
Língua Portuguesa / Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários)

Fonte: AGENTE POLICIAL / Polícia Civil/SP / 2018 / VUNESP

Q1.

(Malika. Em tempo. http://d.emtempo.com.br/charges. 07.10.2017)

A charge tem como assunto principal

• A) o uso excessivo de dispositivos tecnológicos.

• B) as limitações da comunicação via internet.

• C) o acesso limitado aos meios de comunicação.

• D) a interação estabelecida nas redes sociais.

• E) a evolução dos aparelhos de comunicação.
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Língua Portuguesa / Sinônimos e antônimos

Fonte: AGENTE POLICIAL / Polícia Civil/SP / 2018 / VUNESP

Q2.

Pela primeira vez, vício em games é considerado distúrbio mental pela OMS

A 11a Classificação Internacional de Doenças (CID) irá

incluir a condição sob o nome de “distúrbio de games”. O

documento descreve o problema como padrão de comporta-

mento frequente ou persistente de vício em games, tão grave

que leva “a preferir os jogos a qualquer outro interesse na

vida”. A última versão da CID foi finalizada em 1992, e a nova

versão do guia será publicada neste ano. Ele traz códigos

para as doenças, sinais ou sintomas e é usado por médicos

e pesquisadores para rastrear e diagnosticar uma doença.

O documento irá sugerir que comportamentos típicos dos

viciados em games devem ser observados por um período

de mais de 12 meses para que um diagnóstico seja feito. Mas

a nova CID irá reforçar que esse período pode ser diminuído

se os sintomas forem muito graves. Os sintomas do distúrbio

incluem: não ter controle de frequência, intensidade e dura-

ção com que joga video game; priorizar jogar video game a

outras atividades.

Richard Graham, especialista em vícios em tecnologia no

Hospital Nightingale em Londres, reconhece os benefícios da

decisão. “É muito significativo, porque cria a oportunidade de

termos serviços mais especializados.” Mas para ele é preciso

tomar cuidado para não se cair na ideia de que todo mundo

precisa ser tratado e medicado. “Pode levar pais confusos a

pensar que seus filhos têm problemas quando eles são ape-

nas ‘empolgados’ jogadores de video game”, afirmou.

(Jane Wakefield. BBC Brasil. www.bbc.com/portuguese. 02.01.2018. Adaptado)

Assinale a alternativa que apresenta, correta e respectivamente, sinônimos para os vocábulos “persistente” (1º

parágrafo) e “típicos” (2º parágrafo).



• A) Consistente e eventuais.

• B) Insistente e característicos.

• C) Intermitente e específicos.

• D) Contínuo e excepcionais.

• E) Eventual e comuns.
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Língua Portuguesa / Sentido próprio e figurado das palavras

Fonte: AGENTE POLICIAL / Polícia Civil/SP / 2018 / VUNESP

Q3.

O trabalho dignifica o homem. O lazer dignifica a vida

“Escolha um trabalho que você ame e não terá que traba-

lhar um único dia em sua vida.” A frase do pensador Confúcio

tem sido o mantra de muitos que, embalados pela concepção

de que ofício e prazer não precisam se opor, buscam um es-

tilo de vida no qual a fonte de renda seja também fonte de

alegria e satisfação pessoal. A questão é: trabalho é sem-

pre trabalho. Pode ser bom, pode ser até divertido, mas não

substitui a capacidade que só o lazer possui de tirar o peso

de um cotidiano regido por prazos, horários, metas.

Não são poucas as pessoas que eu conheço que negli-

genciam o descanso em prol da produção desenfreada, da

busca frenética por resultado, ascensão, status, dinheiro.

Algo de errado em querer tudo isso? A meu ver, não. E sim.

Não, porque é digna a recusa à estagnação. Sim, quando

ela compromete momentos de entretenimento, minando, aos

poucos, a saúde física e mental de quem acha que sombra e

água fresca são luxo e não merecimento.

Recentemente, um construtor com o qual eu conversava

me disse que estava havia nove anos sem férias, e lamentou

o pouco tempo passado com os netos. O patrimônio veio de

dedicação e empenho, mas custou caro também. Na hora me

perguntei se era realmente preciso escolher entre sucesso e

diversão.

Poucas coisas são tão eficazes na função de honrar al-

guém quanto o ofício que se exerce. Momentos de pausa,

porém, honram o próprio ofício. A vida se equilibra justamente

na possibilidade de converter o dinheiro advindo do esforço

em ingressos para o show da banda preferida, passeios no

parque, pipoca quentinha e viagens de barco.

(Larissa Bittar. Revista Bula. www.revistabula.com. Adaptado)

Há palavras empregadas com sentido figurado em:

• A) “um construtor com o qual eu conversava me disse”

(3º parágrafo).

• B) “me perguntei se era realmente preciso escolher”

(3º parágrafo).

• C) “Não são poucas as pessoas que eu conheço que

negligenciam o descanso” (2º parágrafo).

• D) “quem acha que sombra e água fresca são luxo e

não merecimento” (2º parágrafo).

• E) “lamentou o pouco tempo passado com os netos”

(3º parágrafo).
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Língua Portuguesa / Pontuação

Fonte: AGENTE POLICIAL / Polícia Civil/SP / 2018 / VUNESP

Q4.



Pela primeira vez, vício em games é considerado distúrbio mental pela OMS

A 11a Classificação Internacional de Doenças (CID) irá

incluir a condição sob o nome de “distúrbio de games”. O

documento descreve o problema como padrão de comporta-

mento frequente ou persistente de vício em games, tão grave

que leva “a preferir os jogos a qualquer outro interesse na

vida”. A última versão da CID foi finalizada em 1992, e a nova

versão do guia será publicada neste ano. Ele traz códigos

para as doenças, sinais ou sintomas e é usado por médicos

e pesquisadores para rastrear e diagnosticar uma doença.

O documento irá sugerir que comportamentos típicos dos

viciados em games devem ser observados por um período

de mais de 12 meses para que um diagnóstico seja feito. Mas

a nova CID irá reforçar que esse período pode ser diminuído

se os sintomas forem muito graves. Os sintomas do distúrbio

incluem: não ter controle de frequência, intensidade e dura-

ção com que joga video game; priorizar jogar video game a

outras atividades.

Richard Graham, especialista em vícios em tecnologia no

Hospital Nightingale em Londres, reconhece os benefícios da

decisão. “É muito significativo, porque cria a oportunidade de

termos serviços mais especializados.” Mas para ele é preciso

tomar cuidado para não se cair na ideia de que todo mundo

precisa ser tratado e medicado. “Pode levar pais confusos a

pensar que seus filhos têm problemas quando eles são ape-

nas ‘empolgados’ jogadores de video game”, afirmou.

(Jane Wakefield. BBC Brasil. www.bbc.com/portuguese. 02.01.2018. Adaptado)

A frase “Mas para ele é preciso tomar cuidado para não

se cair na ideia de que todo mundo precisa ser tratado e

medicado.” (3º parágrafo) permanecerá correta caso seja

apresentado entre vírgulas o seguinte trecho:

• A) todo mundo

• B) na ideia de

• C) cuidado

• D) para ele

• E) para não se cair

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Língua Portuguesa / Classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e sentido que

imprimem às relações que estabelecem

Fonte: PAPILOSCOPISTA / Polícia Civil/SP / 2018 / VUNESP

Q5.



