CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CFSd QPPM/2017

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO

CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS
DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS (QPPM), PARA O ANO DE 2017.

CFSd QPPM/2017 – PROVA TIPO “A”
(Edital n. 13/2016, de 22 de agosto de 2016).
Língua Portuguesa; Noções de Direito Penal; Noções de Direito Constitucional; Noções de
Direito Penal Militar; Noções de Estatística; Direitos Humanos e Legislação Extravagante.
 NOME:

__________________________________________________________________.

CPF: _________________________ IDENTIDADE: ______________________________.
ESCOLA: ______________________________________________ SALA: __________.
LOCAL DE PROVA: _______________________________________ DATA: 19/02/2017.
INSTRUÇÕES AOS CANDIDATOS:
1. Prova sem consulta.
2. Abra este caderno de prova somente quando autorizado.
3. Esta prova contém 40 (quarenta) questões, valendo 2,5 (dois e meio) pontos cada e
valor total de 100 (cem) pontos.
4. Para cada questão existe somente uma resposta correta.
5. Responda as questões e marque a opção desejada na folha de respostas, usando
caneta esferográfica (tinta azul ou preta), de corpo transparente.
6. Não será admitido qualquer tipo de rasura na folha de respostas. As questões
rasuradas, em branco ou com dupla marcação serão consideradas nulas para o
candidato.
7. O tempo máximo permitido para a realização das provas de conhecimentos (objetiva e
dissertativa) será de 4 (quatro) horas, assim distribuídas: a) das 08h30min às
11h30min: resolução da prova objetiva e o preenchimento da folha de respostas; b) das
11h30min às 12h30min: confecção da redação e transcrição na respectiva folha de
resposta.
8. É proibido o porte e a posse, na sala de prova, de aparelhos e equipamentos
eletrônicos, telefones celulares, computadores, relógios de qualquer tipo, alarmes de
veículo e similares.
9. Iniciadas as provas, os candidatos somente poderão deixar a sala, e a esta retornar,
exclusivamente para uso de sanitários ou bebedouros, depois de transcorrido o tempo
mínimo de 1h, e devidamente acompanhados por fiscal do concurso.
10. Ao final da prova, entregue ao aplicador a folha de redação e o caderno de provas,
devidamente preenchidos, conferidos e assinados.
_____________________________________________________________
ASSINATURA DO CANDIDATO
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LÍNGUA PORTUGUESA

Ousadia
Fernando Sabino
A moça ia no ônibus muito contente desta vida, mas, ao saltar, a contrariedade se
anunciou:
– A sua passagem já está paga – disse o motorista.
– Paga por quem?
– Esse cavalheiro aí.
E apontou um mulato bem-vestido que acabara de deixar o ônibus, e aguardava com
um sorriso junto à calçada.
– É algum engano, não conheço esse homem. Faça o favor de receber.
– Mas já está paga...
– Faça o favor de receber! – insistiu ela, estendendo o dinheiro e falando bem alto para
que o homem ouvisse:
– Já disse que não conheço! Sujeito atrevido, ainda fica ali me esperando, o senhor
não está vendo?
Vamos, faço questão que o senhor receba minha passagem.
O motorista ergueu os ombros e acabou recebendo: melhor para ele, ganhava duas
vezes.
A moça saltou do ônibus e passou fuzilando de indignação pelo homem. Foi seguindo
pela rua, sem olhar para ele.
Se olhasse, veria que ele a seguia, meio ressabiado, a alguns passos.
Somente quando dobrou à direita para entrar no edifício onde morava, arriscou uma
espiada: lá vinha ele! Correu para o apartamento, que era no térreo, pôs-se a bater,
aflita:
– Abre! Abre aí!
A empregada veio abrir e ela irrompeu pela sala, contando aos pais atônitos, em
termos confusos, a sua aventura:
– Descarado, como é que tem coragem? Me seguiu até aqui!
De súbito, ao voltar-se, viu pela porta aberta que o homem ainda estava lá fora, no
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saguão. Protegida pela presença dos pais, ousou enfrentá-lo:
– Olha ele ali! É ele, venham ver! Ainda está ali, o sem vergonha. Mas que ousadia!
Todos se precipitaram para a porta. A empregada levou as mãos à cabeça:
– Mas a senhora, como é que pode! É o Marcelo.
– Marcelo? Que Marcelo? – a moça se voltou, surpreendida.
– Marcelo, o meu noivo. A senhora conhece ele, foi quem pintou o apartamento.
A moça só faltou morrer de vergonha:
– É mesmo, é o Marcelo! Como é que eu não reconheci! Você me desculpe, Marcelo,
por favor.
No saguão, Marcelo torcia as mãos, encabulado:
– A senhora é que me desculpe, foi muita ousadia...
SABINO, Fernando. Ousadia. In: Para gostar de ler – Crônicas. São Paulo: Ática, 1981.

