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MATEMÁTICA
1a QUESTÃO - A trajetória de um projétil foi representada no plano
2
cartesiano por y = - x + x_ com uma unidade representando um quilômetro.
64 16
A altura máxima que o projétil atingiu foi?
A. (
B. (
C. (
D. (

)
)
)
)

40 m.
64 m.
32 m.
62,5 m.

2a QUESTÃO - Um caçador avista um pato voando em direção horizontal,
a uma altura h do solo. Inclina sua arma 60° e dá o primeiro disparo que
atinge a ave de raspão; abaixa a arma para 30° e dá o segundo disparo,
que atinge a ave em cheio. A distância percorrida pela ave, em metros, do
primeiro ao segundo disparo, supondo que manteve o vôo na horizontal,
foi:
A. (
B. (
C. (

)
)
)

D. (

)

30 m
2hm _
2 h √3 m
3
h_ m
3

3a QUESTÃO - Em uma maratona de 42 Km, 10 atletas disputam os 3
primeiros lugares. Não acontecendo empates, o número de resultados
possíveis para as três primeiras colocações é:
A. (
B. (
C. (
D. (

)
)
)
)

30.
42.
120.
720.

4a QUESTÃO - Uma caixa que contém 18 coletes, sendo 10 pretos e 8
vermelhos, retiramos 3 coletes, sem reposição. Qual é a probabilidade de
os 2 primeiros serem pretos e o terceiro ser vermelho?
A. (
B. (
C. (
D. (

)
)
)
)

13/240
5/34
1/26
1/13
1
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5a QUESTÃO - Um cone reto cuja geratriz mede 15 cm e o raio da base
mede 9 cm, é interceptado por um plano paralelo à base, distando 4 cm do
seu vértice. O volume do tronco de cone obtido dessa interseção é, em
centímetros cúbicos:
A. (
B. (
C. (
D. (

)
)
)
)

312π
324π
348π
421π

INGLÊS
Brazilian police visit central Texas
in community policing exchange

September 1, 2004
AUSTIN, Texas—A Brazilian police delegation will make a two-week visit
to the Austin area Sept. 5-18 to receive special training in community policing
techniques, tour law enforcement facilities and engage in dialogue with academics,
community leaders and government officials.
In the first phase of the exchange, a group from central Texas, which
included Georgetown and Austin police officers, traveled to Minas Gerais, Brazil, to
learn about its community policing initiatives.
The primary goal of community policing is to improve public safety and
reduce the fear of crime by proactively addressing the root causes of crime and
disorder. It is a long-term, interdisciplinary approach that calls for a high degree of
community engagement. Several organizations from The University of Texas at
Austin, including the LBJ School’s Texas Institute for Public Problem Solving
(TIPPS) and the Brazil Center, have teamed up with the João Pinheiro Foundation
in Minas Gerais to make the Texas-Brazil exchange both a practical and an
intellectual experience.
A highlight of the program will be a public forum on the role of police in
strengthening communities, featuring Austin Police Chief Stanley Knee and his
Brazilian counterpart, Minas Gerais Chief Col. Renato Vieira de Souza. The forum
will take place from 6-8 p.m. on Sept. 15 at the Thompson Conference Center
Auditorium at The University of Texas at Austin.
Other activities scheduled for the Brazilian delegation include visits to the
Texas Department of Public Safety, the Travis County Sheriff’s Office, and the
Austin, Georgetown and Cedar Park police departments and SafePlace.
“The best way to ensure public safety is not to catch crooks. It’s to prevent
the crime from ever occurring in the first place,” said TIPPS Director Bill Spelman.
“It’s a lot more intellectual than the old cop work of catching bad guys.”
Spearheaded by TIPPS, the program received nearly $100,000 in U.S.
State Department funding by way of the Narcotics Affairs Section of the U.S.
Embassy in Brazil, which highlights growing international interest in community
policing models.
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According to TIPPS staff member Kristin Lion, who designed the TexasBrazil exchange, both sides stand to benefit from the program.
“The Brazilians are eager to learn more about programs dealing with
domestic violence and school safety that have had success in Texas,” said Lion.
“On the other side, the group from Texas is very interested in the state-of-the art
crime mapping system in place in Minas Gerais.
“Exposure to a foreign culture will challenge the participants to open their
minds and deepen their sensitivity toward people from distinct backgrounds,” said
Lion. “The hope is that they will carry the experience back to their communities.”
For more information, contact 512-471-0658 or visit the Texas-Brazil Police Exchange Web
site.

6a QUESTÃO - Choose the correct alternative according to the text:
A. (

)

B. (

)

C. (

)

D. (

)

A group of exchange purpose to improve public safety and reduce
the fear of crime by proactively addressing the root causes of
crime and disorder.
TIPPS doesn´t have the intension to make the exchange between
a practical and an intellectual experience.
The hope is that the participants will carry the experience out to
their communities.
The Brazilians are unselfish to learn more about programs dealing
with domestic violence and school safety that have had success in
Texas.

