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VERDE
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO

PROVA DO CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO
CURSO TÉCNICO EM SEGURANÇA PÚBLICA DA
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS.

CTSP / 2009 – INTERIOR

(Edital nº 01/2008, de 30 de janeiro de 2008)
LÍNGUA PORTUGUESA, MATEMÁTICA, GEOGRAFIA, HISTÓRIA DO BRASIL,
DIREITOS HUMANOS,CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA E
LEGISLAÇÃO INSTITUCIONAL.

NOME: ____________________________________________________
LOCAL DE PROVA: ____________________________ SALA: ______
DATA: 18/05/2008
INSTRUÇÕES AOS CANDIDATOS:
1.
2.

Abra este caderno de prova somente quando autorizado.
Esta prova contém 40 (quarenta) questões valendo 3,75 (três vírgula setenta e
cinco) pontos cada e terá o valor de 150 (cento e cinqüenta) pontos.
3. O tempo máximo permitido para a realização da prova será de 4 (quatro) horas
incluindo o preenchimento da folha de respostas.
4. Responda as questões e marque a opção desejada na folha de respostas, usando
caneta (tinta azul ou preta).
5. Para cada questão existe somente uma resposta.
6. Prova sem consulta.
7. Não será admitido nenhum tipo de rasura na folha de respostas. As questões
rasuradas ou em branco ou com dupla marcação serão consideradas nulas para o
candidato.
8. É proibido o uso de máquinas calculadoras, telefones celulares ou outros similares.
9. Iniciadas as provas, os candidatos somente poderão deixar a sala, e a esta retornar,
exclusivamente para uso de sanitários ou bebedouros, somente no intervalo de
tempo abrangido dentro da segunda hora de realização das provas, ou seja, das
09:00 às 10:00 hs, e devidamente acompanhados por fiscal do concurso.
10. Os candidatos somente poderão deixar o estabelecimento de aplicação das provas
após as 10:00 hs.
11. Ao final da prova, entregue ao aplicador a folha de respostas, devidamente
preenchida, assinada e conferida.
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LÍNGUA PORTUGUESA
Aos inimigos, a lei