RASCUNO

RASCUNO
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INTERPRETAÇÃO DE TEXTO

1ª QUESTÃO – Sobre o narrador é CORRETO afirmar que:
A. (

)

B. (
C. (

)
)

D. (

)

O narrador é a personagem que figura como a “moça” e participa da história
narrada.
O narrador não é onisciente.
O narrador é a personagem de nome Marcelo e não participa da história
narrada.
O narrador é onisciente.

2ª QUESTÃO – Marque a alternativa CORRETA que corresponda à sequência de
comportamentos da protagonista durante o desenrolar da narrativa:
A. (
B. (
C. (
D. (

)
)
)
)

Envergonhada – aflita – indignada – nervosa – contrariada – contente.
Contente – contrariada – nervosa – indignada – aflita – envergonhada.
Indignada – envergonhada – contente – contrariada – nervosa - aflita.
Aflita – nervosa – envergonhada – contente – indignada – contrariada.

3ª QUESTÃO – Marque a alternativa CORRETA que corresponda à percepção da
personagem Marcelo em relação ao pagamento da passagem:
A. (
B. (
C. (
D. (

)
)
)
)

Ousadia.
Frustração.
Orgulho.
Incompreensão.

4ª QUESTÃO – Na passagem: “O motorista ergueu os ombros e acabou recebendo...”
Assinale a alternativa CORRETA que corresponda ao resultado auferido pelo
motorista, em consequência da ação do verbo “receber”:
A. (
B. (
C. (
D. (

)
)
)
)

Vergonhoso.
Vantajoso.
Nocivo.
Lesivo.

5ª QUESTÃO – Marque a alternativa CORRETA que corresponda à motivação da
protagonista em enfrentar o homem que ela acreditava tê-la seguido:
A. (
B. (
C. (
D. (

)
)
)
)

A presença da empregada.
O fato de seu apartamento está localizado no andar térreo.
A proteção dos pais.
O fato de o rapaz ser noivo da empregada.
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GRAMÁTICA
6ª QUESTÃO – Marque a alternativa CORRETA, cuja frase foi apresentada no sentido
conotativo.
A. (
B. (
C. (
D. (

)
)
)
)

Maria ficou sabendo que o seu quarto está limpo.
Maria ficou sabendo que o seu carro está limpo.
No fim de semana teve uma chuva de granizo no centro da capital.
No fim de semana teve uma chuva de dinheiro no centro da capital.

7ª QUESTÃO – Marque a alternativa CORRETA, cujas palavras classificam-se como
polissêmicas.
A. (
B. (
C. (
D. (

)
)
)
)

Vela, marginal, cabo, mangueira.
Arrear, arriar, assoar, assuar.
Apóstrofe, apóstrofo, arteriosclerose, aterosclerose.
Cavaleiro, cavalheiro, cauda, calda.

8ª QUESTÃO – Marque a alternativa CORRETA que corresponda à utilização do
discurso direto:
A. (

)

B. (
C. (
D. (

)
)
)

Sobre o beijo, a moça afirmou o seguinte: “quando desci do carro fui
imobilizada pelo desconhecido que me beijou”.
Ele a havia beijado.
Após imobilizar a moça, o desconhecido a beijou.
Quando a moça desceu do carro, o desconhecido a imobilizou e a beijou.

9ª QUESTÃO – Considerando a função de linguagem na comunicação, marque a
alternativa CORRETA, cuja frase tem a função fática.
A. (
B. (
C. (
D. (

)
)
)
)

Compre batom.
Puxa! Que calor.
Beba Coca-Cola.
Eu te amo mais que tudo nesta vida.

10ª QUESTÃO – Marque a alternativa CORRETA, cujas palavras sublinhadas
classificam-se como sinônimas.
A. (
B. (
C. (
D. (

)
)
)
)

Retificar é o mesmo que confirmar.
Coreografia é o mesmo que estudar um país.
Ratificar é o mesmo que validar.
Corografia é o mesmo que dançar.
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NOÇÕES DE DIREITO PENAL
11ª QUESTÃO – Em relação aos crimes tipificados no Título XI, Capítulo I, Parte
Especial do Código Penal Brasileiro, que versa sobre os crimes praticados por
funcionário público contra a Administração em Geral, marque a alternativa CORRETA:
A. (

)

B. (

)

C. (

)

D. (

)

No crime de Corrupção Passiva (Art 317 CP), a pena é aumentada de um
terço, se, em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda
ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever
funcional.
No crime de peculato culposo (§ 2º do Art 312 CP), que se configura quando
o funcionário público concorre culposamente para o crime de outrem, a
reparação do dano após a sentença irrecorrível extingue a punibilidade.
No crime de Concussão (Art 316 CP), se o funcionário desvia, em proveito
próprio ou de outrem, o que recebeu indevidamente para recolher aos cofres
públicos, reduz de metade a pena imposta.
No crime de abandono de função (Art 323 CP), se o funcionário público
patrocina, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração
pública, aumenta-se a pena de 1/3 (um terço).