(Bill Watterson, Calvin e Haroldo. http://cultura.estadao.com.br/galerias)

6PCSP1704/001-PapiloscopistaPolicial

No 3º quadrinho, nas três ocorrências, o sentido da preposição “sem” e o das expressões que ela forma são,

respectivamente, de

• A) negação e causa.

• B) adição e condição.

• C) ausência e modo.

• D) falta e consequência.

• E) exceção e intensidade.
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Língua Portuguesa / Concordância verbal e nominal

Fonte: AGENTE POLICIAL / Polícia Civil/SP / 2018 / VUNESP

Q6.

A concordância nominal está de acordo com a norma-padrão em:

• A) A combinação entre sucesso profissional e lazer

deve ser transformada em propósito de vida.

• B) Sucesso e diversão são compatível; aliás, trabalho

sem diversão pode levar ao adoecimento.

• C) Preocupado em conquistar estabilidade financeira,

nós acabamos não dando atenção ao lazer.

• D) É extremamente necessário a dedicação de algumas

horas na semana ao convívio social.

• E) Ainda são muito escasso, em comparação com o

tempo de trabalho, os momentos de diversão.
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Língua Portuguesa / Regência verbal e nominal

Fonte: PAPILOSCOPISTA / Polícia Civil/SP / 2018 / VUNESP



Q7.

O Clube dos Suicidas

A senhora – o que foi que tomou mesmo? Comprimi-

dos. Não sabe que comprimidos? Gardenal. Tomou Gar-

denal. Muitos? Cuidado, não pise no fio do microfone. Dez

comprimidos. E o que foi que sentiu? Uma tontura gostosa!

Vejam só, uma tontura gostosa! Não é notável? Uma tontura

gostosa. E foi por causa de quem? Olha o fio. Do marido. O

marido bebia. Batia também? Batia. Voltava bêbado e batia.

Quebrava toda a louça. Agora prometeu se regenerar. E ela

não vai mais tomar Gardenal. Palmas. Olha o fio. Fica ali, à

esquerda. Ali, junto com as outras. Depois recebe o brinde.

Aproveito este breve intervalo para anunciar que a moça loi-

ra da semana passada – lembram, aquela que tomou ri-do-

-rato ? Morreu. Morreu ontem. A família veio aqui me avisar.

Foi uma dura lição, infelizmente ela não poderá aproveitar.

Outros o farão. E a senhora? Ah, não foi a senhora, foi a

menina. Que idade tem ela? Dez. Tomou querosene? Por que

a senhora bateu nela? A senhora não bate mais, ouviu? E tu

não toma mais querosene, menina. A propósito, que tal o gos-

to? Ruim. Não tomou com guaraná? Ontem esteve aqui uma

que tomou com guaraná. Diz que melhorou o gosto. Não sei,

nunca provei. De qualquer modo, bem-vinda ao nosso Clube.

Fica ali, junto com as outras. Cuidado com o fio. Olha um

homem! Homem é raro aqui. O que foi que houve? A mulher

lhe deixou? Miserável. Ah, não foi a mulher. Perdeu o empre-

go. Também não é isto. Fala mais alto! Está desenganado. É

câncer? Não sabe o que é. Quem foi que desenganou? Os

doutores às vezes se enganam. Fica ali à esquerda e aguar-

de o brinde. E esta moça? Foi Flit? Tu pensas que é barata,

minha filha? Vai ali para a esquerda. Olha o fio, olha o fio. E

esta senhora, tão velhinha – já me disseram que a senhora

quis se enforcar. É verdade? Com o fio do ferro elétrico, quem

diria! E dá? Mostra para nós como é que foi. Pode usar o fio

do microfone.

(Moacyr Scliar, Os melhores contos, 1996)

Assinale a alternativa que atende à norma-padrão de

regência.

• A) A família da moça que tomou ri-do-rato avisou o

apresentador que ela morreu.

• B) A mulher discordava com a atitude do marido, que a

agredia quando bebia.

• C) O homem confiou do diagnóstico dos médicos e, assim, nem anseia mais de se curar.

• D) As pessoas que vão ao Clube dão seu depoimento e

estão aptas a ganhar um brinde.

• E) O apresentador está convicto que a menina tomou

querosene porque apanhou sem razão.
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Língua Portuguesa / Colocação pronominal

Fonte: TéCNICO EM INFORMáTICA / Câmara de Descalvado/SP / 2015 / VUNESP

Q8.

O despertar da ambição

Até pouco tempo atrás, apontar alguém como ambicio- 

so era quase uma ofensa no Brasil. A palavra, carregada de 

conotação negativa, era praticamente um pecado. A má im- 

pressão nasceu da confusão que as pessoas fazem com a 

ganância – sentimento que faz o indivíduo passar por cima de



tudo e de todos. Hoje, porém, a ambição está sendo redimida 

e seu verdadeiro significado resgatado. 

A palavra vem do latim ambi dire, que significa “entre dois 

caminhos”. Basicamente, escolher para alcançar um objetivo. 

É um adjetivo positivo, que define as pessoas determinadas. 

É o combustível daqueles que vão atrás de desejos pes- 

soais e profissionais. E o brasileiro está mais afinado com 

essas ideias do que o senso comum supõe. Uma pesquisa 

da International Stress Management Association no Brasil 

(Isma-BR), de 2009, concluiu que 41% da população se defi- 

ne como ambiciosa. 

Essa visão mais moderna, que eleva a ambição a uma 

espécie de força motriz do sucesso, transformou-a também 

em objeto de curiosidade científica mundo afora. É possível 

medi-la? Podemos turbiná-la? Ela tem explicação biológica? 

Já há respostas para algumas dessas perguntas. Estudos 

mostram, por exemplo, que a ambição, essa mistura de ener- 

gia com determinação, se manifesta no sistema límbico, área 

do cérebro relacionada às emoções e aos hábitos. Pesquisa- 

dores da Universidade de Washington usaram imagens ce- 

rebrais para investigar a persistência – a habilidade de focar 

em uma tarefa até terminá-la –, considerada a mola propul- 

sora da ambição. Eles recrutaram um grupo de estudantes e 

deram a cada um deles questionários elaborados para men- 

surar o nível de perseverança por meio de um aparelho de 

ressonância magnética, que registrava o que se passava na 

cabeça dos alunos. Em geral, os estudantes com as maiores 

pontuações (os mais persistentes) apresentaram maior ativi- 

dade na região límbica. 

Mas não há consenso entre os especialistas sobre em 

que medida a ambição está dentro de todos. Para uns, a 

educação é a maior influência. Para outros, é um sentimento 

inerente ao ser humano e depende apenas de autoconheci- 

mento para vir à tona. A única certeza é que quem opta por 

ficar numa zona de conforto, sem enfrentar desafios, acaba 

jogado de um lado para o outro, sem tomar as rédeas da 

própria vida. As circunstâncias acabam por definir o futuro. E 

aí é mais cômodo culpar o destino, a sorte ou terceiros pelas 

mazelas. 

“Quem pensa assim desconsidera que os vencedores 

estudaram muito, foram atrás, deram a cara para bater”, diz 

a psicóloga Maria de Lurdes Damião, mestre em gestão de 

pessoas. O ambicioso incomoda, antes de mais nada, os 

acomodados, que, em vez de se mexerem, preferem criticar.

