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CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

 

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA 3º SARGENTO DO QPCPM 

 

 

 

Antes de iniciar, confira as páginas de seu Caderno de Prova e a sequência numérica das questões, comunicando 

qualquer falha ao fiscal para providências, pois não poderá fazê-lo posteriormente. 

 

 

 Este caderno contém a PROVA OBJETIVA com 80 (oitenta) questões.  

 

 O tempo disponível para realização da prova será de 4 horas, não havendo prorrogação por qualquer motivo. 

 

 Para cada uma das questões, serão apresentadas 5 (cinco) alternativas designadas pelas letras: 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

 Assinale UMA ÚNICA ALTERNATIVA PARA CADA QUESTÃO. 

 

 A rasura ou a marcação em mais de uma alternativa no CARTÃO-RESPOSTA, ANULA A MARCAÇÃO 

DA QUESTÃO. 

 

 No CARTÃO-RESPOSTA, as questões são representadas por seus respectivos números. Apesar de constar 

100 (cem) questões, o candidato deverá marcar apenas as 80 (oitenta) iniciais, correspondentes ao número de 

questões deste caderno de prova.  

 

 Preencha, FORTEMENTE, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, toda a área correspondente à 

opção de sua escolha, sem ultrapassar seus limites. Exemplo: 

 
 O candidato deverá assinar o Cartão-Resposta e transcrever para ele o texto/frase a seguir, sob pena de 

eliminação: 

 

“Quem supera, vence.” 

 

 O CARTÃO-RESPOSTA não pode ser dobrado, amassado, rasurado, riscado ou manchado, pois este 

documento não é substituível, arcando o candidato com os prejuízos advindo da sua rejeição durante o 

processamento eletrônico.  

 

 O candidato só poderá sair da sala de provas depois de decorrida 1 (uma) hora de seu início sem o caderno 

de prova e levando o caderno de provas somente após o decurso de 2 (duas) horas de seu início. 

 

 Os três últimos candidatos deverão sair juntos e assinar a ata de sala.  

INSTRUÇÕES 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

TEXTO I 

 

A bomba de Hiroshima foi um assassinato em 

massa desnecessário. 

Por Felipe van Deursen  

29 nov 2017, 11h11 - Publicado em 4 ago 2017, 19h49 

 

“Os japoneses começaram essa guerra pelo ar em 

Pearl Harbor (…) É uma bomba atômica. É o 

aproveitamento da energia básica do Universo. A 

força de onde o Sol tira seu poder foi liberada sobre 

aqueles que trouxeram a guerra ao Extremo Oriente. 

(…) Foi para poupar o povo japonês da completa 

destruição que o ultimato de 26 de julho foi emitido 

em Potsdam. Seus líderes prontamente o rejeitaram. 

Se eles não aceitam os nossos termos, que esperem 

uma chuva de ruína do ar, como nunca antes vista 

neste planeta.”    

  

Poderia ser algum vilão de seriado japonês 

ameaçando destruir a Terra. Mas era o presidente 

americano, Harry Truman, discursando à nação em 

6 de agosto de 1945, após autorizar a explosão da 

bomba atômica sobre Hiroshima. Dois dias depois, 

os Estados Unidos repetiram a dose em Nagasaki.  

Em 1941, os japoneses realizaram um ataque 

surpresa à base americana de Pearl Harbor, matando 

2.500 pessoas. Pelo discurso do presidente, fica 

claro que a bomba atômica era uma vendeta em 

forma de cogumelo. Nesse ato claro, deliberado e 

ridiculamente desproporcional de vingança, Truman 

fulminou cerca de 170 mil pessoas.  

“Naquele tempo, havia tanto ódio dos 

japoneses que quanto mais matávamos melhor nos 

sentíamos, porque isso significava que haveria 

menos deles para enfrentar durante a invasão”, disse 

Russell Gackenbach, que participou da operação, 

no documentário Hiroshima (BBC). Hoje há quem 

diga que as bombas, na verdade, pouparam muito 

mais sofrimento e mortes ao povo japonês.  

Sabe quem é relativizado pelo mesmo 

argumento? Não, não é Hitler. Mas alguém que 

matou muito mais: Gêngis Khan. As hordas 

mongóis faziam estardalhaço antes de chegar a uma 

cidade, criando uma atmosfera de medo que 

permitiria que muitos fugissem antes que elas 

chegassem avassaladoras. Há estudiosos que 

argumentam que Gêngis e seus seguidores teriam 

matado ainda mais do que as 40 milhões de vidas 

que eles deixaram pelo caminho entre a China e a 

Ucrânia.  

Pode soar estranho comparar Harry Truman 

com Gêngis Khan. Mas, para especialistas como 

Daniel Goldhagen, ele está no mesmo balaio que 

Hitler, Stalin, Pol Pot ou Mao. Ou seja, um pleno 

assassino em massa do século 20. No livro Worse 

than War, o cientista político e especialista em 

grandes atrocidades explica que Truman pode não 

ter sido um monstro como os quatro citados, pois os 

ataques nucleares ao Japão não foram atos 

deliberados de perseguição nem um projeto bizarro 

de uma nova nação, tampouco foram 

acompanhados de outros atos horrendos contra seu 

próprio povo, como aconteceu na União Soviética, 

no Camboja e na China. Além disso, a guerra mais 

sanguinária de todos os tempos, em que japoneses e 

americanos eram inimigos mortais, era o contexto. 

Mas isso não exime a culpa da Casa Branca. 

Truman sabia que as bombas despejadas sobre 

Hiroshima e Nagazaki matariam milhares de civis 

japoneses, que não estavam envolvidos em 

nenhuma operação militar. Ainda assim, ele 

chamou o ataque de “o maior feito da história”. 

Apesar da defesa de que o terror atômico foi 

necessário para encerrar a guerra, algo que muitos 

americanos veem como verdade inquestionável, 

Truman e seus conselheiros de guerra tinham pleno 

conhecimento de que não havia necessidade de 

incinerar duas cidades inteiras. 

O comandante supremo das forças aliadas na 

Europa, Dwight Eisenhower (que sucederia Truman 

na presidência), declarou que os ataques eram 

totalmente dispensáveis, pois o Japão já estava 

derrotado. Além disso, as bombas não seriam úteis 

para salvar vidas americanas e os Estados Unidos 

deveriam evitar chocar a opinião pública mundial. 

Havia planos alternativos para derrotar o Japão, e a 

superioridade aérea dos americanos faria os 

japoneses sucumbirem, mais cedo ou mais tarde. 

Fora que não foi apenas Hiroshima que encerrou a 

guerra. Ao mesmo tempo, os soviéticos invadiram a 

Manchúria e outras colônias japonesas, em 8 de 

agosto de 1945 – um plano que os Aliados sabiam 

que aconteceria. 

https://super.abril.com.br/autor/felipe-van-deursen
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Mas Truman, apoiado por 85% da população, 

ordenou que o Enola Gay cuspisse a Little Boy 

naquele 6 de agosto de 1945. Muitos defendem que 

uma invasão ao arquipélago seria ainda pior, 

matando 500 mil americanos, o que é outro mito 

propagado até hoje. O comitê de planos de guerra 

estimava em 40 mil soldados americanos mortos.   

Mas a questão não é essa. “E se houvesse 

uma invasão no país e Truman ordenasse os 

soldados americanos a atirar em 140 mil civis, 

homens, mulheres e crianças? E, três dias depois, 

mandasse seus homens fuzilarem mais 70 mil 

homens, mulheres e crianças em outra cidade? Não 

chamaríamos essa matança de assassinato em 

massa?”, questiona Goldhagen.  