12ª QUESTÃO – Em relação ao crime de Furto (Art 155 do Código Penal), marque a
alternativa CORRETA:
A. (

)

B. (

)

C. (

)

D. (

)

A destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa, o abuso de
confiança, a escalada ou destreza, o cometimento do crime com emprego de
chave falsa ou mediante concurso de duas ou mais pessoas são
qualificadoras do crime de furto.
Se o criminoso é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, há a
extinção da punibilidade.
A pena aumenta-se da metade, se o crime é praticado durante o repouso
noturno.
Se a subtração for de semovente domesticável de produção, ainda que
abatido ou dividido em partes no local da subtração ou se a subtração for de
veículo automotor que venha a ser transportado para outro Estado ou para o
exterior, a pena prevista será a do caput, ou seja, de um a quatro anos, e
multa.

13ª QUESTÃO – Em relação aos crimes contra a pessoa, previstos no Título I da Parte
Especial do Código Penal Brasileiro, marque a alternativa CORRETA:
A. (

)

B. (

)

Não se pune o aborto praticado por médico, se não há outro meio de salvar
a vida da gestante. No caso de a gravidez resultar de estupro e o aborto é
praticado por médico e precedido de consentimento da gestante ou, quando
incapaz, de seu representante legal, reduz de metade a pena imposta.
Na lesão corporal seguida de morte, se o agente comete o crime impelido
por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta
emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, há a extinção da
punibilidade.
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C. (

)

D. (

)

Na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena, se
as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave
que a sanção penal se torne desnecessária.
No crime de feminicídio, se o crime for praticado durante a gestação ou nos
3 (três) meses posteriores ao parto ou ainda contra pessoa menor de 14
(catorze) anos, maior de 60 (sessenta) anos ou com deficiência, o criminoso
responderá em concurso material com o crime de infanticídio.

14ª QUESTÃO – Marque a alternativa CORRETA em relação ao Código Penal
Brasileiro:
A. (

)

B. (

)

C. (

)

D. (

)

É isento de pena o agente que, sob forte emoção ou paixão, ou ainda em
estado de embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de
efeitos análogos, ao tempo da ação ou da omissão, era inteiramente incapaz
de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse
entendimento.
Aquele que tinha o dever legal de enfrentar o perigo pode alegar estado de
necessidade.
Não há crime quando o agente pratica o fato dando causa ao resultado por
imprudência, negligência ou imperícia.
A moderação no emprego dos meios necessários à repulsa da injusta
agressão, constitui um dos requisitos legais para a configuração da legítima
defesa.

15ª QUESTÃO – Com relação às penas previstas no Código Penal Brasileiro, analise
as assertivas abaixo:
I-

As penas previstas são: privativas de liberdade, restritivas de direitos e de multa.

II -

A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto.

III -

Considera-se regime fechado a execução da pena em estabelecimento de
segurança máxima ou média.
IV - No cumprimento da pena em regime semi-aberto, o condenado fica sujeito a
trabalho em comum durante o período diurno, em colônia agrícola, industrial ou
estabelecimento similar.

Estão CORRETAS as assertivas:
A. (
B. (
C. (
D. (

)
)
)
)

Todas estão corretas
I, II e IV apenas
I e III apenas
II, III e IV apenas
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16ª QUESTÃO – Com relação ao Código Penal Brasileiro, analise as assertivas abaixo:
I-

Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais
crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se
iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até
metade.
II - No concurso de crimes, as penas de multa são aplicadas distinta e
integralmente.
III - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais
crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de
execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como
continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas,
ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois
terços.
IV - Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais
crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de
liberdade em que haja incorrido.
Estão CORRETAS as assertivas:
A. (
B. (
C. (
D. (

)
)
)
)

Todas estão Corretas
II e III apenas
I, II e III apenas
II, III e IV apenas
NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL

17ª QUESTÃO – No artigo 5º da Constituição Federal estão previstos os “Direitos e
deveres individuais e coletivos”. Baseando-se no artigo constitucional em questão,
marque a alternativa INCORRETA:
A. (

)

B. (

)

C. (

)

D. (

)