Hélio Schwartsman
No Brasil, a lei é sempre para os outros. Até conseguimos vislumbrar a
racionalidade por trás de normas positivas, mas, assim que elas passam a
provocar algum embaraço as nossas atividades ou à de pessoas próximas a
nós, estamos dispostos a ignorá-las ou mesmo burlá-las. "Aos amigos tudo!
Aos inimigos, a lei". A autoria do provérbio é controversa, mas há pouca
dúvida de que a máxima seja genuinamente brasileira. Eu ao menos não
encontrei equivalentes em outros idiomas.
Faço essas observações por conta de reportagem publicada na Folha
sobre menores de 18 anos que dirigem veículos. Chamaram-me especial
atenção os dados da pesquisa "O Jovem e o Trânsito" realizada pelo Ibope em
abril do ano passado e divulgada em setembro. De acordo com o
levantamento, 20% dos jovens de 16 e 17 anos costumam dirigir carros e
motos, mesmo sem ter idade legal para fazê-lo. Destes, 61% se metem atrás
do volante ou guidão com alguma freqüência. O que mais assusta, porém, é
constatar que a maioria conta com a anuência familiar: 60% dos menores que
dirigem aprenderam a atividade com seus pais; os 40% restantes, com amigos
ou outros parentes. (...)
Podemos elencar dezenas de "justificativas" para tal comportamento.
Há de fato crianças de 16 anos bem mais responsáveis do que adultos de 40.
Ninguém de bom senso nega que o país enfrenta um grave problema de
segurança pública e que, sob esse aspecto, andar de carro, especialmente
nas madrugadas, é preferível a circular a pé ou tomar ônibus. Também é certo
que o cumprimento das exigências burocráticas consubstanciadas nas provas
dos Detrans --os quais, de resto, não são imunes aos ventos da corrupção-está longe de comprovar a real competência para dirigir. Outro bom argumento
é o de que é ilógico autorizar um jovem de 16 anos a escolher os governantes
do país, como o faz a Constituição, mas não a conduzir um veículo
motorizado.
Apesar disso tudo, precisamos decidir se vamos ser uma família ou um
país. Numa República são leis de validade universal que regulam as relações
sociais, e não decisões "ad hoc", tendo em conta as pessoas e as
circunstâncias particulares envolvidas.
Gostemos ou não, existem razões objetivas para que a lei tenha fixado
em 18 anos a idade mínima para dirigir.
Em princípio, jovens de 16 e 17 deveriam ser os melhores pilotos
sobre a face da terra. Afinal, seus músculos estão tinindo, seus reflexos estão
no auge da rapidez e, mais importante, eles estão na fase em que se atribui
valor máximo à vida. Ainda assim, condutores nessa faixa etária se envolvem
proporcionalmente mais que adultos em acidentes. Pior, os desastres tendem
a ser mais letais. (...)
Ocorre que tudo em sociedade é, ou deveria ser uma espécie de
solução de compromisso entre o ideal e as necessidades práticas. Podemos
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reduzir drasticamente o risco de atentados terroristas em metrôs mundo afora
submetendo cada passageiro a revista e checagem de segurança. Neste caso,
porém, precisaríamos dar adeus à idéia de que o trem subterrâneo é um
transporte rápido e de massa. Ninguém mais chegaria ao trabalho na hora,
mas seria muito difícil para um terrorista plantar uma bomba.
De modo análogo, poderíamos baixar quase a zero o número de
acidentes automobilísticos fatais, se cobríssemos a cidade inteira com
detectores de velocidade e colocássemos todos os recursos das forças
policiais para reprimir infrações de trânsito. Fazê-lo, entretanto, revelaria uma
brutal falta de bom senso --o mesmo bom senso que falta aos jovens na
direção.
Entre o ideal e o necessário, existem soluções intermediárias. Defendo
a redução da "maioridade veicular" para 16 anos, mas sob condições. A
primeira obviamente é permitir que jovens de 16 anos respondam penalmente
por crimes de trânsito que cometam. E não paro por aí. Jovens, por exemplo,
tendem a tomar decisões mais arriscadas quando estão sendo observados por
colegas. Assim, uma possibilidade é permitir que adolescentes de 16 anos
dirijam, mas apenas sozinhos ou, melhor ainda, acompanhados de maiores de
25. Outro caminho é proibi-los de conduzir à noite, que é quando acontecem
os acidentes mais graves. A associação de direção e álcool poderia ser
convertida em crime inafiançável e imprescritível, e para todas as idades, não
só para jovens.
Infelizmente, no Brasil preferimos seguir com a lógica de aprovar leis
rigorosas para a audiência e nos apressamos a burlá-las no plano familiar. Os
acidentes estão matando nas rodovias? Baixa-se uma MP proibindo até
hipermercados instalados há anos na beira de rodovias federais de vender
bebidas alcoólicas. Desta vez o governo está falando sério, todos exclamarão.
Tanto pior para investimentos, empregos gerados, para a segurança jurídica. A
vida vem em primeiro lugar. Mas ninguém precisa se preocupar em demasia,
nem os donos de hipermercados. A fiscalização, se houver, será apenas na
primeira semana, de preferência diante das câmeras de TV. E, se o filho de
um deputado for flagrado dirigindo bêbado, o caso muito provavelmente será
abafado. Se não der, contarão uma história triste sobre os problemas
psicológicos que o menino vem enfrentado. Todos se solidarizarão e tudo
ficará por isso mesmo.
É claro que também eu sou capaz de solidarizar-me com dramas
familiares. Tolstoi matou a charada em "Anna Karienina", cuja magistral
abertura diz: "Todas as famílias felizes parecem-se entre si; já as infelizes o
são cada uma à sua maneira". Freqüentemente finjo que não vejo pequenas
transgressões de meus filhos para não ter de brigar com eles ou puni-los. Só
que há uma enorme diferença entre o âmbito das relações familiares e a
constituição de uma República.
Cuidado, não estou aqui advogando pelo legalismo absoluto. O melhor
caminho para tornar a vida de todos um inferno é aplicar todas as leis em
100% dos casos. Se fôssemos essas máquinas de obedecer como propugnam