Parar de tapar o sol da história com a peneira 

da hipocrisia é o primeiro passo. 

https://super.abril.com.br/blog/contaoutra/a-bomba-de-

hiroshima-foi-um-assassinato-em-massa-desnecessario/ 

  

1. Assinale a alternativa correta que apresenta o 

parágrafo do texto em que se justifica o título “A 

bomba de Hiroshima foi um assassinato em massa 

desnecessário”. 

a) Parágrafo 1. 

b) Parágrafo 3. 

c) Parágrafo 4. 

d) Parágrafo 7. 

e) Parágrafo 9. 

  

2. Assinale a alternativa correta. No artigo, 

Deursen apresenta o fato histórico do ataque dos 

Estados Unidos à Hiroshima através de um 

discurso: 

a) explicitamente informativo e imparcial dos 

fatos; 

b) implicitamente informativo e imparcial dos 

fatos; 

c) implicitamente informativo e parcial dos fatos; 

d) onde aponta elementos que comprovam fatos 

históricos, estabelecendo aspectos comparativos e 

abordando o assunto de maneira crítica; 

e) onde aponta elementos que comprovam fatos 

históricos, adotando um posicionamento imparcial 

em relação ao tema central abordado. 

  

3. Assinale a alternativa correta quanto ao 

significado do vocábulo sublinhado no seguinte 

trecho: 

“As hordas mongóis faziam estardalhaço antes de 

chegar a uma cidade, criando uma atmosfera de 

medo [...]” (Parágrafo 5) 

a) Bando de selvagens, bandidos, salteadores. 

b) Grupo, tropa, esquadrão. 

c) Soldados, grupo, esquadrão. 

d) Selvagens, soldados, esquadrão. 

e) Bandidos, salteadores, artilharia. 

  

4. Assinale a alternativa incorreta quanto à 

presença de linguagem conotativa nos períodos 

elencados abaixo. 

a) “Apesar da defesa de que o terror atômico foi 

necessário para encerrar a guerra, algo que muitos 

americanos veem como verdade inquestionável, 

Truman e seus conselheiros de guerra tinham pleno 

conhecimento de que não havia necessidade de 

incinerar duas cidades inteiras.” (Parágrafo 7) 

b) “Mas Truman, apoiado por 85% da população, 

ordenou que o Enola Gay cuspisse a Little Boy 

naquele 6 de agosto de 1945”. (Parágrafo 9) 

c) “Pode soar estranho comparar Harry Truman 

com Gêngis Khan. Mas, para especialistas como 

Daniel Goldhagen, ele está no mesmo balaio que 

Hitler, Stalin, Pol Pot ou Mao.” (Parágrafo 6) 

d) “Em 1941, os japoneses realizaram um ataque 

surpresa à base americana de Pearl Harbor, matando 

2.500 pessoas. Pelo discurso do presidente, fica 

claro que a bomba atômica era uma vendeta em 

forma de cogumelo.” (Parágrafo 3) 

e) “Foi para poupar o povo japonês da completa 

destruição que o ultimato de 26 de julho foi emitido 

em Potsdam. Seus líderes prontamente o 

rejeitaram.” (Parágrafo 1) 

 

 

 

 

 

 

https://super.abril.com.br/blog/contaoutra/a-bomba-de-hiroshima-foi-um-assassinato-em-massa-desnecessario/
https://super.abril.com.br/blog/contaoutra/a-bomba-de-hiroshima-foi-um-assassinato-em-massa-desnecessario/
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TEXTO II 

 

ROSA DE HIROSHIMA 

                         Vinicius de Moraes 

 

Pensem nas crianças 

Mudas telepáticas 

Pensem nas meninas 

Cegas inexatas 

Pensem nas mulheres 

Rotas alteradas 

Pensem nas feridas 

Como rosas cálidas 

Mas oh não se esqueçam 

Da rosa da rosa 

Da rosa de Hiroshima 

A rosa hereditária 

A rosa radioativa 

Estúpida e inválida 

A rosa com cirrose 

A anti-rosa atômica 

Sem cor sem perfume 

Sem rosa sem nada. 

   ( MORAES, Vinicius de. Antologia poética. São 

Paulo: Companhia das Letras, 1992, pp.196-197) 

  

5. O poeta Vinicius de Moraes compôs o poema 

“Rosa de Hiroshima” para tratar da explosão da 

bomba atômica sobre Hiroshima e suas 

consequências de maneira poética. Para tanto, fez-

se necessário o uso da linguagem conotativa e de 

recursos rítmicos comuns ao gênero. Sendo assim, 

assinale a alternativa correta a respeito do(s) 

verso(s) em que fica evidente que a “Rosa de 

Hiroshima” tem uma conotação diferente da ideia 

comum daquilo que acreditamos denotativamente 

ser uma ROSA. 

a) “Da rosa da rosa” (Verso 10) 

b) “Pensem nas crianças/ Mudas telepáticas” 

(Versos 01 e 02) 

c) “Da rosa de Hiroshima” (Verso 11) 

d) “Pensem nas mulheres” (Verso 05) 

e) “A anti-rosa atômica/ Sem perfume” (Versos 16 

e 17) 

  

6. Analisando comparativamente os texto I e II, 

observe a ideia sublinhada no trecho do texto I, 

transcrito a seguir, para assinalar a alternativa 

correta quanto aos versos, do texto II, que 

apresentam a mesma ideia. 

“O comandante supremo das forças aliadas 

na Europa, Dwight Eisenhower (que sucederia 

Truman na presidência), declarou que os ataques 

eram totalmente dispensáveis, pois o Japão já 

estava derrotado. Além disso, as bombas não seriam 

úteis para salvar vidas americanas e os Estados 

Unidos deveriam evitar chocar a opinião pública 

mundial. Havia planos alternativos para derrotar o 

Japão, e a superioridade aérea dos americanos faria 

os japoneses sucumbirem, mais cedo ou mais tarde. 

Fora que não foi apenas Hiroshima que encerrou a 

guerra. Ao mesmo tempo, os soviéticos invadiram a 

Manchúria e outras colônias japonesas, em 8 de 

agosto de 1945 – um plano que os Aliados sabiam 

que aconteceria.” (Parágrafo 8) 

a) “Pensem nas feridas/ Como rosas cálidas” 

(Versos 07 e 08) 

b) “A rosa hereditária/A rosa radioativa” (Versos 

12 e 13) 

c) “A rosa radioativa/ Estúpida e inválida” (Versos 

13 e 14) 

d) “A rosa com cirrose/ A anti-rosa atômica” 

(Versos 15 e 16) 

e) “Sem cor sem perfume/ Sem rosa sem 

nada”(Versos 17 e 18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

UERR | Seletivo Interno CFS/PM – 2017 

 
 

Seletivo Interno CFS/PM – 2017                           Caderno da Prova Objetiva                                                               - 5 - 

  

7. Analise as declarações a respeito dos textos. 

I- No texto I, é abordado o sofrimento das vítimas 

da bomba atômica. 

II- Tanto no texto I como no II, identificamos a 

percepção da inutilidade do ataque atômico a 

Hiroshima. 

III- Nos textos I e II, a abordagem crítica ao fato 

histórico é feita de maneira direta. 

Assinale a alternativa correta quanto às 

declarações. 

a) Apenas a declaração I é verdadeira. 

b) Apenas a declaração II é verdadeira. 

c) Apenas a declaração III é verdadeira. 

d) Apenas as declarações I e II são verdadeiras.  

e) Apenas as declarações II e III são verdadeiras. 

