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PORTUGUÊS II

04. Qual o número entre parênteses que não pode ocupar uma
vírgula?

01. No texto a seguir, há uma violação à norma-padrão da
língua. Assinale a alternativa que contém essa violação.

“Ser professor não é tarefa fácil. Mas ser professor de
cursinho (1) é para poucos. As salas (2) lotadas (3) chegam a ter
150 adolescentes (4) muitas vezes (5) desesperados para
passar no vestibular. E o tempo é curto para poder repassar toda
a matéria dada no ensino médio.”

“Mudar a nossa educação não é uma tarefa que possa ser
realizada da noite para o dia, nem algo que possa ser executado
de forma eficiente em apenas quatro anos. É necessário tempo e
paciência.”

A) 1
B) 2

A) Concordância verbal

C) 3

B) Concordância nominal

D) 4

C) Regência verbal

E)

5

D) Regência nominal
E)

Pontuação

05. Dadas as afirmativas,
I.

No período “Há uma contradição em relação àquilo que
o autor diz com o que realiza gestualmente”, o uso do
acento grave em aquilo está indevido porque esse
termo tem forma masculina.

II.

“Conquanto sejam diferentes os recursos verbais, nos
casos apontados, os indivíduos conseguem entender a
mensagem.” O emprego da vírgula, antes e depois do
adjunto adverbial, gerou uma ambigüidade no texto.

02. Qual a alternativa cuja pontuação está mais adequada à
norma-padrão da língua?
A) “Preciso fazer aquecimento vocal, estar bem, e me desligar
do meu outro mundo. Saio exaurido. Cada aula é um
momento intenso e me sinto muito mal se ligo o piloto
automático."
B) “Preciso fazer aquecimento vocal, estar bem e me desligar
do meu outro mundo. Saio exaurido. Cada aula é um
momento intenso, e me sinto muito mal, se ligo o piloto
automático."

III. No período “Estatísticas do Grupo Gay de São Paulo
demonstram que, este ano, houve um grande aumento
dos assassinatos de homossexuais”, em vez de este
ano, deveria ser neste ano, porque esse adjunto
adverbial exige a preposição em.

C) “Preciso fazer aquecimento vocal, estar bem e me desligar
do meu outro mundo – saio exaurido – cada aula é um
momento intenso e me sinto muito mal se ligo o piloto
automático."

IV. Em “Numa crise política sem precedentes no Brasil, o
deputado S. J. N. coloca mais lenha na fogueira,
quando insinua que toda a patifaria dará em pizza”, há
uma violação à regência verbal.

D) “Preciso fazer aquecimento vocal, estar bem e me desligar
do meu outro mundo! Saio exaurido. Cada aula é um
momento intenso e me sinto muito mal, se ligo o piloto
automático."
E)

“Preciso fazer aquecimento vocal, estar bem e me desligar
do meu outro mundo. Saio exaurido, cada aula é um
momento intenso e me sinto muito mal se ligo o piloto
automático."

03. Assinale a alternativa que completa corretamente as
lacunas do texto abaixo.

verifica-se que
A) todas são verdadeiras.
B) todas são falsas.
C) há duas falsas.
D) a III e a IV são falsas.
E)

a I a II são verdadeiras.

06. Os períodos seguintes, embora desordenados, constituem
um texto. Indique a alternativa que apresenta a exata
seqüência, considerando a ordem lógica dos fatos.

“A proibição da venda de bebidas alcoólicas a menores de
idade não elimina a curiosidade de experimentá-las. As bebidas
estão ao ______ em festas ou no próprio bar de casa, o que
pode estimular seu uso. “A melhor forma de afastar as bebidas
de crianças e adolescentes é a ______”, diz o psiquiatra Arthur
Guerra. E complementa: “os jovens bebem escondidos e de
forma ______, não para sentir o gosto da bebida, mas para ficar
embriagados.”