4

PROVA DO CONCURSO PÚBLICO P/ PROVIMENTO AO CURSO TÉNICO EM SEGURANÇA PÚBLICA DA PMMG - 2008

alguns representantes da direita, não haveria direito a greve, voto feminino ou
nenhuma outra das chamadas conquistas sociais. Muitas vezes é preciso
desrespeitar as leis para mudá-las. Se assim não fosse, nós muito
provavelmente ainda seríamos regidos pelo Código de Hammurabi. Mas daí
não se segue que normas legais devam ser uma massa amorfa que
interpretamos e aplicamos segundo nossas conveniências. Enquanto
insistirmos em que a lei é apenas para os outros, dando-nos o direito de
desrespeitá-la sempre que acharmos apropriado, seguiremos sendo a nação
do suave fracasso.
Disponível em:
http://www.1.folha.uol.com.br/folha/pensata/helioschwartsman/ult510u388268.shtml
Texto publicado em 03/04/2008 (adaptado)

INTERPRETAÇÃO DE TEXTO
1ª QUESTÃO – Levando em consideração os parágrafos 7 e 8, é possível
afirmar que:
A. (
B. (
C. (
D. (

)
)
)
)

seriam práticos os atrasos ao serviço.
seria ideal o exame de passageiros nos metrôs.
seria ideal a desinstalação de radares.
seria prático e rápido o transporte subterrâneo.

2ª QUESTÃO – Segundo as idéias contidas no 1º parágrafo do texto,
marque a opção CORRETA:
A. (

)

B. (

)

C. (
D. (

)
)

Quando há qualquer impedimento às ações dos brasileiros, há
também a possibilidade de transgressão às leis.
Quando a lei se refere às pessoas amigas, deve-se ser o
exemplo e impingir a lei.
A lei a que se refere o parágrafo diz respeito a um caso isolado.
As normas e as leis, mesmo as que são positivas, são sempre
impugnadas.

3ª QUESTÃO – Leia:
“E, se o filho de um deputado for flagrado dirigindo bêbado, o caso muito
provavelmente será abafado. Se não der, contarão uma história triste sobre
os problemas psicológicos que o menino vem enfrentado. Todos se
solidarizarão e tudo ficará por isso mesmo.”
A palavra que melhor resume o trecho destacado é:
A. (
B. (
C. (
D. (

)
)
)
)

impropério
impunidade
impudico
incitação
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4ª QUESTÃO – Assinale a alternativa cuja palavra destacada possa ser
substituída pela que está entre parênteses, sem que haja perda de sentido:
A. (

)

B. (

)

C. (

)

D. (

)

“De modo análogo, poderíamos baixar quase a zero o número de
acidentes automobilísticos fatais, (...).” (=assimétrico)
“Mas daí não se segue que normas legais devam ser uma massa
amorfa que interpretamos e aplicamos segundo nossas
conveniências.” (=suntuosa)
“A autoria do provérbio é controversa, mas há pouca dúvida de
que a máxima seja genuinamente brasileira.” (=fidedignamente)
“Se fôssemos essas máquinas de obedecer como propugnam
alguns representantes da direita, não haveria direito a greve,
(...).” (=recusam)
GRAMÁTICA

5ª QUESTÃO – Assinale a opção que apresenta uma palavra formada por
redução:
A. (

)

B. (

)

C. (

)

D. (

)

De acordo com o levantamento, 20% dos jovens de 16 e 17
anos costumam dirigir carros e motos, mesmo sem ter idade
legal...
Chamaram-me especial atenção os dados da pesquisa "O
Jovem e o Trânsito" realizada pelo Ibope em abril do ano
passado e divulgada em setembro.
Podemos elencar dezenas de "justificativas" para tal
comportamento.
Também é certo que o cumprimento das exigências burocráticas
consubstanciadas nas provas dos Detrans...