A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à
pena de reclusão, nos termos da lei.
Conceder-se-á habeas data sempre que alguém sofrer ou se achar
ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção,
por ilegalidade ou abuso de poder.
Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis
ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático.
A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem
consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou
para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.
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18ª QUESTÃO – O Título I da Constituição Federal é nominado “Dos Princípios
Fundamentais”. Com base no presente Título, marque a opção CORRETA:
A. (

)

B. (

)

C. (

)

D. (

)

A erradicação da pobreza e da marginalização e a redução das
desigualdades sociais e regionais é um dos princípios ao qual o Brasil rege
em suas relações internacionais.
Todo o poder emana do povo, que o exerce exclusivamente por meio de
representantes eleitos, nos termos desta Constituição.
O pluralismo político é um dos fundamentos da República Federativa do
Brasil.
O Legislativo, o Executivo, o Judiciário e o Ministério Público são Poderes da
União, independentes e harmônicos entre si.

19ª QUESTÃO – Em relação ao previsto na Constituição Federal, marque a alternativa
CORRETA:
A. (

)

B. (

)

C. (

)

D. (

)

A lei estadual específica disporá sobre o ingresso na Polícia Militar, os
limites de idade, a estabilidade e outras condições de transferência do militar
para a inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas
e outras situações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades
de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por força de compromissos
internacionais e de guerra, não incidindo sobre os militares dos Estados as
regras específicas de aposentadoria dos demais servidores públicos.
Compete à União, aos Estados e aos Municípios legislar concorrentemente
sobre as normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias,
convocação e mobilização das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros
Militares em situação de calamidade pública.
Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se
para se anexarem a outros, ou formarem novos Estados, Territórios Federais
ou Territórios Independentes mediante aprovação da população diretamente
interessada, através de plebiscito, e do Congresso Nacional, por lei
complementar.
Compete exclusivamente à União legislar sobre direito civil, comercial, penal,
processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial, do trabalho,
disciplinar das Forças Armadas e das Polícias e Corpos de Bombeiros
Militares.

20ª QUESTÃO – De acordo com o disposto na Constituição da República Federativa
do Brasil/1988, marque a resposta CORRETA:
A. (

)

B. (

)

C. (

)

Compete privativamente à Câmara dos Deputados aprovar previamente, por
voto secreto, após arguição em sessão secreta, a escolha dos chefes de
missão diplomática de caráter permanente.
É da competência exclusiva do Congresso Nacional escolher metade dos
membros do Tribunal de Contas da União.
É da competência exclusiva do Congresso Nacional aprovar o estado de
defesa e a intervenção federal, autorizar o estado de sítio, ou suspender
qualquer uma dessas medidas.
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D. (

)

Compete privativamente ao Senado Federal autorizar, por dois terços de
seus membros, a instauração de processo contra o Presidente e o VicePresidente da República e os Ministros de Estado.

21ª QUESTÃO – Nas assertivas abaixo, marque “V” se for verdadeira ou “F” se for
falsa, de acordo com o previsto na Constituição da República Federativa do
Brasil/1988. A seguir, marque a alternativa que contém a sequência de respostas
CORRETA:
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

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

Durante a vigência do estado de defesa permite-se a incomunicabilidade do
preso por crime contra o Estado.
Após decretado o estado de sítio o Congresso Nacional permanecerá
fechado por trinta dias.
Cessado o estado de defesa ou o estado de sítio, cessarão também seus
efeitos, sem prejuízo da responsabilidade pelos ilícitos cometidos por seus
executores ou agentes.
O militar, enquanto em serviço ativo, não pode estar filiado a partidos
políticos.
As mulheres e os eclesiásticos ficam isentos do serviço militar obrigatório
em tempo de paz, sujeitos, porém, a outros encargos que a lei lhes atribuir.
)
)
)
)

V, F, F, F, V.
F, F, V, V, V.
F, F, V, V, F.
V, V, F, F, V.

22ª QUESTÃO – Sobre a Administração Pública, de acordo com o disposto na
Constituição da República Federativa do Brasil/1988, marque a opção INCORRETA:
A. (

)

B. (

)

C. (

)

D. (

)

Para efeitos administrativos, a União poderá articular sua ação em um
mesmo complexo geoeconômico e social, visando a seu desenvolvimento e
à redução das desigualdades regionais.
A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia
em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a
natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei,
ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de
livre nomeação e exoneração.
Somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a
instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de
fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas
de sua atuação.
Permite-se a vinculação ou equiparação de espécies remuneratórias para o
efeito de remuneração de pessoal do serviço público.
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NOÇÕES DE DIREITO PENAL MILITAR
23ª QUESTÃO – Sobre a aplicação da Lei Penal Militar, considerando o regramento
estabelecido no Código Penal Militar, marque a alternativa CORRETA:
A. (
B. (

)
)

C. (

)

D. (

)

Há crime sem lei anterior que o defina e pena sem prévia cominação legal.
Considera-se praticado o crime no momento da ação, omissão ou do
resultado.
Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar
crime, cessando, em virtude dela, a própria vigência de sentença
condenatória irrecorrível, salvo quanto aos efeitos de natureza civil.
Considera-se praticado o fato, no lugar em que se desenvolveu a atividade
criminosa, e não no local onde se produziu ou deveria produzir-se o
resultado.