( ) Afinal, ela é confeccionada em ouro e leva diamantes
cravejados ao redor do visor.
( ) Os aparelhos de MP3 são quase todos iguais.
( ) Para pôr fim a esse mar de homogeneidade, a
americana TrekStor criou uma traquitana, no mínimo,
luxuosa.
( ) O que diferencia um do outro é uma cor aqui, outra
acolá e assim por diante.

A) alcance – prevensão – intensa
B) alcanse – prevensão – intensa

A) 2 – 4 – 1 – 3

C) alcance – prevenção – intensa

B) 3 – 1 – 2 – 4

D) alcanse – prevensão – intença

C) 4 – 2 – 1 – 3

E)

D) 4 – 1 – 3 – 2

alcance – prevenção – intença

E)
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07. Indique a alternativa que completa o período a seguir, de
forma coesa e coerente, considerando a norma-padrão da
língua.
“A França pode ditar tendências de moda e gastronomia,
A) por isso, na hora de reformar a casa, o brasileiro é fiel as
raízes.
B) entretanto, na hora de reformar à casa, o brasileiro é fiel às
raízes.

11/06/2006

10. Substituindo o pronome vós pelo pronome tu no período:
“Eles mandam, e vós servis; eles dormem, e vós velais”,
obtém-se a seguinte forma:
A) Eles mandam, e tu servis; eles dormem, e tu velavas.
B) Eles mandam, e tu serves; eles dormem, e tu velais.
C) Eles mandam, e tu servias; eles dormem, e tu velas.
D) Eles mandam, e tu servis; eles dormem, e tu velavas.
E) Eles mandam, e tu serves; eles dormem, e tu velas.

C) mas, na hora de reformar a casa, o brasileiro é fiel às raízes.
D) logo, na hora de reformar a casa, o brasileiro é fiel às raízes.

11. A estrutura oracional construída com o verbo haver (linha 4)
aceita também a seguinte formação:

E) e, na hora de reformar à casa, o brasileiro é fiel as raízes.
08. Numere os parênteses, de acordo com o entendimento
correto dos provérbios e, em seguida, marque a seqüência
correta.
( ) Bem mal ceia quem come de mão alheia.
( ) O homem põe e Deus dispõe.

A) Não devem haver trabalhos mais doces que os das vossas
oficinas.
B) Não devem existir trabalhos mais doces que os das vossas
oficinas.
C) Não pode existir trabalhos mais doces que os das vossas
oficinas.

( ) Amor com amor se paga.

D) Não podem haver trabalhos mais doces que os das vossas
oficinas.

( ) Brigam as comadres, aparecem as verdades.

E)

( ) Cavalo velho não pega andadura.

As questões 12 e 13 referem-se ao texto seguinte.

1.

Dispensa-se a uma pessoa o mesmo tratamento que
dela se recebe.

2.

A pessoa que não trabalha para o próprio sustento não
pode contar com a ajuda de outros.

3

3.

Quando entram em choque os interesses de sócios ou
amigos, denunciam uns as mazelas dos outros.

5

4.

A pessoa que tem um hábito inveterado não o deixa
com facilidade.

7

5.

Nossos planos estão sujeitos a imprevistos alheios à
nossa vontade.

9

A) 2 – 5 – 4 – 3 – 1
B) 2 – 5 – 4 – 1 – 3

1

11
13

C) 4 – 5 – 2 – 1 – 3
D) 3 – 4 – 1 – 5 – 2
E)

5–2–4–1–3
As questões de 09 a 11 referem-se ao texto seguinte.

“Eles mandam, e vós servis; eles dormem, e vós velais;
eles descansam, e vós trabalhais; eles gozam o fruto de
3 vossos trabalhos, e o que vós colheis deles é um trabalho
sobre o outro. Não há trabalhos mais doces que os das
5 vossas oficinas, mas toda essa doçura para quem é?”
(Padre Antônio Vieira)
1

09. Marque a opção que não se refere ao sentido do fragmento:
“Eles mandam, e vós servis; eles dormem, e vós velais”.
A) Se eles dão ordens, vocês servem; se eles dormem, vocês
permanecem acordados.
B) Quando eles mandam, vós fazeis: quando eles descansam,
vós trabalhais.