7a QUESTÃO - According to the text the correct alternative is:
A. (
B. (
C. (
D. (

)
)
)
)

the best way to ensure public safety is to bind the bad guys.
the best way to ensure public safety is to catch the bad guys.
the best way to ensure public safety isn’t to bind the bad guys.
the best way to ensure public safety isn’t to learn the participants
of the crime.

8a QUESTÃO - A única alternativa CORRETA em relação ao TIPPS é:
A. (
B. (

)
)

C. (
D. (

)
)

the program won’t benefit many people
the program received financial support, which highlights growing
international interest in community policing models.
the program didn’t receive anything of the U.S. State Department.
it isn’t more intellectual than the old cop work of catching bad
boys.
3
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9a QUESTÃO - The “Passive Voice” of the sentence: Exposure to a foreign
culture will challenge the participants to open their minds and deepen their
sensitivity toward people from distinct backgrounds.
A. (

)

B. (

)

C. (

)

D. (

)

The participants to open their minds and deepen their sensitivity
toward people from distinct backgrounds will be challenged
exposure to a foreign culture.
The participants will be challenge to open their minds and deepen
their sensitivity toward people from distinct backgrounds exposure
to a foreign culture.
The participants will be challenged to open their minds and
deepen their sensitivity toward people from distinct backgrounds
exposure to a foreign culture.
The participants to open their minds and deepen their sensitivity
toward people from distinct backgrounds will be challenge
exposure to a foreign culture.

10a QUESTÃO - Patient to his psychiatrist: “Don’t worry. I’ll pay every cent I
owe you or my name isn’t Elvis Presley.”
A. (

)

B. (

)

C. (

)

D. (

)

The patient told his psychiatrist not to worry. He would pay every
cent he owed or his name isn’t Elvis Presley.
The patient told his psychiatrist not to worry. He would pay every
cent he owed or his name wasn’t Elvis Presley.
The patient told his psychiatrist not to worry. He will pay every
cent he owed or his name isn’t Elvis Presley.
The patient told his psychiatrist no to worry. He paid every cent he
owed or his name wasn’t Elvis Presley.
GEOGRAFIA

11a QUESTÃO - Marque a alternativa CORRETA. Tratam-se de empresas,
geralmente multinacionais, que importam peças, componentes e insumos
sem pagar imposto, com o objetivo de montar produtos e reexportá-los.
Foram instaladas na Zona Franca de Manaus, com a autorização do
governo, e são chamadas de:
A. (
B. (
C. (
D. (

)
)
)
)

maquiladoras.
aduaneiras.
neoliberais.
socialistas.
4

PROVA DO CONCURSO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS PM - 2005

12a QUESTÃO - Marque a alternativa CORRETA. No Brasil, existem várias
massas de ar que atuam sobre o território nacional, mas uma
especificamente origina-se na Amazônia e é responsável pelo regime de
chuvas de verão da maior parte do país, inclusive de uma parte da região
Nordeste:
A. (
B. (
C. (
D. (

)
)
)
)

Tropical Atlântica.
Tropical Continental.
Equatorial Continental.
Equatorial Atlântica.

13a QUESTÃO - Leia o texto a seguir.
“Ser mineiro é ser religioso e conservador;
é cultivar as letras e as artes;
é ser poeta e literato;
é gostar da política e amar a liberdade;
é viver nas montanhas.”
Baseando-se nos conhecimentos geograficamente CORRETOS, existem
hoje montanhas em:
A. (
B. (
C. (
D. (

)
)
)
)

Manaus.
Minas Gerais.
São Paulo.
nenhuma região do Brasil.

14a QUESTÃO - A ocupação do espaço, pelas atividades urbanas ou
rurais, tem em muitos casos contribuído para a contaminação da água
subterrânea. A respeito dessa contaminação é CORRETO afirmar que:
A. (

)

B. (

)

C. (

)

D. (

)

o depósito de lixo e rejeito sanitário em poucos dias cria um
líquido mal cheiroso de cor escura, conhecido como chorume.
Este infiltra no solo e pode contaminar o lençol d’água.
em ambientes cársticos a contaminação do lençol freático não é
facilitada pela percolação das águas através das fraturas e
fissuras presentes na rocha.
é impossível a contaminação das águas subterrâneas e a
identificação de coliformes fecais de humanos e animais.
o fato de existir rede de esgoto nas áreas ocupadas significa que
não há risco de contaminação das águas subterrâneas.
5
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15a QUESTÃO - Marque a alternativa CORRETA. Como um dos elementos
estruturadores da paisagem, o relevo é resultado (temporário na escala
geológica) dos processos endógenos e exógenos presentes na crosta e na
superfície terrestre. Considerando o resultado destes processos, o relevo
brasileiro é caracterizado como:
A. (
B. (
C. (
D. (