(Suzane G. Frutuoso. www.istoe.com.br. 12.02.2010. Adaptado)

No terceiro parágrafo, em – Pesquisadores da Universidade de Washington usaram imagens cerebrais para investigar a persistência – a habilidade de

focar em uma tarefa

até terminá -la...–, o pronome destacado evita a repetição

do termo “tarefa”, o que contribui para dar coesão ao texto.

Pensando nisso, assinale a alternativa em que o emprego do pronome mantém o sentido do texto e está correto

de acordo com a norma-padrão da língua portuguesa.

• A) Basicamente, escolher para alcançar um objetivo.

→ alcançar-lhe

• B) ... e deram a cada um deles questionários... → deram-nos

• C) ... elaborados para mensurar o nível de perseverança... → mensurá-lo

• D) ... apresentaram maior atividade na região límbica. → apresentaram-lhe

• E) O ambicioso incomoda, antes de mais nada, os acomodados... → incomoda-nos
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Língua Portuguesa / Crase

Fonte: TéCNICO LEGISLATIVO / Câmara de São José dos Campos/SP / 2018 / VUNESP

Q9.



Nas minhas pesquisas, tenho constatado que muitas

mulheres brasileiras reproduzem e fortalecem, consciente

ou inconscientemente, a lógica da dominação masculina. É

verdade que o discurso hegemônico atual é o de libertação

dos papéis que aprisionam a maioria das mulheres. No en-

tanto, os comportamentos femininos não são tão livres assim;

muitos valores mais tradicionais permanecem internalizados.

Existe uma enorme distância entre o discurso libertário das

brasileiras e seu comportamento e valores conservadores.

Não pretendo alimentar a ideia de que as mulheres são

as piores inimigas das mulheres, mas provocar uma reflexão

sobre os mecanismos que fazem com que a lógica da domi-

nação masculina seja reproduzida também pelas mulheres.

Nessa lógica, como argumentou Pierre Bordieu, os homens

devem ser sempre superiores: mais velhos, mais altos, mais

fortes, mais poderosos, mais ricos, mais escolarizados. Essa

lógica constitui as mulheres como objetos, e tem como efeito

colocá-las em um permanente estado de insegurança e de-

pendência. Delas se espera que sejam submissas, contidas,

discretas, apagadas, inferiores, invisíveis.

Em O Segundo Sexo, Simone de Beauvoir escreveu que

não definiria as mulheres em termos de felicidade, e sim de

liberdade. Ela acreditava que, para muitas, seria mais confor-

tável suportar uma escravidão cega do que trabalhar para se

libertar. A filósofa francesa afirmou que a liberdade é assus-

tadora, e que, por isso, muitas mulheres preferem a prisão

à sua possível libertação. No entanto, ela acreditava que só

existiria uma saída para as mulheres: recusar os limites que

lhes são impostos e procurar abrir para si e para todas as

outras o caminho da libertação.

(Miriam Goldenberg, O inferno são as outras. Veja, 07.03.2018)

Assinale a alternativa em que a passagem – Ela acreditava que, para muitas, seria mais confortável suportar uma

escravidão cega do que trabalhar para se libertar. – está

reescrita de acordo com a norma-padrão de regência e

de emprego do sinal de crase.

• A) Ela desconfiava de que, para muitas, suportar uma

escravidão cega valeria mais à pena do que optar

por trabalho que às levasse a libertação.

• B) Ela desconfiava em que, para muitas, suportar uma

escravidão cega valeria mais à pena do que optar

por trabalho que as levasse a libertação.

• C) Ela confiava de que, para muitas, suportar uma escravidão cega valeria mais a pena do que optar por

trabalho que às levasse à libertação.

• D) Ela confiava em que, para muitas, suportar uma escravidão cega valeria mais a pena do que optar por

trabalho que as levasse à libertação.

• E) Ela confiava em que, para muitas, suportar uma escravidão cega valeria mais à pena do que optar por

trabalho que as levasse a libertação.
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Matemática / Números inteiros: operações e propriedades; Média aritmética simples

Fonte: SOLDADO PM DE 2ª CLASSE / Polícia Militar/SP / 2017 / VUNESP

Q10.

Uma pessoa foi a uma papelaria com R$ 20,00 para comprar canetas, todas de mesmo preço. Ao chegar à papelaria, constatou que, se comprasse 4 canetas e

um bloco

de anotações gastaria exatamente os R$ 20,00, mas se

quisesse comprar somente 6 canetas, não seria possível,

pois ficaria faltando R$ 1,00. O valor do bloco de anotações era

• A) R$ 5,00.

• B) R$ 6,00.

• C) R$ 4,00.



• D) R$ 4,50.

• E) R$ 5,50.
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Matemática / Mínimo múltiplo comum

Fonte: ESCRITURáRIO / Câmara de Sumaré/SP / 2017 / VUNESP

Q11.

Se, numa divisão, o divisor e o quociente são iguais, e

o resto é 10, sendo esse resto o maior possível, então o

dividendo é

• A) 131.

• B) 121.

• C) 120.

• D) 110.

• E) 101.
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Matemática / Números racionais, representação fracionária e decimal: operações e propriedades; Razão, proporção e porcentagem

Fonte: TéCNICO LEGISLATIVO / Câmara de São José dos Campos/SP / 2018 / VUNESP

Q12.

Um produto que era vendido a R$ 15,00 passou a ser vendido a R$ 12,50. Logo, das alternativas a seguir, a que

mais se aproxima do desconto dado sobre os R$ 15,00 é:

• A) 9%

• B) 11%

• C) 13%

• D) 15%

• E) 17%
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Matemática / Regra de três simples; Relação entre grandezas: tabelas e gráficos

Fonte: ESCRITURáRIO / Câmara de Sumaré/SP / 2017 / VUNESP

Q13.

Um restaurante “por quilo” apresenta seus preços de

acordo com a tabela:

Rodolfo almoçou nesse restaurante na última sexta-feira.

Se a quantidade de alimentos que consumiu nesse

almoço custou R$ 21,00, então está correto afirmar que

essa quantidade é, em gramas, igual a

• A) 375.

• B) 380.

• C) 420.

• D) 425.

• E) 450.
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Matemática / Equação do 1º grau; Sistema de equações do 1º grau

Fonte: ESCREVENTE TéCNICO JUDICIáRIO (INTERIOR) / TJ/SP / 2018 / VUNESP

Q14.

No posto Alfa, o custo, para o consumidor, de um litro de

gasolina é R$ 3,90, e o de um litro de etanol é R$ 2,70.

Se o custo de um litro de uma mistura de quantidades determinadas desses dois combustíveis é igual a R$ 3,06,

então o número de litros de gasolina necessários para

compor 40 litros dessa mistura é igual a

• A) 12.

• B) 24.

• C) 28.

• D) 20.

• E) 16.
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Matemática / Sistema métrico: medidas de tempo, comprimento, superfície e capacidade

Fonte: AGENTE PREVIDENCIáRIO / IPRESB/ SP / 2017 / VUNESP

Q15.

Dois recipientes, A e B, totalmente cheios, continham,

juntos, 508 mililitros de certo líquido. Foram utilizados 4/5 do líquido contido em A e 5/6 do líquido contido em B, e

a quantidade de líquido restante nos dois recipientes,

juntos, ficou igual a 92 mililitros. Desse modo, é correto

afirmar que a capacidade total, em litros, do recipiente

A é igual a

• A) 0,22.