24ª QUESTÃO – Nos termos do Código Penal Militar (CPM), marque a alternativa
CORRETA:
A. (

)

B. (

)

C. (

)

D. (

)

O militar da reserva, ou reformado, conserva as responsabilidades e
prerrogativas do posto ou graduação, para o efeito da aplicação da lei penal
militar, quando pratica ou contra ele é praticado crime militar.
Nas infrações disciplinares militares (ilícito administrativo) aplicam-se as
penas previstas no CPM.
Em se tratando de concurso de agentes, tem-se que o ajuste, a
determinação ou instigação e o auxílio são puníveis mesmo que o crime não
chegue a ser tentado.
Consideram-se crimes militares, em tempo de paz, os crimes de que trata o
CPM, quando definidos de modo diverso na lei penal comum, ou nela não
previstos, desde que o agente seja militar em situação de atividade.

25ª QUESTÃO – Sobre as penas principais e acessórias previstas no Código Penal
Militar (CPM), marque a alternativa CORRETA:
A. (

)

B. (
C. (

)
)

D. (

)

A condenação da praça a pena privativa de liberdade, por tempo superior a
dois anos, importa na aplicação da pena acessória de “exclusão das forças
armadas”.
A “reserva” constitui uma das penas principais.
A pena acessória de “suspensão dos vencimentos” pode ser aplicada pelo
juiz durante o processo.
A pena principal de “impedimento” será aplicada ao condenado a reclusão
por mais de quatro anos.
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26ª QUESTÃO – O militar que se negar a obedecer a ordem de seu superior
hierárquico, chefe direto, relativo a serviço ou dever imposto em lei, comete crime
militar de:
A. (
B. (
C. (
D. (

)
)
)
)

Descumprimento de missão.
Recusa de Obediência.
Desobediência.
Omissão de providências para evitar danos.

27ª QUESTÃO – Nos termos do Código Penal Militar (CPM), marque a alternativa
CORRETA:
A. (

)

B. (

)

C. (

)

D. (

)

O crime de Violência contra superior, previsto no art. 157 do CPM, exige que
a conduta delituosa seja praticada diante de outro militar.
O crime de Rigor excessivo, previsto no art. 174 do CPM, exige,
obrigatoriamente, para sua consumação a prática de violência.
O crime de Motim, previsto no art. 149 do CPM, é um crime atentatório a
autoridade ou disciplina militar.
O crime de Deserção, previsto no art. 187 do CPM, se consuma no oitavo
dia de ausência injustificada do militar.

28ª QUESTÃO – O policial militar que durante sua atividade laboral retarda ou deixa de
praticar, indevidamente, ato de ofício, ou o pratica contra expressa disposição de lei,
para satisfazer interesse ou sentimento pessoal comete crime militar de:
A. (
B. (
C. (
D. (

)
)
)
)

Condescendência criminosa.
Inobservância de lei, regulamento ou instrução.
Prevaricação.
Abuso de confiança ou boa-fé.
NOÇÕES DE ESTATÍSTICA

29ª QUESTÃO – Abaixo, temos uma tabela que mostra os bônus dos funcionários da
Empresa Daves Keller, em março do ano de 2016, em Belo Horizonte, em reais.
BÔNUS FUNCIONÁRIOS EMPRESA DAVES KELLER
MARÇO - 2 016 - BH - MG EM REAIS
Bônus
400 _ 600
600 _ 800
800 _ 1000
1000 _ 1200
1200 _ 1400
1400 _ 1600
1600 _ 1800
1800 _ 2000

fi
3
5
8
12
10
6
4
2

TOTAL

50

Xi
500
700
900
1100
1300
1500
1700
1900

fr %
6
10
16
24
20
12
8
4
100

Fonte: Cargos e Salários
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(Onde fi é a frequência simples ; Xi é o PONTO MÉDIO DA CLASSE ; fr% é a
frequência relativa ou percentual)
Com base nos dados constantes da tabela, analise as assertivas abaixo e marque-as
como falsas (F) ou verdadeiras (V).
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