Não existe trabalhos mais doces que os das vossas oficinas.

“E considerei a glória de um pavão ostentando o
esplendor de suas cores; é um luxo imperial. Mas andei
lendo livros, e descobri que aquelas cores todas não existem
na pena do pavão. Não há pigmentos. O que há são
minúsculas bolhas d’água em que a luz se fragmenta, como
em uma prisma. O pavão é um arco-íris de plumas.
Eu considerei que este é um luxo do grande artista,
atingir o máximo de matizes com o mínimo de elementos.
De água e luz ele faz seu esplendor; seu grande mistério é a
simplicidade.
Considerei, por fim, que assim é o amor, oh! Minha
amada; de tudo que ele suscita e esplende e delira em mim
existem apenas meus olhos recebendo a luz de teu olhar.
Ele me cobre de glórias e me faz magnífico.”
(Rubem Braga)

12. Das assertivas abaixo, marque a opção correta.
A) A palavra matizes (linha 8) resume a configuração estética
da plumagem do pavão.
B) O uso de dois pontos após a palavra artista (linha 7) não
seria um procedimento aceitável.
C) O uso da vírgula após os verbos suscitar e esplender
(linha 12) é um procedimento inaceitável.
D) Originariamente, a expressão ostentando o esplendor
(linhas 1-2) caracteriza os fenômenos simples da vida.
E)

O segundo parágrafo do texto não tem o caráter de
comparação.

13. Observe: “Existem apenas meus olhos recebendo a luz de
teu olhar.” Das assertivas abaixo, uma reproduz o mesmo
sentido desse fragmento. Identifique-a.

C) Sempre que ordenam, vocês estão prontos para servir; e
quando dormem, vocês estão vigilantes.

A) À luz de teus olhos, meus olhos não se realizam.

D) Se eles mandassem, vós servísseis; se eles dormissem, vós
velásseis.

C) De teu olhar, há apenas meus olhos que recebem a luz.

E)

Se eles dão ordens, vós fazeis; se eles dormem, vós ficais
vigilantes.

PM-AL 2006 – Soldado Combatente

B) Os meus olhos e os teus olhos vivem de uma mesma luz.
D) O meu olhar e o teu olhar hão de receber a luz.
E)

O meu olhar confunde-se com a luz de teu olhar.
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As questões 14 e 15 referem-se ao texto seguinte.
1
3
5
7
9
11
13

“É desconhecida a sua existência durante tão largo
período. Um velho caboclo, preso em Canudos nos últimos
dias da campanha, disse-me algo a respeito, mas
vagamente, sem precisar datas, sem pormenores
característicos. Conhecera-o nos sertões de Pernambuco,
um ou dois anos depois da partida do Crato. Das palavras
desta testemunha, concluí que Antônio Maciel, ainda moço,
já impressionava vivamente a imaginação dos sertanejos.
Aparecia por aqueles lugares sem destino fixo, errante.
Nada referia sobre o passado. Praticava em frases breves e
raros monossílabos. Andava sem rumo, de um pouso para
outro, indiferente à vida e aos perigos, alimentando-se mal e
ocasionalmente, dormindo ao relento à beira dos caminhos,
numa penitência demorada e rude.”
(Os sertões, de Euclides da Cunha)
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CONHECIMENTOS GERAIS II
16. A maioria dos nordestinos que deixa sua região em direção
às Metrópoles do Centro – Sul, sai, principalmente,
A) da Zona da Mata.
B) do Sertão.
C) do Agreste.
D) do Litoral.
E)

do Meio Norte.