  

8. Analisando o emprego do acento no vocábulo 

ÓDIO (Texto I, parágrafo 4), assinale a alternativa 

correta que apresenta  o vocábulo com mesma 

justificativa para o  emprego do acento agudo. 

a) Atômica. 

b) Mongóis. 

c) Hereditária. 

d) Telepáticas. 

e) Inquestionável. 

  

9. Assinale a alternativa onde todos os vocábulos 

sejam classificados como paroxítonos. 

a) esqueçam, não, depois. 

b) líderes, não, funcionou. 

c) perfume, funcionou, cirrose. 

d) radioativa, pensem, universo. 

e) bomba, esqueçam, líderes. 

 

 

 

 

 

  

10. Faça a associação devida entre os termos 

sublinhados e suas classes gramaticais, para, em 

seguida, assinalar a alternativa correta. 

Vocábulos 
Classes 

gramaticais 

1. “Pensem nas 

crianças/Mudas telepáticas” 

(Texto II, versos 01 e 02) 

a) Pronome 

2. “Sabe quem é 

relativizado pelo mesmo 

argumento ?” (Texto I, 

parágrafo 5) 

b) Substantivo 

3. “[...] havia tanto ódio 

dos japoneses que quanto mais 

matávamos [...]” (Texto I, 

parágrafo 4) 

c) Adjetivo 

4. “Mas oh não se 

esqueçam/ Da rosa da rosa” 

(Texto II, versos 09 e 10) 

d) Advérbio 

 

a) 1- a; 2-c; 3-b; 4-d. 

b) 1-c; 2-b; 3-d; 4-a. 

c) 1-c; 2-d; 3-b; 4-a. 

d) 1-a; 2-b; 3-c; 4-d. 

e) 1-b; 2-a; 3-c; 4-d. 

  

11. Assinale a alternativa correta no que se refere 

ao uso do acento grave no trecho abaixo. 

“Em 1941, os japoneses realizaram um ataque 

surpresa à base americana de Pearl Harbor, matando 

2.500 pessoas.” (Texto I, parágrafo 3) 

a) O uso do acento grave no período ocorre de 

maneira indevida, tendo em vista que “base 

americana de Pearl Harbor” é classificado como 

adjunto adverbial. 

b) O uso do acento grave se dá devida regência 

nominal do adjetivo “surpresa”. 

c) Utilizando o período fora do contexto, 

poderíamos suprimir o uso do acento grave se 

subtraíssemos “à base americana de Pearl Harbor”, 

sem que haja qualquer prejuízo para a compreensão 

da frase. 
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d) A existência da crase se faz necessária, tendo em 

vista que se trata de um período onde identificamos 

o substantivo “ataque” regendo a preposição “a” 

que se funde com o artigo “a” que determina o 

substantivo “base”. 

e) Explica-se a existência da crase pelo fato do 

verbo “realizaram” ser transitivo direto e indireto. 

  

12. Reescrevendo o trecho subtraído do texto II, 

podemos estabelecer conexões entre os termos 

através da inclusão de alguns elementos 

gramaticais.  

“Pensem nas crianças/ Mudas telepáticas/ Pensem 

nas meninas/Cegas inexatas”(Texto II, versos 01 a 

04) 

Assinale a alternativa correta onde os versos foram 

reescritos, estabelecendo conexões com elementos 

gramaticais, sem que tenha ocorrido qualquer 

mudança semântica e/ou redundância. 

a) Pensem nas crianças que são mudas e 

telepáticas. Pensem nas meninas cegas e inexatas. 

b) Pensem nas crianças mudas e telepáticas, logo 

pensem nas meninas que são cegas e inexatas. 

c) Pensem nas crianças mudas e telepáticas porque 

pensem nas meninas que são cegas e inexatas. 

d) Pensem nas crianças que são mudas e são 

telepáticas. Pensem nas meninas porque são cegas e 

inexatas. 

e) Pensem nas crianças mudas e telepáticas, pois 

pensem nas meninas cegas e inexatas. 

  

13. Das seguintes declarações, considere apenas as 

verdadeiras para, em seguida, assinalar a alternativa 

correta. 

I – Os verbos explícitos no texto II têm a 

classificação, quanto à predicação verbal, como 

verbos transitivos indiretos. 

II- No último parágrafo do texto I, podemos 

classificar os verbos, quanto à predicação verbal, 

respectivamente, como verbo transitivo direto 

preposicionado, verbo transitivo direto e verbo de 

ligação. 

III - Dependendo do posicionamento do verbo 

“esqueçam”, no verso 10 do texto II, pode ocorrer 

variação na sua classificação quanto à predicação 

verbal. 

a) Apenas a declaração I está correta. 

b) Apenas a declaração II está correta. 

c) Apenas a declaração III está correta. 

d) As declarações I e II estão corretas. 

e) As declarações II e III estão corretas. 

  

14. Analisando a função sintática dos termos das 

orações sublinhados, associe a coluna I à coluna II. 

COLUNA I COLUNA II 

1. “[...] os ataques eram 

totalmente dispensáveis[...]” 

(Texto I, parágrafo 8) 

a. Predicativo do 

sujeito 

2. “[...] mandasse seus homens 

fuzilarem mais de 70 mil 

homens, mulheres e 

crianças[...]” (Texto I, 

parágrafo 10) 

b. Adjunto 

adverbial 

3. “Naquele tempo, havia 

tanto ódio dos japoneses [...]” 

(Texto I, parágrafo 4) 

c. Objeto direto 

 

Assinale a alternativa correta para a associação 

entre os itens das colunas. 

a) 1-b; 2-a; 3-c. 

b) 1-b; 2-c; 3-a. 

c) 1-a; 2-c; 3- b. 

d) 1-a; 2-b; 3-c. 

e) 1-c; 2-a; 3-b. 

  

15. Assinale a alternativa correta onde 

identificamos a função sintática da oração 

sublinhada correspondendo à função sintática da 

oração sublinhada no seguinte trecho: “Hoje há 

quem diga que as bombas, na verdade, pouparam 

muito mais sofrimento e mortes ao povo 

japonês.”(Texto I, parágrafo 4) 

a) “Pelo discurso do presidente, fica claro que a 

bomba atômica era uma vendeta em forma de 

cogumelo.” (Texto I, parágrafo 3) 

b) “Mas alguém que matou muito mais: Gêngis 

Khan.” (Texto I, parágrafo 5) 

c) “As hordas mongóis faziam estardalhaço antes 

de chegar a uma cidade, criando uma atmosfera de 
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medo que permitiria que muitos fugissem antes que 

elas chegassem avassaladoras.” (Texto I, parágrafo 

5) 

d) “As hordas mongóis faziam estardalhaço antes 

de chegar a uma cidade, criando uma atmosfera de 

medo que permitiria que muitos fugissem antes que 

elas chegassem avassaladoras.” (Texto I, parágrafo 

5) 

e) “Há estudiosos que argumentam que Gêngis e 

seus seguidores teriam matado ainda mais do que as 

40 milhões de vidas que eles deixaram pelo 

caminho entre a China e a Ucrânia.” (Texto I, 

parágrafo 5) 
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LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE 

 

  

16. Considerando o disposto no Estatuto do 

Desarmamento (Lei n. 10.826/03), assinale a 

alternativa correta. 

a) embora a aquisição de arma de fogo seja 

regulamentada por lei, o Estatuto do Desarmamento 

não impõe restrições à compra de munição. 

b) aos residentes em áreas rurais, com idade igual 

ou superior a dezoito anos, que comprovem 

depender do emprego de arma de fogo para prover 

sua subsistência alimentar familiar será concedido o 

porte de arma de fogo, na categoria caçador para 

subsistência. 

c) o vigilante de empresa de segurança privada, 

que possua autorização de porte em razão da 

profissão, pode portar arma de fogo no trajeto do 

trabalho para casa, desde que formalmente 

autorizado pela empresa. 

d) a comercialização de réplicas ou simulacros de 

armas de fogo, que com estas se possam confundir, 

destinadas à instrução ou adestramento dependem 

do atendimento de condições fixadas pelo Comando 

do Exército. 

e) o certificado de Registro de Arma de Fogo, com 

validade em todo o território nacional, autoriza o 

proprietário a portar consigo arma de fogo 

exclusivamente para defesa pessoal. 