)
)
)
)

um
um
um
um

relevo jovem, ainda em formação.
relevo predominantemente mezosóico.
relevo de origem cenozóica.
relevo velho, antigo e desgastado.
HISTÓRIA

16a QUESTÃO - O golpe Militar de 1964 deu início a uma série de
governos militares que permaneceram no poder até 1985. Durante este
período foi criada uma nova ordem política e econômica, caracterizada,
fundamentalmente:
A. (

)

B. (

)

C. (

)

D. (

)

na área econômica, momento de implantação do modelo chinês
de reforma agrária sugerida pelo ex-presidente João Goulart, com
elevação do nível da população do campo e da cidade. Na área
política, o desmanche de grupos que comandavam as forças
políticas do país, com a instalação de um governo democrático e
representativo.
na área econômica, os governos militares ofereceram abertura ao
capital
e
às
empresas
estrangeiras,
ampliando
a
internacionalização da nossa economia. Na área política,
anulação
das
liberdades
democráticas,
tornando
progressivamente o presidente da República, também
representante das forças Armadas, em autoridade absoluta do
país.
na área econômica, a nacionalização da economia com grande
crescimento das exportações do setor quaternário e com a
intensificação do controle do setor político, com a maior
fiscalização e controle do partido político, buscando transparência
do governo e participação da população.
na área econômica, momento de “divisão do bolo” após anos de
crescimento da economia pós o plano de metas do governo JK.
Na área política, endurecimento do governo quanto as liberdades
democráticas, estabelecendo um regime de terror e morte de
todas as pessoas se colocavam contra os postulados apoiados
pelas forças que estavam no poder.
6
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17a QUESTÃO - O Neoliberalismo no Brasil, e em outros países pobres do
mundo, vem causando transformação nas relações estado-cidadão e no
nível de vida da população. Dentre as características desse sistema
econômico, percebemos no Brasil:
I - Questionamento do papel do estado como aparato protetor da
economia nacional.
II - A pressão de Grupos Econômicos dominantes, no sentido de diminuir a
atuação estatal.
III - Privatização de empresas estatais.
IV - Diminuição das importações.
V - Aumento dos investimentos em educação, saúde e habitação.
Estão CORRETAS as afirmações:
A. (
B. (
C. (
D. (

)
)
)
)

II, III, IV.
III, IV, V.
I, II, III.
apenas IV, V.

18a QUESTÃO - Após 20 anos de ditadura política, o impechement do
primeiro presidente eleito pelo voto direito e uma economia arrasada por
um longo processo inflacionário, o Brasil empossa em janeiro de 1995
Fernando Henrique Cardoso, que intensifica a execução do Plano Real e a
implantação de medidas neoliberais, que permitia ao país:
A. (

)

B. (

)

C. (

)

D. (

)

o fechamento da economia para o capital estrangeiro, levando ao
fracasso dos planos econômico e político como também da
reeleição do presidente FHC.
a internacionalização da economia brasileira, facilitada pela
estabilidade monetária e política e pelo grande potencial de
consumo do país.
o aumento dos juros e das importações leva o país a ter um
superávit na balança comercial brasileira, tornando o país
referência para as políticas do FMI para a América Latina.
o aumento do número de funcionários através de concursos no
setor estatal e maior rigidez com os gastos públicos e da
corrupção, torna o Brasil um exemplo para o mercado
internacional de país que colocou suas contas em ordem para
receber investimentos.

7
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19a QUESTÃO - Em 1937, o então presidente da República Getúlio
Vargas, iniciou a campanha eleitoral buscando permanecer no poder. Para
concretizar seus objetivos de continuar no comando da nação brasileira, foi
articulado pelo presidente e seus ajudantes um suposto plano que tinha
como objetivo:
A. (

)

B. (

)

C. (

)

D. (

)

o plano Golpe do Forte, que tinha como objetivo evitar a posse de
Arthur Bernardes, enviando uma guarnição comandada por 18
tenentes que saiu do forte de Copacabana para enfrentar os
batalhões do Primeiro Exército, que eram contra o regime político
vigente.
o plano do Contestado, que tinha como objetivo colocar os
camponeses nas ruas reivindicando mudanças geradas pelas
injustiças sociais reinantes na época, garantindo assim o apoio
das classes pobres para continuar no poder.
o plano Falcão, que tinha como objetivo limitar o acesso de
supostos candidatos ao rádio e à televisão nas eleições
presidenciais, além de cassar os direitos políticos de
parlamentares do MDB.
o plano Cohen, que tinha como objetivo criar um pretexto para a
renovação do estado de sítio, a suspensão das liberdades
públicas e civis e o impedimento da atuação de todas as
organizações políticas.

