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___________________________________________________________________________________ 
 

 

 

INFORMAÇÕES SOBRE O SIMULADO EXCLUSIVO 
 

1 – Este simulado conta com questões focadas no concurso do PM-BA; 

2 – A prova contém 80 itens que abordam conhecimentos cobrados nos últimos editais dos concursos; 

3 – As questões são inéditas e foram elaboradas pelos nossos professores com base no perfil da banca organizadora IBFC, 
com alternativas certo/errado; 

4 – Este PDF foi enviado por e-mail, disponibilizado na área do aluno e em um artigo publicado no blog do Estratégia 
Concursos; 

5 – Os participantes têm das 8h30 às 13h para responder às questões e preencher o Gabarito Eletrônico; 

6 – O link para preencher o formulário com seu gabarito está localizado na última página deste PDF; 

7 – A partir das 14h, os nossos professores iniciarão a Correção da Prova AO VIVO no canal do Estratégia 
Concursos no YouTube. Eles resolverão todos os itens das questões. Aproveite para assisti-la AO VIVO e corrigir os erros, 
pois o vídeo ficará disponível apenas na área do aluno. 

8 – O Gabarito do Simulado e o Ranking Classificatório com nota serão divulgados durante a transmissão da correção da 
prova. 

PREENCHA SEU GABARITO NO LINK - http://bit.ly/Simulado-PM-BA-15-12 
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PORTUGUÊS 
 

O Bitcoin é uma tecnologia digital que permite 
reproduzir em pagamentos eletrônicos a eficiência do 
pagamento com cédulas. Pagamentos com bitcoins são 
rápidos, baratos e sem intermediários. Além disso, eles 
podem ser feitos para qualquer pessoa que esteja em 5 
qualquer lugar do planeta, sem limite mínimo ou máximo 
de valor. 

Quando fazemos um pagamento com uma nota de 
50 Reais, estamos fazendo um pagamento que é rápido, 
barato, e não requer intermediários. Rápido, porque o 10 
tempo para a transação ser finalizada é o tempo de entregar 
a cédula ao vendedor. Barato, porque não há taxas nesta 
transação. Sem intermediários, porque não é necessário 
que nenhuma outra empresa participe deste processo, nem 
do lado do comprador, nem do lado do vendedor. 15 

Com o surgimento do comércio eletrônico, há 
uma grande mudança no relacionamento entre 
compradores e vendedores. Se pegarmos como exemplo um 
pagamento com boleto, este deixa de ser rápido, pois, além 
do comprador ter que se dirigir ao banco para fazer o 20 
pagamento, o vendedor só receberá o dinheiro alguns dias 
depois. Este pagamento também tem um custo maior, dado 
que, além do custo do boleto, o vendedor precisa ter uma 
conta bancária e o comprador, às vezes, tem que se deslocar 
para pagá-lo. Finalmente, sempre há o banco 25 
intermediando a transação e, às vezes, outras empresas 
como o Paypal, por exemplo. 
 

https://www.bitcoinbrasil.com.br 
 

01.  O objetivo principal do texto é:  

a) transmitir o conceito de bitcoin e suas 
características. 

b) convencer o leitor a comprar essa moeda. 

c) criticar esse tipo de moeda. 

d) mostrar que essa moeda on-line prejudica o mundo 
dos negócios.  

e) defender que o Real é mais importante que bitcoin. 
 

02. Assinale a opção que indica corretamente o 
sentido da palavra destacada no trecho: 
“Pagamentos com bitcoins são rápidos, baratos e 
sem intermediários."  

a) provedores.  

b) atravessadores. 

c) articuladores.  

d) compradores. 

e) gestores. 
 

03. Assinale a opção que identifica corretamente o 
motivo da frase interrogativa “O que é Bitcoin?” no 
título do texto. 

a) chamar atenção quanto à ideia central do texto. 

b) interrogativa retórica, pois não há intenção de 
responder ao questionamento.  

c) afirmação baseada na oposição ao longo do texto. 

d) mostrar ao leitor que ele deve investir nessa moeda.  

e) realizar a citação de autoridade. 
 

04. Acentuam-se devido à mesma regra os seguintes 
vocábulos: 

a) também, mantêm, experiências. 

b) indígenas, séculos, específico. 

c) acúmulo, importância, intercâmbio. 

d) políticas, história, Pará. 

e) até, três, índios. 
 

05. Em qual opção todas as palavras estão 
corretamente grafadas? 

a) análise - enxergar - clareza - gesto - discípulos  

b) análise - enchergar - claresa - gesto - dicipulos  

c) análise - enchegar - clareza - jesto - disípulos  

d) análize - enxergar - clareza - jesto - discípulos  

e) análize - enxergar - claresa - gesto - dissípulos 
 

06. Observe a frase a seguir. 

Sua nota do ENEM pode valer uma bolsa de até 100%. 

Assinale a opção em que o substantivo destacado é 
utilizado com o mesmo sentido empregado na frase 
anterior.  

a) A bolsa era clara, mas Madalena queria uma escura. 

b) Madalena disse à enfermeira que achava que a 
bolsa havia estourado. 

c) O acesso às faculdades também ocorre com bolsa de 
estudo. 

d) Madalena investe em bolsa de valores. 

e) A equipe encontrou minério na bolsa que se formou 
entre duas rochas no mar. 

