Este caderno contém 120 itens a serem julgados
como Certo ou Errado.
20 itens de Língua Portuguesa
15 itens de Lógica
20 itens de Informática
30 itens de História e Geografia do Maranhão
20 itens de História e Geografia do Brasil
15 itens de Normas da PMMA

Texto III
Pesquisas constatam doses crescentes de
pessimismo diante do que o futuro esteja
reservando aos que habitam este mundo, com a
globalização exacerbando a competitividade e
colocando os Estados de bem-estar social nos
corredores de espera de cumprimento da pena de
morte.

LINGUA PORTUGUESA
Texto 1
Com o objetivo de chamar a atenção das
autoridades e da sociedade sobre os índices de
acidentes e mortes no trânsito, foi realizada, ontem,
uma carreata promovida pela Campanha SOS Vida,
na Avenida Litorânea, em São Luís. O movimento
aderiu ao Dia Mundial em Memória das Vítimas de
Acidentes de Trânsito, que foi celebrado ontem em
todo o mundo. Representantes do Corpo de
Bombeiros, da Polícia Rodoviária Federal, DetranMA, Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte
(SMTT), Polícia Militar e de outros órgãos
participaram do ato. O aposentado Wilame
Damasceno, de 36 anos, ficou paraplégico após
colidir com a moto. O acidente ocorreu no ano de
2009. “Consumi bebida alcóolica e fui pilotar. Perdi
o controle da motocicleta e colidi em uma estrutura.
Fraturei a coluna e fiquei paraplégico. Estou aqui
para ajudar a conscientizar as pessoas a serem
mais prudentes no trânsito”, ressaltou.
(O ESTADO DO MARANHÃO, disponível em:
<http://imirante.com/oestadoma/online/20112017/p
df/P05.PDF>)

7 O texto aponta para um crescimento horrendo do
pessimismo, fato esse que gera expectativa
negativa do autor sobre o futuro.
8 Preserva-se a correção gramatical e a coerência
textual ao se substituir “esteja” por “está”, mas
perde-se a ideia de hipótese, de possibilidade que o
modo subjuntivo confere ao verbo.
9 Ao reescrever o fragmento “diante do que o futuro
esteja reservando aos que habitam este mundo”
substituindo o termo sublinhado por “pessoas”,
gera-se um caso obrigatório de crase.

Texto 3

Tendo por base o texto 1, julgue os itens
subsequentes:
1 Depreende-se do texto que o evento foi idealizado
pelos órgãos estatais preocupados principalmente
com o número de vítimas de acidente de trânsito.
2 conforme o texto, o foco da campanha é a
violência no trânsito em São Luís, inclusive
exemplificou com o depoimento de um morador
aposentado da cidade.
3 O texto é de cunho informativo e tem como
objetivo principal transmitir informação sobre algo,
estando isento de duplas interpretações.
4 De acordo com o texto, a imprudência no trânsito
foi a causa do acidente do aposentado que prestou
relato do fato.
Em “[...] sociedade sobre os índices de acidentes e
mortes no trânsito, foi realizada, ontem, uma
carreata promovida pela Campanha SOS Vida, na
Avenida Litorânea”.
5 As palavras destacadas recebem acento gráfico
com base na mesma justificativa gramatical.
6 a vírgula antes da locução verbal “foi realizada” é
facultativa, podendo ser retirada sem prejuízo à
gramática normativa.

10 A charge se refere à situação precária dos
presídios brasileiros em comparação ao sistema de
segurança mundial.
11 infere-se na charge que, dentre as falhas no
sistema penitenciário brasileiro, está a facilidade
com que celulares entram no interior dos presídios.
12 No título “Presídio de segurança Minimáxima”, o
fundo de crítica vem representado pela ironia ao se
juntar duas palavras antônimas.
Texto IV (Adaptação de Prova Cespe)
Afinal, o que é ser cidadão?
Ser cidadão é ter direito à vida, à liberdade, à
propriedade, à igualdade perante a lei: é, em
resumo, ter direitos civis. É também participar no
destino da sociedade, votar, ser votado, ter direitos
políticos. Os direitos civis e políticos não asseguram
a democracia sem os direitos sociais, aqueles que
garantem a participação do indivíduo na riqueza

coletiva: o direito à educação, ao trabalho, ao
salário justo, à saúde, a uma velhice tranquila.
Exercer a cidadania plena é ter direitos civis,
políticos e sociais.
(Jaime Pinsky. História da cidadania. [Org. Contexto
2003])
13 Constitui uma estrutura alternativa e também
correta para o primeiro período do texto o trecho:
Ser cidadão é ter direito a vida, liberdade,
propriedade, igualdade perante a lei: é, em resumo,
ter direitos civis.
14 Considerando o texto, antes do termo sublinhado
“É”, está implícita a estrutura “Seria cidadão”.
15 Inserir a expressão isto é, entre vírgulas,
imediatamente antes de “ter direitos políticos”
tornaria o período incoerente.

LÓGICA
21 A proposição K declara que “Se os animais
selvagens soubessem se comportar, haveria menos
confrontos no reino animal”, julgue o item seguinte.
Se a proposição K “Os animais selvagens sabem se
comportar” for falsa, então a proposição K será
verdadeira, independentemente do valor lógico da
proposição “Há menos confrontos no reino animal”.
Considerando a proposição “Se Amanda não foi ao
teatro, ela não assistiu ao espetáculo”, julgue o item
seguinte.
22 A proposição considerada equivalente à
proposição é: “Se Amanda não assistiu ao
espetáculo, ela foi ao teatro”.
23 Para quaisquer proposições p e q, com valores
lógicos quaisquer, a proposição composta T: p→
(q↔p) , será uma tautologia.