20a QUESTÃO - A posse do presidente João Goulart trouxe para o país o
temor de vários setores militares e políticos da UDN da instalação do
regime comunista no Brasil. Buscando barrar possíveis mudanças, a
Constituição foi alterada através:
A. (

)

B. (

)

C. (

)

D. (

)

Ato Adicional à Constituição de 1946, estabelecendo o regime
parlamentarista no Brasil.
Ato Adicional à Constituição de 1964, estabelecendo pela
primeira vez o regime parlamentarista no país.
Convocação do Congresso Nacional de uma assembléia
constituinte em caráter de urgência, para a elaboração de uma
nova constituição que impedisse a implantação do regime
socialista no país.
Convocação de plebiscito, que ratificaria o parlamentarismo que
já vigorava no Brasil desde o governo de Jânio Quadros,
impedindo que o presidente implantasse o regime comunista no
Brasil.

8
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DIREITOS HUMANOS
21a QUESTÃO - A prefeitura municipal de Pedra Polida abriu concurso
público para preenchimento de vagas para o cargo de analista de
sistemas. O cidadão Rock Rolando, líder estudantil local, que preenchia
todos os requisitos previstos no edital, requereu sua inscrição, sendo esta
indeferida, sem explicação de motivos, pela banca examinadora.
Procurando saber das razões de seu indeferimento, veio a tomar
conhecimento que sua inscrição foi indeferida em virtude de sua atuação a
frente de movimento estudantil pleiteando gratuidade no transporte coletivo
municipal, o que trouxe transtornos políticos ao prefeito, tomando também
ciência que a prefeitura mantinha um banco de dados com registro
circunstanciado de todos os dados sobre sua pessoa, bem como das
atividades desenvolvidas como líder do movimento estudantil. Diante disto,
requereu à prefeitura o deferimento de sua inscrição no concurso, bem
como informações a respeito dos registros relativos à sua pessoa,
constantes do banco de dados da prefeitura, sendo ambos negados.
De acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil,
os remédios jurídicos capazes de assegurar ao cidadão Rock a sua
participação no concurso e também o conhecimento das informações
relativas a sua pessoa, constantes do banco de dados da prefeitura são,
respectivamente:
A. (
B. (
C. (
D. (

)
)
)
)

Mandado de Injunção e Mandado de Segurança.
Mandado de Segurança e Habeas Data.
Mandado de Injunção e Habeas Data.
Mandado de Segurança e Mandado de Injunção.

22a QUESTÃO - Marque a alternativa CORRETA. De acordo com o que
prescreve a Constituição da República Federativa do Brasil, trata-se de
crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos
da lei, a prática de:
A. (
B. (
C. (
D. (

)
)
)
)

Racismo.
Tortura.
Tráfico ilícito de drogas.
Sequestro.

9
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23a QUESTÃO - De acordo com o que prescreve a Constituição da
República Federativa do Brasil, nas alternativas abaixo marque V para as
que forem verdadeiras e F para as que forem falsas. A seguir assinale a
alternativa que corresponda à seqüência de respostas CORRETA.
1. ( ) Os analfabetos são inelegíveis, mas podem votar, caso queiram.
2. ( ) Desde que atendidas as qualificações profissionais que a lei
estabelecer, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou
profissão.
3. ( ) A casa é o asilo inviolável do indivíduo mas, havendo determinação
judicial, nela pode-se penetrar, sem o consentimento do morador, a
qualquer hora do dia e da noite.
4. ( ) A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão
comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do
preso ou à pessoa por ele indicada.
A. (
B. (
C. (
D. (

)
)
)
)

F V F V-

F
V
V
F

-

F
F
V
V

-

V.
V.
F.
F.

24a QUESTÃO - A lei penal poderá retroagir quando beneficiar:
A. (
B. (
C. (
D. (

)
)
)
)

a sociedade.
a vítima.
o poder judiciário.
o réu.
LEGISLAÇÃO INSTITUCIONAL

25a QUESTÃO - Considere que as polícias militares dos estados de
Roraima, Alagoas, Bahia e Paraná possuem, respectivamente, um efetivo
de 5.000 PM, 12.000 PM, 24.000 PM e 33.000 PM. De acordo com estas
informações e com o que prescreve a Constituição da República
Federativa do Brasil, poderão criar a Justiça Militar Estadual, caso ainda
não possuam, os seguintes estados:
A. (
B. (
C. (
D. (

)
)
)
)

Paraná, apenas.
Bahia e Paraná, apenas.
Alagoas, Bahia e Paraná, apenas.
Roraima, Alagoas, Bahia e Paraná.