Dez funcionários recebem bônus que oscilam de R$ 1.200,00 a R$ 1.399,99,
e que 44% dos funcionários recebem bônus de R$ 1.000,00 a R$ 1.399,99.
Na Empresa, o bônus médio dos integrantes do 4º nível é de R$ 1.100,00 e o
bônus médio dos integrantes do sétimo nível é de R$ 1.700,00.
12% dos funcionários recebem bônus que variam de R$ 1.400,00 a R$
1.799,99.
Nessa Empresa, 24% dos funcionários recebem um bônus médio de
R$1.100,00 e 8% dos funcionários recebem bônus de R$ 1.600,00 a R$
1.799,99.
Nessa Empresa, trinta e oito funcionários recebem bônus abaixo de R$
1.600,00 e 10 de R$ 1.400,00 a R$ 1.799,99.

A sequência de respostas CORRETA, na ordem de cima para baixo, é:
A. (
B. (
C. (
D. (

)
)
)
)

V, V, V, F, F.
F, F, V, V, F.
V, V, V, V, V.
V, V, F, V, F.

30ª QUESTÃO – O gráfico abaixo evidencia a evolução de denúncias feitas junto ao
“DISK DENÚNCIA – 181” em determinada localidade nos meses janeiro e agosto –
2016.
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É CORRETO afirmar que a denúncia que apresentou a maior variação percentual
considerando os períodos apresentados foi:
A. (
B. (
C. (
D. (

)
)
)
)

Violência doméstica.
Encontro de cativeiro.
Relativo às drogas.
Encontro de cadáver.

31ª QUESTÃO – A tabela abaixo registra, em horas, o tempo de permanência, em
determinado dia, de um grupo de pessoas no aplicativo WhatsApp.
Nº DE HORAS
(xi)
8
9
11
14
15
20

Nº DE USUÁRIOS
(fi)
10
7
12
14
20
12

SOMA

75

Considerando as informações da tabela, é CORRETO afirmar que a mediana, a média
e a moda, em horas, são respectivamente:
A. (
B. (
C. (
D. (

)
)
)
)

12,5; 12,5; 20.
15; 12,48; 13.
12,5; 13,48; 12.
14; 13,48; 15.

32ª QUESTÃO – Em determinado concurso as estaturas em metros dos candidatos
tiveram a seguinte distribuição de frequência:
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Com base nos dados apresentados no gráfico, analise as assertivas abaixo:
I.
II.
III.

O total de candidatos para esse concurso foi 20.
O número de candidatos com estatura no mínimo 1,69m foi 6.
O percentual de candidatos com estatura entre 1,64m e 1,74m foi de 50%.

É CORRETO afirmar que:
A. (
B. (
C. (
D. (

)
)
)
)

I e III são verdadeiras enquanto II é falsa.
II e III são falsas.
Todas são verdadeiras.
Todas são falsas.

DIREITOS HUMANOS
33ª QUESTÃO – A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos
Estados, Munícipios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de
Direito. Com relação aos princípios que regem as relações internacionais do Brasil,
analise as alternativas abaixo:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI

Construção de uma sociedade livre, justa e solidária.
Promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor e idade.
Repúdio ao terrorismo e ao racismo.
Garantia do desenvolvimento nacional.
Solução pacífica dos conflitos.
Prevalência dos direitos humanos.

Estão CORRETAS as assertivas:
A. (
B. (
C. (
D. (

)
)
)
)

I, II e IV, apenas.
III, V e VI, apenas.
II, IV e VI, apenas.
Todas estão corretas.

34ª QUESTÃO – Marque a alternativa que contém a resposta CORRETA:
A.(

B.(

) Após ser aprovado em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos,
por três quintos dos votos dos respectivos membros, a Declaração Universal
dos Direitos Humanos passou a ter “status” equivalente às emendas
constitucionais.
) Ao definir o envelhecimento como direito personalíssimo e a sua proteção um
direito social, o Estatuto do Idoso não encontrou respaldo na Declaração
Universal dos Direitos Humanos que estabelece que todo ser humano tem
direito a um padrão de vida capaz de assegurar-lhe saúde e bem-estar e
direito à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez,
velhice.
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C.(

) A Declaração Universal dos Direitos Humanos estabelece em seu texto que
todo ser humano, vítima de perseguição, tem o direito de procurar e de gozar
asilo em outros países, este dispositivo não encontra respaldo nos objetivos
fundamentais da República Federativa do Brasil.
) Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causandolhe sofrimento físico ou mental em razão de discriminação racial, constitui
crime de racismo, segundo a lei que define os crimes resultantes de
preconceito de raça ou de cor.