 

07. Em que opção a regência verbal está correta, de 
acordo com a norma padrão?  

a) O espírito de competição pelo qual se deixa 
empolgar acabará levando-o à loucura. 

b) Trata-se de um artista de cujas qualidades ninguém 
deixa de acreditar. 

c) Prefere perder a competição com dignidade do que 
ganhá-la com desonra. 

d) Manuel Bandeira, de cuja poesia logo me encantou, 
foi um lírico originalíssimo. 

e) Durante a competição, a vitória em cujo ele estava 
confiante escapou-lhe inteiramente das mãos. 

https://www.bitcoinbrasil.com.br/
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08. Marque a alternativa em que o vocábulo destacado 
apresenta valor diferente dos demais:  

a) Se o mundo lhe entregar coisas amargas, devolva 
com boas práticas.  

b) Uma vez que sua intenção seja crescer, cada ação 
deve ser planejada em bem executada. 

c) Desde que estude, suas chances de aprovação serão 
melhores. 

d) Se ele estudou não sei. 

e) Caso sua preparação esteja lenta, lembre-se de que 
o importante é nãbo ficar parado. 

 
09. Em que opção a preposição a completa a lacuna 

correta e obrigatoriamente, de acordo com a norma 
padrão?  

a) O soldado visava ___ o alvo.  

b) A empresa visa ____o lucro. Esse é seu objetivo 
principal. 

c) O médico assistiu ____o paciente e salvou sua vida. 

d) Ele trata ____crianças com muito afeto. 

e) O deputado presidiu ____cerimônia. 
 
10. De acordo com a norma padrão, marque a opção 

em que o acento indicativo de crase é opcional. 

a) Joana se referiu à amiga de forma carinhosa.  

b) Roberto tornou à casa dos pais. 

c) Fui à Bahia e adorei. 

d) Dedico às minhas amigas todo o meu amor. 

e) A polícia rodoviária foi até à área do acidente e 
registrou o boletim de ocorrência. 

 
11. Marque a opção em que a frase está correta, de 

acordo com as regras de concordância.  

a) Eu e meus amigos fazem estudos rotineiros. 

b) Fazem estudos rotineiros meus amigos e eu.  

c) A maioria das pessoas são vistos como consumistas 
em potencial. 

d) 10% das empresas faz pesquisas em sua área 
comercial. 

e) É necessária prudência no consumo. 
 
12. Marque a opção em que o emprego da vírgula é 

facultativo.  

a) Júlia, venha cá! 

b) Quando o mercado imobiliário voltar a crescer, 
estima-se um crescimento de 20% em contratações.  

c) Isso está previsto na Constituição, a qual prevê os 
direitos do cidadão brasileiro. 

d) Converse com seus pais, que eles saberão orientá-
lo. 

e) O Brasil cresceu 3% neste mês, devido à demanda 
do comércio exterior. 

 
 

RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO 
 

13. Numa escola foi feita uma pesquisa sobre as 
modalidades esportivas que os 140 alunos praticam 
e o resultado foi o seguinte: 50 praticam futebol, 84 
praticam voleibol e 89 praticam basquetebol. Alguns 
praticam mais de uma modalidade sendo que 28 
praticam futebol e voleibol, 25 praticam futebol e 
basquetebol e 15 praticam as três modalidades. Se 
todos os alunos praticam pelo menos uma 
modalidade, então o total de alunos que praticam 
voleibol e basquetebol é: 

a) 27 

b) 30 

c) 45 

d) 56 

e) 64  
 
14. Um produto tinha um certo preço C. Houve um 

aumento de 30% sobre esse valor e, em seguida, uma 
redução de 10% sobre o valor aumentado. Pode-se 
afirmar que, depois desses dois reajustes, o preço 
final desse produto estará representado por:  

a) C 

b) 0,17.C  

c) 0,20.C  

d) 1,17.C  

e) 1,20.C   
 
15. De acordo com a sequência infinita: P, O, L, I, C, I, 

A, L, P, O, L, I, C, I, A, L, P, O, L, I, ... a letra representada 
pelo elemento da 341ª posição da sequência é: 

a) C 

b) I 

c) A 

d) L 

e) P   
 
16. Se o valor lógico de uma proposição p é F e o valor 

lógico de uma proposição q é V, então é correto 
afirmar que o valor lógico:  

a) da conjunção entre p e q é V.  

b) da disjunção entre p e q é F.  

c) do bicondicional entre p e q é V.  

d) do condicional entre p e q, nessa ordem, é V. 

e) da negação entre a disjunção entre p e q é V.  
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17. Considere a sentença: “Se canto ou danço, então 
sou feliz”. Uma sentença logicamente equivalente a 
essa é: 

a) Se não canto ou danço, então não sou feliz. 

b) Se não canto e não danço, então não sou feliz. 

c) Não canto e não danço ou sou feliz. 

d) Canto ou danço e não sou feliz. 

e) Não canto ou não danço e sou feliz.   
 