10
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26a QUESTÃO - Nas afirmativas abaixo assinale V para as que forem
verdadeiras e F para as que forem falsas. A seguir assinale a alternativa
que corresponda a sequência de respostas CORRETA.
1. (
2. (

)
)

3. (

)

4. (

)

A. (
B. (
C. (
D. (

)
)
)
)

Caberá Habeas Corpus às punições disciplinares militares.
O limite de idade para ingresso na Polícia Militar deverá estar
previsto em lei.
De acordo com a Constituição do Estado de Minas Gerais, as
Polícias Militar e Civil se subordinam ao Secretário de Defesa
Social.
A apuração de infrações penais militares é atividade atribuída
também à Policia Civil.
F – V – F – F.
F – V – V – F.
V – F – F – V.
V – F – V – V.

27a QUESTÃO - Marque a alternativa CORRETA. Arnaldo é sargento da
Polícia Militar, possuindo 22 (vinte e dois) anos de serviço e deseja se
candidatar ao cargo de Deputado Estadual, nas próximas eleições. De
acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil, Arnaldo
poderá se candidatar, desde que atendida a seguinte condição:
A. (
B. (
C. (
D. (

)
)
)
)

deverá se afastar da atividade.
deverá passar automaticamente para a inatividade.
deverá ser agregado pela autoridade superior.
deverá ser afastado do serviço operacional ( na rua ) devendo ser
empenhado apenas no serviço administrativo.
INFORMÁTICA

28a QUESTÃO - A Polícia Militar deseja que suas viaturas trabalhem com
dispositivos embutidos, permitindo a realização de aplicações diretamente
pelos policiais que realizam o atendimento à população. Um Sistema
Operacional indicado para essa aplicação é:
A. (
B. (
C. (
D. (

)
)
)
)

Unix HPUX32.
MS DOS.
Pocket PC.
Windows CE.
11
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29a QUESTÃO - Para que usamos um defragmentador de disco:
A. (

)

B. (

)

C. (

)

D. (

)

para permitir que a área do disco destinada a Swap, sempre que
a memória principal já esteja ocupada, esteja sempre íntegra,
aumentando assim a velocidade do processamento.
para que os arquivos estejam armazenados de forma contígua no
disco, aumentando a velocidade de acesso.
para que, pelo grande número de informações gravadas no disco,
não haja comprometimento da integridade dos dados.
para usar de forma eficaz o espaço na memória virtual.

30a QUESTÃO - É uma sintaxe de nome de e-mail válida:
A. (
B. (
C. (
D. (

)
)
)
)

www.carlos.com.br
carlosbretas.pmmg.gov.br
carlos.bretas@pmmg.mg.gov.br
www@carlos.com.br
LÍNGUA PORTUGUESA