Texto V (Adaptação de Prova Cespe)

(CESPE - 2008 - PM-CE - Soldado da Polícia Militar
- questão adaptada)

A sociedade brasileira clama por
transformações e a esperança tornou-se palavrachave desses novos tempos. A superação dos
graves problemas que afligem o povo brasileiro,
como a fome e a miséria, é o principal desafio do
novo governo.
Vencer as desigualdades faz parte de uma
estratégia e de um novo modelo de
desenvolvimento para o país, que pode dispor, para
tanto, da imensa riqueza natural de nossa Nação.
A construção de um novo momento
histórico é um compromisso que deve estar pautado
em todas as ações de governo. Nesse contexto é
que afirmamos o direito da sociedade brasileira à
informação e à educação. O caminho, portanto, é o
da inclusão social, momento em que deve ser
construída uma nova cultura embasada nos direitos
fundamentais da vida humana, fortalecidos na
concepção e na prática de uma nova política social
e econômica para o país.

24 Se N é o conjunto dos números inteiros, então
a proposição (∀x)(x ∈ N) [ (x - 1) x (x + 1) é divisível
por 3] é julgada como Falsa.

16 Nas linhas 1 e 2, a conjunção “e” liga
“transformações a “esperança”, para complementar
a ideia de clamar.
17 Nas linhas 5 e 6, o emprego de “como” indica que
“a fome e a miséria” não são os únicos “graves
problemas que afligem o povo brasileiro”.
18 O emprego dos sinais indicativos de crase antes
de “informação” (L.14) e de “educação” (L 15)
mostra que estes substantivos complementam
“direito”.
19 Pelas regras da norma culta, o uso da preposição
“em” antecedendo “que” (L 14.) é opcional; por isso,
mantém-se a correção gramatical ao se retirar esse
vocábulo do texto.
20 Na linha 9, o pronome relativo “que” tem como
referente “desigualdades”.

Julgue os itens seguintes a respeito de permutação
e lógica sentencial.
25 Considerando que o anagrama da palavra
APARTE, seja uma permutação de letras dessa
palavra, tendo ou não significado na linguagem
comum, a quantidade de anagramas distintos
dessa palavra que começam por vogal é 120.

(PUCCAMP - Adaptada para modelo de questão
cespe.)
26 Uma pessoa encontra-se num ponto A,
localizado na base de um prédio, conforme mostra
a figura adiante. Se ela caminhar 90 metros em linha
reta, chegará a um ponto B, de onde poderá ver o
topo C do prédio, sob um ângulo de 60°. A
quantidade de metros que ela deverá se afastar do
ponto A, andando em linha reta no sentido de A para
B, para que possa enxergar o topo do prédio sob um
ângulo de 30°, será de 250 metros.
(UNCISAL/2017 - Adaptada para modelo de
questão cespe)
Em um supermercado, uma marca de chocolates
realizou uma pesquisa sobre as preferências de
tipos de chocolate e concluiu que:
I. 24 consumidores gostam de chocolate ao leite;
II. 22 consumidores gostam de chocolate branco;
III. 17 consumidores gostam de chocolate meio
amargo;
IV. 5 consumidores gostam de chocolate ao leite e
de chocolate meio amargo;
V. 4 consumidores gostam de chocolate meio
amargo e de chocolate branco.

27 Se não houve entrevistado que declarasse
preferência pelos chocolates ao leite e branco
simultaneamente, o número de consumidores
consultados será 54.
(UNICAMP SP/2017 - Adaptada para modelo de
questão cespe)
28 Considere o triângulo retângulo ABD exibido na
figura abaixo, em que AB = 2 cm, BC = 1 cm e CD
= 5 cm. Então, o ângulo θ é igual a 55º.
(Cespe – UnB – STF – 2016 - questão Adaptada)
29 A última coluna da tabela-verdade abaixo
corresponde à proposição (A ∧ C) → B.
A
V
V
V
V
F
F
F
F

B
V
V
F
F
V
V
F
F

C
V
F
V
F
V
F
V
F

A^C
V
V
F
V
F
V
F
V

(Cespe – UnB – PC-ES – 2015 -Adaptada )
30 Se as proposições “Se chove, as ruas da cidade
de Araguatins, estão molhadas”; “As ruas da cidade
de Araguatins estão molhadas” e “Está chovendo na
cidade de Araguatins”, em que duas primeiras são
premissas e a terceira é a conclusão de um
argumento, então é correto afirmar que esse
argumento é um argumento válido.
(Cespe – UnB SEBRAE 2016) Adaptada
Cartas numeradas sequencialmente de 1 a 10 são
colocadas em uma urna, completamente
misturados. Três cartas são retiradas ao acaso,
uma de cada vez, e uma vez retirada a carta não é
devolvida à urna. Com base nessas informações,
julgue o item que se segue.
31 Se a primeiro carta for a de número 7 e a
segunda for a de número 10, então a probabilidade
de a terceira carta ser uma carta de número menor
que 5 é igual a 1/2.
(Cespe/UnB – ANCINE – Técnico Administrativo –
2015)
32 A proposição “Se todo policial é excêntrico e
algum excêntrico é mau testemunha, então algum
policial é mau testemunha” é logicamente
equivalente à proposição “Algum policial não é
excêntrico ou todo excêntrico é bom testemunha ou
algum policial é mau testemunha”.
(CESPE – TCDF – 2014) Julgue os itens que se
seguem, considerando a proposição P a seguir:

Se o tribunal entende que o réu tem culpa, então
réu tem culpa.
33 Se a proposição “O tribunal entende que o réu
tem culpa” for verdadeira, então a proposição P
também será verdadeira, independentemente do
valor lógico da proposição “o réu tem culpa”.
34 A negação da proposição “O tribunal entende
que o réu tem culpa” pode ser expressa por “O
tribunal entende que o réu não tem culpa”.
(CESPE – DPU – 2016) Considere que as seguintes
proposições sejam verdadeiras.
- Quando chove, Maria não vai ao cinema.
- Quando Cláudio fica em casa, Maria vai ao
cinema.
- Quando Cláudio sai de casa, não faz frio.
- Quando Fernando está estudando, não chove.
- Durante a noite, faz frio.
Tendo como referência a proposição apresentada,
julgue o item a seguir:
35 Se Maria foi ao cinema, então Fernando estava
estudando.
INFORMÁTICA
(2017 - Banca: CESPE) Acerca dos sistemas de
entrada, saída e armazenamento em arquiteturas
de computadores, julgue o item que se segue.
36 Os dispositivos de entrada e saída do tipo
caractere utilizam operações bufferizadas a fim de
otimizar o desempenho da transferência de dados.
(2016 - Banca: CESPE) Com relação a informática,
julgue o item que se segue.
37 A infecção de um computador por vírus enviado
via correio eletrônico pode se dar quando se abre
arquivo infectado que porventura esteja anexado à
mensagem eletrônica recebida.
(2017 - Banca: CESPE) Com relação ao sistema
operacional Windows julgue o item que se segue.
38 A forma de organização dos dados no disco
rígido do computador é chamada de sistema de
arquivos, como, por exemplo, o NTFS e o FAT32.
(2017 - Banca: CESPE) Com relação aos conceitos
básicos e modos de utilização de tecnologias,
ferramentas,
aplicativos
e
procedimentos
associados à Internet e à intranet, julgue o próximo
item.
39 Embora os gerenciadores de downloads
permitam que usuários baixem arquivos de forma
rápida e confiável, essas ferramentas ainda não
possuem recursos para que arquivos maiores que
100 MB sejam baixados.
(2016 - Banca: CESPE) Com relação ao sistema
operacional Windows 7 julgue o item a seguir.

40 O Windows 7, por meio dos recursos de
pesquisa, permite que o usuário, em um
computador,
localize
arquivos
e
pastas
armazenados em outros computadores a ele
conectados.
(2016 - Banca: CESPE) Acerca de sítios de busca e
pesquisa na Internet, de gerenciamento de arquivos
e de aplicativos para segurança, julgue o item
subsequente.
41 A utilização de firewalls em uma rede visa
impedir acesso indevido dentro da própria rede e
também acessos oriundos da Internet.
(2017 - Banca: CESPE) A respeito dos conceitos de
organização, de segurança e de gerenciamento de
informações, arquivos, pastas e programas, julgue
o item a seguir.
42 O tipo de um arquivo armazenado em disco e já
definido não poderá ser alterado.
(2016 - Banca: CESPE) Julgue o item a seguir a
respeito de conceitos de informática.

(2016 - Banca: CESPE) A respeito da Internet e
suas ferramentas, julgue o item a seguir.
47 O Internet Explorer é um navegador oferecido
gratuitamente pela Microsoft junto ao sistema
operacional Windows e que, por ser de código
aberto, pode ser instalado em qualquer computador.
(2016 - Banca: CESPE) Com relação a
gerenciamento de arquivos e segurança da
informação, julgue o seguinte item.
48 Enquanto estiver conectado à Internet, um
computador não será infectado por worms, pois este
tipo de praga virtual não é transmitido pela rede de
computadores.
(2016 - Banca: CESPE) Com relação ao sistema
operacional Windows e ao ambiente Microsoft
Office, julgue o item que se segue.
49 No MS Office, o uso da ferramenta Pincel de
Formatação permite copiar a formatação de um
parágrafo do documento em edição e aplicá-la a
outro parágrafo.

43 Ao longo do tempo, percebe-se que a área de
trabalho do ambiente Windows tem agrupado
evidentes melhorias, como organização, barra
iniciar rapidamente, Internet Explorer, além da
inserção de aprimoramentos visuais e de
segurança. No caso do Windows 7, o desktop
trabalha com o agrupamento das janelas de um
mesmo programa no mesmo botão da barra de
tarefas, de forma que, na alternância para a janela
desejada, é necessário dar um clique no botão e, a
seguir, outro na janela específica.

(2017 - Banca: CESPE) Com relação aos conceitos
básicos e modos de utilização de tecnologias,
ferramentas,
aplicativos
e
procedimentos
associados à Internet e à intranet, julgue o próximo
item.

(2017 - Banca: CESPE) A respeito dos conceitos de
organização, de segurança e de gerenciamento de
informações, arquivos, pastas e programas, julgue
o item a seguir.

(2016 - Banca: CESPE) O próximo item, que
abordam procedimentos de informática e conceitos
de Internet e intranet, apresenta uma situação
hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada.

44 Em geral, o tempo de duração para se transferir
um arquivo compactado de um computador para
outro ou para um dispositivo qualquer de
armazenamento é superior ao tempo de
transferência dos arquivos descompactados.

51 A área administrativa do INSS informou a todos
os servidores públicos lotados nesse órgão que o
acesso a determinado sistema de consulta de
dados cadastrais seria disponibilizado por meio da
Internet, em substituição ao acesso realizado
somente por meio da intranet do órgão. Nessa
situação, não haverá similaridade entre os sistemas
de consulta, porque sistemas voltados para intranet,
diferentemente dos voltados para Internet, não são
compatíveis com o ambiente web.

(2016 - Banca: CESPE) Julgue o seguinte item,
relativos ao diagnóstico de problemas em estações
de trabalho e à manutenção de computadores.
45 A criação de discos de recuperação de sistema
é útil no caso de as instalações serem
malsucedidas, mas não no caso de perda de
arquivos causada por infecções de vírus ou
malwares.

50 Embora exista uma série de ferramentas
disponíveis na Internet para diversas finalidades,
ainda não é possível extrair apenas o áudio de um
vídeo armazenado na Internet, como, por exemplo,
no Youtube (http://www.youtube.com).

(2016 - Banca: CESPE) Acerca do uso de
ferramentas para acesso à Internet, julgue os itens
a seguir.