17. O fenômeno de “ilhas de calor” está diretamente relacionada
com
A) delta de rios e chuvas de verão.

14. O autor do texto diz que Antônio Maciel era um indivíduo
errante (linha 9); portanto,

B) ilhas tropicais oceânicas e inverno seco.

A) ninguém sabia nada de sua vida.

C) número elevado de veículos em operação e pancadas de
chuva.

B) era indiferente à vida e aos perigos.

D) agrotóxicos e inverno chuvoso.

C) andava sem rumo certo, de um pouso para outro.

E)

concentração de prédios e escassez de áreas verdes.

D) nada referia sobre o passado.
E)

impressionava vivamente a imaginação dos sertanejos.

18. O ponto extremo norte de Alagoas encontra-se
A) em uma curva do rio Jacuípe, a 8º 48’ 52” de latitude Sul.

15. Pela forma intransitiva do verbo praticar (linha 10), é
possível substituí-lo por:

B) no Pontal do Peba, a 10º 30’ 28” de latitude Sul.

A) punha em prática.

D) na represa de Moxotó, a 9º 19’ 44” de latitude Sul.

B) fazia.
C) elaborava.
D) conversava.
E) reproduzia.

C) na foz do rio Persinunga, a 8º 54’ 51” de latitude Sul.
E)

na represa de Xingó a, 9º 36’ 50” de latitude Sul.

19. Durante o século XVI, as povoações geralmente
concentravam-se no litoral. Essa situação começou a mudar
quando os primeiros jesuítas passaram a fundar missões; a
partir daí, a marcha em direção ao interior foi efetuada pelos
bandeirantes e pelos criadores de gado, podendo-se
identificar três tipos básicos de bandeirismo: apresador,
prospector e sertanismo de contrato. Nesse sentido, dadas
as proposições seguintes,
I.
II.

Apresador era voltado à busca de metais preciosos.
Prospector era voltado à capitura de índios para vendêlos como escravos.
III. Sertanismo de contrato prestava serviços à classe
dirigente colonial, mediante contrato para combater
índios ou negros.
IV. O papel desempenhado pelas bandeiras de
apresamento era fornecer escravos índios para as
regiões do Brasil necessitadas de mão-de-obra e que
não podiam contar com um suficiente abastecimento de
escravos negros.
V. Os bandeirantes eram contratados na qualidade de
sertanistas, ou seja, na condição de homens rudes
habituados a enfrentar os nativos em pleno sertão.
quais estão corretas?
A) III, IV e V.
B) I, II e III.
C) II, III e IV.
D) I, II e V.
E)
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20. A proclamação de 7 de setembro de 1822 não resolveu em
definitivo o problema da Independência do Brasil. Nesse
sentido, dadas as proposições seguintes,
I.

Os governadores e comandantes das Armas da Bahia,
Piauí, Pará, Maranhão e Cisplatina mantiveram-se fiéis
a Portugal.

II.

As elites dirigentes brasileiras temiam que as lutas nas
províncias levassem à fragmentação do território em
diversas repúblicas, como já havia ocorrido na América
hispânica.

III. A idéia de preservar a unidade nacional em torno do
regime monárquico foi muito forte e acabou
prevalecendo.
IV. Em algumas províncias, como São Paulo e Minas
Gerais, a adesão ao novo governo foi praticamente
imediata.
V.

O governo brasileiro contava com forças militares
regulares e organizadas para enfrentar as tropas
portuguesas aquarteladas nas províncias rebeldes.

verifica-se que estão corretas
A) I, III, IV, V.
B) I, II, III, IV.
C) II, III, IV, V.
D) I, II, IV, V.
E)

I, IV, V.
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MATEMÁTICA
21. Como pagamento de uma dívida ao banco, um agricultor
ofereceu dois de seus bens que valiam juntos
R$ 120.000,00. Entretanto, se o primeiro dos bens fosse
aceito, o agricultor ficaria ainda devendo R$ 10.000,00. Se o
segundo fosse escolhido, o banco teria que devolver
R$ 10.000,00 ao devedor. Assim, a dívida é de
A) R$ 60.000,00.
B) R$ 50.000,00.
C) R$ 70.000,00.
D) R$ 110.000,00.
E)

R$ 130.000,00.