6ª QUESTÃO – Assinale a opção em que o termo sublinhado está
CORRETAMENTE analisado entre parênteses:
A. (

)

B. (

)

C. (

)

D. (

)

... existem razões objetivas para que a lei tenha fixado em 18
anos a idade mínima... (objeto indireto)
... eles estão na fase em que se atribui valor máximo à vida.
(predicativo do objeto)
Ainda assim, condutores nessa faixa etária se envolvem
proporcionalmente mais que adultos em acidentes. (sujeito
indeterminado)
Numa República são leis de validade universal que regulam as
relações sociais... (sujeito simples)
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7ª QUESTÃO – Observe a acentuação das palavras nos seguintes
trechos:
I. No Brasil, a lei é sempre para os outros.
II. Até conseguimos vislumbrar a racionalidade por trás de normas
positivas...
III. ... ou à de pessoas próximas a nós, estamos dispostos a ignorá-las ou
mesmo burlá-las. "Aos amigos tudo! Aos inimigos, a lei". A autoria do
provérbio é controversa, mas há pouca dúvida de que a máxima seja
genuinamente brasileira.
Quanto à acentuação, podemos considerar como CORRETA a seguinte
afirmação:
A. (

)

B. (

)

C. (

)

D. (

)

apenas em II e III encontramos palavras paroxítonas acentuadas
pela mesma regra.
em I, II e II encontramos palavras monossílabas acentuadas
pela mesma regra.
em II e III encontramos cinco palavras oxítonas acentuadas pela
mesma regra.
em III encontramos quatro palavras proparoxítonas acentuadas
pela mesma regra.

8ª QUESTÃO – Observe a regência dos verbos nas orações seguintes:
I. Numa República são leis de validade universal que regulam as
relações sociais
II. Defendo a redução da "maioridade veicular" para 16 anos, mas sob
condições.
III. A primeira obviamente é permitir que jovens de 16 anos respondam
penalmente por crimes de trânsito que cometam.
IV. E não paro por aí. Jovens, por exemplo, tendem a tomar decisões mais
arriscadas quando estão sendo observados por colegas.
V. Outro caminho é proibi-los de conduzir à noite, que é quando
acontecem os acidentes mais graves.
Assinale afirmativa CORRETA:
A. (

)

B. (
C. (

)
)

D. (

)

em todas as alternativas há verbos transitivos diretos e de
ligação.
apenas nas alternativas I, II, IV e V, há verbos transitivos.
em todas as alternativas, há verbos intransitivos diretos e
indiretos.
em todas as alternativas, há verbos transitivos.
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9ª QUESTÃO – Observe as orações sublinhadas nos períodos compostos
retirados do texto lido:
I. Apesar disso tudo, precisamos decidir se vamos ser uma família ou
um país.
II. Numa República são leis de validade universal que regulam as
relações sociais
III. Gostemos ou não, existem razões objetivas para que a lei tenha
fixado em 18 anos a idade mínima para dirigir.
IV. Afinal, seus músculos estão tinindo, seus reflexos estão no auge da
rapidez e, mais importante, eles estão na fase em que se atribui
valor máximo à vida.
V. Pior, os desastres tendem a ser mais letais. (...)
Podemos classificá-las da seguinte forma:
I. Oração subordinada substantiva objetiva direta;
II. Oração subordinada adjetiva restritiva;
III. Oração subordinada substantiva completiva nominal, reduzida de
infinitivo ;
IV. Oração subordinada substantiva objetiva indireta;
V. Oração subordinada substantiva objetiva indireta, reduzida de
infinitivo.
Está CORRETA a afirmativa:
A. (
B. (
C. (
D. (

)
)
)
)

I, II e V.
II, III, IV e V.
todas as classificações estão corretas.
todas as classificações estão incorretas.

10ª QUESTÃO – Segundo as regras de colocação pronominal, assinale a
alternativa em que o pronome foi colocado observando a variedade padrão
da língua:
A. (

)

B. (

)

C. (
D. (

)
)

Infelizmente, no Brasil preferimos seguir com a lógica de aprovar
leis rigorosas para a audiência, nos apressamos a burlá-las no
plano familiar.
Ainda assim, condutores nessa faixa etária se envolvem
proporcionalmente mais que adultos em acidentes.
Os homens se solidarizarão e tudo ficará por isso mesmo.
"Todas as famílias felizes parecem-se entre si; já as infelizes o
são cada uma à sua maneira".
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11ª QUESTÃO – Assinale a alternativa em que o tempo verbal foi
CORRETAMENTE identificado:
A. (