Leia com atenção o trecho retirado do livro O Xangô de Baker Street, de Jô
Soares, e depois responda às questões de 31 a 33 que a ele se referem.
O detetive puxou do bolso a lupa e aproximou-se da calçada enegrecida
pelas manchas de sangue. Quando baixou-se para ver melhor aquela área, sentiu
a cabeça girar e a lente quase escapou-lhe das mãos. Teve de apoiar ao muro
para não cair. Mello Pimenta, Saraiva e Watson correram para ajudá-lo:
- O que houve, meu velho? - perguntou Watson, preocupado.
- Nada, apenas uma pequena vertigem - respondeu Holmes, recuperandose. Depois, traduziu para Pimenta e Saraiva: - Fiquei tonto. Acho que ontem
abusei das ervas que uma amiga me deu. Não sei se conhecem, são cigarros
índios. Ótimos , por sinal, só que eu fumei demais.
- Ah, vejo que o senhor Sherlock Holmes experimentou o nosso pango disse o experiente Saraiva.
- Pango? - perguntou Sherlock.
Exatamente. É como os negros chamam a cannabis. Havia, inclusive, um
lindo canteiro delas cultivado atrás da cozinha do palácio de Sua Majestade em
São Cristóvão.
Mello Pimenta, preocupado com o repentino mal-estar do detetive, pegouo pelo braço para afastá-lo dali.
- Senhor Holmes, posso garantir-lhe que aqui não há nada que nos
interesse. É melhor o senhor voltar para o hotel com o doutor Watson, enquanto
sigo com o Saraiva até o Instituto Médico Legal, para acompanhar a autópsia.
- De maneira alguma. O doutor Watson e eu fazemos questão de observar
esta necropsia. Afinal, oito olhos enxergam melhor do que quatro.
- Oito não, sete.
12
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- Como assim?
- O Saraiva é cego de um olho - explicou Mello Pimenta, revelando este
detalhe desconhecido da anatomia do professor.
- Uma lembrança que eu trago das batalhas do Paraguai - explicou,
constrangido, o doutor Saraiva.
- Não sabia que o senhor era um herói de guerra - disse Holmes,
comovidamente. - Foi numa luta corpo a corpo?
- Não, uma infecção. Cocei o olho com a mão suja - explicou, sem pudor,
o médico-legista.
- Seja como for, gostaria de acompanhá-los. Essa tontura é passageira garantiu o detetive.
Saraiva, que entendia de ressacas como poucos, deu a receita:
- Se me permite, senhor Holmes, o melhor remédio para esta sensação
matutina é uma boa cachaça.
- Cachaça? Que raios de estupor é este?
- É uma aguardente feita com cana-de-açúcar. Uma bebida muito suave,
deliciosa. Basta uma dose para o senhor se recuperar completamente. Aliás, vou
acompanhá-lo. Também estou me sentindo um pouco fraco esta manhã.
- Saraiva, não sei se é aconselhável dar cachaça ao senhor Holmes a esta
hora - adiantou Mello Pimenta, com prudência.
- Bobagem, meu caro Mello Pimenta. Tenho certeza de que este santo
remédio deixará o nosso amigo inglês novo em folha - assegurou o médico.
Os quatro se dirigiram a um botequim na esquina da rua Riachuelo.
Saraiva, com invejável expertice etílica, encomendou duas doses da melhor
aguardente da casa e entornou o seu copo num gole preciso. Quando o doutor
Watson viu o líquido transparente que exalava um fortíssimo cheiro de álcool,
indagou o que vinha a ser aquela bebida.
- Nada de mais, Watson, apenas uma aguardente feita com cana-deaçúcar. O professor Saraiva assegura que possui excelentes resultados curativos traduziu Sherlock para o amigo.
- Não sei, Holmes, pelo cheiro, parece-me algo fortíssimo. Talvez seja
conveniente não bebê-la pura - aconselhou.
- Que faço, então? Ponho um pouco de água?
- Acho que um sumo de fruta seria melhor. Laranja ou limão. São ótimos
remédios. Já conhecemos, inclusive, suas comprovadas propriedades contra o
escorbuto.
Sherlock virou-se para o dono do botequim:
- Meu amigo aqui está sugerindo que eu coloque um pouco de sumo de
laranja ou limão na bebida. Por acaso o senhor tem alguma dessas frutas?
- Tenho limões - respondeu, intrigado, o proprietário, sem tirar os olhos do
chapéu e das sandálias nordestinas que o doutor ainda calçava.
Watson completou:
- Talvez também seja bom adicionar um pouco de gelo e açúcar, Holmes,
para compensar a queima produzida pelo álcool.
Sherlock Holmes transmitiu as exigências do doutor. O botiquineiro dirigiuse ao fim do balcão e ordenou que o seu empregado trouxesse o pedido. Watson
cortou o limão em quatro e depositou dois pedaços no copo junto com o açúcar.
Depois, pôs-se a amassar as fatias com uma colher, enquanto dizia:
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- Por via das dúvidas, é melhor colocar os gomos inteiros e espremer.
Quando terminou aquela operação, acrescentou uns pedaços de gelo e
entregou a curiosa poção ao detetive:
- Pronto, Holmes, agora acho que você pode beber sem correr perigo.
No fundo do bar, o empregado e o dono do botequim olhavam, fascinados.
O jovem balconista perguntou:
- Patrão, que língua eles estão falando?
- Sei lá. Pra mim ou é latim ou é coisa do demo.
- E que mixórdia é aquela que eles estão fazendo?
- Não sei, uma invenção daquele caipira ali - disse, apontando para o
chapéu de vaqueiro de Watson.
- Qual deles, o grandão? - perguntou o rapaz, indicando Sherlock Holmes,
todo de branco.
- Não, o caipira grande está só bebendo. Quem preparou foi o
menorzinho, o caipirinha - respondeu o proprietário, batizando assim, para
sempre, a exótica mistura.

31a QUESTÃO - Em relação ao uso dos cigarros índios, segundo se
percebe no texto, é CORRETO afirmar que:
A. (
B. (

)
)

C. (

)

D. (

)

seu uso era comum na época, não sendo vistos como algo ilegal.
a polícia fazia “vista grossa” ao seu uso, mas já se iniciava uma
proibição.
eram vistos não só como drogas, mas também como um cigarro
diferente dos outros, exóticos.
havia certa discriminação, pois eram, na maioria das vezes,
consumidos por índios e negros.