  

17. De acordo com o Estatuto do Desarmamento 

(Lei n. 10.826/03), são legalmente autorizados a 

portar arma de fogo, exceto: 

a) os policiais legislativos da Polícia Legislativa do 

Senado Federal. 

b) os deputados federais. 

c) os oficiais do corpo de bombeiros militar. 

d) os integrantes das guardas municipais de 

capitais. 

e) os integrantes das Carreiras de Auditoria da 

Receita Federal do Brasil. 

 

 

 

  

18. Pedro, maior de idade e capaz, foi apanhado 

pelas forças de segurança pública portando um 

artefato incendiário de fabricação artesanal, 

consistente numa garrafa contendo um pavio e 

cheia de substância inflamável, do tipo “coquetel 

molotov”. Nessas circunstâncias, é correto afirmar 

que Pedro: 

a) incorrerá nas penas do crime de porte ilegal de 

arma de fogo de uso restrito. 

b) incorrerá nas penas do crime de porte ilegal de 

arma de fogo de uso permitido. 

c) responderá pelo crime de incêndio, previsto no 

Código Penal, na modalidade tentada. 

d) responderá por contravenção penal. 

e) deverá ser liberado, pois tal conduta, por si, não 

constitui crime. 

  

19. Considera-se infração de menor potencial 

ofensivo: 

a) exclusivamente os crimes a que a lei comine 

pena máxima não superior a um ano. 

b) apenas as contravenções penais. 

c) qualquer crime, desde que o agente seja primário 

e o juiz considere que a conduta, quanto aos efeitos, 

foi desprovida de gravidade. 

d) todas as contravenções penais. 

e) os crimes a que a lei comine pena máxima não 

superior a três anos. 

  

20. À luz das disposições da Lei n. 9.099/95, 

atinentes aos Juizados Especiais Criminais, analise 

as proposições a seguir: 

I. A competência do Juizado será determinada pelo 

lugar em que foi praticada a infração penal. 

II. Os atos processuais poderão realizar-se em 

horário noturno e em qualquer dia da semana. 

III. Quando necessária a prática de atos processuais 

em outras comarcas, o juízo poderá solicitar o 

cumprimento através de telefone ou correio 

eletrônico. 
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Está correto o que se afirma em: 

a) I, apenas. 

b) I e II, apenas. 

c) I e III, apenas. 

d) II e III, apenas. 

e) I, II e III. 

  

21. São critérios ou princípios que regem os 

Juizados Especiais Criminais, expressos na Lei n. 

9.099/95, exceto: 

a) da oralidade. 

b) da informalidade. 

c) da insignificância. 

d) da economia processual. 

e) da celeridade. 

  

22. Segundo o que dispõe o Estatuto da Criança e 

do Adolescente (ECA), Lei n. 8.069/90, assinale a 

alternativa correta: 

a) o ECA visa reprimir os crimes cometidos por 

crianças e adolescentes. 

b) as infrações penais praticadas contra crianças ou 

adolescentes são designadas pelo Estatuto como 

atos infracionais. 

c) não se aplicam aos crimes previstos no ECA as 

disposições do Código Penal. 

d) aos crimes definidos no ECA não se aplicam as 

penas de reclusão e detenção. 

e) os crimes definidos no ECA são de ação pública 

incondicionada, isto é, independem de 

representação do ofendido. 

  

23. Assinale a alternativa que apresenta uma 

conduta definida como crime no Estatuto da 

Criança e do Adolescente: 

a) divulgar, sem autorização devida, por qualquer 

meio de comunicação, imagem de adolescente a que 

se atribua a prática de ato infracional. 

b) hospedar criança ou adolescente 

desacompanhado dos pais ou responsável, ou sem 

autorização escrita desses ou da autoridade 

judiciária, em hotel ou motel. 

c) deixar a autoridade policial responsável pela 

apreensão de criança ou adolescente de fazer 

imediata comunicação à autoridade judiciária 

competente. 

d) anunciar peças teatrais, filmes ou quaisquer 

representações ou espetáculos, sem indicar os 

limites de idade a que não se recomendem. 

e) deixar o médico de comunicar à autoridade os 

casos de que tenha conhecimento envolvendo 

maus-tratos contra criança. 

  

24. Carlos foi preso em flagrante por ter praticado 

dolosamente o delito de lesão corporal, de natureza 

gravíssima, contra João, primo de Miguel. Durante 

as investigações ficou demonstrado que o crime foi 

praticado em retaliação a Miguel, Policial Militar, 

que no passado prendera Carlos por tráfico ilícito 

de entorpecentes. Diante dessas circunstâncias é 

correto dizer que Carlos: 

a) responderá pelo cometimento de crime previsto 

na lei de segurança nacional. 

b) não responderá pela prática de crime hediondo. 

c) responderá pela tentativa de homicídio, 

considerada hedionda, por atentar contra a vida do 

parente de um agente de segurança pública, em 

razão do exercício da função. 

d) responderá pelo crime de lesão corporal de 

natureza gravíssima, considerado hediondo, por 

atentar contra a vida do parente de um agente de 

segurança pública, em razão do exercício da função. 

e) responderia por crime hediondo se, em razão das 

lesões, João tivesse falecido. 

  

25. Assinale a alternativa correta acerca dos delitos 

enumerados na Lei n. 8.072/90, que dispõe sobre os 

crimes hediondos. 

a) não admitem a progressão penal do agente. 

b) o regime inicial do cumprimento de pena deve 

ser sempre o fechado. 

c) são inafiançáveis. 

d) não admitem liberdade provisória. 

e) admitem transação penal e suspensão 

condicional do processo. 
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26. Tomando por base o disposto na Lei n. 

11.340/06, Lei Maria da Penha, assinale a 

alternativa correta: 

a) aos crimes praticados com violência doméstica e 

familiar contra a mulher não se aplica a Lei n. 

9.099/98 (Lei dos Juizados Especiais). 

b) a Lei Maria da Penha pune mais rigorosamente o 

crime de homicídio praticado contra a mulher por 

razões da condição de sexo feminino (feminicídio). 

c) é vedado ao juiz conceder, de ofício, qualquer 

medida protetiva em favor da mulher vítima de 

violência doméstica e familiar. 

d) caso seja constatado, por perícia, que a mulher 

vítima de violências era, ao tempo dos fatos, 

fisicamente mais forte que o agressor, ela não 

poderá se valer da Lei Maria da Penha. 

e) não se aplica a Lei Maria da Penha se a vítima 

for adolescente. 

  

27. Marque a alternativa que não corresponde a 

uma medida protetiva de urgência, dirigida ao 

agressor, expressamente prevista na Lei Maria da 

Penha: 

a) suspensão da posse ou restrição do porte de 

armas. 

b) afastamento do lar, domicílio ou local de 

convivência com a ofendida. 

c) proibição de aproximação da ofendida e de seus 

familiares. 

d) prisão em flagrante delito. 

e) proibição de contato com a ofendida por 

qualquer meio de comunicação. 