)

B. (

)

C. (

)

D. (

)

E, se o filho de um deputado for flagrado dirigindo bêbado, o
caso muito provavelmente será abafado. – futuro do subjuntivo.
Infelizmente, no Brasil preferimos seguir com a lógica de aprovar
leis rigorosas para a audiência e nos apressamos a burlá-las no
plano familiar. – pretérito imperfeito do indicativo.
Se fôssemos essas máquinas de obedecer como propugnam
alguns representantes da direita... – pretérito imperfeito do
indicativo.
A fiscalização, se houver, será apenas na primeira semana, de
preferência diante das câmaras de TV. – presente do subjuntivo.

12ª QUESTÃO – Assinale a alternativa em que encontramos três
substantivos que tenham a seguinte classificação: comum, simples,
derivado e abstrato:
A. (

)

B. (

)

C. (
D. (

)
)

Assim, uma possibilidade é permitir que adolescentes de 16 anos
dirijam, mas apenas sozinhos...
A associação de direção e álcool poderia ser convertida em
crime inafiançável e imprescritível, e para todos, não só para
jovens.
Entre o ideal e o necessário, existem soluções intermediárias.
Infelizmente, no Brasil preferimos seguir com a lógica de aprovar
leis rigorosas para a audiência...
MATEMÁTICA
2

13ª QUESTÃO Assinale a opção CORRETA: A Equação (5x)x = 25
A. (
B. (
C. (
D. (

)
)
)
)

-32

não admite soluções reais.
admite duas soluções reais cuja soma é zero.
admite uma única solução real, que é negativa.
admite duas soluções positivas.

14ª QUESTÃO – Uma estrada de 180 km de extensão foi asfaltada por
três equipes A, B e C, cada uma delas atuando em um trecho diretamente
proporcional aos números 3, 4 e 5, respectivamente. O trecho da estrada
asfaltado pela equipe C foi de:
A. (
B. (
C. (
D. (

)
)
)
)

75 km
60 km
72 km
54 km
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15ª QUESTÃO – Um empreiteiro comprometeu–se a construir 50 km de
linha férrea em um ano, empregando nesse serviço 225 homens. Após
sete meses, estavam prontos somente 21 Km. Quantos homens deverão
ser contratados para terminar esse trabalho dentro do prazo?
A. (
B. (
C. (
D. (

)
)
)
)

210
240
300
320

16ª QUESTÃO – Se um trabalhador recebe um corte de 20% no seu
salário, ele só vai readquirir o salário original se tiver um aumento de:
A. (
B. (
C. (
D. (

)
)
)
)

28%
22,5%
20%
25%

17ª QUESTÃO – Um comerciante antes de colocar um determinado
produto aumenta o seu preço em 20%. Se o desconto proposto sobre os
preços aumentados, é também de 20%, o comprador pagará pelo produto:
A. (
B. (
C. (
D. (

)
)
)
)

o preço inicial com um aumento de 20%.
o preço inicial com um desconto de 4%.
o preço inicial com um aumento de 4%.
o preço inicial.

18ª QUESTÃO – Ao resolver a inequação x² + 5 x – 24 > 0, um aluno
encontrou S = { x ∈ R / x > - 8 ou x > 3 }
Esta solução :
A. (
B. (
C. (
D. (

)
)
)
)

está errada e o correto seria S = { x ∈ R / x < - 8 ou x > 3 }.
está errada e o correto seria S = { x ∈ R / x > 3 }.
está errada e o correto seria S = { x ∈ R / x < - 8 ou x < 3 }.
está correta.

19ª QUESTÃO – Dividir um número por 0,0125 equivale a multiplicá-lo por:
A. (
B. (
C. (
D. (

)
)
)
)

8
80
1/8
1 / 125
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GEOGRAFIA
20ª QUESTÃO - Quanto ao perfil demográfico brasileiro atual é CORRETO
afirmar que:
A. (

)

B. (

)

C. (

)

D. (

)

A expectativa de vida da população brasileira diminuiu: passou
de 68,6 anos em 1991 para 66 anos em 2000. Para as mulheres
a esperança de vida ao nascer é de 64,8 anos, enquanto para os
homens é de 72,6.
As regiões mais populosas do Brasil, em 1999 eram Norte e
Centro-Oeste com 42,6%, 28,1%.
Segundo o anuário estatístico do Brasil 2000 a taxa de
mortalidade infantil subiu: em 1992, de cada mil crianças
nascidas 33,7 morriam. Em 2000 esse número subiu para 43,3,
em média.
A queda da taxa de fecundidade é uma das principais
características da transição demográfica no brasileira. Essa taxa
caiu de 6,2, em 1940, para 2,3 em 2000.