• B) 0,28.

• C) 0,36.

• D) 0,48.

• E) 0,54.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Matemática / Noções de geometria: forma, perímetro, área, volume, teorema de Pitágoras

Fonte: TéCNICO LEGISLATIVO / Câmara de São José dos Campos/SP / 2018 / VUNESP

Q16.

Um terreno tem 0,50 quilômetro quadrado de área. Em

metros quadrados, a área desse terreno corresponde a

• A) 5 000 000.

• B) 500 000.

• C) 50 000.

• D) 5 000.

• E) 500.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Matemática / Raciocínio lógico; Resolução de situações-problema

Fonte: AGENTE POLICIAL / Polícia Civil/SP / 2018 / VUNESP

Q17.



Considere verdadeiras as afirmações a seguir:

• Luiza possui um gato.

• Henrique gosta de observar patos.

• Rafael não tem bicicleta.

• Tiago não gosta de comer macarrão.

A partir dessas afirmações, é logicamente verdadeiro

que:

• A) Ou Luiza possui um gato ou Tiago não gosta de comer macarrão.

• B) Se Henrique gosta de observar patos, então Luiza

possui um gato e Tiago gosta de comer macarrão.

• C) Se Luiza possui um gato, então Rafael tem bicicleta.

• D) Rafael tem bicicleta ou Henrique gosta de observar

patos.

• E) Tiago não gosta de comer macarrão e Henrique não

gosta de observar patos.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

História / História Geral / Primeira Guerra Mundial

Fonte: AUXILIAR DE OFICIAIS DA POLíCIA MILITAR / Polícia Militar/SP / 2015 / VUNESP

Q18.

Depois de um período de prosperidade, os Estados Unidos entraram em uma séria crise econômica a partir da

quebra da Bolsa de Valores de Nova York, em outubro

de 1929. Essa crise pode ser explicada pelo fato de que

• A) a produção europeia cresceu durante o neocolonialismo, porém os Estados Unidos não tinham condição de competitividade.

• B) a economia norte-americana atingiu uma superprodução agrícola e industrial, além da especulação no

mercado de ações.

• C) os lucros das empresas concentravam-se nos Estados Unidos, graças ao desemprego nos países com

potencial de consumo.

• D) o antiquado modelo norte-americano de industrialização gerou problemas sociais, ao lado dos impasses da Guerra de Secessão.

• E) o mercado consumidor diminuiu nos Estados Unidos, devido às dificuldades técnicas para modernizar

sua estrutura produtiva.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

História / História Geral / O nazi-fascismo e a Segunda Guerra Mundial

Fonte: SOLDADO PM DE 2ª CLASSE / Polícia Militar/SP / 2017 / VUNESP

Q19.

Na Segunda Guerra Mundial, a participação dos Estados

Unidos não foi preventiva, mas central, embora existisse

uma forte corrente “isolacionista” dentro da classe dominante americana até dezembro de 1941 (ataque japonês

a Pearl Harbor), que marcou seu ingresso na guerra.

(COGGIOLA, Osvaldo. “Natureza da Segunda Guerra Mundial”.

Em: COGGIOLA, Osvaldo (org.). Segunda Guerra Mundial:

um balanço histórico. São Paulo: Xamã, 1995. Adaptado)

Entre os antecedentes que levaram ao confronto entre o

Japão e os EUA em 1941, é correto identificar



• A) o tratado secreto de não agressão entre o Japão e a

União Soviética, que provocou forte tensão quando

descoberto pelos EUA.

• B) a conquista norte-americana do Havaí, arquipélago no Pacífico que até então pertencia ao Japão, o

que gerou descontentamento entre os nacionalistas

japoneses.

• C) o expansionismo japonês na China e na Indochina,

que contribuiu para que os EUA decidissem embargar as importações japonesas de petróleo.

• D) a ação conjunta de China e Japão contra o avanço

imperialista dos EUA sobre o Pacífico, o que levou à

formação de uma aliança antiocidental.

• E) o ingresso da União Soviética na aliança antifascista

formada por França, EUA e Inglaterra, o que gerou

desconfiança no Japão anticomunista.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

História / História Geral / A Guerra Fria

Fonte: AUXILIAR DE OFICIAIS DA POLíCIA MILITAR / Polícia Militar/SP / 2015 / VUNESP

Q20.

Observe a foto da construção do “muro da vergonha”.

(http://www.infoescola.com/historia/muro-de-berlim/)

Em 1989, os alemães derrubaram a barreira física que dividia a cidade de Berlim. A construção do Muro de Berlim

está relacionada, diretamente,

• A) ao revanchismo alemão após a Primeira Guerra

Mundial, devido ao Tratado de Versalhes.

• B) às conquistas militares nazistas, que anexaram territórios soviéticos e norte-americanos.

• C) à bipolarização da ordem internacional entre capitalismo e socialismo, na Guerra Fria.

• D) às diferenças econômicas dentro da Europa, que geraram a Segunda Guerra Mundial.

• E) aos conflitos ideológicos durante a unificação política

da Alemanha, liderada pela Prússia.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

História / História Geral / Globalização e as políticas neoliberais

Fonte: PROFESSOR - HISTóRIA / SEEDUC/AM / 2011 / CESPE

Q21.



Do término da Segunda Guerra Mundial aos dias atuais, verifica-se

a ocorrência de inúmeras transformações, tais como novas

definições ideológicas, econômicas e políticas, bem como o

realinhamento de alianças e conflitos. Acerca dessas

transformações, julgue os itens a seguir.

A liberalização política na China, após a repressão ocorrida

em 1989, criou as condições necessárias à arregimentação da

população em favor do crescimento econômico com igualdade

social.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

História / História do Brasil / A Revolução de 1930 e a Era Vargas

Fonte: TECNóLOGO DE ADMINISTRAçãO POLICIAL-MILITAR / Polícia Militar/SP / 2014 / VUNESP

Q22.

Constitui um marco histórico oficial da Polícia Militar

representado em seu Brasão de Armas:

• A) a Revolução Constitucionalista de 1932.

• B) a Primeira Guerra Mundial de 1914.

• C) a Proclamação da República de 1889.

• D) a Constituição democrática de 1988.

• E) a Campanha do Vale do Ribeira de 1970.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

História / História do Brasil / A estrutura política e os movimentos sociais no período militar

Fonte: SOLDADO - 2ª CLASSE / Polícia Militar/SP / 2014 / VUNESP

Q23.

A economia vai bem, mas o povo vai mal.

(Revista Visão, página 47, 1974)

A frase proferida, segundo fontes da época, pelo então presidente Emílio Garrastazu Médici, fazia referência

• A) à vinda das multinacionais norte-americanas para o país, aumentando a oferta de empregos, cujas vagas não foram preenchidas pela escassez de

trabalhadores com qualificação para ocupar os cargos oferecidos.

• B) ao saneamento econômico do país, que permitiu a construção de obras como a Rodovia Transamazônica que, no entanto, comprometeram a saúde dos

trabalhadores pelas condições de trabalho na floresta.

• C) ao crescimento econômico do país, bastante significativo em função do chamado “milagre brasileiro”, e à acentuação da desigualdade social em função

da brutal concentração de renda.