 

 

  

28. Assinale a alternativa que apresenta um direito 

expressamente assegurado na Declaração Universal 

dos Direito Humanos, aprovada pela ONU em 

1948: 

a) direito de contrair matrimônio. 

b) mandado de segurança. 

c) habeas data. 

d) isenção de tributos em razão da condição de 

baixa renda. 

e) direito de portar arma de fogo. 

  

29. De acordo com a Constituição Federal, assinale 

a alternativa correta quanto ao crime de racismo: 

a) não admite a concessão de liberdade provisória. 

b) é insuscetível de graça e anistia. 

c) é inafiançável e imprescritível. 

d) pode ser punido com simples detenção. 

e) não admite a prisão em flagrante. 

  

30. O agente público que, podendo e devendo evitar 

o resultado, contempla com indiferença a vítima 

sendo torturada por outro agente público para 

obtenção de prova judicial: 

a) responde pelo delito de omissão de socorro. 

b) responde pela prática de lesão corporal culposa. 

c) responde por crime de associação criminosa. 

d) não responde por crime, mas apenas por 

improbidade administrativa. 

e) responde por crime previsto na lei de tortura. 
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CONHECIMENTO DE LEGISLAÇÃO 

 

  

31. É correto afirmar que o integrante da Polícia 

Militar de Roraima que, atendendo certas 

condições, esteja dispensado, definitivamente, da 

prestação de serviço na ativa, mas continua a 

perceber remuneração, encontra-se: 

a) na ativa, porém, em trânsito para a inatividade. 

b) na inatividade e em disponibilidade. 

c) na inatividade e agregado. 

d) na inatividade e na reserva remunerada. 

e) na inatividade e reformado. 

  

32. A respeito da carreira de Militar Estadual, 

assinale a alternativa correta. 

a) a carreira de policial militar estadual é privativa 

de brasileiro nato. 

b) os integrantes da Polícia Militar do Ex-território 

Federal, desde que na ativa, são militares do Estado 

de Roraima. 

c) o porte de arma do Policial Militar decorre de 

previsão expressa na Constituição Federal. 

d) a carreira do militar estadual é privativa do 

pessoal da ativa. 

e) os integrantes da Polícia Militar não possuem 

direito a habeas corpus. 

  

33. Acerca das normas relativas à hierarquia e à 

disciplina da carreira de militar estadual, assinale a 

opção correta. 

a) os militares na inatividade continuam sujeitos à 

hierarquia, mas, por força de lei, estão dispensados 

da disciplina. 

b) em igualdade de posto ou graduação, os 

militares da ativa têm precedência sobre os da 

inatividade. 

c) a hierarquia é a rigorosa observância e o 

acatamento integral das leis, regulamentos, normas 

e disposições que sustentam as instituições militares 

e coordenam seu funcionamento regular e 

harmônico. 

d) patente é o grau hierárquico do Oficial, 

conferido por ato do Governador do Estado e 

confirmado pela Carta Patente. 

e) graduação é o grau hierárquico da Praça, 

conferido por ato do Governador do Estado. 

  

34. Considerando o que dispõe a Lei Complementar 

Estadual n. 194/12, que Institui o Estatuto dos 

Militares do Estado de Roraima, não constitui 

forma de vacância do cargo público militar. 

a) a ascensão. 

b) a exoneração. 

c) a demissão. 

d) o falecimento. 

e) a promoção. 

  

35. Assinale a opção correta, de acordo com o 

disposto no Código de Ética e Disciplina dos 

Militares do Estado de Roraima. 

a) o uso da deontologia militar é uma prerrogativa 

exclusiva dos integrantes do quadro de oficiais. 

b) o Código de Ética e Disciplina dos Militares do 

Estado de Roraima não se aplica aos Oficiais Juízes 

do Tribunal de Justiça Militar estadual. 

c) é vedado aos militares da reserva remunerada o 

exercício de atividade comercial. 

d) o Comandante-Geral é competente para aplicar 

todas as sanções disciplinares aos militares 

estaduais ativos e aos da reserva remunerada. 

e) a queixa disciplinar é a comunicação verbal ou 

escrita feita pelo subordinado atingido por ato 

pessoal de superior hierárquico. 

  

36. Acerca do disciplinamento do sistema 

remuneratório dos Militares do Estado de Roraima, 

previsto na Lei Complementar Estadual n. 224/14, 

marque a opção correta.  

a) o auxílio-natalidade é devido por motivo de 

nascimento de filho, desde que nascido vivo, no 

percentual de 50% do subsídio do soldado de 

segunda classe. 
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b) o recebimento de diária, num dado período, não 

exclui o direito de percepção do auxílio-

alimentação. 

c) o direito à remuneração do militar em atividade 

cessa quando for desligado do serviço ativo por 

licenciamento. 

d) a percepção do subsídio pelo militar exclui o 

pagamento da função gratificada pelo exercício de 

comando, direção e chefia. 

e) o adicional natalino será pago até o último dia 

útil do mês de dezembro de cada ano. 

  

37. Assinale a alternativa que descreve a parcela 

pecuniária correspondente aos rendimentos mensais 

do militar inativo, podendo ser integral ou 

proporcional. 

a) subsídio. 

b) provento. 

c) ajuda de custo. 

d) salário-inatividade. 

e) soldo. 

  

38. Determinado crime é descrito no Código Penal 

como “opor-se à execução de ato legal, mediante 

violência ou ameaça a funcionário competente para 

executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio”. 

É correto afirmar que se trata do delito de:  

a) Peculato. 

b) Furto. 

c) Prevaricação. 

d) Roubo. 

e) Resistência. 

  

39. João subtraiu, para uso próprio, energia elétrica 

fornecida por concessionária local. Maria subtraiu, 

para seu namorado, um veículo automotor mediante 

emprego de grave ameaça à vítima. Considerando o 

disposto no Código de Penal, é correto afirmar que: 

a) João e Maria praticaram furto. 

b) João e Maria praticaram roubo. 

c) João praticou roubo e Maria furto. 

d) João praticou roubo e Maria receptação. 

e) João praticou furto e Maria roubo. 

  

40. Malaquias, aluno de artes marciais, pagou sua 

anualidade por meio de cheques. Posteriormente, 

mediante grave ameaça, constrangeu seu professor, 

proprietário da academia, para que não descontasse 

os referidos cheques. Nessa situação hipotética, 

considerando o disposto no Código de Penal, é 

correto afirmar que Malaquias praticou: 

a) estelionato. 

b) extorsão. 

c) extorsão mediante sequestro. 

d) constrangimento ilegal. 

e) apropriação indébita. 

  

41. Em cumprimento de determinado mandado de 

busca domiciliar, verificou-se que:  

I – as buscas foram executadas à noite, com 

consentimento do morador;  

II – antes de adentrarem na casa, os executores 

mostraram e leram o mandado ao morador; 

III – o auto circunstanciado foi assinando somente 

por uma testemunha. 

Considerando o disposto no Código de Processo 

Penal, é correto o descrito em: 

a) I e II. 

b) I e III. 

c) II e III. 

d) I, II e III. 

e) III. 

  

42. Analise a seguinte assertiva: expor a perigo a 

vida ou a saúde de pessoa sob sua autoridade, 

guarda ou vigilância, para fim de educação, ensino, 

tratamento ou custódia, quer privando-a de 

alimentação ou cuidados indispensáveis, quer 

sujeitando-a a trabalho excessivo ou inadequado, 

quer abusando de meios de correção ou disciplina. 