21ª QUESTÃO - São florestas nacionais (brasileiras):
A. (
B. (
C. (
D. (

)
)
)
)

Superagui (Paraná), Chapada Diamantina (Bahia).
Campanha Gaúcha.
Passa Quatro (Minas Gerais), Xingu (Pará).
Guaporé (Rondônia), Atol das Rocas (Rio Grande do Norte).

22ª QUESTÃO - Os movimentos de curta duração (em escala geológica)
que atuam sobre as zonas de instabilidade da crosta, nos limites das
placas tectônicas são chamados de:
A. (
B. (
C. (
D. (

)
)
)
)

Epirogênese.
Percolação.
Subducção.
Orogênese.

23ª QUESTÃO - Quanto aos Eixos de industrialização de São Paulo, a
região do Vale do Paraíba, onde estão as cidades industriais de Jacareí,
São José dos Campos, Caçapava, Taubaté, Pindamonhangaba e
Guaratinguetá corresponde ao:
Marque a alternativa CORRETA .
A. (
B. (
C. (
D. (

)
)
)
)

Eixo da Via Dutra.
Eixo Anchieta/Imigrantes.
Eixo Anhangüera/Bandeirantes/Washington Luís.
Eixo Castelo Branco/Raposo Tavares.
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24ª QUESTÃO - Agentes externos do relevo, como a ação das águas (rio)
realizam um trabalho escultural ou modelagem da paisagem terrestre. Em
seu curso os rios escavam leitos, formam vales, destroem e transportam
rochas e sedimentos, depositando-os e produzindo novas feições. Os
depósitos de sedimentos na foz de um rio, que o levam a se dividir para
desembocar recebem o nome de:
A. (
B. (
C. (
D. (

)
)
)
)

Estuário.
Deltas.
Moraina.
Tômbolo.
HISTÓRIA DO BRASIL

25ª QUESTÃO – A implementação do Plano Bresser modificou o indexador
da poupança de OTN (Obrigação do Tesouro Nacional) para LBC (Letra do
Banco Central). Entretanto, a regra não foi respeitada na época pelo Banco
Central do governo brasileiro. O nome do plano “Bresser” foi dado em
razão de:
A. (
B. (
C. (

)
)
)

D. (

)

O ministro na época ter nascido no bairro do Bresser (SP).
Ter sido assinado no bairro do Bresser (SP).
Na época, o ministro responsável chamava-se Luiz Carlos
“Bresser” Pereira e pertencia ao ministério do governo Collor.
Na época, o ministro responsável chamava-se Luiz Carlos
“Bresser” Pereira e pertencia ao ministério do governo José
Sarney.

26ª QUESTÃO – São considerados populistas os seguintes presidentes da
República :
A. (
B. (
C. (
D. (

)
)
)
)

Eurico G.Dutra, JK, Fernando Collor, Tancredo Neves.
Getúlio Vargas, JK, Jânio Quadros, João Goulart.
José Sarney, João B. Figueredo, JK, João Goulart.
Emilio G. Médici, Getulio Vargas, JK, Fernando H. Cardoso.

27ª QUESTÃO –
Costa e Silva:
A. (
B. (

)
)

C. (

)

D. (

)

É determinação do AI-5, decretado pelo presidente

Impossibilidade do decreto de Estado de Sítio pelo presidente.
Direito de “habeas corpus” em caso de crime contra a Segurança
Nacional.
Decreto do fechamento do Congresso Nacional durante a
vigência do governo militar.
Negação da cassação de mandatos de deputados e senadores.