• D) à tentativa de controle da inflação por meio da implantação de um novo padrão monetário, o Cruzeiro, objetivo não atingido pelo motivo de a nova moeda

gerar um aumento do consumo pela população.

• E) aos esforços do governo militar no sentido de buscar a autonomia industrial e tecnológica do país, em oposição aos desejos da maior parte da população,

favorável à entrada de capital estrangeiro.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

História / História do Brasil / A abertura política e a redemocratização do Brasil

Fonte: TECNóLOGO DE ADMINISTRAçãO POLICIAL-MILITAR / Polícia Militar/SP / 2014 / VUNESP

Q24.

Dentre as medidas adotadas pelo Governo Fernando

Henrique Cardoso (1995-2002), pode(m)se citar



• A) o bloqueio de contas e aplicações financeiras em bancos.

• B) o congelamento dos preços das mercadorias e serviços.

• C) a regulamentação do comércio exterior e a privatização

econômica.

• D) a criação do Bolsa Família e de programas de distribui

ção de renda.

• E) o anúncio do Plano Real, estabilizando a economia.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Geografia / Geografia Geral / A nova ordem mundial, o espaço geopolítico e a globalização

Fonte: AGENTE POLICIAL / Polícia Civil/SP / 2018 / VUNESP

Q25.

Braço direito de Raúl Castro, Miguel Díaz-Canel foi

confirmado como líder de Cuba, colocando fim a quase

60 anos de era Castro. O político recebeu quase 100%

dos votos na Assembleia Nacional, que confirmou nesta

quinta-feira [19 de abril] a sua eleição para substituir Raúl

Castro na presidência do país.

(Terra, 19.04.18. Disponível em: https://goo.gl/dfbYtj. Adaptado)

Entre as principais marcas da eleição do novo presidente

de Cuba, é correto assinalar que Díaz-Canel

• A) é favorável à abertura política e econômica de Cuba.

• B) vinculou-se, apenas recentemente, ao Partido Comunista Cubano.

• C) acumulará a presidência e o comando direto do Partido Comunista.

• D) defende o aprofundamento dos laços entre Cuba e

os EUA.

• E) não pertence à geração que participou da Revolução

Cubana de 1959.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Geografia / Geografia Geral / Os principais problemas ambientais

Fonte: AUXILIAR ADMINISTRATIVO / CRBio / 2017 / VUNESP

Q26.

O texto base do projeto de lei que autoriza a venda da

estatal foi aprovado pelos deputados estaduais do Rio de

Janeiro, em votação na manhã desta segunda-feira (20.02).

O governo federal condicionou o socorro de R$ 3,5

bilhões para o Rio de Janeiro à aprovação do PL 2.345/17.

A ajuda da União foi apresentada pelo governo estadual

como a principal forma de sanar o rombo do Estado, que

se encontra em calamidade financeira.

(Uol, https://goo.gl/Q9P4ha, 20.02.2017. Adaptado)

A notícia refere-se à estatal do setor de

• A) água e esgoto.

• B) eletricidade.

• C) gás natural.

• D) limpeza urbana.

• E) telecomunicações.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br



Geografia / Geografia do Brasil / A natureza brasileira (relevo, hidrografia, clima e vegetação)

Fonte: SOLDADO PM DE 2ª CLASSE / Polícia Militar/SP / 2017 / VUNESP

Q27.

A questão está relacionada ao mapa e ao texto a seguir.

(goo.gl/F1rdbr. Adaptado)

A vegetação original abrangia uma área equivalente a 1 315 460 km² e estendia-se originalmente ao longo

de 17 estados. Hoje, restam menos de 10% dessa vegetação.

Vivem na área já desmatada cerca de 70% da população brasileira, com base nas estimativas do Instituto

Brasileiro de Geografia e Estatística em 2014. São mais

de 145 milhões de habitantes em 3 429 municípios, que

correspondem a 61% dos existentes no Brasil.

(goo.gl/cRhz24. Adaptado)

O mapa e o texto destacam

• A) o cerrado.

• B) os campos.

• C) a mata atlântica.

• D) as matas galerias.

• E) a mata de araucárias.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Geografia / Geografia do Brasil / A população: crescimento, distribuição, estrutura e movimentos

Fonte: ANALISTA DE POLíTICAS PúBLICAS E GESTãO GOVERNAMENTAL / Pref. São Paulo/SP / 2015 / VUNESP

Q28.

Analise as pirâmides etárias de três subprefeituras do município de São Paulo para responder à questão.



(http://infocidade.prefeitura.sp.gov.br/graficos/7_piramides_etarias_2010_10610.pdf)

Assinale a alternativa que apresenta a afirmação correta sobre uma das pirâmides.

• A) A pirâmide 2 mostra uma subprefeitura com elevada proporção de migrantes que vivem na capital em situação

precária.

• B) A pirâmide 1 mostra uma subprefeitura com predomínio de população jovem, o que exige investimentos para a criação

de empregos.

• C) A pirâmide 3 mostra uma subprefeitura onde é elevado o grupo de faixa etária que necessita de políticas públicas

ligadas à educação e ao emprego.

• D) A pirâmide 1 mostra uma subprefeitura onde há elevada proporção de jovens com boas condições de vida e menor

necessidade de investimentos públicos.

• E) A pirâmide 3 mostra uma subprefeitura onde há homogeneidade na distribuição dos grupos etários, indicando boas

condições de vida.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Geografia / Geografia do Brasil / As atividades econômicas: industrialização e urbanização, fontes de energia e agropecuária

Fonte: PROFESSOR DE GEOGRAFIA / Pref. Estância Hidromineral de Poá/SP / 2013 / VUNESP

Q29.

Essa região é uma área de povoamento antigo, onde a constituição do meio mecanizado se deu de forma pontual e pouco

densa e onde a respectiva circulação de pessoas, produtos,

informação, ordens e dinheiro era precária, tanto em razão

do tipo e da natureza das atividades (sobretudo uma agricultura pouco intensiva) como em virtude da estrutura da

propriedade.

(Milton Santos & Maria Laura Silveira. O Brasil: território e sociedade no

início do século XXI. Rio de Janeiro: Record, 2001.)

Os autores referiam-se à região

• A) Concentrada.

• B) Nordeste.

• C) Centro-Oeste.

• D) Amazônia.

• E) Sul.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Atualidades / Sociedade Brasileira

Fonte: AGENTE POLICIAL / Polícia Civil/SP / 2018 / VUNESP

Q30.



A paralisação dos caminhoneiros vem perdendo força e

dá claros sinais de que está próxima do fim. A Polícia

Federal Rodoviária (PRF) notificou nesta quinta-feira, 31

de maio, uma grande redução dos pontos de concentração nas rodovias federais. Em todos os Estados, a vida

começa a voltar ao ritmo normal.

(Exame, 31.05.18. Disponível em: https://goo.gl/JsGcc2. Adaptado)

A paralisação dos caminhoneiros evidenciou

• A) a relevância e a extensão da malha ferroviária no

Brasil.

• B) a dependência da economia brasileira em relação ao

rodoviarismo.

• C) a força do transporte aéreo de cargas na reposição

dos estoques.

• D) o investimento crescente do Brasil no transporte

fluvial.

• E) a perda de importância dos derivados de petróleo no

abastecimento.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Atualidades / Cultura

Fonte: INVESTIGADOR / Polícia Civil/SP / 2018 / VUNESP

Q31.