18. O total de senhas de três letras distintas e que não 

sejam iniciadas por vogais que pode-se formar 
usando as letras O, P, Q, R, S, T, U, é:  

a) 60.  

b) 150.  

c) 180.  

d) 245.  

e) 343. 
 

19. Em uma corporação, 
1

5
 de seus membros volta 

para casa de trem, 
9

50
 de ônibus, 

3

10
 voltam de 

bicicleta e os demais voltam a pé.  

A porcentagem dos membros dessa corporação que 

volta para casa a pé corresponde a: 

a) 27% 

b) 32% 

c) 54% 

d) 68% 

e) 70%  

 

20. Em um grupo de 10 amigos, 6 são homens e 4 são 

mulheres. Serão sorteados 2 desses 10 amigos, 

aleatoriamente.  

A probabilidade de os 2 amigos sorteados serem 

mulheres é 

a) 
1

5
. 

b) 
2

5
. 

c) 
2

3
. 

d) 
2

9
. 

e) 
2

15
.  

 

 

 

 

 

HISTÓRIA DO BRASIL  
 
21. Considere o trecho abaixo, retirada da Carta de 

Pero Vaz de Caminha, escrivão da armada de Pedro 
Álvares de Cabral). 

A terra em si é de muito bons ares [...]. Águas são 
muitas; infindas. E em tal maneira é graciosa que, 
querendo-a aproveitar, dar-se-á nela tudo, por bem 
das águas que tem. Porém o melhor fruto, que nela 
se pode fazer, me parece que será salvar esta gente. 
E esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza 
em ela deve lançar. 

(CORTESÃO, J. Carta de Pero Vaz de Caminha a El-Rei 
D. Manuel sobre o Achamento do Brasil. São Paulo: 
Martim Claret, 2003.) 

Com base no exposto, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

a) A expedição de Pedro Álvares de Cabral tomou 
posse dos domínios portugueses no Novo Mundo em 
22 de abril de 1500, encontrando a terra já habitada 
por indígenas. 

b) O comandante da expedição cabralina batizou a 
primeira porção de terras por ele avistada de Monte 
Pascoal, enquanto o território luso como um todo 
recebeu o nome de Terra de Vera Cruz. 

c) A descoberta do Brasil foi acompanhada pelo início 
imediato do processo de colonização, afinal os 
portugueses já não obtinham bons resultados no 
comércio com as Índias. 

d) A Carta de Caminha mostra que a expansão 
marítima portuguesa apresentava propósitos 
econômicos e religiosos, afinal são ressaltados os 
recursos naturais e o paganismo dos indígenas. 

e) A armada de Cabral aportou na praia da Coroa 
Vermelha, litoral do atual estado da Bahia, onde foi 
celebrada uma missa no dia 26 de abril de 1500. 
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22.  
Era Rei Eu Sou Escravo 

 
Milton Nascimento 

Era rei e sou escravo 
Era livre e sou mandado! 
Onde a minha terra firme, África dos meus amores. 
Onde a minha casa branca, minha mulher e meus filhos. 
Me trouxeram para longe, amarrado na madeira, me 
bateram com chicote, me xingaram, me feriram. 
Era rei e sou escravo, era livre e sou mandado. 
Mas por mais que me naveguem, me levando pelos mares, 
mas por mais que me maltratem, carne aberta pela faca, 
A memória vem e salva, a memória vem e guarda, 
Guarda o cheiro da minha terra, a música do meu povo, a 
certeza de hoje e sempre que ninguém vais nos tirar: aonde 
estiver o porto, 
Por mais que eu sofra e grite, 
Sou mandado serei livre, sou escravo serei rei. 
 

Esta composição de Milton Nascimento relata um 
soberano africano que foi capturado e enviado como 
cativo para o Brasil. Sobre a escravidão no período 
colonial, assinale a única alternativa INCORRETA: 

a) a América Portuguesa foi o território que mais 
recebeu escravos africanos entre os séculos XVI e 
XVIII, sendo sua mão de obra explorada em 
atividades de extração vegetal e mineral.  

b) através do escambo, indígenas foram utilizados no 
início do período colonial, mas não foi possível 
implementar o sistema de trabalho escravista entre 
eles. 

c) apesar das tentativas de despersonalização dos 
cativos trazidos da África, estratégias de 
manutenção de elementos culturais e identitários 
foram desenvolvidas pelos africanos. 

d) as duras condições existentes nos navios tumbeiros 
faziam com que muitos escravizados africanos 
morressem ainda no trajeto para o Brasil. 

e) o tráfico negreiro no Atlântico foi um dos mais 
lucrativos negócios do Império Ultramarino 
Português, envolvendo interesses de europeus, 
brasileiros e chefes políticos africanos. 

 
23. Nenhum estado brasileiro comemora a 

Independência do Brasil com tanto entusiasmo 
quanto a Bahia. As diferenças começam pelo 
calendário. O feriado de Sete de Setembro, marcado 
nas outras regiões por desfiles militares e escolares 
aos quais o povo raramente comparece, é ignorado 
pela maioria dos baianos. A verdadeira festa 
acontece no dia 2 de julho, data da expulsão das 
tropas portuguesas de Salvador em 1823. 

(GOMES, Laurentino. 1822. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2010.) 