(2017 - Banca: CESPE) Acerca do pacote Microsoft
Office, julgue o item a seguir.

52 No navegador Internet Explorer, a opção
Bloqueador de Pop-ups possibilita que se impeça a
abertura de novas guias.

46 Arquivos do PowerPoint salvos no formato de
apresentação
de
slides
(pps/ppsx)
são,
automaticamente, abertos no modo de exibição e,
nessa condição, não podem ser editados.

(2016 - Banca: CESPE) Acerca de conceitos de
redes
de
computadores,
aplicativos
e
procedimentos de Internet, julgue o item
subsequente.

53 No catálogo de endereços das versões mais
recentes do Mozilla Thunderbird, não se pode
inserir dois usuários com o mesmo email.
(2016 - Banca: CESPE) A respeito dos conceitos
básicos de Internet e intranet, protocolos,
ferramentas e aplicativos, julgue o itens seguintes.
54 Mensagens baixadas por meio da utilização do
protocolo
IMAP
não
são
apagadas
automaticamente do servidor, devido ao fato de
esse
protocolo
disponibilizar
ao
usuário
mecanismos adicionais para manipular as caixas de
correio e suas mensagens diretamente no servidor.
Acerca de conceitos e modos de utilização de
aplicativos do ambiente Microsoft Office, julgue os
itens a seguir.
55 No Word 2007, com recurso disponível no grupo
Citações e Bibliografia, que é parte da guia
Referências, é possível pesquisar um banco de
dados
de
bibliotecas
em
busca
de
correspondências de um tópico específico na
coleção dessa biblioteca.
Geografia do Maranhão
56 Maranhão é uma das 27 unidades federativas do
Brasil. Localiza-se no extremo noroeste da Região
Nordeste. Limita-se com três estados brasileiros:
Piauí (leste), Tocantins (sul e sudoeste) e Pará
(oeste), além do Oceano Pacífico (norte).

cinco polos turísticos, cada um com seus atrativos
naturais, culturais e arquitetônicos. São eles: o polo
turístico de São Luís, o Parque Nacional dos
Lençóis Maranhenses, o Parque Nacional da
Chapada das Mesas, o Delta do Parnaíba e o polo
da Floresta tamanduás.
62 Tocantins, Gurupi, Pindaré, Mearim, Parnaíba,
Turiaçu e Itapecuru são os rios mais importantes do
Maranhão e pertencem a algumas bacias
hidrográficas muito importantes, bacia do Parnaíba,
bacia Atlântico Nordeste Ocidental e bacia
Tocantins-Araguaia.
63 As Áreas de Proteção Ambiental estabelecidas
pela União são administradas pelo Instituto Chico
Mendes – ICMBio. No maranhão, entre outras, são
Áreas de Proteção Ambiental – APA: Delta do
Parnaíba que abrange os estados do Piauí e Ceará
e Serra da Tabatinga do Tocantins e Bahia.
64 O clima equatorial é predominante na porção
oeste do estado, apresentando altas médias
pluviométricas (chuva) e temperaturas elevadas. O
restante do território maranhense recebe influência
do clima tropical, com maiores taxas pluviométricas
nos primeiros meses do ano.
65 São destaques os parques nacionais do MA:
Parque Nacional das Chapadas das Mesas, Parque
Nacional dos Lençóis Maranhenses e Parque
Nacional das Nascentes do Rio Parnaíba.

57 Atualmente, o Estado do Maranhão possui 217
municípios, sendo o segundo maior (em extensão)
estado da Região Nordeste do Brasil e, neste
mesmo aspecto, o oitavo maior da República
Federativa do Brasil.

66 O parque nacional da Chapada das Mesas é uma
área de proteção ambiental que abrange 160 046
hectares de Cerrado nos municípios de Carolina,
Riachão , Estreito e Imperatriz, no centro-sul do
Maranhão. Apesar do potencial turístico, trata-se
uma área pobre em diversidade de fauna e flora.

58 Segundo o IBGE-2016, o Estado do Maranhão
conta com pouco mais de 7 milhões de habitantes.
A capital e cidade mais populosa do Maranhão é
São Luís. Outros municípios com população
superior a cem mil habitantes são Imperatriz, São
José de Ribamar, Timon, Caxias, Codó, Paço do
Lumiar, Açailândia e Bacabal.

67 O Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses,
situado no litoral oriental do Maranhão, abrange
uma área de 155 mil hectares, envolve os
municípios de Humberto de Campos, Primeira Cruz,
Santo Amaro, Paulino Neves, Caxias, Timon e
Barreirinhas, este último sendo o principal portão de
entrada

59 Em termos de produto interno bruto, o Estado do
Maranhão é o quarto estado mais rico da Região
Nordeste do Brasil e o 17º estado mais rico do
Brasil. As principais atividades econômicas são a
indústria (o trabalho de transformar alumínio e
alumina, alimentícia, madeireira), os serviços, o
extrativismo vegetal (babaçu), a agricultura
(mandioca, arroz, milho) e a pecuária.

68 O Parque Nacional das Nascentes do Rio
Parnaíba foi criado em 2002. Ele abrange os
Estados do Piauí, do Maranhão, da Bahia e do
Tocantins. E Tem o objetivo de assegurar a
preservação dos recursos naturais e da diversidade
biológica, bem como proporcionar a realização de
pesquisas científicas.