D.(

35ª QUESTÃO – De acordo com o previsto na Lei Estadual n. 14.170/2002 e no
Decreto n. 43.683/2003, que determinam a imposição de sanções à pessoa jurídica por
ato discriminatório praticado contra pessoa em virtude de sua orientação sexual,
analise o seguinte caso hipotético e em seguida marque a alternativa INCORRETA:
CASO: “A” e “B”, pessoas do mesmo sexo, após o trabalho, compareceram em um
restaurante frequentado por famílias tradicionais para festejar o aniversário de “A”.
Durante a comemoração “A” e “B” trocaram manifestações de afeto e beijaram na boca.
Diante deste fato, alguns clientes sentindo-se constrangidos exigiram do proprietário do
estabelecimento a retirada de “A” e “B” do restaurante de imediato. O proprietário
atendeu ao pedido.
A. (

)

B. (

)

C. (

)

D. (

)

O proprietário do estabelecimento cometeu um ato de discriminação ao retirar
“A” e” “B” do restaurante em razão de suas orientações sexuais.
As ações realizadas pelo proprietário do restaurante estão sujeitas a sanções
desde advertência até a inabilitação para concessão de isenção, remissão,
anistia ou qualquer outro benefício de natureza tributária.
Se a retirada de “A” e “B” fosse com o uso de violência, não seria aplicada a
pena de advertência, devendo a punição ser fixada entre as demais sanções
previstas na Decreto n. 43.683/2003.
Por ser o restaurante um estabelecimento privado, as sanções previstas no
Decreto n. 43.683/2003 não poderão ser aplicadas cumulativamente.

36ª QUESTÃO – Em relação aos direitos assegurados às pessoas com idade igual ou
superior a 60 (sessenta) anos, previstos no Estatuto do Idoso, assinale "V" para as
afirmativas verdadeiras e "F" para as falsas e, a seguir, marque a alternativa que
contém a sequência de respostas CORRETA, na ordem de cima para baixo.

(
(
(

) Os casos de suspeita ou confirmação de violência praticada contra idosos
serão objeto de notificação compulsória pelos serviços de saúde públicos e
privados à autoridade sanitária.
) Aos maiores de 60 (sessenta) anos fica assegurada a gratuidade dos
transportes coletivos públicos urbanos e semiurbanos.
) A participação dos idosos em atividades culturais e de lazer será
proporcionada mediante descontos de até 50% (cinquenta por cento) nos
ingressos para eventos artísticos, culturais, esportivos e de lazer, bem
como o acesso preferencial aos respectivos locais.
CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO – A BUSCA PELA EXCELÊNCIA EM CONCURSOS
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(
(

) No sistema de transporte coletivo interestadual é garantido a reserva de 2
(duas) vagas gratuitas por veículo para idosos com renda igual ou inferior a
1 (um) salário-mínimo.
) A reserva das vagas nos estacionamentos públicos e privados destinada
para os idosos, nos termos da lei local, de 5% (cinco por cento), deverão
ser posicionadas de forma a garantir a melhor comodidade ao idoso.
A. (
B. (
C. (
D. (

)
)
)
)

F, V, V, V, F.
V, F, F, F, V.
V, F, V, F, F.
F, V, F, V, V.

LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE

37ª QUESTÃO – Considerando o Estatuto do Desarmamento (Lei n. 10.826/03),
marque a alternativa CORRETA:
A. (

)

B. (

)

C. (

)

D. (

)

As armas de fogo utilizadas em entidades desportivas legalmente
constituídas devem obedecer às condições de uso e de armazenagem
estabelecidas pelo órgão competente, respondendo o possuidor ou o
autorizado a portar a arma pela sua guarda na forma do regulamento desta
Lei.
A autorização para o porte de arma de fogo de uso permitido, em todo o
território nacional, é de competência da Polícia Civil e somente será
concedida após autorização do SIGMA.
As armas de fogo utilizadas pelos empregados das empresas de segurança
privada e de transporte de valores, serão de propriedade, responsabilidade e
guarda de cada funcionário que necessite portá-la.
É proibido o porte de arma de fogo, sem ressalvas, em todo o território
nacional.

38ª QUESTÃO – Com base no Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas
(Lei n. 11.343/06), marque a alternativa CORRETA:
A. (

)

B. (

)

C. (

)

O simples fato de induzir, instigar ou auxiliar alguém ao uso indevido de
droga não constitui crime.
Incorre na mesma pena do tráfico de drogas, ou seja, de cinco a quinze
anos, quem oferecer droga, eventualmente e sem objetivo de lucro, a
pessoa de seu relacionamento, para juntos a consumirem.
É indispensável a licença prévia da autoridade competente para produzir,
extrair, fabricar, transformar, preparar, possuir, manter em depósito,
importar, exportar, reexportar, remeter, transportar, expor, oferecer, vender,
comprar, trocar, ceder ou adquirir, para qualquer fim, drogas ou matériaprima destinada à sua preparação, observadas as demais exigências legais.
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D. (

)

Não é punível quem prescrever ou ministrar, culposamente, drogas, sem que
delas necessite o paciente, ou fazê-lo em doses excessivas ou em
desacordo com determinação legal ou regulamentar, porque esse crime
somente é punível na modalidade dolosa.