Leia a reportagem, da Carta Capital de 19.jan.2018.

A campanha #MeToo que ganhou impulso, em

dezembro de 2017, a partir dos escândalos de assédios

sexuais, desencadeou nos últimos dias uma cascata de

discussões que orbitou em dois polos.

De um lado, mulheres de várias partes do mundo

se perfilaram à campanha, partidárias da ideia de que

abusos devem ser denunciados; de outro, em janeiro de

2018, mulheres enxergando nas campanhas uma caça

às bruxas sem precedentes.

(Carta Capital – https://bit.ly/2jeeqMZ.

Acesso em 15.abr.2018. Adaptado)

O movimento #Me Too teve início por iniciativa de m ulheres

• A) da Europa Ocidental, como a França, e foi condenado por evangélicas canadenses.

• B) dos Estados Unidos e foi repelido por grupos de

mulheres árabes.

• C) da Europa Oriental, como a Polônia, e boicotado por

esportistas russas.

• D) dos Estados Unidos e foi muito criticado por dezenas

de mulheres francesas.

• E) dos Estados Unidos e recebeu críticas de grupos

religiosos formados por inglesas.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Atualidades / Energia

Fonte: SOLDADO - 2ª CLASSE / Polícia Militar/SP / 2014 / VUNESP

Q32.



Petrobras analisa nova política de preços dos combustíveis

A Petrobras submeteu ao seu Conselho de Administração uma nova política de preços, que prevê a necessidade de alinhamento com os valores praticados no

mercado internacional. A metodologia está sob análise do

ministro da Fazenda, Guido Mantega, e demais membros

do conselho da estatal, e deverá ser aprovada ou rejeitada até 22 de novembro, quando está prevista a próxima

reunião dos conselheiros. Atualmente, a estatal importa

combustível mais caro do que vende, o que tem causado

um rombo em suas contas. Um aumento no preço da gasolina e do diesel vem sendo discutido com o governo, mas

ainda não há previsão de quando irá ocorrer.

(UOL. 30.10.13. Adaptado)

Com essa nova política, a empresa pretende

• A) ter mais liberdade para aumentar o preço dos combustíveis, aproximando-o do cenário internacional de forma

a garantir uma boa situação financeira para a empresa.

• B) reduzir a dependência do governo federal, que injeta

mensalmente um alto valor na empresa com o objetivo

de capitalizá-la e subsidiar o preço dos combustíveis.

• C) reforçar o aspecto social da política de combustíveis,

ampliando o acesso da população pobre ao álcool e à

gasolina e incentivando o consumo da classe média.

• D) utilizar os preços dos combustíveis como ferramenta de

política econômica, controlando internamente o aumento dos preços e garantindo baixas taxas de inflação.

• E) deixar o preço dos combustíveis flutuar livremente, de

acordo com as variações do preço do petróleo e da gasolina nas bolsas de valores de Londres e Nova Iorque

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Atualidades / Política Brasileira

Fonte: AGENTE POLICIAL / Polícia Civil/SP / 2018 / VUNESP

Q33.

O governo foi destituído por votação parlamentar nesta

sexta-feira [1o de junho] devido a um vultoso escândalo de corrupção semelhante àquele investigado no Brasil pela Operação Lava Jato. Deputados

aprovaram pela

maioria absoluta de 180 votos, em uma Câmara de 350

cadeiras, a moção de censura contra o premiê do conservador Partido Popular. Diversas figuras de sua sigla,

incluindo o ex-tesoureiro, estavam ligadas a um esquema

de venda de contratos públicos. A moção fora apresentada na véspera pelo líder opositor.

(Folha de S. Paulo, 01.06.18.

Disponível em: https://goo.gl/uDrwyb. Adaptado)

A notícia trata da destituição do governo

• A) francês.

• B) português.

• C) espanhol.

• D) italiano.

• E) inglês.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Atualidades / Segurança Pública

Fonte: AUXILIAR DE PAPILOSCOPISTA / Polícia Civil/SP / 2018 / VUNESP

Q34.



O ir e vir entre a capital paranaense e as cidades da Região Metropolitana de Curitiba (RMC) mudou na última

década. Se antes as cidades da RMC eram dormitórios,

hoje atraem muitos profissionais que optam por morar na

capital, com sua infraestrutura completa, e trabalhar nos

municípios vizinhos.

(Gazeta do Povo. https://www.gazetadopovo.com.br.

19.12.2012. Adaptado)

O deslocamento populacional evidente no excerto é

denominado

• A) nomadismo.

• B) transumância.

• C) migração urbano-rural.

• D) êxodo rural.

• E) migração pendular.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Atualidades / Economia nacional

Fonte: TéCNICO LEGISLATIVO / Câmara de São José dos Campos/SP / 2018 / VUNESP

Q35.

A decisão do presidente dos EUA, Donald Trump, de

aumentar os impostos de importação de aço e alumínio

pode abalar o comércio mundial e a economia brasileira.

(UOL, 09.03.2018. Disponível em: <https://goo.gl/Tn1QpE>. Adaptado)

Uma das possíveis consequências da decisão de Trump

para o Brasil é

• A) o aumento da produção de aço nacional, devido à

demanda de outros países.

• B) uma crise na oferta de aço, diante da escassez do

produto no mercado.

• C) o impacto nas siderúrgicas nacionais, que exportam

muito para os EUA.

• D) a interrupção da importação de produtos norte-americanos, como retaliação à decisão.

• E) a redução no consumo de petróleo, muito utilizado

na produção de aço.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Atualidades / Economia Internacional

Fonte: ESCRITURáRIO / Pref. Alumínio/SP / 2016 / VUNESP

Q36.

Após o escândalo que envolveu veículos a diesel da

Volkswagen em 2015, outra fraude foi descoberta no

setor automotivo, mas, dessa vez, numa montadora asiática. Em abril de 2016, a marca admitiu que alterou intencionalmente os testes de consumo

de combustível para

atingir números melhores do que os reais, uma fraude

que envolve 625 mil unidades comercializadas na Ásia.

(http://goo.gl/Ys9B5A. Adaptado)

A empresa asiática que admitiu a fraude foi a



• A) Suzuki.

• B) Mitsubishi.

• C) Nissan.

• D) Toyota.

• E) Honda.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Informática / Sistema Operacional MS-Windows 10

Fonte: ESCREVENTE TéCNICO JUDICIáRIO (INTERIOR) / TJ/SP / 2018 / VUNESP

Q37.

O Windows 10 permite que o seu Explorador de Arquivos

possa ser configurado em relação aos arquivos e pastas que manipula. Uma das configurações permitidas é

ocultar

• A) os arquivos criptografados ou protegidos por senha.

• B) os arquivos de aplicativos não licenciados para o

Windows 10.

• C) as extensões dos tipos de arquivo conhecidos.

• D) os arquivos que não foram ainda avaliados pelo

antivírus.

• E) os arquivos não manipulados há pelo menos um ano.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Informática / Aplicativos MS-Office 2010 / MS-Word 2010

Fonte: ESCREVENTE TéCNICO JUDICIáRIO / TJ/SP / 2013 / VUNESP

Q38.