60 Localizado entre as regiões Norte e Nordeste do
Brasil, o Maranhão possui uma grande diversidade
de ecossistemas. São 640 quilômetros de extensão
de praias tropicais, floresta amazônica, Mata de
Araucárias, diversas variedades de cerrados,
mangues, delta em mar aberto e o único deserto do
mundo com milhares de lagoas de águas cristalinas.
61 Ainda falando sobre a essa diversidade, é
importante mencionar que ela está organizada em

69 Ocorrem no Maranhão três tipos de clima: o
tropical superúmido de monção, o tropical com
chuvas de outono e o tropical com chuvas de verão.
Os três apresentam regimes térmicos semelhantes,
com médias anuais elevadas, que variam em torno
de 26o C, mas diferem quanto ao comportamento
pluviométrico.
70 As temperaturas médias anuais são inferiores a
24°C, enquanto os índices pluviométricos variam
entre 1500 e 2500mm anuais e varia de Região para

Região (Oeste, Leste, Norte e Sul do Estado
Maranhão). As Chuvas são abundantes no litoral,
porém no interior há escassez, clima mais árido
classificado como semiárido.
História do Maranhão
71 A Capitania do Maranhão foi uma das
subdivisões do território brasileiro no período
colonial. Seu primeiro donatário foi Fernando
Álvares de Andrade, que recebeu a capitania em 11
de março de 1535. Tinha 75 léguas de costa,
estendendo-se do cabo de Todos os Santos até a
foz do Rio da Cruz, cobrindo o nordeste do atual
estado do Maranhão, pequena parte do Pará (onde
hoje está Belém) e um extremo da Ilha de Marajó.
72 Em 1621 foi elevada à dignidade de Estado do
Maranhão, com administração independente do
resto do Brasil, sob ordens de Filipe III de Espanha,
a fim de promover o desenvolvimento da região.
Uniu-se a antiga capitania ao Grão-Pará, mantendo
São Luís como a capital desse extenso território.
73 A chamada França Equinocial (1612-1615) se
caracterizou pela tentativa de instauração de uma
colônia francesa na parte norte dos territórios
portugueses na América. Neste período fundaram o
forte de São Luís, o qual originou São Luís, capital
do Maranhão. Esta foi a primeira tentativa dos
franceses de iniciarem uma colonização em
território Luso.
74 Entre fins do século XVI e início do século XVII,
holandeses, franceses e ingleses estabeleceram
feitorias e dali trocavam manufaturas trazidas da
Europa (machados, facões, contas, tesouras,
espelhos, etc.) com produtos naturais extraídos da
floresta (pau-brasil, papagaios, saguis, peixes,
frutos, sementes oleaginosas, peles e penas de
animais) e até cultivados pelos indígenas (algodão,
tabaco, urucum, etc.).
75 Em 1615, uma expedição luso-espanhola
alcançou São Luís e empreendeu o processo de
reconquista dos territórios. Liderados por Jerônimo
de Albuquerque e Alexandre de Moura, os
portugueses expulsaram os franceses e tomaram o
Forte de São Luís.
76 Depois de terem ocupado a maior parte do
território do Nordeste da Colônia portuguesa na
América, os holandeses dominaram as terras da
Capitania do Maranhão em 1641. Eles
desembarcaram em São Luís e tinham como
objetivo a expansão da indústria açucareira com
novas áreas de produção de cana-de-açúcar.
Depois, expandiram-se para o interior da Capitania.
77 O Estado do Grão-Pará e Maranhão foi um dos
estados coloniais portugueses na América do Sul,
que, existiu durante reinado de José I de Portugal,
criado no período pombalino, quando mudou sua
capital de São Luís para Belém. No seu auge, ia do
Nordeste Ocidental até a Amazônia Ocidental,
quando o Maranhão ganhou soberania e se criou a
capitania do Grão Pará e Rio Negro (Amazonas).

78 A Revolta de Beckman, também Revolta dos
Irmãos Beckman ou Revolta de Bequimão, ocorreu
no então Estado do Maranhão, em 1684. Foi um
movimento em favor do monopólio da Companhia
de comércio e pela manutenção dos preços, e
contra os comerciantes e fazendeiros.
79 A Revolta de Beckman, liderada pelos irmãos
Tomás e Manuel Beckman, dois senhores de
engenho da região do Maranhão. Foi uma rebelião
que se deu por meio de uma invasão ao depósito da
Companhia de Comércio do Estado do Maranhão,
com o apoio dos comerciantes. Nela os revoltosos
também expulsaram os jesuítas e tiraram o
governador de seu cargo.
80 A Balaiada foi uma luta popular que se sucedeu
na província do Maranhão durante os anos de 1838
e 1841. A revolta surgiu como um levante social, da
elite maranhense, fazendeiros e comerciantes se
ergueram contra o Império Brasileiro.
81 Em se tratando da Balaiada, algumas figuras se
destacaram no levante, especialmente pela
capacidade de empreender estratégias de guerrilha
contra as forças imperiais. Assim sendo, o
comandante do movimento foi negro Cosme Bento
de Chagas um quilombola.
82 A Balaiada foi uma revolta majoritariamente
popular, rural, sem projeto político definido, que
enfrentou o governo regional e o exército imperial
durante o período regencial. Nela estavam
envolvidos: Pobres, marginalizados de todos os
tipos, ex-escravos e escravos fugidos, entre outros.
83 Cosme Bento das Chagas deu início ao
movimento da Balaiada no I Reinado Brasileiro
quando declarou a separação da província do
Maranhão do resto do Brasil, entre 1838 e 1841.
84 O título de Atenas Brasileira para São Luís do
Maranhão foi garantido, no final do século XIX,
devido à alta produção cultural da região em fins do
século XIX, seja na literatura em prosa, seja na
poesia e algumas áreas da ciência.
85 A alcunha de Atenas Brasileira, concedido a São
Luís do Maranhão, se deu em virtude de uma
efervescência cultural. Em caráter meramente
exemplificativo podem ser apresentados como
destaque: na gramática e filologia Sotero dos Reis;
na matemática Gomes de Souza; no jornalismo e na
história João Lisboa; na poesia e na prosa
jornalística Gonçalves Dias, Cândido Mendes,
Odorico Mendes, Sousândrade, Humberto de
Campos. A alcunha de Atenas Brasileira, concedido
a São Luís do Maranhão, se deu em virtude de uma
efervescência cultural. Em caráter meramente
exemplificativo podem ser apresentados como
destaque: na gramática e filologia Sotero dos Reis;
na matemática Gomes de Souza; no jornalismo e na
história João Lisboa; na poesia e na prosa
jornalística Gonçalves Dias, Cândido Mendes,
Odorico Mendes, Sousândrade, Humberto de
Campos.