22. O quociente e o resto da divisão de um número inteiro
positivo A pelo número inteiro positivo B são,
respectivamente, 4 e 15. Entretanto, se acrescentarmos 15
ao número A, a divisão será exata. Nesse caso, A+B é igual
a
A) 135.
B) 180.
C) 150.
D) 155.
E)

165.

23. Qual a alternativa falsa?
0,51

< (1,2) 0,512

A)

(1,2)

B)

(0,7)

C)

log 0,3 0,4 > log 0 ,3 0,41

D)

(0,7)

E)

log 2 72 < log 2 72,5

2

> (0,7)

0,12

3

< (0,7) 0,15

24. Uma pessoa deseja dividir R$ 30.000,00 em duas partes, de
modo que a primeira, aplicada a 4% ao ano, produza o
mesmo que a segunda, a 6%, durante o mesmo tempo. O
valor da maior dessas partes será
A) R$ 10.000,00.
B) R$ 20.000,00.
C) R$ 12.000,00.
D) R$ 16.000,00.
E)

R$ 18.000,00.

25. Desenvolvendo uma velocidade de 60 km por hora, um
automóvel percorre uma determinada distância em 3 horas.
Quanto tempo gastaria o mesmo automóvel para percorrer a
mesma distância, se desenvolveu 80 km por hora?
A) 2 horas
B) 2h15min
C) 2h30min
D) 3h45min
E)

1h30min
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26. Sabe-se que na construção de 1 m de parede utilizam-se
32 tijolos de uma certa marca. Qual o número mínimo de
tijolos a serem comprados para se construir uma parede
com 6 m de comprimento e 2,5 m de altura, sabendo-se que
na construção há uma porta que mede 0,80 m x 1,20 m e
uma janela que mede 1,80 m x 1,00 m?
A) 391
B) 392
C) 393
D) 394
E)

395

27. Quantos litros de água cabem numa caixa d’água que mede
2 m de comprimento, 1 m de largura e 0,80 m de altura?
A) 1.600 litros
B) 16.000 litros
C) 60.000 litros
D) 160.000 litros
E)

1,6 litros

28. Uma bandeira é formada por 4 listras que devem ser
coloridas, usando-se apenas três cores diferentes. Se cada
listra deve ter apenas uma cor e não podem ser usadas
cores iguais em listras adjacentes, quantas bandeiras
distintas podem-se obter?
A) 24
B) 6
C) 120
D) 12
E)

5 040

29. Efetuando-se um aumento de 20 % sobre o preço de uma
mercadoria, que desconto deverá ser dado sobre o novo
preço para que a mercadoria volte ao seu preço inicial?
A) 10 %
B) 20 %
C) (50/3) %
D) 3/5 %
E)

16,6 %

30. A população de uma determinada cidade cresce a taxa de
3% ao ano. Em quantos anos, aproximadamente, a
população desta cidade duplicará?
(Considere: log 2 = 0,301 e log 103 = 2,012)
A) 10 anos
B) 15 anos
C) 25 anos
D) 30 anos
E) 35 anos
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NOÇÕES DE DIREITO
31. Sobre os Tribunais e Juizes Militares, podemos afirmar:
A) Os órgãos da Justiça Militar são o Supremo Tribunal
Federal, Superior Tribunal Militar e os Tribunais e Juízes
Militares instituídos por lei.
B) À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes
cometidos por militares definidos em lei.
C) O Superior Tribunal Militar compor-se-á de quinze Ministros
vitalícios, nomeados pelo Presidente da Republica, depois
de aprovada a indicação pelo Senado Federal.
D) Não é possível a um cidadão civil fazer parte de um Tribunal
Militar.
E)