 
 

Sobre os processos de independência do Brasil e da 
Bahia, assinale a alternativa correta. 

a) A emancipação política do Brasil foi um processo 
pacífico, fruto da negociação entre o príncipe-
regente, D. Pedro, e seu pai, o rei D. João VI.  

b) Apesar de possuírem propósitos comuns, as 
independências do Brasil e da Bahia foram processos 
que ocorreram separadamente. 

c) Um dos personagens mais conhecidos da 
independência da Bahia é Maria Quitéria de Jesus, 
que se disfarçou de homem para lutar nas fileiras 
brasileiras contra a dominação portuguesa. 

d) As guerras travadas entre baianos e portugueses 
foram vencidas por estes, que só se retiraram de 
Salvador após o reconhecimento da independência 
do Brasil por Portugal. 

e) A Inglaterra foi o primeiro país a reconhecer a 
independência, motivada por negócios estabelecidos 
com os brasileiros. 

 
24. Analise as sentenças abaixo e a seguir e assinale a 

alternativa correta. 

I. O período regencial se iniciou em 1831, após a 
abdicação de D. Pedro I, e se estendeu até 1840, 
quando um golpe arquitetado pelos liberais 
antecipou a maioridade de D. Pedro de Alcântara, 
coroado D. Pedro II. 

II. A Revolta do Malês foi um levante de escravos de 
maioria muçulmana que ocorreu na cidade de 
Salvador, em favor da abolição dos privilégios sociais 
e da escravidão.  

III. Os rebeldes Malês pertenciam às etnias iorubá-
nagô, jeje e hauçá, que traziam da África  
conhecimentos do Alcorão e da escrita em árabe, 
utilizados na organização do movimento.  

IV. Articulada pelas camadas médias da sociedade, a 
Sabinada foi um movimento ocorrido entre 1837 e 
1838 e que foi responsável pela proclamação de uma 
República de caráter provisório na província da 
Bahia. 

Estão corretas as sentenças: 

a) I e II, apenas. 

b) II e IV, apenas. 

c) III e IV, apenas. 

d) I, III e IV, apenas. 

e) I, II, III e IV. 
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25. Na manhã do dia 12 de agosto [de 1798], a cidade 
[de Salvador] acordou semeada de panfletos que 
pareciam vir de todo lugar e apanharam de surpresa 
população e autoridades [...]. Por seu intermédio, 
colonos articularam as ideias de República e de 
democracia, organizando, pela primeira vez, o 
repertório político de baixo para cima na estrutura 
social e expandindo para a população pobre da 
cidade o atributo da igualdade política. 

 (STARLING, Heloísa Maria Murgel; SCHWARCZ, Lilia. Brasil: uma 
biografia. São Paulo: Companhia das Letras, 2015.) 

 

O texto acima oferece uma descrição do movimento 
político que ficou conhecido como 

a) Conjuração Baiana 

b) Independência da Bahia 

c) Conspiração dos Negros Haussás 

d) Revolta dos Malês 

e) Revolta de Canudos 
 
26. O governo constitucional de Deodoro da Fonseca 

durou pouco: em 3 novembro de 1891, o presidente 
decretou estado de sítio e o fechamento do 
Congresso Nacional. Foram proibidos atos e 
manifestações contrários à segurança pública, sendo 
investigados os chamados "inimigos da República". 

Setores organizados da sociedade civil e do Estado 
resistiram aos atos de força do presidente e exigiram 
sua deposição. Como exemplo disso, pode ser 
mencionado(a) 

a) a Primeira Revolta da Armada 

b) a Revolução Federalista 

c) a Revolta da Vacina 

d) a Revolta da Chibata 

e) o movimento tenentista 
 

27. A Guerra dos Canudos foi um dos episódios mais 
sanguinários da História do Brasil República. Após 
quatro expedições militares organizadas por 
autoridades federais e estaduais, com o intuito de 
destruir o arraial de Belo Monte, o conflito deixou 
mais de 20 mil sertanejos mortos. O beato 
Conselheiro, líder da comunidade e morto durante 
os combates, teve seu corpo desenterrado e sua 
cabeça decepada pelas tropas governamentais ao 
final da guerra. De acordo com Euclides da Cunha, 
correspondente de um jornal da capital, Canudos foi 
“na significação integral da palavra, um crime”. 

Sobre esse assunto, analise as afirmativas abaixo, dê 
valores Verdadeiro (V) ou Falso (F). 

( ) Ocorrida a partir de 1896, a Revolta de Canudos é 
um exemplo do surgimento das tensões sociais e 
políticas resultantes das contradições econômicas 
entre as populações urbanas do litoral e a do sertão. 

( ) Antônio Conselheiro, líder do movimento, 
arrebanhou um grande número de fiéis com suas 
pregações religiosas, criticando a laicidade imposta 
ao Estado pela República. Isso possibilitou ao beato 
obter apoio da Igreja durante a Revolta de Canudos. 

( ) As famílias que se instalavam no povoado de 
Canudos, expulsas de seus lugares de origem pela 
seca ou pelos fazendeiros, encontraram conforto 
espiritual nas palavras de Conselheiro, cuja 
influência passou a incomodar poderosos locais. 