Um documento editado no MS-Word XP, na sua configuração padrão, possui 45 páginas no total. O usuário informou o seguinte intervalo de páginas:

4;7;28-33;36 em local próprio da janela Imprimir. Assinale a alternativa que contém as páginas que serão impressas.

• A) 4 a 36, exceto a página 33 e duplicando a 7 e 28.

• B) 4, 5, 6, 7, 28, 33 e 36.

• C) 1 a 3, 8 a 27 e 37 a 45.

• D) 1 a 3, 5, 6, 8 a 27, 34, 35 e 37 a 45.

• E) 4, 7, 28, 29, 30, 31, 32, 33 e 36.
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Informática / Aplicativos MS-Office 2010 / MS-Excel 2010

Fonte: ESCREVENTE TéCNICO JUDICIáRIO / TJ/SP / 2013 / VUNESP

Q39.

Considere a seguinte fórmula digitada na célula A1 de uma planilha do MS-Excel XP, em sua configuração original. =SE(E(B$2>12;$C3>8);"Urgência";"Normal")

Ao se copiar a fórmula para a célula B1, tem-se:

• A) =SE(E(B$4>12;$C2>8);"Urgência";"Normal").

• B) =SE(E(B$3>12;$C2>8);"Urgência";"Normal").

• C) =SE(E(C$2>12;$C3>8);"Urgência";"Normal").

• D) =SE(E(B$2>12;$C3>8);"Urgência";"Normal").

• E) =SE(E(B$2>12;$C4>8);"Urgência";"Normal").
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Informática / Aplicativos MS-Office 2010 / MS-PowerPoint 2010



Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / FUNDAÇÃO CASA / 2010 / VUNESP

Q40.

No MS-PowerPoint 2003, na sua configuração padrão, o botão de ação Início (na figura: 2.º botão da 1.ª linha) vem com a seguinte ação previamente marcada

na guia Selecionar com o mouse:

• A) Executar programa.

• B) Hiperlink para.

• C) Executar macro.

• D) Ação do objeto.

• E) Tocar som.
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Informática / Correio Eletrônico

Fonte: AGENTE POLICIAL / Polícia Civil/SP / 2018 / VUNESP

Q41.

Ao se preparar uma mensagem para envio por meio de

um correio eletrônico, é correto afirmar que

• A) os campos Cc e Cco são ambos obrigatórios.

• B) o campo Assunto é obrigatório, e o campo Cco é

opcional.

• C) os campos Para e Cco são ambos obrigatórios.

• D) pelo menos um dos campos Para, Cc ou Cco deve

ser especificado.

• E) o campo Cco é obrigatório, e o campo Assunto é

opcional.
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Informática / Internet

Fonte: AGENTE POLICIAL / Polícia Civil/SP / 2018 / VUNESP

Q42.

Utilizando um navegador típico de Internet, o usuário digitou o seguinte endereço: www.carlos.cim.br. De

acordo com o endereço digitado, é correto afirmar que o

usuário está acessando um site web de um profissional

liberal da classe

• A) contador.

• B) instrutor.

• C) impressor.

• D) corretor.

• E) importador.
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Noções de Administração Pública / Constituição Federal / Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos

Fonte: ESCREVENTE TéCNICO JUDICIáRIO (INTERIOR) / TJ/SP / 2018 / VUNESP



Q43.

De acordo com texto expresso na Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB/88), é correto afirmar

que a lei

• A) assegurará aos autores de inventos industriais privilégio permanente para sua utilização.

• B) penal sempre retroagirá, seja para beneficiar ou não

o réu.

• C) regulará a individualização da pena e adotará, entre

outras, a perda de bens.

• D) poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão

ou ameaça a direito.

• E) deverá punir ato atentatório a liberdades com penas

restritivas de direito.
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Noções de Administração Pública / Constituição Federal / Dos Direitos Sociais

Fonte: ESCREVENTE TéCNICO JUDICIáRIO (INTERIOR) / TJ/SP / 2018 / VUNESP

Q44.

São assegurados, nos termos da Constituição da República

Federativa do Brasil, (CRFB/88) à categoria dos trabalhadores domésticos os seguintes direitos:

• A) proteção em face da automação, na forma da lei.

• B) reconhecimento das convenções e acordos coletivos

de trabalho.

• C) jornada de seis horas para trabalho realizado em

turnos ininterruptos de revezamento.

• D) participação nos lucros, ou resultados, desvinculada

da remuneração, conforme definido em lei.

• E) piso salarial proporcional à extensão e à complexidade

do trabalho.
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Noções de Administração Pública / Constituição Federal / Da Administração Pública / Disposições Gerais

Fonte: AUXILIAR ADMINISTRATIVO / Câmara de Itatiba/SP / 2015 / VUNESP

Q45.

Os cinco princípios básicos da administração pública que

estão expressamente previstos na Constituição Federal

são:

• A) Razoabilidade, proporcionalidade, legalidade, impessoalidade e eficiência.

• B) Ampla defesa, proporcionalidade, legalidade, impessoalidade e eficiência.

• C) Contraditório, legalidade, moralidade, finalidade e

eficiência.

• D) Publicidade, legalidade, moralidade, impessoalidade

e eficiência.

• E) Publicidade, legalidade, moralidade, ampla defesa e

proporcionalidade.
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Noções de Administração Pública / Constituição Federal / Da Administração Pública / Dos Servidores Públicos

Fonte: AGENTE POLICIAL / Polícia Civil/SP / 2018 / VUNESP

Q46.

Nos termos da Constituição Federal, invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável,



• A) ele não será reintegrado e deverá aguardar decisão

sobre as providências que serão adotadas em relação ao eventual ocupante da vaga, o qual necessitará ser dispensado após a conclusão do devido

processo administrativo, assegurando-se a ampla

defesa e o contraditório.

• B) ele não será reintegrado e deverá aguardar decisão

sobre as providências que serão adotadas em relação ao eventual ocupante da vaga, o qual necessitará ser exonerado, dispensando-se a instauração de

processo administrativo.

• C) será ele reintegrado, e o eventual ocupante da vaga,

se estável, reconduzido ao cargo de origem com direito à indenização, aproveitado em outro cargo ou

posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço.

• D) será ele reintegrado, e o eventual ocupante da vaga,

se estável, reconduzido ao cargo de origem sem direito à indenização, aproveitado em outro cargo ou

posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço.

• E) será ele reintegrado, e o eventual ocupante da vaga,

se estável, não poderá ser reconduzido ao cargo de

origem, devendo permanecer em situação de disponibilidade até o surgimento de novo cargo, assegurando-se o direito à indenização.
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Noções de Administração Pública / Constituição Federal / Da Administração Pública / Dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios

Fonte: AUXILIAR DE OFICIAIS DA POLíCIA MILITAR / Polícia Militar/SP / 2015 / VUNESP

Q47.

Aos militares dos Estados, Distrito Federal e Territórios, a

Constituição Federal estabelece que

• A) o direito de greve deve ser exercido nos termos fixados por lei de iniciativa do respectivo Governador.

• B) será agregado ao respectivo quadro o militar que,

possuindo menos de dez anos de serviço, candidatar-se a cargo eletivo.

• C) o militar em atividade que tomar posse em cargo ou

emprego público civil permanente será transferido para

a reserva, nos termos da lei, ressalvada a hipótese de

dois cargos ou empregos privativos de profissionais de

saúde com profissões regulamentadas.