História do Brasil
O Brasil foi incorporado à história mundial em
decorrência do processo de expansão comercial e
marítima europeia dos séculos XV e XVI. Grande foi
o impacto da colonização sobre as populações
autóctones, mas o que se define como povo
brasileiro resultou da mistura, desde a colonização,
entre os mais diversos grupos étnicos e culturais, a
exemplo de indígenas, africanos, europeus e, mais
tarde, asiáticos. Em geral, os padrões que definiram
a colonização atendiam aos interesses do nascente
capitalismo mercantil europeu e ao próprio
dinamismo interno da economia colonial. Nas
primeiras décadas do século XIX, em plena era
revolucionária que convulsionava o Velho Mundo, a
colônia emancipou-se de sua metrópole.
A respeito desses aspectos que marcaram os
primeiros séculos da história brasileira, julgue o item
seguinte.
86 Entre os movimentos que lutaram pela
emancipação da colônia, dois se destacaram por
suas características distintas, ainda que irmanados
pelo mesmo objetivo: a Conjuração Mineira
(Inconfidência), essencialmente popular, e a
Conjuração Baiana (Alfaiates), que uniu a elite local
contra o domínio português.
87 A formação histórica do território brasileiro
iniciou-se com a assinatura do Tratado de Madri,
que determinou, por meio da criação de uma linha
imaginária, o primeiro limite territorial da colônia
portuguesa nas Américas.

88 Com relação à ida da família real portuguesa
para o Rio de Janeiro, julgue o item a seguir:
A transferência da Corte para a América portuguesa
foi aventada em diferentes crises anteriores à de
1808, como estratégia para manutenção da
soberania do pequeno reino ibérico frente às
potências europeias.
89 A taxa de urbanização da sociedade brasileira
verificada nos dias de hoje resulta de um processo
histórico de modernização do país que,
basicamente iniciado com a Era Vargas (19301945), foi impulsionado pelas transformações
econômicas e sociais que o mundo conheceu nas
décadas que se seguiram ao fim da Segunda
Guerra Mundial.

A década de 30 assinala o início da modernização
brasileira. As circunstâncias que envolveram a
Segunda Guerra Mundial (1939-1945) também
contribuíram para que a fisionomia do país fosse
sendo alterada. Na segunda metade da década de
50, correspondendo aos “Anos JK”, aprofundou-se
esse processo modernizador, além de se ter
estimulado a sociedade brasileira a acreditar em
sua capacidade de criar e de produzir. Ao
aprofundamento das contradições e da crise política
do início dos anos 60 correspondeu o golpe militar
de 1964, inaugurando uma era que conheceu

momentos de grande êxito econômico, em meio a
um quadro geral de autoritarismo político,
experiência que se esgotaria em cerca de vinte
anos. Relativamente a esse quadro da evolução
brasileira contemporânea, julgue o item a seguir.
90
Ao se constituir em centro dinâmico da
economia brasileira, a partir da década de 30, a
indústria criou um novo espaço geográfico, que
rapidamente passou a concentrar a maior parte da
população e da produção do país; daí ser possível
associar industrialização com urbanização na
moderna configuração do Brasil.

No ano em que ocorreu, a campanha das Diretas Já
mobilizou milhares de pessoas, mas, naquele
mesmo ano, a mobilização foi logo frustrada,
retardando-se com isso o avanço da democracia
representativa. Em seguida, assistiu-se no país à
nova mobilização da sociedade, agora voltada para
a convocação de uma Assembleia Nacional
Constituinte. Ou, melhor dizendo, de um Congresso
Constituinte. Aí, até a redação final e aprovação da
Constituição de 1988, de tudo se discutiu. A
Constituição
resultante,
apesar
de
tudo,
representou o marco de um novo período da história
do Brasil contemporâneo.
Adriana Lopez e Carlos Guilherme Mota. História do
Brasil: uma interpretação. São Paulo: Senac São
Paulo, 2008, p. 872 (com adaptações).
Considerando a abrangência histórica do período a
que o texto anterior se refere, julgue (C ou E) o item
que se segue.
91 A emenda Dante de Oliveira, no marco de uma
campanha popular sem precedentes na história
brasileira, teve menos votos a favor do que contra
no Congresso Nacional, inviabilizando, naquele
momento, o retorno das eleições presidenciais
diretas. Para muitos estudiosos, uma razão
preponderante para a derrota da emenda foi a
divisão entre as lideranças oposicionistas, que nem
mesmo chegaram a partilhar o mesmo palanque na
campanha, que tinha por lema a frase “Eu quero
votar para presidente”.
92 Ao afirmar que “de tudo se discutiu” ao longo do
processo constituinte, o texto reitera o fato de que a
Carta de 1988 — a “Constituição Cidadã”, na
expressão célebre de Ulysses Guimarães —
resultou de significativa participação da sociedade,
em especial de seus setores organizados, o que
pode lhe ter conferido, como muitos críticos
apontam, uma certa dimensão corporativa.