( ) Conforme as campanhas militares organizadas para 
destruir o arraial foram derrotadas pelos sertanejos, 
Canudos conquistou projeção nacional e apoio dos 
grandes jornais do Rio de Janeiro. 

( ) Parte da resistência de Belo Monte se deveu ao 
apoio de movimentos monarquistas da capital, que 
auxiliaram conselheiristas com recursos financeiros 
quando o povoado começou a ser confrontado pelas 
campanhas organizadas pelo governo federal. 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta de cima para baixo.  

a) V, F, V, F, F 

b) F, F, V, V, V 

c) F, V, F, F, V 

d) V, V, F, V, F 

e) V, F, V, F, V 
 
28. Leia o enunciado a seguir. 
A Era Vargas foi um período que se estendeu por 15 

anos. Ela se inicia com a chamada ___________, 
processo que levou ao poder o gaúcho Getúlio 
Vargas, candidato à presidência pela Aliança Liberal 
derrotado pelo governista Júlio Prestes. Os anos 
iniciais de Getúlio Vargas correspondem à fase do 
___________, que foi seguida de duas outras: a do 
___________, iniciada após a aprovação da Carta de 
1934, e a do ___________, período que se estendeu de 
1937 a 1945. 

Assinale a alternativa que preencham adequadamente 
as lacunas. 

a) Revolução Constitucionalista – governo 
constitucional – governo liberal-democrático – 
governo ditatorial 

b) Intentona Integralista – governo constitucional – 
governo provisório – ditadura varguista 

c) Coluna Miguel-Prestes – governo provisório – 
governo estadonovista – governo integralista 

d) Crise do café com leite – governo de coalizão – 
governo constitucional – governo corporativista 

e) Revolução de 1930 – governo provisório – governo 
constitucional – Estado Novo 
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GEOGRAFIA DO BRASIL 
 

29. O clima constituía “o conjunto de fenômenos 
meteorológicos que caracterizam o estado médio da 
atmosfera em um ponto da superfície terrestre” 
(HANN, 1980). Sorre (1951) propõe a reformulação 
do conceito de clima, como sendo “a série dos 
estados atmosféricos acima de um lugar, em sua 
sucessão habitual”. 

O Brasil possui vários tipos climáticos. Com base nas 
citações acima, analise as características abaixo e 
assinale a alternativa que diz respeito a esses 
aspectos. 

Chuvas bem distribuídas ao longo do ano, estações do 
ano relativamente bem definidas, significativa 
amplitude térmica ao longo do ano. 

a) Tropical de altitude. 

b) Tropical úmido. 

c) Subtropical. 

d) Tropical semiárido. 

e) Tropical semiúmido. 
 
30. As     Ciências   Geológicas   se   propõem à 

reconstituição da história física do planeta Terra, tal 
como ela pode ser vista ou lida nos diversos estratos 
rochosos presentes na epigeoesfera. As ciências 
geofísicas, em geral, prendem-se ao aspecto atual 
dos fenômenos físicos, quer   os   que   têm   uma   
evolução rápida,  tais   como   os envoltórios fluidos 
e alguns fatos da litosfera, a exemplo  dos abalos 
sísmicos e o magnetismo terrestre, quer os de 
caráter permanente, como a aceleração da gravidade 
(BIROT, 1958). 

Por que para muitos cientistas o Brasil não tem 
montanha? 

a) Porque o Brasil não possui dobramento moderno. 

b) Porque o Brasil não possui relevo acima de 4 mil 
metros. 

c) Porque o Brasil não tem terremoto. 

d) Porque o Brasil possui muitas bacias sedimentares. 

e) Porque o Brasil não possui atuação de forças 
endógenas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31. Aziz Nacib Ab’ Saber denominou seis Domínios 
Morfoclimáticos e Fitogeográficos: Amazônico, dos 
Cerrados, dos Mares de Morros, das Caatingas, das 
Araucárias e das Pradarias. Cada domínio, 
geralmente associado a determinada região do país, 
possui feições específicas de relevo, tipos de solos, 
domínio e a de outro, há faixas de transição e de 
contato, com minibiomas, formações paisagísticas e 
condições ecológicas variadas. 

Quais fitogeografias brasileiras são consideradas 
hotspots? 

a) Amazônia e Pantanal. 

b) Mangue e Restinga. 

c) Caatinga e Dunas. 

d) Mata Atlântica e Cerrado. 

e) Agreste e Meio Norte. 
 
32. Forçar a retirada de pessoas mais carentes de uma 

área, não necessariamente periférica, para dar lugar 
a população mais favorecida que, nem sempre, vai 
morar ali, mas utilizará o espaço para especulação 
imobiliária. 

Esses aspectos dizem respeito à: 

a) Macrocefalia Urbana. 

b) Gentrificação. 

c) Conurbação. 

d) Periurbanização. 

e) Rururbanização. 
 