12

PROVA DO CONCURSO PÚBLICO P/ PROVIMENTO AO CURSO TÉNICO EM SEGURANÇA PÚBLICA DA PMMG - 2008

28ª QUESTÃO – O governo Juscelino Kubitschek, marcado pelo
Desenvolvimentismo, caracterizou:
A. (
B. (
C. (

)
)
)

D. (

)

O Estado como instrumento coordenador do desenvolvimento.
A eliminação da entrada do capital estrangeiro.
A concentração da mão-de-obra nas áreas tradicionais do
nordeste.
A criação da Petrobrás e da Companhia Vale do Rio Doce.

29ª QUESTÃO – Sobre o Plano Real a afirmativa CORRETA é :
A. (

)

B. (

)

C. (

)

D. (

)

O Plano Real lançado no governo de FHC tinha como base a
paridade do real com o Euro, o que facilitaria as exportações de
produtos manufaturados.
Outras medidas do Plano Real foram a contenção de gastos
públicos, as estatizações de empresas e diminuição dos juros
para atrair investidores com a possível diminuição do valor do
dólar.
A estabilidade da economia é apontada como uma das maiores
virtudes do Real, mas havia problemas, como o déficit comercial
com o exterior, juros internos altos, desemprego em alta e
deterioração dos serviços públicos.
Os indicadores internacionais, graças ao Plano Real, colocam o
Brasil entre os 40 principais países do mundo em matéria de
desenvolvimento humano, sem contar que somos recordistas em
ajuste social.
DIREITOS HUMANOS

30ª QUESTÃO – Com base nos enunciados previstos na lei que define
crimes de tortura, é CORRETO afirmar que:
A. (
B. (

)
)

C. (
D. (

)
)

somente o policial militar poderá cometer o crime de tortura.
qualquer cidadão que submete alguém, sob sua guarda, poder
ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a
intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar
castigo pessoal ou medida de caráter preventivo, estará
cometendo o crime de tortura.
somente o funcionário público poderá cometer o crime de tortura.
Aquele que se omite em face dessas condutas, quando tinha o
dever de evitá-las ou apurá-las não comete o crime de tortura.
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31ª QUESTÃO – Durante “uma operação conjunta entre policiais civis e
militares resultou na prisão de seis acusados de participar de um triplo
homicídio no Bairro Taquaril, na Região Leste de BH.” (Jornal Estado de
Minas, de 26 de agosto de 2006).
De acordo com o previsto na Declaração Universal dos Direitos Humanos,
marque a resposta CORRETA:
A. (

)

B. (

)

C. (

)

D. (

)

toda pessoa acusada de um ato delituoso tem o direito de ser
presumida inocente até que a sua culpabilidade tenha sido
provada de acordo com a lei, em julgamento público no qual lhe
tenham sido asseguradas todas as garantias necessárias à sua
defesa.
ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo
cruel, desumano ou degradante, exceto as pessoas acusadas da
prática de crime.
toda pessoa tem direito, em plena igualdade, a uma audiência
justa e pública por parte de um tribunal independente e parcial,
para decidir de seus direitos e deveres ou do fundamento de
qualquer acusação criminal contra ela.
qualquer cidadão poderá ser arbitrariamente preso, detido ou
exilado.

32ª QUESTÃO – Em julho de 1999 foi sancionada a lei que trata da
proteção especial a vítimas e a testemunhas ameaçadas.
Com relação a proteção concedida pelos programas, marque a resposta
CORRETA:
A. (

)

B. (

)

C. (

)

D. (

)

não estão excluídos da proteção os indivíduos cuja
personalidade ou conduta seja incompativel com as restrições de
comportamento exigidas pelo programa.
não estão excluídos da proteção os condenados que estejam
cumprindo pena e os indiciados ou acusados sob prisão cautelar
em qualquer se suas modalidades.
a proteção poderá ser dirigida ou estendida ao cônjuge ou
companheiro, ascendentes, descendentes e dependentes que
tenham convivência habitual com a vítima ou testemunha.
dentre as medidas aplicáveis pelos programas em benefício da
pessoa protegida, não está incluída a transferência de residência
ou acomodação provisória em local compatível com a proteção.
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33ª QUESTÃO – A Constituição da República Federativa do Brasil prevê
que “todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza...”.
Com base no enunciado, marque a resposta correta no que tange aos
direitos e deveres individuais e coletivos:
A. (