A representação do Exército, Marinha e Aeronáutica é
paritária no Superior Tribunal Militar.
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35. Sobre os servidores públicos militares na Constituição do
Estado de Alagoas, é falso afirmar:
A) O militar da ativa que aceitar cargo público civil permanente
será transferido para a reserva, com os direitos e deveres
definidos em lei.
B) O militar, enquanto em serviço ativo, não poderá estar filiado
a partido político.
C) Gozo de férias anuais remuneradas com pelo menos um
terço a mais do que a remuneração do período
correspondente, paga a vantagem até a data do início do
período de repouso.
D) O servidor militar estadual faz jus à assistência judiciária
integral e gratuita por parte do Estado, através do órgão
competente da Polícia Militar, nos casos previstos em lei,
em que se veja indiciado ou processado.
E) Têm direito ao repouso eventual remunerado.

32. Sobre a Tentativa, podemos afirmar:
A) Considera-se tentado o crime quando, iniciada a execução,
desiste o agente de consumá-lo.

36. Segundo a Constituição do Estado de Alagoas, compete ao
Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, exceto:

B) Pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime
consumado reduzida de 1/3 a 2/3.

A) promover o provimento dos cargos de Juiz de Carreira e dos
cargos isolados de Juiz Auditor da Justiça Militar.

C) Que ela se configura quando o autor repara o dano ou
restitui a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa,
por ato voluntário.

B) criar norma quando não-cumpridos os prazos previstos na
Constituição para que o Poder Legislativo o faça.

D) que ela ocorre quando o agente impede que o resultado
aconteça, mesmo já tendo consumado a execução do crime.

C) conceder licença, férias e outros afastamentos a seus
membros e aos juízes servidores que a ele forem
diretamente vinculados

E)

Que acontece quando houver a ineficácia absoluta do
objeto.

33. Assinale a alternativa falsa.
A) O funcionário público que se apropria de dinheiro de que
tem posse em razão do cargo, comete crime de peculato.
B) Exigir vantagem indevida em razão de função pública é
crime de concussão.

D) processar e julgar originariamente: os Prefeitos Municipais.
E) dar posse ao Governador e ao Vice-Governador, quando
não-reunida a Assembléia Legislativa.
37. No que concerne à Administração Pública, qual dos
princípios a seguir enumerados não está expressamente
previsto na Constituição Federal?

C) Retardar indevidamente ato de ofício para satisfazer
sentimento pessoal caracteriza crime de prevaricação.

A) Eficiência

D) Exigir tributo ou contribuição social que sabe ser indevido,
empregando na cobrança meio vexatório que a lei não
autoriza, caracteriza crime de corrupção ativa.

C) Moralidade

E)

Ofender a saúde de outrem caracteriza crime de lesão
corporal .

B) Publicidade

D) Legalidade
E)

Oficialidade

34. Não incorre nas penas do crime de Deserção, ou o pratica,
o militar que

38. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos
humanos ingressam no ordenamento nacional com eficácia
de

A) não se apresenta no lugar designado, dentro de oito dias,
findo o prazo de trânsito ou férias.

A) Emenda Constitucional, uma vez aprovado pela maioria
absoluta dos deputados e senadores.

B) tendo cumprido a pena, deixa de se apresentar, dentro do
prazo de oito dias.

B) Emenda Constitucional, acaso aprovados em votações na
Câmara e no Senado, em dois turnos, observado o quorum
de 3/5 dos votos dos respectivos membros.

C) ausentar-se da unidade em que serve por mais de 08 dias.
D) deixa de se apresentar à autoridade competente, dentro do
prazo de oito dias, contados daquele em que termina ou é
cassada a licença ou agregação ou em que é declarado o
estado de sítio ou de guerra.
E)

consegue exclusão do serviço ativo ou situação de
inatividade, criando ou simulando incapacidade.
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C) sob a modalidade de decreto, uma vez que para a sua
vigência e eficácia é bastante a promulgação e publicação
do tratado.
D) Lei Complementar.
E) Lei Ordinária.
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39. É possível a acumulação de cargos públicos, desde que
haja compatibilidade de horários e observado o teto
constitucional, exceto no seguinte caso:

43. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, conforme a
Constituição Federal:

A) um cargo de professor com outro técnico ou científico.