33. Segundo Milton Santos, as paisagens são 

compostas também de elementos invisíveis aos 
nossos olhos. São elementos invisíveis da paisagem: 

a) Poluição, carros, prédios. 
b) Lixo, árvores, pássaros. 
c) Barulho dos carros, montanhas, pontes. 
d) Odores, canto dos pássaros, barulho dos carros. 
e) Construções, edificações e informações. 
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34. O coeficiente de Gini, desenvolvido pelo estatístico 
italiano Corrado Gini no início do século XX, pode ser 
utilizado para qualquer distribuição, porém, é mais 
utilizado para medir a desigualdade de distribuição 
de renda. Consiste em um número entre 0 e 1, em 
que 0 equivale à completa igualdade e, ao contrário, 
1 corresponde à completa desigualdade. Pode ser 
chamado também de índice de Gini. 

Conhecendo a distribuição de renda no Brasil, assinale 
a alternativa incorreta: 

a) No Brasil, os maiores índices de Gini são observados 
nos estados das regiões Sul e Sudeste, e os menores, 
nos estados da região Nordeste. 

b) O índice de Gini do Brasil atingiu um pico no fim da 
década de 1980, devido à crise econômica, manteve-
se praticamente estável durante a década de 1990 e 
vem caindo desde a virada do século XXI, o que 
demonstra uma redução das desigualdades sociais 
no país. 

c) Uma maneira de auferir dados sobre a concentração 
de renda no Brasil é por meio da análise das 
declarações de Imposto de Renda, que indicam que, 
apesar da redução do índice de Gini nos últimos 
anos, a concentração da riqueza ainda é muito 
grande. 

d) O maior índice de Gini do Brasil é observado no 
Distrito Federal, o que comprova a grande 
desigualdade social entre a renda da população do 
Plano Piloto e da população das cidades-satélites. 

e) O Brasil possui uma enorme desigualdade social. 
Em certa medida, essa característica é por causa da 
enorme concentração de terras na mão de poucos. 

 
35. Canadá, Rússia, Brasil, China e EUA respondem 

por 50% da produção mundial de energia 
hidrelétrica. A China possui a maior usina 
hidrelétrica do mundo, chamada Três Gargantas, ela 
se encontra no Rio Hong Ho (Rio Amarelo). Porém, a 
Usina Hidrelétrica de Itaipu (Brasil e Paraguai) é a 
que consegue produzir mais energia, ficando em 
segundo lugar quanto ao tamanho. 

A respeito dessa fonte de energia, qual alternativa 
aponta alguma de suas desvantagens: 

a) Animais e vegetais ficam submersos, assim, a 
madeira apodrece, permitindo a proliferação de 
mosquitos causadores de doenças e a liberação de 
gás carbônico. 

b) A maioria dos rios brasileiros são de planície, 
fazendo com que o potencial de produção de energia 
seja baixo. 

c) A represa pode promover o turismo na região. 

d) A geração de energia possui um custo mais baixo. 

e) A construção de uma hidrelétrica gera inúmeros 
empregos. 

 
36. Qual cidade na Bahia é famosa pela vitivinicultura: 

a) Casa Nova. 

b) Juazeiro. 

c) Sobradinho. 

d) Curaça. 

e) Petrolina. 
 
 

ATUALIDADES  
 
37. Em agosto de 2019, o Mercosul anunciou que 

fechou um novo acordo comercial com países do 
hemisfério norte, desta vez com a EFTA - Associação 
Europeia de Livre Comércio.  

Esse bloco econômico é composto por: 

a) Finlândia, Dinamarca, Suécia e Noruega. 

b) Suíça, Suécia, Finlândia e Liechtenstein. 

c) Noruega, Suíça, Liechtenstein e Islândia. 

d) Polônia, Lituânia, Estônia e Letônia. 

e) Dinamarca, Noruega, Groenlândia e Ilhas Faroé. 
 
38. As hostilidades comerciais abertas entre Estados 

Unidos e China já avançam para completar 2 anos no 
fim do primeiro trimestre de 2020. A cada semana, 
notícias da proximidade de um acordo se alternam 
com novas escaladas de agressões —verbais ou sob 
a formas de imposição de restrições comerciais. 

Disponível em: https://tinyurl.com/u4ldxnr. Acesso 
em 09/12/2019. 

A respeito do tema, leia as sentenças e assinale a 
alternativa correta: 

a) Os atritos econômicos provocados pelos dois países 
têm afetado positivamente o comércio internacional. 

b) O principal plano de fundo da guerra comercial 
entre os dois países é a disputa entre o sistema 
econômico capitalista contra o socialista. 

c) Donald Trump tem buscado se aproximar do Brasil 
e tê-lo como um aliado em meio à disputa comercial 
entre os dois países através do incentivo comercial 
entre o Brasil e os Estados Unidos. 

d) Um dos principais motivos da guerra é a disputa 
tecnológica entre os dois países pelo domínio dos 
revolucionários usos prometidos pela inteligência 
artificial, a robótica, e as redes de comunicação 5G. 

e) O cenário mais previsível até o momento aponta 
para a eminente eclosão de um conflito militar entre 
os dois países. 
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39. A respeito das transformações da globalização na 
ordem política e mundial, assinale a alternativa 
correta: 

a) A integração dos mercados, por meio dos blocos 
econômicos, é uma clara contestação dos países à 
globalização, recusando-se a exercer atividades 
comerciais com aqueles que não participam do seu 
bloco econômico. 

