele é disciplinado. 
C) Se Pedro não é disciplinado, então ele não é 
esportista. 
D) Se Pedro é esportista, então ele não é disciplinado. 
E) Se Pedro é disciplinado, então ele não é esportista. 
 
 
53. As afirmações abaixo referem-se às 
atividades praticadas por cinco amigos numa 
academia da cidade. 
 
• Almir e Júnior não praticam boxe. • Marcelo e 
Fábio não praticam capoeira nem caratê. • Durval 
não pratica judô nem musculação. • Almir não 
pratica capoeira. • Durval não pratica capoeira 
nem caratê. • Fábio não pratica musculação. 
 
Nessas condições, considerando que cada um 
deles pratica uma única atividade, é correto 
afirmar que:  
 
A) Almir pratica caratê. 
B) Durval pratica judô. 
C) Fábio pratica boxe. 
D) Júnior pratica musculação. 
E) Marcelo pratica capoeira. 
       
 
54. Os cinco primeiros colocados no último 
concurso para perito da Polícia Civil foram - 
Álvaro, Bruno, Cláudio, Danilo e Eduardo. Sabe-
se que: 
 
• Cláudio ficou na posição intermediária entre 
Álvaro e Bruno. • Danilo ficou à frente de Bruno, 
enquanto que Eduardo ficou imediatamente 

atrás do Cláudio. • Álvaro ficou em primeiro 
lugar e Bruno ficou em quinto lugar. 
 
De acordo com as afirmações, pode-se concluir 
que:  
 
A) Eduardo ficou em segundo lugar. 
B) Eduardo ficou em terceiro lugar. 
C) Danilo ficou em quarto lugar. 
D) Danilo ficou em segundo lugar. 
E) Cláudio ficou em segundo lugar. 
 
55. Uma sentença logicamente equivalente a “Se 
o carro é veloz, então, a moto é lenta” é: 
A) Se o carro não é veloz, então, a moto não é 
lenta. 
B) O carro é veloz ou a moto não é lenta. 
C) Se a moto é lenta, o carro é veloz. 
D) O carro é veloz ou a moto é lenta. 
E) Se a moto não é lenta, então, o carro não é 
veloz. 
 
 
56.  Maria almoçar é condição necessária para 
Luisa lavar e condição suficiente para Bianca 
comprar. Bianca comprar é condição necessária e 
suficiente para Lúcia trabalhar. Então, quando 
Luisa lava, podemos concluir corretamente que: 
A) Maria não almoça ou Lúcia não trabalha. 
B) Bianca compra e Maria não almoça. 
C) Bianca não compra ou Lúcia não trabalha. 
D) Nem Maria almoça nem Bianca compra. 
E) Maria almoça e Lúcia trabalha. 
 
57. Falar que “Se Paulo é rico, então Pedro é 
sortudo” é, logicamente equivalente a: 
A) Se Paulo não é rico, então Pedro é sortudo. 
B) Paulo não é rico ou Pedro é sortudo. 
C) Se Pedro é sortudo, então Paulo é rico. 
D) Se Paulo é sortudo, então Pedro é rico. 
E) Se Paulo é rico, então Pedro não é sortudo. 
 
 
58. Qual das seguintes alternativas apresenta 
a contraditória da afirmação: 
 
“Todo condenado é culpado.”? 
 
A) “Todo condenado não é culpado.”. 
B) “Algum culpado é condenado.”. 
C) “Algum condenado não é culpado.”. 
D) “Algum condenado é culpado.”. 
E) “Todo culpado é condenado.”. 
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Instruções: Elabore um texto dissertativo-argumentativo com extensão mínima de 20 (Vinte) linhas e, 
no máximo, 30 (trinta) linhas, expondo suas ideias sobre o tema proposto. Não se esqueça de criar um 
título. 
 
Importante: 
1. Faça o rascunho de seu texto na página seguinte, revise-o e, a seguir, passe a limpo na folha definitiva; 
2. Não é permitido o uso de corretivo líquido. Caso cometa algum equívoco, risque-o e reescreva a 
passagem. 
3. Textos que não abordarem o tema proposto e que não tiverem o número mínimo de linhas delimitado 
NÃO serão considerados. 
4. A letra deverá ser legível e de tamanho regular. 
5. Seja original, autônomo e criativo, não copiando nenhum fragmento dos textos que orientam a prova 
de Língua Portuguesa. 
 
Com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto dissertativo-
argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema “ O Serviço da PM 

para o combate as Drogas” apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. 
Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para defesa de seu 
ponto de vista. 
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Utilize este espaço para fazer seu rascunho 