A experiência democrática brasileira vivenciada a
partir de 1946 foi rompida pelo golpe ditatorial de
1964. O melhor retrato que se pode traçar daquele
período é o de “um país em movimento". Rápida
industrialização e acelerada urbanização ecoavam
por todos os setores da vida nacional, infiltrando-se
na política e se expressando pelas mais diversas
manifestações artístico-culturais. Cerca de duas
décadas de regime autoritário, embora tenham
cerceado bastante a participação política da

sociedade, não foram capazes de impedir que a luta
pela liberdade e pela democracia florescesse. Em
1985, esgotado o ciclo comandado pelos militares e
pela força destes, o país retomou a experiência
democrática interrompida, então renovada e
identificada com as demandas de um novo tempo.
Relativamente a esse contexto da história
contemporânea do Brasil, julgue o próximo item.
93 A coesão das forças militares, encabeçadas pelo
Exército, explica a fácil vitória dos que se opunham
ao reformismo de João Goulart, a despeito da falta
de apoio de setores poderosos da sociedade civil,
como o empresarial, o político e o religioso, aos
protagonistas do golpe de 1964.
94 Em dezembro de 1968, o regime militar
aprofundou radicalmente seu caráter ditatorial: a
edição do AI-5 suspendeu as garantias individuais,
atacou a imunidade parlamentar, cerceou o Poder
Judiciário e superdimensionou o poderio do Poder
Executivo.

No ano em que ocorreu, a campanha das Diretas Já
mobilizou milhares de pessoas, mas, naquele
mesmo ano, a mobilização foi logo frustrada,
retardando-se com isso o avanço da democracia
representativa. Em seguida, assistiu-se no país à
nova mobilização da sociedade, agora voltada para
a convocação de uma Assembleia Nacional
Constituinte. Ou, melhor dizendo, de um Congresso
Constituinte. Aí, até a redação final e aprovação da
Constituição de 1988, de tudo se discutiu. A
Constituição
resultante,
apesar
de
tudo,
representou o marco de um novo período da história
do Brasil contemporâneo.
Adriana Lopez e Carlos Guilherme Mota. História do
Brasil: uma interpretação. São Paulo: Senac São
Paulo, 2008, p. 872 (com adaptações).
Considerando a abrangência histórica do período a
que o texto anterior se refere, julgue (C ou E) o item
que se segue.
95 Talvez movidos pelo sentido de repulsa ao
autoritarismo do qual o país acabara de sair, em
processo semelhante ao que conduziu os trabalhos
constituintes de 1946, os congressistas que
elaboraram a Carta de 1988 enfatizaram a defesa
das liberdades públicas, mas praticamente
passaram ao largo dos direitos e garantias
individuais e coletivos, possivelmente por terem
seguido à risca texto preliminar produzido por uma
comissão de juristas nomeada pelo presidente da
República.
Geografia do Brasil
Suponha que o monitoramento do desmatamento
(corte raso) da floresta amazônica tenha sido feito
com base na análise de imagens ópticas (faixas
espectrais do visível e infravermelho próximo e
médio) e de radar polarimétrico de abertura
sintética. Com base nessa situação hipotética,
julgue o item que se segue.

96 O termo polarimétrico indica que as imagens de
radar foram obtidas em pelo menos dois
comprimentos de onda distintos.
Julgue (C ou E) os itens que se seguem, relativos à
região Nordeste do Brasil.
97 Durante o ciclo de produção da borracha na
região amazônica, centenas de milhares de
nordestinos transferiram-se para aquela região, em
grande medida, em consequência de anos de
grande seca no Nordeste.
Acerca das transformações globais, nacionais e
locais relacionadas ao desafio do desenvolvimento
ambiental sustentável, julgue (C ou E) os itens a
seguir.
98 Não é apenas a dimensão do desmatamento em
curso na Amazônia que preocupa, mas também os
prejuízos à biodiversidade advindos desse
desmatamento, bem como o aumento da grilagem
de terras públicas.
Com referência a métodos geofísicos, julgue o item
que se segue.
99 Em uma perfilagem sônica, os parâmetros físicos
que podem ser corretamente estimados são a
velocidade sísmica e a porosidade.
A respeito da evolução e classificação das formas
de relevo, julgue o item que se segue.
100 Os fenômenos associados à formação de
erosões lineares profundas são comandados por
dois conjuntos de fatores ou condicionantes
principais: os fatores antrópicos, como o
desmatamento e formas de uso e ocupação do solo
(agricultura, obras civis, urbanização etc.), que
deflagram o processo erosivo; e uma série de
fatores naturais, que determinam a intensidade dos
processos, destacando-se, como os mais
importantes, a chuva, a cobertura vegetal, o relevo,
os tipos de solo e o substrato rochoso.
101 Em geomorfologia, incluem-se entre os critérios
para classificação de unidades de terreno a
amplitude local, a declividade, o padrão e a
densidade de drenagem, não sendo considerados
critérios de classificação a extensão e a forma dos
topos, das vertentes e dos vales.
A respeito das intervenções humanas e de suas
consequências na natureza, julgue o item a seguir.
102 Entre as ações do homem que comprometem a
manutenção do equilíbrio térmico da natureza,
como a alteração da ocorrência de evaporação,
incluem-se a construção de reservatórios de água e
as modificações da cobertura vegetal.

A proteção à biodiversidade e aos ecossistemas
ameaçados pela atividade humana tem mobilizado
governos, agências multilaterais, organismos
internacionais de financiamento e organizações não
governamentais em direção à elaboração de

políticas públicas e à definição de estratégias de
conservação. Acerca dessa atual tendência da
gestão ambiental, julgue (C ou E) os itens a seguir.
103 O modelo de gestão característico da política
brasileira de recursos hídricos elegeu a bacia
hidrográfica
como
unidade
espacial
de
planejamento, visando à resolução de conflitos
entre usuários, à solução de problemas de poluição
das águas e à restrição, de modo a conservar a
cobertura vegetal, do desmatamento de áreas de
mananciais.
104 No decorrer do século XX, o aparelhamento dos
portos, a construção de estradas de ferro e as novas
formas de participação do país na fase industrial
fizeram do Sudeste a região com maior
concentração de capital, de modo independente de
uma nova regionalização agrária ou urbana
brasileira.
Foi a partir da realização da Conferência Eco 92, da
qual resultou o Tratado de Quioto (em 1997), que a
busca por energia menos poluente e renovável
tornou-se uma prioridade em alguns países, como a
China e o Japão, que passaram a adicionar álcool
(etanol anidro) à gasolina, na busca de diminuir o
uso do petróleo e a emissão de monóxido de
carbono, um dos gases responsáveis pelo efeito
estufa. A partir daí, iniciou-se uma fase de
preocupação mundial pela proteção ambiental, por
meio da criação de políticas e acordos
internacionais, principalmente no que se refere ao
aquecimento global.