)

B. (
C. (

)
)

D. (

)

a prática do racismo não constitui crime inafiançável e
imprescritível.
a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu.
a pena de banimento é uma pena prevista em lei e aplicada no
Brasil.
aos presos não é assegurado o respeito à integridade física e
moral.
CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA

a

34 QUESTÃO – Os circuitos elétricos que executam instruções de
programa são:
A. (
B. (
C. (
D. (

)
)
)
)

Registrador.
unidade central de processamento.
Barramento.
operador.

35a QUESTÃO – O sistema Operacional GNU/Linux é:
A. (
B. (
C. (
D. (

)
)
)
)

um
um
um
um

software proprietário e pago.
software livre, porém não pode ser modificado.
software livre, com código fonte aberto e pode ser pago.
software gratuito, mas não tem seu código fonte disponível.

36a QUESTÃO – Um Sistema Operacional é:
A. (
B. (
C. (
D. (

)
)
)
)

um conjunto de programas.
um conjunto de usuários.
gerenciador de arquivos.
um programa kernel.

37a QUESTÃO – Ao processo de execução de programas com mais de
uma CPU dá-se o nome de:
A. (
B. (
C. (
D. (

)
)
)
)

Multiprogramação.
Multiincorporação.
Multiendereçamento.
Multiprocessamento.
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LEGISLAÇÃO INSTITUCIONAL
38ª QUESTÃO - Em relação à Lei 5.301 (Estatuto dos Militares do Estado
de Minas Gerais), marque a opção CORRETA.
A. (

)

B. (

)

C. (

)

D. (

)

Não é permitido aos militares, mesmo em missão oficial, o uso de
uniforme fora do País.
A função policial-militar é exercida por oficiais e praças da Polícia
Militar, com a finalidade de preservar, manter e restabelecer a
ordem pública e segurança interna, através das várias ações
policiais ou militares, em todo o território do Estado.
Um dos requisitos para ingressar nas Instituições Militares
Estaduais, através de concurso público, é ter a idade mínima de
21 (vinte e um) anos.
Não é considerado um direito do militar possuir o porte de arma.

39ª QUESTÃO - De acordo com a Lei Estadual nº 14.310 (Código de Ética
e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais), é considerada como
uma das causas de justificação de transgressão disciplinar:
A. (
B. (

)
)

C. (
D. (

)
)

Ter o militar prestado serviços relevantes.
Ter o transgressor procurado diminuir as conseqüências da
transgressão, antes da sanção, reparando os danos.
Motivo de força maior ou caso fortuito, plenamente comprovado.
A transgressão ter sido cometida em obediência à ordem de
qualquer pessoa.
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40ª QUESTÃO – O Sargento Beltrano estava sendo processado pela
justiça Militar por ter cometido um crime durante seu turno de serviço.
Preocupado com uma possível condenação, perguntou a um colega de
serviço sobre o local de cumprimento da pena, caso fosse condenado a 3
(três) anos de pena privativa de liberdade. Marque a opção correta de
acordo com o Decreto-Lei nº 1.001.
A. (

)

B. (

)

C. (

)

D. (

)

A pena será cumprida em penitenciária militar e, na falta dessa,
em estabelecimento prisional civil, ficando o recluso ou detento
sujeito ao regime conforme a legislação penal comum, de cujos
benefícios e concessões, também poderá gozar.
A pena será cumprida em penitenciária civil e, na falta dessa,
poderá ser aplicada prisão domiciliar, sujeitando-se ao regime
conforme legislação penal comum, de cujos benefícios e
concessões também poderá gozar.
A pena será cumprida em penitenciária militar e, na falta dessa,
em estabelecimento prisional civil, ficando o recluso ou detento
sujeito ao regime, conforme a legislação penal militar, de cujos
benefícios e concessões não poderá gozar.
A pena será cumprida em penitenciária civil, ficando o recluso ou
detento sujeito ao regime conforme legislação penal militar,
contudo, não podendo usufruir de benefícios e concessões.

RASCUNHO – GABARITO
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