Considerando o disposto no Código Penal, é 

correto afirmar que se trata do crime de: 

a) constrangimento ilegal. 

b) abandono de incapaz. 
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c) maus-tratos. 

d) tortura. 

e) omissão de socorro. 

  

43. Considerando o que dispõe o Código de 

Processo Penal, é correto afirmar que encontra-se 

em flagrante delito quem: 

a) está pensando em cometer uma infração penal. 

b) é encontrado, com instrumentos, armas ou 

objetos, em qualquer tempo depois do ato, que 

façam presumir ser ele autor da infração. 

c) é perseguido, pela autoridade ou por qualquer 

pessoa, exceto pelo ofendido, em situação que faça 

presumir ser autor da infração. 

d) acaba de cometer uma infração penal. 

e) confessa perante autoridade policial. 

  

44. Haroldo, funcionário público, apropriou-se de 

dinheiro particular, o qual tinha posse em razão do 

cargo. Considerando o disposto no Código Penal, é 

correto afirmar que  Haroldo praticou o delito de: 

a) corrupção passiva. 

b) advocacia administrativa. 

c) peculato. 

d) violação de sigilo funcional. 

e) concussão. 

  

45. Damião, funcionário público, por indulgência, 

deixou de responsabilizar Cosme, seu subordinado, 

pelo cometimento de infração disciplinar no 

exercício do cargo. Considerando o disposto no 

Código Penal, é correto afirmar que o Damião 

praticou o delito de 

a) condescendência criminosa. 

b) corrupção ativa. 

c) prevaricação. 

d) favorecimento pessoal. 

e) fraude processual. 

 

 

 

  

46. Consoante o disposto no Código de Processo 

Penal, é correto afirmar que são proibidas de 

depor: 

a) as irmãs do acusado. 

b) as pessoas que, em razão de profissão, devam 

guardar segredo. 

c) as pessoas deficientes visuais. 

d) as pessoas que residam com o acusado. 

e) as pessoas que foram ameaçadas pelo acusado. 

  

47. Considerando o que dispõe o Código de 

Processo Penal, é correto proceder à busca 

domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, 

para: 

a) apreender coisas achadas ou obtidas por 

quaisquer meios. 

b) colher qualquer elemento de convicção. 

c) apreender instrumentos de falsificação e objetos 

falsificados, exceto contrafeitos. 

d) apreender pessoas vítimas de contravenção. 

e) apreender cartas, exceto as não abertas, 

destinadas ao acusado. 

  

48. Segundo o disposto no Código de Processo 

Penal, é correto afirmar que indício é a 

circunstância conhecida e provada, que, tendo 

relação com o fato, autorize, concluir-se a 

existência de outra ou outras circunstâncias por: 

a) repulsão. 

b) contenção. 

c) cisão. 

d) segregação. 

e) indução. 

  

49. João, convocado à incorporação, deixou de 

apresentar-se dentro do prazo que lhe foi marcado. 

Nessa hipótese, considerando o Código Penal 

Militar, é correto afirmar que João cometeu o 

crime de: 

a) deserção. 
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b) abandono de posto. 

c) deserção especial. 

d) insubmissão. 

e) insubordinação. 

  

50. Mauro, militar, ausentou-se, sem licença, da 

unidade em que serve, pelo período de 10 dias. 

Considerando a situação hipotética, de acordo com 

o Código Penal Militar, é correto afirmar que 

Mauro cometeu crime de: 

a) deserção. 

b) concerto para deserção. 

c) deserção por evasão. 

d) deserção especial. 

e) evasão de internado. 

  

51. Deodoro é servidor não efetivo do Ministério do 

Exército, submetido a preceito de disciplina militar, 

em virtude de regulamento. É correto afirmar, de 

acordo com o Código Penal Militar, que Deodoro é: 

a) militar. 

b) pessoa considerada militar. 

c) adido militar. 

d) assemelhado. 

e) funcionário civil. 

  

52. Nos termos do Código de Processo Penal 

Militar, o inquérito policial militar, tem como 

finalidade a apuração sumária de fato, que, nos 

termos legais, configure crime militar, e de sua 

autoria. A cerca do inquérito policial militar é 

correto afirmar: 

a) Não pode ser iniciado por via telegráfica. 

b) Tem finalidade precípua de conseguir a 

confissão do investigado. 

c) Tem o caráter de instrução provisória. 

d) É discricionário e dispensa qualquer formalidade 

legal. 

e) É condição necessária para posterior instauração 

de Processo administrativo disciplinar. 

 

  

53. Flaviano, militar, está preso há dezesseis dias, 

por suposto cometimento do crime de deserção por 

evasão. Nessa hipótese, considerando o previsto no 

Código de Processo Penal Militar, é correto 

afirmar que o inquérito deverá terminar em: 

a) cinco dias. 

b) dezoito dias. 

c) dez dias. 

d) quatro dias. 

e) vinte e cinco dias. 

  

54. Augusto, magistrado; Bento, ministro de 

confissão religiosa; e Célio, empresário, estão 

presos provisoriamente. Considerando o Código de 

Processo Penal Militar é correto afirmar que terão 

direito à prisão especial: 

a) Augusto, Bento e Célio. 

b) Bento, apenas. 

c) Célio, apenas. 

d) Bento e Célio, apenas. 

e) Augusto e Bento, apenas. 

  

55. Edson nasceu em Boa Vista, quando seus pais, 

Diego, argentino, e Penélope, uruguaia, passavam 

férias no Brasil. Considerando o disposto na 

Constituição Federal, assinale a alternativa que 

retrata corretamente a nacionalidade de Edson. 

a) Argentino. 

b) Uruguaio. 

c) Apátrida. 

d) Brasileiro nato. 

e) Brasileiro naturalizado. 

  

56. No que tange às disposições constitucionais 

atinentes aos membros das Forças Armadas é 

correto afirmar que: 

a) O militar em atividade que tomar posse em 

qualquer cargo ou emprego público civil, será 

transferido para a reserva. 
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b) O oficial só perderá o posto e a patente se for 

julgado indigno do oficialato ou com ele 

incompatível, por decisão de tribunal militar de 

caráter permanente, em tempo de paz, ou de 

tribunal especial, em tempo de guerra. 

c) Ao militar é permitida a sindicalização, vedada a 

greve. 

d) A lei disporá sobre o ingresso nas Forças 

Armadas, vedado o estabelecimento de limites de 

idade. 

e) O oficial condenado na Justiça Militar a pena 

privativa de liberdade superior a um ano, por 

sentença transitada em julgado, perderá o posto, 

independentemente de ser julgado indigno do 

oficialato. 

  

57. É correto afirmar que, nos termos da 

Constituição Federal, incluem-se expressamente 

entre os princípios da Administração Pública: 

a) a eficiência e a legalidade. 

b) a economia e a moralidade. 

c) a publicidade e a eticidade. 

d) a modernidade e a impessoalidade. 

e) a fraternidade e a privacidade. 

  

58. É correto afirmar que a atividade da 

Administração Pública que, limitando ou 

disciplinando direito, regula a prática de ato em 

razão de interesse público concernente, por 

exemplo, aos costumes e à higiene, corresponde ao 

exercício do: 

a) Poder hierárquico. 

b) Poder normativo. 

c) Poder de polícia. 

d) Poder disciplinar. 

e) Poder vinculado. 