b) A difusão de grandes empresas transnacionais e a 
divisão de suas atividades econômicas para qualquer 
parte da Terra deve-se sobretudo ao avanço das 
tecnologias de informação, comunicação e de 
transportes, oriundas em grande parte da Revolução 
Técnico-Científico-Informacional. 

c) A fragmentação das grandes corporações 
transnacionais em várias pequenas empresas aponta 
para o eminente fim dos Estados nacionais e para 
uma economia totalmente descentralizada, 
favorecida pelo contínuo avanço e valorização das 
moedas digitais, como o Bitcoin. 

d) As mudanças provocadas pela globalização não 
expressam as relações de poder entre as nações, 
tornando-a um processo democrático e justo. 

e) O fim de milhares de empregos e os problemas 
ambientais globais mostram o lado negativo e 
perverso da globalização, que só podem ser 
resolvidos revertendo esse processo ainda em curso. 

 
40. Com base nos seus conhecimentos a respeito dos 

efeitos e implicações sociais, econômicas, políticas e 
culturais da globalização, assinale a alternativa 
correta: 

a) A extensão da globalização para o seu lado cultural 
é pouco importante para o estabelecimento e 
reprodução das atividades econômicas. 

b) A manifestação de músicas, filmes, hábitos e outros 
elementos culturais por todo o planeta é uma 
realidade que tem se mostrado arbitrária, onde cada 
indivíduo é livre para escolher agir conforme os 
padrões culturais que julgar ser melhor. 

c) A globalização de culturas fortalece ainda mais 
determinados países ou regiões que já apresentam o 
domínio sobre capitais, serviços e demais aspectos 
econômicos. 

d) A valorização de culturas regionais pelo processo 
de globalização, como as latino-americanas e 
africanas, foi responsável por promover a sua 
modernização e desenvolvimento econômico. 

e) Com a difusão de informações que visam combater 
os preconceitos e incentivar a multiculturalidade 
pelo globo através da Internet, a xenofobia e os 
conflitos étnicos quase acabaram em todo o planeta. 

 

41. O filósofo Pierre Levy dedicou grande parte de 
seus estudos à análise de como as tecnologias da 
comunicação, sobretudo o conjunto da rede de 
computadores, influenciaram na criação de novas 
formas de comunicação, espaços e culturas. A esse 
espaço não físico e constituído pelas redes digitais, 
Levy cunhou o conceito de: 

a) Espaço virtual. 

b) Ciberespaço. 

c) Segunda vida. 

d) Hiperespaço. 

e) Neoespaço. 
 

42. A respeito dos impactos das tecnologias da 
informação e comunicação na atualidade, analise as 
afirmativas e assinale a correta: 

a) As tecnologias da informação e comunicação em 
suas diversas formas tornaram os processos de 
comunicação no mundo atual em interativos, 
democráticos e dialógicos. 

b) Para os indivíduos e a população em geral, a 
utilização das diversas formas de tecnologias da 
informação e comunicação pode apenas ser benéfica. 

c) Compartilhar vídeos para aprendizagem, como os 
da plataforma YouTube, é viável porque constitui 
uma prática fácil e de baixo custo, apontando para o 
eminente fim da figura do professor e para a 
universalização do ensino autodidata e domiciliar. 

d) O uso das tecnologias de informação e comunicação 
facilita a troca de informações e conhecimentos, 
proporcionando maior qualidade, complexidade e 
eficiência em diversas áreas. 

e) A disseminação e evolução das tecnologias da 
informação e comunicação pelo mundo tem 
agregado os sistemas nacionais de segurança de tal 
forma que contribuíram para a significativa e 
contínua diminuição de ações ilícitas, como o tráfico 
de drogas e ações terroristas. 

 

43. Frente às dificuldades de inserção na sociedade 
em seus mais diversos campos, os movimentos 
sociais a favor de populações etnicamente 
discriminadas passaram a pressionar instituições 
políticas e jurídicas para a implementações de 
medidas específicas capazes de acabar com a 
exclusão social, econômica e cultural de indivíduos 
pertencentes a esses grupos marginalizados. Tais 
medidas são conhecidas como: 

a) Políticas antidiscriminatórias. 

b) Ações positivas.  

c) Cotas raciais. 

d) Políticas representativas. 

e) Ações afirmativas. 
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INFORMÁTICA  
 
44. Sobre Computação em Nuvem, podemos afirmar 

que: 

a) Nuvem Pública é aquela que pode ser acessada por 
qualquer pessoa gratuitamente. 

b) Nuvem Comunitária é aquela que pode ser acessada 
por um grupo exclusivo e restrito de pessoas de uma 
organização. 

c) Nuvem Privada é aquela que pode ser composta por 
duas ou mais infraestruturas de nuvem distintas, 
mas unidas por uma tecnologia padronizada ou 
proprietária. 

d) Nuvem Híbrida é caracterizada fundamentalmente 
por permitir o armazenamento virtualizado de 
informações, tais como Google Drive, Dropbox, 
OneDrive, etc. (FALTANDO A “E”) 

e) Entre os benefícios comuns a nuvens públicas e 
privadas incluem-se: alta eficiência, alta 
disponibilidade, elasticidade e rápida 
implementação. 