39ª QUESTÃO – Marque a alternativa que contém a forma de violência doméstica e
familiar contra a mulher, prevista na Lei n. 11.340, de 07 de agosto de 2006,
relacionada ao seu CORRETO conceito.
A. (
B. (

)
)

C. (

)

D. (

)

O estupro praticado por qualquer agente mesmo sendo este desconhecido.
A violência psicológica, entendida como qualquer conduta que a constranja a
presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada,
mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força.
A violência psicológica, entendida como qualquer conduta que configure
calúnia, difamação ou injúria contra a mulher em qualquer situação.
A violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda sua
integridade ou saúde corporal.

40ª QUESTÃO – De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.
8.069/90), marque a alternativa CORRETA:
A. (

)

B. (

)

C. (

)

D. (

)

Nenhuma criança será privada de sua liberdade senão em flagrante de ato
infracional ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária
competente.
Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este Estatuto às
pessoas entre dezoito e vinte e um anos de idade.
A internação não constitui medida privativa da liberdade, não é mera
excepcionalidade e é aplicada sempre que o menor de idade cometer ato
infracional, respeitada a sua condição peculiar de pessoa em
desenvolvimento.
Verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá
aplicar à criança, dentre outras medidas, internação em estabelecimento
educacional.
RASCUNHO

RASCUNHO
CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO – A BUSCA PELA EXCELÊNCIA EM CONCURSOS

19

CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CFSd QPPM/2017

INSTRUÇÕES PARA REALIZAÇÃO DA PROVA DE REDAÇÃO
1. Leia o fragmento abaixo para desenvolver a proposta de redação.
“[...] A família é uma organização social complexa, um microcosmo da sociedade, onde
ao mesmo tempo se vive as relações primárias e se constroem os processos
identificatórios”.
[...] a desagregação da família, a pobreza, a má distribuição de renda, se analisados
isoladamente, não conseguem explicar a violência, pois deixam lacunas, vistos que
não há regras fixas para explicar a violência na atualidade, pois esta está disseminada
em todos os meios sociais. É a somatória desses determinantes, da crescente
globalização, do consumismo pregado pela mídia, a escolaridade precária da maioria, o
desemprego ou subemprego, a banalização da violência nos filmes e novelas, entre
muitos outros. Todas essas variáveis talvez consigam explicar o crescimento da
violência.”.
Trechos extraídos de PEREIRA, Sônia Maria de Souza. Bullying e suas implicações no ambiente escolar. São
Paulo: Paulus, 2009. p. 13;26.

2. Com base nas informações presentes nos fragmentos de texto apresentados,
produza um texto dissertativo-argumentativo sobre o tema: A importância da
orientação familiar para a boa convivência na sociedade.
3. Em sua dissertação procure ser claro, respeitando as regras gramaticais e
ordenando os pensamentos em uma sequência metódica e lógica.
4. Escreva em uma linguagem impessoal, defendendo sua ideia por meio de uma
análise com argumentos sólidos e consistentes.
5. DÊ UM TÍTULO À SUA DISSERTAÇÃO.
6. Desenvolva a sua dissertação no máximo em 30 (trinta) linhas e no mínimo em 120
(cento e vinte) palavras.
7. O valor da redação é de 100 (cem) pontos.
8. Use caneta esferográfica com tinta azul ou preta.
9. Escreva com letra cursiva ou de fôrma. Diferencie as letras MAIÚSCULAS das
MINÚSCULAS.
10. Será atribuída nota zero à redação:
a) cujo conteúdo versar sobre tema diverso do estabelecido;
b) que fuja da tipologia, tema e proposta da redação;
c) considerada ilegível ou desenvolvida em forma de desenhos, números, versos,
espaçamento excessivo entre letras, palavras e parágrafos, bem como em códigos
alheios à língua portuguesa escrita ou em idioma diverso do Português;
d) cujo texto seja, no todo ou em parte, cópia, transcrição ou plágio de outro autor;
e) que apresentar qualquer escrita, sinal, marca ou símbolo que possibilite a
identificação do candidato.
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RASCUNHO

RASCUNHO
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RASCUNHO

RASCUNHO
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RASCUNHO

Corte aqui
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RASCUNHO - GABARITO
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