B) repouso semanal
Romingos.

B) dois cargos de professor.
C) dois cargos de médico.

A) Fundo de garantia do tempo de serviço.
remunerado,

preferencialmente

aos

D) dois cargos de enfermeiro.

C) Remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo,
em trinta por cento à do normal.

E)

D) Remuneração do trabalho noturno superior a do diurno.

um cargo de policial militar com outro de policial civil.

E)
40. Direito Internacional Humanitário pode ser entendido como:
A) ramo do direito privado
liberalidades com os pobres.

relacionado

à

pratica

de

B) ramo do Direito Internacional Público que tem como objetivo
frear o excesso de máquinas nas atividades trabalhistas.
C) ramo do Direito Internacional Público constituído por todas
as normas convencionais ou de origem consuetudinária
especificamente destinadas a regulamentar os problemas
que surgem em período de conflito armado.
D) ramo do direito internacional privado que intermedeia o
relacionamento entre os Estados em suas relações
comerciais e civis.
E)

Piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do
trabalho.

ramo do direito público interno constituído por todas as
normas convencionais ou de origem consuetudinária, focado
nas necessidades de alimentação dos países mais pobres.

44. Sobre as Forças Armadas na Constituição Federal, é
incorreto afirmar:
A) Ao militar são proibidas a sindicalização e a greve.
B) Não caberá habeas corpus em relação a punições
disciplinares militares.
C) O oficial somente perderá o posto e a patente se for julgado
indigno do oficialato ou com ele incompatível, por decisão
de tribunal militar de caráter permanente, em tempo de paz,
ou de tribunal especial, em tempo de guerra.
D) O militar em atividade que tomar posse em cargo ou
emprego público civil permanente, será transferido para a
reserva, a não ser que os horários sejam compatíveis.
E)

O militar, enquanto em serviço ativo, não pode estar filiado a
partidos políticos.

41. Sobre a desistência voluntária e o arrependimento eficaz,
não é correto afirmar:
A) No arrependimento eficaz, o agente, após encerrar a
execução do crime, impede a produção do resultado.
B) Confundem-se com a noção de tentativa, sendo idêntica a
pena a ser aplicada.

45. Extingue-se a punibilidade, de acordo com o Código Penal
Militar, exceto:
A) pela morte do agente.
B) pela reabilitação.

C) Se o arrependimento for ineficaz o agente deve responder
pelo crime praticado.

C) pela anistia.

D) Na
desistência
voluntária,
o
agente
interrompe
voluntariamente a execução do crime, impedindo, desse
modo, a sua consumação.

E)

E)

D) pela prescrição.
pela promoção para patente de capitão ou superior.

Tanto na desistência voluntária como no arrependimento
eficaz, o agente pretendia produzir o resultado consumativo,
tendo mudado de idéia, vindo a impedi-lo por sua própria
vontade.

42. Sobre as causas excludentes de ilicitude, não podemos
afirmar:
A) No estado de necessidade existem dois ou mais bens
jurídicos postos em perigo, de modo que a preservação de
um depende da destruição dos demais.
B) Na legítima defesa é repelida injusta agressão, atual ou
iminente.
C) O estrito cumprimento do dever legal consiste na realização
de um fato típico, por força do desempenho de uma
obrigação imposta por lei.
D) No estado de necessidade, como o agente não criou a
situação de ameaça, pode escolher dentro de um critério de
razoabilidade ditado pelo senso comum, qual deve ser o
bem jurídico salvo.
E)

Na legítima defesa, encontrado o meio necessário para
repelir a injusta agressão, se o sujeito vai além do
necessário para proteger o bem jurídico, temos fato
irrelevante para o Direito.