• D) o ingresso, os limites de idade, a estabilidade e outras

condições de transferência do militar do Estado para

a inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração,

as prerrogativas e outras situações especiais dos militares do Estado, consideradas as peculiaridades de

suas atividades, serão fixados por lei específica aprovada no Congresso Nacional.

• E) o oficial só perderá o posto e a patente se for julgado

indigno do oficialato ou com ele incompatível, por decisão do conselho permanente de justiça, em tempo de

paz, ou de tribunal especial, em tempo de guerra.
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Noções de Administração Pública / Constituição do Estado de São Paulo

Fonte: AGENTE DE TELECOMUNICAçõES POLICIAL / Polícia Civil/SP / 2018 / VUNESP

Q48.

Nos termos da Constituição do Estado de São Paulo, lei

específica definirá a organização, o funcionamento e as

atribuições da Superintendência da Polícia Técnico-Científica, que será

• A) integrada pela Polícia Civil, Instituto de Criminalística

e Instituto Médico Legal, sendo dirigida por Delegado

de Polícia de Classe Especial.

• B) dirigida, alternadamente, por Delegado de Polícia,

Perito Criminal e Médico Legista, sendo integrada

pelos seguintes órgãos: Instituto de Criminalística e

Instituto Médico Legal.

• C) dirigida, alternadamente, por Perito Criminal e Médico

Legista, sendo integrada pelos seguintes órgãos:

Instituto de Criminalística e Instituto Médico Legal.



• D) integrada pela Polícia Civil, Instituto de Criminalística

e Instituto Médico Legal, sendo dirigida pelo Secretário de Segurança Pública.

• E) dirigida por Delegado de Polícia, sendo integrada

pelos seguintes órgãos: Instituto de Criminalística e

Instituto Médico Legal.
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Noções de Administração Pública / Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado - Lei nº 10.261

Fonte: AGENTE DE TELECOMUNICAçõES POLICIAL / Polícia Civil/SP / 2018 / VUNESP

Q49.

Com relação à estabilidade prevista na Lei no 10.261, de

28 de outubro de 1968, assinale a alternativa correta.

• A) É assegurada a estabilidade somente ao funcionário

que, nomeado por concurso, contar mais de 1 (um)

ano de efetivo exercício.

• B) O funcionário estável só poderá ser demitido em virtude de processo administrativo, assegurada ampla

defesa.

• C) A estabilidade diz respeito ao serviço público e não

ao cargo, ressalvando-se à Administração o direito

de aproveitar o funcionário em outro cargo de igual

padrão, de acordo com as suas aptidões.

• D) O funcionário estável só poderá ser demitido em virtude de sentença judicial, assegurada ampla defesa.

• E) A estabilidade diz respeito ao serviço público e ao

cargo, sendo vedado à Administração aproveitar o

funcionário em outro cargo de igual padrão.
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Noções de Administração Pública / Lei nº 10.177 – Regulamenta o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual

Fonte: SOLDADO PM DE 2ª CLASSE / Polícia Militar/SP / 2017 / VUNESP

Q50.

O órgão ou entidade da Administração estadual que necessitar de informações de outro, para instrução de procedimento administrativo, de acordo com o

previsto pela

Lei Estadual nº 10.177/98,

• A) poderá requisitá-las diretamente, sem observância

da vinculação hierárquica, mediante ofício, do qual

uma cópia será juntada aos autos.

• B) poderá solicitá-las informalmente, de modo verbal,

sem necessidade de registro da comunicação.

• C) deverá submeter o requerimento ao superior hierárquico, e assim sucessivamente, até que a demanda

chegue ao Secretário de Estado, que decidirá se encaminhará ou não a solicitação.

• D) poderá requisitá-las ao dirigente máximo do órgão

ou entidade que a detiver, que decidirá se deve prestá-las ou não.

• E) deverá solicitá-las ao dirigente do respectivo órgão

ou entidade, que será obrigado a fornecê-las no prazo de 7 (sete) dias.
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Noções de Administração Pública / Lei Complementar nº 893/2001 – Institui o Regulamento Disciplinar da Polícia Militar – RDPM

Fonte: SOLDADO PM DE 2ª CLASSE / Polícia Militar/SP / 2017 / VUNESP

Q51.

Considere a seguinte situação hipotética: Policial Militar do 

Estado de São Paulo, designado para realizar atividade 

policial-militar com veículo automotor, que deveria permanecer, por determinado período, estacionado em cruzamento com alto índice de ocorrências, resolve



afastar-se 

do local e ir até região na qual considera ter maior número 

de ocorrências envolvendo violência, distante 2 km do local onde deveria estar estacionado. 

 

 

A conduta do Policial Militar em questão, diante do previsto no Regulamento Disciplinar da Polícia Militar,

• A) constitui transgressão disciplinar leve.

• B) constitui transgressão disciplinar média.

• C) não constitui transgressão disciplinar.

• D) constitui transgressão disciplinar grave.

• E) constitui transgressão somente se o superior hierárquico assim a entender.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Administração Pública / Lei Complementar no 1080/08

Fonte: OFICIAL ADMINISTRATIVO / Polícia Militar/SP / 2014 / VUNESP

Q52.

Em relação ao que dispõe a Lei Complementar

n.º 1.080/08, no que se refere ao Ingresso, ao Estágio

Probatório e à Jornada de Trabalho, Vencimentos e Vantagens Pecuniárias, assinale a alternativa correta.

• A) Para o ingresso nos cargos e funções-atividades

para as classes de nível intermediário, o certificado

de conclusão das quatro primeiras séries do ensino

fundamental ou equivalente é um requisito básico.

• B) Para os cargos em comissão e as funções-atividades

em confiança, não se exige experiência profissional

anterior.

• C) No período de estágio probatório, que se caracteriza

em até os 2 (dois) primeiros anos de efetivo exercício nos cargos ou funções-atividades, os servidores

serão submetidos à avaliação especial de desempenho.

• D) Durante o período de estágio probatório, o servidor

não poderá ser afastado ou licenciado do seu cargo,

sendo uma das exceções quando nomeado para o

exercício de cargo em comissão em órgão diverso

da sua lotação de origem.

• E) Os cargos e funções-atividades serão exercidos em

jornada comum de trabalho, caracterizada pela exigência da prestação de 45 (quarenta e cinco) horas

semanais de trabalho.
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Noções de Administração Pública / Lei de Acesso à Informação - Lei Federal nº 12.527; Decreto n° 58.052/2012

Fonte: INVESTIGADOR / Polícia Civil/SP / 2018 / VUNESP

Q53.

Para os efeitos da Lei nº 12.527/11 (Lei de Acesso à

Informação), considera-se informação sigilosa aquela

• A) relacionada à pessoa natural identificada ou identificável e submetida discricionariamente à restrição de

acesso público em razão do interesse público.

• B) submetida temporariamente à restrição de acesso

público em razão de sua imprescindibilidade para a

segurança da sociedade e do Estado.

• C) relacionada à pessoa natural identificada ou identificável e submetida definitivamente à restrição de

acesso público em razão do interesse Estatal.

• D) submetida definitivamente à restrição de acesso

público em razão de sua imprescindibilidade para a

segurança da sociedade e do Estado.



• E) submetida definitivamente à restrição de acesso

público em razão de sua relevância para a segurança das Forças Armadas.
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