  

59. Após constatar irregularidades quanto à higiene 

do local, a vigilância sanitária de Boa Vista 

interditou o estabelecimento em que funcionava um 

restaurante. O ato administrativo em comento 

dispensa autorização judicial em razão do atributo 

da: 

a) discricionariedade. 

b) autoexecutoriedade. 

c) tipicidade. 

d) presunção de legalidade. 

e) urgência. 

  

60. Considerando o disposto na Constituição 

Federal, é correto afirmar que são órgãos da Justiça 

Militar: 

a) o Superior Tribunal Militar, apenas. 

b) os Tribunais Militares, apenas. 

c) os Juízes Militares, apenas. 

d) o Superior Tribunal Militar e as Juntas de 

serviço Militar. 

e) o Superior Tribunal Militar, os Tribunais e 

Juízes Militares. 
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CONHECIMENTO DE ATUALIDADES GERAIS; HISTÓRIA E 

GEOGRAFIA DE RORAIMA 

 

  

61. Sobre o principal bloco econômico da Europa. 

I) No ano de 2017 foram comemorados os 60 anos 

da integração econômica, social e política, moeda 

comum, livre circulação de pessoas e 

funcionamento de um Parlamento Europeu que 

possuem representantes dos 28 países europeus 

pertencentes à União Europeia. 

II) Em 2016, o Reino Unido faz um plebiscito e 

fortalece a presença no bloco da União Européia 

com elevados investimentos financeiros. 

III) A comemoração dos seus 60 anos (em 2017) é 

marcada pelo Tratado de Roma, em 1957, dando 

surgimento a Comunidade Econômica Europeia 

(CEE).  

Assinale a alternativa correta. 

a) Apenas o item I está correto. 

b) Os itens I e III estão corretos. 

c) Os itens I e II estão corretos. 

d) Apenas o item II está correto. 

e) Todos os itens estão corretos. 

  

62. Desde 1970, a família Assad comanda o país 

num sangrento regime de um único partido. Seu 

principal aliado internacional é a Rússia que passou 

a intervir no conflito a partir do final de 2015, onde 

obteve importantes vitórias como a conquista de 

Allepo. 

A afirmação acima reflete sobre um conflito na 

atualidade, assinale a alternativa correta. 

a) A Guerra na Somália. 

b) A Guerra no Afeganistão. 

c)  A Guerra na Líbia. 

d) A Guerra no Egito. 

e) A Guerra na Síria. 

 

 

 

  

63. “[...] Milhares de venezuelanos já ultrapassaram 

a fronteira de Roraima na tentativa de obter uma 

vida decente. Com esse cenário, o Brasil corre o 

risco de ter uma grave crise humanitária e de 

segurança nacional”.  

Fonte: Trecho da reportagem - Cinco perguntas para 

entender a crise na Venezuela. Tadini, 2017. 

<www.epoca.globo.com>.   

 

Sobre a crise na Venezuela, assinale a alternativa 

incorreta. 

a) O país enfrenta um cenário de recessão e 

aumento da pobreza. 

b)  O país enfrenta a falta de produtos básicos nos 

supermercados e inflação “galopante”. 

c) Apesar do aumento do valor do barril de 

petróleo que aumentou de 50 dólares em 2008 para 

120 dólares em 2017, a crise é um reflexo do 

sistema político implantado no país. 

d) O país enfrenta uma taxa de inflação que está 

acima de 800% ao ano. 

e) Apesar do petróleo venezuelano representar, 

aproximadamente, 96% das exportações, o país 

enfrenta uma crise que a cada dia piora. 

  

64. Sobre a questão indígena em Roraima, 

assinale a alternativa correta. 

a) O estado possui 32 Terras Indígenas (TI) que 

correspondem a 66% do território roraimense. 

b) A T.I Raposa Serra do Sol apresenta a maior 

área das 32 terras indígenas e, tem a menor 

população indígena do estado. 

c) A T.I Yanomami apresenta a maior área das 32 

terras indígenas e, tem a etnia Wapixana 

predominando na sua população. 

d) As três maiores terras indígenas de Roraima são: 

Yanomami, Raposa Serra do Sol e São Marcos. 

e) As etnias Macuxi, Wapixana e Taurepang 

pertencem a um mesmo tronco linguístico, os 

Karib. 

https://www.infoescola.com/politica/parlamento-europeu-2/
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65. Observe o mapa. 

 

 

Fonte: Mapa adaptado da Tese de Doutorado – 

Sociedade, política, cultura e sociedade: subsídios ao 

planejamento socioambiental na comunidade indígena 

Boca da Mata, na terra indígena São Marcos – Roraima. 

Galdino, 2017.  

Assinale a alternativa correta. 

As terras indígenas I, II, III, IV e V, em Roraima, 

são respectivamente: 

a) São Marcos, Raposa Serra do Sol, Wai-Wai, 

Yanomami e Trombeta-Mapuera. 

b) São Marcos, Yanomami, Raposa Serra do Sol, 

Trombeta-Mapuera e Wai-Wai. 

c) Raposa Serra do Sol, São Marcos, Yanomami, 

Trombeta-Mapuera e Wai-Wai.  

d) Yanomami, Raposa Serra do Sol, São Marcos, e 

Trombeta-Mapuera e Wai-Wai. 

e) Raposa Serra do Sol, São Marcos, Yanomami, 

Wai-Wai, e Trombeta-Mapuera. 

 

 

 

 

  

66. Com a necessidade de proteger as terras do 

Rio Branco, o _______(I)_____ recebe a 

missão de comandar o Forte 

________(II)______ e anos mais tarde surgem 

as Fazendas Nacionais – FN. Com a função de 

provocar o povoamento da região, foi fundada 

por ele, o comandante do Forte. Apesar de a 

primeira Fazenda Nacional criada ter sido a 

________(III)________, cabe destacar que o 

primeiro aldeamento deu início no entorno da 

_______(IV)____________. 

Fonte: Trecho da obra - Roraima: da colonização ao 

Estado. Autor: Lúcio Keury Almeida Galdino.  

Sobre a História de Roraima, assinale a alternativa 

correta. 

a) (I) Capitão Inácio Lopes Magalhães; (II) São 

Joaquim do Rio Branco; (III) Fazenda Nacional São 

José; (IV) Fazenda Nacional São Marcos. 

b) (I) Capitão Nicolau de Sá Sarmento; (II) São 

Joaquim do Rio Branco; (III) Fazenda Nacional São 

Bento; (IV) Fazenda Nacional São Marcos. 

c) (I) Capitão Nicolau de Sá Sarmento; (II) São 

Joaquim do Rio Branco; (III) Fazenda Nacional São 

José; (IV) Fazenda Nacional São Bento. 

d) (I) Capitão Bento Brasil; (II) São Joaquim do 

Rio Branco; (III) Fazenda Nacional São Marcos; 

(IV) Fazenda Nacional São José. 

e) (I) Capitão Inácio Lopes Magalhães; (II) São 

Joaquim do Rio Branco; (III) Fazenda Nacional São 

Bento; (IV) Fazenda Nacional São José. 

  

67. Em 1890, no dia nove de julho, com o 

advento da República, criou-se a Vila (Cidade) 

de Boa Vista do Rio Branco. 