106 A carreira policial-militar é privativa dos
militares da ativa, inicia-se com ingresso na Policia
Militar e obedece à sequência de graus
hierárquicos, de sorte que é privativa de brasileiros
natos a carreira de Oficial da Polícia Militar.
Os servidores públicos militares encontram-se em
uma das seguintes situações:
107 na ativa: os militares de carreira; os incluídos
na Polícia Militar, voluntariamente durante o tempo
que se comprometeram a servir; os componentes
da reserva remunerada, quando convocados; os
alunos dos cursos de formação de policiaismilitares.
108 na inatividade:
os militares na reserva
remunerada sujeitos à convocação; reformados,
por terem sido dispensados definitivamente da
prestação de serviço na ativa, continuando a
perceber remuneração do Estado.
Julgue o item a seguir:
109 A hierarquia e a disciplina são as bases
institucionais da Polícia Militar, sendo que a
autoridade e a responsabilidade se mantêm com o
grau hierárquico.

Tendo o texto anterior como referência inicial e
considerando os múltiplos temas por ele evocados,
julgue o item a seguir.

110 Em relação à hierarquia e à disciplina, a Polícia
Militar do Estado do Maranhão (PMMA) é
subordinada diretamente ao chefe do Poder
Executivo, sendo órgão do Poder Legislativo e,
como tal, não está subordinada a nenhuma outra
autoridade fora de sua estrutura hierárquica; e ainda
é instituição permanente, força auxiliar e reserva
das Forças Amadas e do Poder Judiciário,
organizada com base em hierarquia e disciplina
militares, destina-se à preservação da ordem
pública e à realização do policiamento ostensivo, no
território do Estado do Maranhão.

105 – No Brasil, o setor sucroalcooleiro, além da
produção de açúcar e álcool, tem intensificado a
geração de energia a partir da queima da biomassa
da cana, o que representa uma alternativa ao
tradicional modelo de energia hidrelétrica.

111 Graduação é o grau hierárquico do oficial,
conferido por decreto do Governador do Estado e
confirmado em Carta Patente. Posto é o grau
hierárquico da praça, conferido por ato do
Comandante Geral da Policia Militar.

NORMAS PERTINENTES PMMA

112 Os Aspirantes-a-Oficial e os Cadetes são
denominados Praças Especiais.

(Lara C.G. Ferreira. As paisagens regionais da microrregião Ceres
(GO) – das colônias agrícolas nacionais ao agronegócio
sucroenergético. Brasília, Tese de Doutorado, UnB, 2016.)

O Subtenente Zebrão, nas palavras do Cabo
Laurindo, um Gigante a la vonter, ingressou na
PMMA como Aluno Soldado, em 1987. Depois de
30 anos de efetivo serviço na Corporação,
comandando Rádio Patrulha e destacamentos,
trabalhado no serviço interno, poucos elogios e
muitas punições disciplinares, o graduado está
entrando na reserva remunerada nesta segundafeira, 27, no Bom comportamento. Em sua
homenagem, reprisamos uma frase de que gostava
muito: "É simples ser soldado: Sim senhor ou não
senhor e pé direito no Bumbo!" (Jornal do Milico,
ASCOM/3º BPM/PMMA).
Com base no texto acima e na legislação pertinente,
julgue o item a seguir:

113 São considerados no exercício de função
policial-militar, os militares da ativa que se
encontrarem à disposição dos Gabinetes da
Presidência e da Vice-Presidência da República.
114 São manifestações essenciais do valor policial
militar o civismo, o culto às tradições históricas, o
espírito de porco, o orgulho do militar pela
organização militar onde serve, dentre outras.
115 O sentimento do dever, a dignidade policialmilitar e do decoro da classe impõem, a cada um
dos integrantes da Polícia Militar, conduta moral e
profissional irrepreensíveis, com observância dos
seguintes preceitos da ética policial-militar: amar a
verdade e a responsabilidade como fundamentos

da dignidade pessoal e acatar as autoridades civis,
dentre outras.
116 Para a matrícula no estabelecimento de ensino
militar destinados à formação de Oficiais, Sargentos
e Soldados PM, QOPM e QOPM Fem, é necessário
que o candidato satisfaça algumas condições,
dentre elas, possuir até a data limite da inscrição a
idade máxima de 30 (trinta) anos e ter no máximo
1,65 m de altura, se masculino, e 1,60 m de altura
se do sexo feminino.
117 A promoção a Aspirante-a-Oficial é concedida
pelo Comandante-Geral e a promoção de Oficial,
pelo Governador do Estado.
118 O licenciamento do serviço ativo é aplicado
somente às praças; assim sendo, O licenciamento
a bem da disciplina será aplicado às praças sem
estabilidade assegurada, que ingressarem no MAU
comportamento, sendo de competência do
Governador do Estado ou autoridade delegada, o
ato de licenciamento.
119 O servidor militar da reserva remunerada
poderá ser convocado para o serviço ativo em
caráter transitório e mediante aceitação voluntária,
por ato do Governador do Estado, para prestar
serviços técnicos-especializados e para compor
Conselho de Justificação, se não houver no serviço
ativo, militar em situação hierárquica compatível
com a do oficial envolvido.
120 São direitos dos policiais – militares garantia de
vaga para seus filhos no Colégio Militar, caso seja
promovido pelo critério post mortem.