32a QUESTÃO - Cachaça? Que raios de estupor é este?
A palavra “estupor” está sendo retomada ou explicada, metaforicamente,
pela frase:
A. (
B. (
C. (
D. (

) Basta uma dose para o senhor se recuperar completamente.
) - Nada de mais, Watson, apenas uma aguardente feita com
cana-de-açúcar.
) É uma aguardente feita com cana-de-açúcar.
) Se me permite, senhor Holmes, o melhor remédio para esta
sensação matutina é uma boa cachaça.
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33a QUESTÃO - Não, uma infecção. Cocei o olho com a mão suja explicou, sem pudor, o médico-legista.
Saraiva explicou, sem pudor, porque:
A. (

)

B. (

)

C. (

)

D. (

)

da forma com que Mello Pimenta se referiu ao amigo, parecia que
ele, sem um olho, não era competente para o cargo que exercia.
diante da interrogação de Holmes, esperava-se a confirmação do
fato e não simples falta de higiene, que ele confirmou sem sentir
vergonha.
quando Holmes falou em “herói de guerra”, Saraiva se sentiu
lisonjeado, mas demonstrou sua humildade e respeito.
ficou sem jeito de mentir, pois Mello Pimenta conhecia a história e
poderia desmenti-lo, o que causaria constrangimento ao colega.
GRAMÁTICA

34a QUESTÃO - De nós, não, caro Watson. De mim. Por sorte do
imperador, minha querida amiga, a grande Sarah Bernhardt, está fazendo
uma turnê por lá.
Assinale a justificativa CORRETA quanto ao uso da vírgula:
A. (

)

B. (
C. (

)
)

D. (

)

“..., não, ...” - separar adjunto adverbial de negação entre o sujeito
e o predicado.
“..., caro Watson.” - indicar o hipérbato.
“..., minha querida (...) Sarah Bernhardt, ...” - separar o sujeito do
predicado nominal, dando ênfase a este último.
“..., a grande Sarah Bernhardt,...” - separar o aposto.

35a QUESTÃO - Meu caro Sherlock, experimente mais uma costelinha
com pimenta-malagueta. É de se comer rezando. (...)
- Não deixe de lado o amendoim do vatapá. É excelente para a
circulação. (...)
- Capriche na lingüiça e no fubá. Receita infalível para uma
digestão leve.
Os verbos destacados, nesse trecho da obra, estão:
A. (
B. (
C. (
D. (

)
)
)
)

no presente do indicativo.
no presente do subjuntivo.
no imperativo.
o primeiro e o terceiro, no presente do indicativo e o segundo, no
presente do subjuntivo.
15
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36a QUESTÃO - Aposto que é dedução. Um bom detetive tem que ter a
capacidade de chegar a conclusões, baseado nas pistas, usando apenas a
lógica e o raciocínio. Estou certo, delegado?
Assinale a afirmativa CORRETA quanto à morfossintaxe do trecho:
A. (

)

B. (

)

C. (
D. (

)
)

há uma oração subordinada substantiva completiva nominal,
reduzida de infinitivo.
encontramos duas orações subordinadas substantivas objetivas
diretas, reduzidas de infinitivo.
o primeiro e o último períodos são simples.
o último termo do trecho é um aposto explicativo formado por um
adjetivo.

37a QUESTÃO - Calma, senhor Holmes, isso é sinal de que o doutor
Watson é um homem muito sensível. Captou os fluidos de ilê. Como não
tem cabeça feita, qualquer entidade podia baixar. Por sorte, foi o orixá de
cabeça. Podia ser pior, podia ser...
Mukumbe foi interrompido por uma gargalhada enrouquecida que
partia da garganta de Watson:
- ... uma pomba-gira - completou Mukumbe, apavorado.
Qual a análise CORRETA em relação às orações do trecho:
A. (

)

B. (

)

C. (

)

D. (

)

... de que o doutor Watson é um homem muito sensível. oração subordinada substantiva objetiva indireta;
Como não tem cabeça feita ... - oração subordinada adverbial
consecutiva;
... que partia da garganta de Watson: - oração subordinada
adjetiva restritiva;
... apavorado. - oração subordinada adjetiva restritiva, reduzida
de particípio.
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QUESTÕES SOBRE O LIVRO: O Xangô de Baker Street, de Jô Soares
38a QUESTÃO - Falando sério, ouvi dizer que a capacidade de dedução
deste homem é extraordinária. Soube que o delegado Mello Pimenta
também vai procurá-lo para pedir ajuda no caso das moças mortas.
Sobre a capacidade de dedução atribuída a Sherlock Holmes, segundo a
obra, podemos afirmar que:
A. (
B. (
C. (

)
)
)

D. (

)

era a parte mais importante em suas investigações.
é pura mentira.
Holmes tinha a incrível capacidade de descoberta, o que lhe roga
a autoria da conhecida frase: “Elementar, meu caro Watson!”.
foi através de suas deduções que Holmes e Mello Pimenta
conseguiram desvendar o mistério.