Sobre esse acontecimento na História de Roraima, 

assinale a alternativa correta. 

a) O então Governador do estado do Amazonas, 

Augusto Ximenes de Ville Roy, nomeou o Coronel 

Mota tornando-o primeiro Prefeito da cidade de 

Boa Vista.  

b) O então Governador do estado do Amazonas, 

Capitão Fábio Barreto Leite, nomeou o Engenheiro 

Mario Homem de Melo tornando-o primeiro 

Prefeito da cidade de Boa Vista.  
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c) O então Governador do estado do Amazonas, 

Augusto Ximenes de Ville Roy, nomeou o 

Engenheiro Mario Homem de Melo tornando-o 

primeiro Prefeito da cidade de Boa Vista.  

d) O então Governador do estado do Amazonas, 

Capitão Fábio Barreto Leite, nomeou o Capitão 

Inácio Lopes Magalhães tornando-o primeiro 

Prefeito da cidade de Boa Vista.  

e) O então Governador do estado do Amazonas, 

Augusto Ximenes de Ville Roy, nomeou o Capitão 

Bento Brasil tornando-o primeiro Prefeito da cidade 

de Boa Vista.  

  

68. A primeira metade do século XX é 

marcada, no cenário global, pela II Guerra 

Mundial e, no Brasil, o Presidente Getúlio 

Vargas implanta o Estado de Sítio – o Estado 

Novo ou Ditadura Vargas (1937-1945). 

Sobre o contexto histórico de Roraima, assinale a 

alternativa correta. 

a) Surge o Território Federal de Roraima (1943). 

b) Surge o Território Federal do Rio Branco 

(1943). 

c) Surge o Território Federal de Roraima (1945). 

d) Surge o Território Federal do Rio Branco 

(1945). 

e)  Surge o Território Federal do Rio Branco 

(1937). 

 

 

 

 

  

69. Com a implantação do Território Federal do 

Rio Branco pelo Governo Federal, o Capitão 

Ene Garcez dos Reis é nomeado governador, 

tornando-o primeiro na lista de governadores 

em Roraima. 

Sobre esse período da História de Roraima. 

Assinale a alternativa incorreta. 

a) O então governador, Capitão Ene Garcez dos 

Reis, não enfrentou dificuldades para governar o 

Território Federal do Rio Branco, pois a cidade de 

Boa Vista encontrava-se planejada e urbanizada. 

b) O Capitão Ene Garcez dos Reis foi nomeado 

pelo Presidente Getúlio Vargas, e com dificuldades 

para governar nomeou uma equipe composta por 

seis profissionais: dois médicos, um engenheiro, um 

técnico do Ministério da Agricultura, um prefeito 

da cidade e um advogado do Ministério da 

Educação. 

c) Nesse período, do governo do Ene Garcez, a 

população do Território do Rio Branco 

contabilizava, aproximadamente, com 15 mil 

habitantes. 

d) Nesse período, do governo do Ene Garcez, cerca 

de 100% da população de Boa Vista havia 

contraído o paludismo (malária). 

e) O Capitão Ene Garcez utilizou, de forma 

provisória, a Prelazia do Rio Branco como palácio 

dos despachos. 
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70. Observe a Tabela. 

 

Fonte: IPEA/IBGE (2015). Adaptada na obra - Roraima: da colonização ao Estado. Autor: Lúcio Keury Almeida Galdino. 

Sobre o crescimento da população de Roraima entre os anos de 1980 a 1991, assinale a alternativa correta. 

a) O aumento da população de Roraima está relacionado ao crescimento do comércio na cidade de Boa Vista. 

b) Esse crescimento esteve relacionado ao desenvolvimento da agroindústria em Roraima. 

c) Esse crescimento esteve relacionado ao desenvolvimento de políticas públicas que valorizava o pequeno 

produtor rural roraimense. 

d) Esse crescimento esteve relacionado à expansão das fronteiras agrícolas (produtores das regiões Sul, Sudeste 

e Centro-Oeste) que chegaram em Roraima e cultivaram o milho e a soja. 

e) Esse crescimento esteve ligado na abertura de rodovias em Roraima que findou nos projetos das 

colônias agrícolas, levando o processo migratório ao Estado. 
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RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

  

71. Quantos números inteiros positivos ímpares, 

com três dígitos distintos, podemos formar com 

os algarismos 2, 3, 4, 5, 6 e 7? 

a) 24       

b) 28     

c) 32      

d) 36    

e) 60 

  

72. Quantos anagramas distintos podem ser feitos 

com as letras da palavra RORAIMA, fixando a letra 

“R” na primeira posição e a letra “A” na última 

posição? 

a) 360 

b) 240 

c) 120 

d) 180 

e) 90 

  

73. Ao fazer o lançamento de uma moeda não 

viciada 3 vezes consecutivas, qual a 

probabilidade de saírem apenas duas faces 

“cara”? 

a) 25% 

b) 16,75% 

c) 37,50% 

d) 50% 

e) 33,33% 

  

74. João tem uma empresa que produz sucos de 

frutas. Todo dia, além de uma despesa fixa de R$ 

150,00 ela gasta R$ 0,50 para produzir cada meio 

litro de suco. Um certo dia a empresa produziu 200 

litros de sucos. Quanto foi o gasto da empresa de 

Dona Leia neste dia? 

a) R$ 350,00 

b) R$ 600,00 

c) R$ 450,00 

d) R$ 500,00 

e) R$ 250,00 

  

75. A negação de “x   - 5” é: 

a) x   5  

b) x < -5 

c) x   -5 

d) x   5 

e) x > 5 

  

76. Três homens, Kanaymé, Kayque e Kauã, são 

casados com Potyara, Yara e Ygara, mas não 

sabemos quem é casado com quem. Eles trabalham 

com carpintaria, pesca e jardinagem mas também 

não sabemos quem faz o quê. Com base nas dicas 

abaixo, tente descobrir o nome de cada esposa e a 

profissão de cada um.  

1. O jardineiro é casado com Ygara.  

2. Kauã é pescador.  

3. Yara não é casada com Kauã.  

4. Kaique não é jardineiro.  

a) Kanaymé é Jardineiro. 

b) Kanaymé não é casado com Yara. 

c) Potyara não é casada com o pescador. 

d) Kauã não é pescador. 

e) Kaique é jardineiro. 

  

77. Todos os marinheiros são militares. Assim 

sendo, podemos inferir que: 

a) O conjunto dos marinheiros contém o conjunto 

dos militares. 

b) Algum militar é marinheiro. 

c) Todos os militares são marinheiros. 

d) Algum marinheiro não é militar. 

e) O conjunto dos militares não contém o conjunto 

dos marinheiros. 
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78. Assinale a opção que completa a sequência:  

4 – 3 – 5 – 11 – 10 – 12 – 17 – 16 – ( )  

a) 24 

b) 20 

c) 23 

d) 18 

e) 25 

  

79. Sabe-se que sentenças são orações com 

sujeito (o termo a respeito do qual se declara 

algo) e predicado (o que se declara sobre o 

sujeito). Na relação seguinte há expressões e 

sentenças:  

1. Três mais um é igual a doze.  

2. Pelé é jogador de futebol.  

3. O jogador de futebol.  

4. A idade de Tamires. 

5. O dobro de um número.  

6. O triplo de 15 é maior que 10.  

É correto afirmar que, na relação dada, são 

sentenças apenas os itens de números: 

a) 1, 2, 3 e 6. 

b) 2, 3 e 4. 

c) 3, 4 e 5. 

d) 1, 2, 5 e 6. 

e) 1, 2 e 6. 

  

80. A negação da proposição “Mário é brasileiro ou 

Maria não é boliviana” é: 

a) Mário é brasileiro e Maria não é boliviana. 

b) Mário não é brasileiro ou Maria é boliviana. 

c) Mário não é brasileiro e Maria não é boliviana. 

d) Mário não é brasileiro e Maria é boliviana. 

e) Mário é brasileiro ou Maria é boliviana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