PM-AL 2006 – Soldado Combatente

10

Prova TIPO 01

NOÇÕES DE INFORMÁTICA
Nas questões abaixo, a menos que seja explicitamente
informado o contrário, considere que todos os programas
mencionados estão em configuração-padrão, em português, que
o mouse está configurado para pessoas destras e que
expressões como clicar, clique simples e clique duplo referem-se
a cliques com o botão esquerdo do mouse. Considere também
que não há restrições de proteção e de uso em relação aos
programas, arquivos, diretórios e equipamentos mencionados.

Utilize a figura a seguir para responder as questões 46 e 47.
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47. Baseado na figura anterior, assinale a alternativa incorreta.
A) Para visualizar o espaço ocupado no HD pela pasta Installs,
é necessário apenas clicar com o botão direito do mouse
sobre a referida pasta e selecionar Pesquisar.
B) As pastas em Disco(C:) estão ordenadas por Nome.
C) É possível verificar que este computador possui uma
entrada para disquete, um leitor de DVD e um HD com mais
de 65GB de espaço livre.
D) A partir de Painel de Controle é possível acessar as
configurações de alguns dispositivos de hardware do
computador.
E)

Em Meus Locais de Rede é possível visualizar as pastas
compartilhadas em rede.

48. Assinale a afirmativa correta.
A) Atualmente, num CD-R ou CD-RW, é possível gravar até
700 GB de dados.
B) A memória ROM é um tipo de memória não volátil que não
perde os dados ao se desligar o computador.
C) A impressora e o monitor são exemplos de dispositivos de
entrada de dados.
D) O processador é o dispositivo de software responsável por
realizar as operações lógicas no computador.
E)

O Windows XP é considerado um tipo de hardware
controlador do computador.

49. O Microsoft Excel trabalha com os operadores matemáticos
+, -, *, /, ^ e % . A denominação respectiva de cada um
deles é

46. Analise as afirmativas abaixo com base na figura anterior.
I.

Para criar uma nova pasta em Disco(C:) pressiona-se a
combinação de teclas ALT+E e, em seguida, selecionase o sub-menu Novo Æ Pasta.

II.

Ao selecionar a pasta WINDOWS e pressionar a
combinação de teclas CTRL+X, a referida pasta será
duplicada.

III. Há exatamente trinta objetos ocultos em Disco(C:), sem
considerar o conteúdo de suas sub-pastas.
IV. É possível alterar o modo de exibição das pastas em
Disco(C:) pressionando a combinação de teclas ALT+X
e, em seguida, selecionando Miniaturas, por exemplo.

A) Subtração,
Multiplicação,
Porcentagem e Soma.

Divisão,

Exponenciação,

B) Soma, Subtração, Exponenciação, Divisão, Multiplicação e
Porcentagem.
C) Soma, Subtração, Multiplicação, Divisão, Porcentagem e
Exponenciação.
D) Soma, Subtração, Multiplicação, Divisão, Exponenciação e
Porcentagem.
E) Multiplicação, Divisão, Soma, Subtração, Exponenciação e
Porcentagem.
50. Um dos recursos muito utilizados no Editor de textos Word
2000 é o de Tabulação. A seqüência de imagens a seguir
representam alguns alinhamentos da Tabulação.
1

2

3

4

Estão corretas as afirmativas
A) I e II.

A seqüência representa respectivamente os alinhamentos

B) I e III.

A) Esquerdo, Decimal, Centralizado e Direito.

C) II e III.

B) Esquerdo, Centralizado, Direito e Decimal.

D) II e IV.

C) Decimal, Esquerdo, Centralizado e Direito.

E) III e IV.

D) Direito, Decimal, Esquerdo e Centralizado.
E)
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Direito, Centralizado, Esquerdo e Decimal.
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