39a QUESTÃO - Holmes percorreu todo o corpo do réptil com a lente,
contando os anéis coloridos.
- É um homem de sorte, Watson. Esta coral não é venenosa. Depois traduziu para Mello Pimenta, no mais fino português lisboeta: - O
ofídio não possui peçonha.
Sherlock Holmes chegou a essa conclusão, porque:
A. (

)

B. (

)

C. (

)

D. (

)

a coral verdadeira é muito mansa, e não ataca o homem, já a
falsa é muito traiçoeira.
contou o número de anéis, pois a verdadeira tem mais anéis
coloridos que a falsa.
lembrou os cursos, sobre ofídios, que fizera na Índia e conhecia
como ninguém as diferenças entre a coral falsa e a verdadeira.
Watson ainda estava vivo.
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40a QUESTÃO - Marque a única opção CORRETA em relação ao romance
O Xangô de Baker Street, de Jô Soares:
A. (

)

O autor do livro desenvolve os TEMAS: SEQUESTRO (de um
chefe de Estado) E EXTORSÃO, a partir da livre criação literária,
fato que caracteriza a obra como isenta de qualquer relação com
a nossa realidade e que pode ser comprovado por meio da
análise dos personagens que se distanciam da imagem dos seres
humanos reais.

B. (

)

O autor do livro desenvolve os TEMAS: ROUBO (de um
instrumento musical: violino) E CRIME, razão pela qual o famoso
espião inglês viaja até o Brasil, e que leva Jô Soares estruturar
seu romance a partir de uma pesquisa histórico-social,
relacionada: aos elementos da narrativa (personagens, lugares,
fatos), à linguagem permeada de humor leve e inteligente, além
do clima de suspense e mistério que envolve não só a figura de
Sherlock, mas também seus comportamentos e ações.

C. (

)

O autor do livro desenvolve os TEMAS: REVOLUÇÃO (civil
contra o imperialismo) E CORRUPÇÃO, a partir do universo
britânico da origem de Sherlock Holmes em que os cenários, os
valores e a cultura dos ingleses criam o ambiente de mistério no
qual desenrolam todos os fatos da história. O próprio título da
obra confirma essa informação.

D. (

)

O autor do livro desenvolve os TEMAS: PEDOFILIA (crime
cometido contra crianças negras, filhas de escravos) E
ESTUPRO, razão pela qual se cria um romance cômico-policial,
cujo contexto é a vida no Rio de Janeiro do Primeiro Reinado. Jô
Soares constrói um documento memorialístico totalmente
verdadeiro. Prova disso é a presença de publicações jornalísticas
(Jornal do Comércio, The Star, The Times) na obra, colhidas pelo
autor do livro.
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INSTRUÇÕES PARA REALIZAÇÃO DA PROVA II
REDAÇÃO
INSTRUÇÃO nº 1 Para a produção de sua redação, você deverá considerar as seguintes
informações:
•

Você é assinante de uma revista semanal de informações que
leu, na última edição, a publicação de uma matéria a respeito da
obra O Xangô de Baker Street. Na matéria, o seu autor criticava a
maneira como Jô Soares desenvolveu os TEMAS (assinalados por
você na 40ª QUESTÃO), considerando que o livro oferece risco de
má interpretação e, conseqüentemente, de má formação ideológica
por parte da sociedade, fato que o faz sugerir a retirada da obra no
mercado.

•

Tendo ficado insatisfeito com a posição do escritor da matéria da
revista, você, cidadão consciente da necessidade social de uma
reflexão sobre os TEMAS, resolveu escrever um artigo de
opinião, que será publicado na edição seguinte da mesma revista,
do tipo dissertativo-argumentativo, em que defende a
importância da qualidade do trabalho de Jô Soares quanto à
abordagem dos TEMAS (assinalados por você na 40ª QUESTÃO)
e contradiz o aspecto negativo da má formação ideológica
alegado pelo autor da matéria da revista.

•

O seu artigo deve ser estruturado a partir da 3ª. (terceira) pessoa
do discurso ou 1ª. (primeira) pessoa do plural do verbo.
Recorra ao padrão culto da língua para produzir seu texto.
Obedeça às características do gênero. Dê um título à sua
redação.
A sua redação deve ter o máximo de 30 (trinta) linhas e o
mínimo de 120 (cento e vinte) palavras.

•
•
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INSTRUÇÃO nº 2 Na 40ª QUESTÃO, existe apenas 01 (uma) resposta que realmente
pode ser confirmada pela leitura de O Xangô de Baker Street, de Jô
Soares. portanto, sua redação só será considerada, se você tiver
assinalado a alternativa CORRETA na referida questão. As
redações que forem produzidas a partir das demais alternativas da
questão, que não se confirmam no livro, não terão validade para a
apreciação deste concurso.
INSTRUÇÃO nº 3 Escreva, no espaço ‘Tema’ da Folha de Redação, os TEMAS
(Roubo e Crime, ou Seqüestro e Extorsão, ou Revolução e
Corrupção, ou Pedofilia e Estupro) Assinalados por você na 40ª
QUESTÃO.
INSTRUÇÃO nº 4 Você pode escrever por meio de letras cursivas ou letras de fôrma.
Qualquer que seja a sua opção, faça letras maiúsculas e minúsculas.
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