 
45. Dada a tabela a seguir, pode-se afirmar que a 

fórmula contida na célula E3 para calcular a média 
das notas dos simulados de Bárbara é:  

 

 
 
a) =MED(B3:D3) 

b) =MÉDIA(B3:D3) 

c) =AVERAGE(B1;B2;B3) 

d) =MEDIUM(B3;C3;D3) 

e) =MÉDIA.ARITMÉTICA(B3;C3;D3) 
 
46. Em relação a correios eletrônicos, não se pode 

afirmar que: 
a) Todo cliente de e-mail disponibiliza 

funcionalidades que permitem encaminhar ou 
responder uma mensagem recebida a um ou a vários 
endereços de correio eletrônico. 

b) O protocolo de correio eletrônico que permite o 
envio de e-mails é o SMTP (Simple Mail Transfer 
Protocol), assim como o protocolo IMAP (Internet 
Message Access Protocol) permite receber e-mails. 

c) Webmail é uma interface web que permite ao 
utilizador ler e escrever e-mails por meio da 
utilização de um navegador web (browser). 

d) O Mozilla Thunderbird é um cliente de e-mail 
proprietário que possui recursos como Feeds RSS e 
filtro anti-spam. 

e) O Microsoft Outlook é um cliente de e-mail que 
permite encaminhar um e-mail como anexo a outro 
e-mail.  

 
47. No Sistema Operacional Linux, o comando 

responsável por imprimir o nome do diretório local 
é: 

a) df 

b) ls 

c) rm 

d) pwd 

e) cd 
 
48. Sobre o Windows 7, assinale a alternativa 

incorreta: 

a) O Windows Explorer é um gerenciador de janelas 
que permite gerenciar arquivos e pastas. 

b) A Lixeira é o local em que arquivos e/ou pastas 
podem estar armazenados de forma excluída do 
disco do sistema. 

c) O atalho ALT + TAB permite alternar entre a janela 
e ou programas que estejam abertos. 

d) O Painel de Controle é uma pasta que contém 
ferramentas para configuração e personalização do 
ambiente do usuário. 

e) Por meio do Painel de Controle é possível instalar 
programas, no entanto a desinstalação somente 
pode ser feita após a ativação do Modo de Segurança. 

 
49. As afirmações abaixo apresentam utilidades 

comuns de intranets, exceto: 
a) Aumentar o tempo produtivo, utilizando o 

compartilhamento de documentos comuns (Ex: 
manuais de treinamento, modelos de documentos, 
formulários e políticas internas, etc); 

b) Reduzir distâncias, tirando proveito de reuniões 
virtuais, acesso remoto, listas de discussão, 
colaboração de documentos e trabalhos em grupo; 

c) Permitir a transferência de conhecimento pela 
reutilização de documentos eletrônicos e 
estratégicos armazenados que foram utilizados com 
sucesso; 

d) Permitir o acesso rápido de gerentes e responsáveis 
pela tomada de decisão aos relatórios necessários no 
tempo oportuno; 

e) Permitir o acesso a informações públicas de 
interesse da sociedade em geral com o intuito de 
aumentar a transparência. 
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50.  Observe o texto abaixo escrito no LibreOffice 
Writer: 

 
Sobre o texto, assinale a alternativa incorreta: 

a) Para formatar o alinhamento do texto conforme 
apresentado no texto, é suficiente selecioná-lo 
integralmente e acionar o comando de Alinhar ao 
Centro, presente na Barra de Ferramentas. 

b) A formatação de um texto do LibreOffice Writer 
pode ser facilitada por meio do uso da ferramenta de 
Clonar Formatação, que tem a finalidade de aplicar a 
formatação de uma seleção específica de um 
documento em outra seleção de interesse do 
usuário. 

c) Para formatar a palavra ‘Flamengo’ conforme 
apresentadas no texto, é suficiente realizar um duplo 
clique com o botão esquerdo do mouse na palavra 
‘Flamengo’, pressionar e manter pressionada a tecla 
CTRL, e realizar um duplo clique em todas as outras 
ocorrências da palavra ‘Flamengo’. Em seguida, 
basta acionar o comando Negrito, presente na Barra 
de Ferramentas. 

d) Uma forma mais simples e rápida de aplicar uma 
formatação pré-definida a um texto do LibreOffice 
Writer, é por meio do Comando Estilos. Ele permite 
aplicar um conjunto de opções de formatação de 
forma consistente em um documento. Apesar de não 
ser possível modificar um estilo existente, é possível 
criar um estilo personalizado para o usuário. 

e) Para formatar a última frase do texto conforme 
apresentado, é suficiente clicar três vezes sobre a 
palavra ‘adversário’ com o botão esquerdo do mouse 
e acionar o comando Sublinhado, presente na Barra 
de Ferramentas. 

 

 
DIREITO CONSTITUCIONAL  

 
51. No que diz respeito ao direito constitucional à 

inviolabilidade domiciliar, é correto afirmar que: 

a) Em caso de flagrante delito, somente será possível 
adentrar no domicílio do morador, sem o seu 
consentimento e sem mandado judicial, durante o 
dia. 

b) O espaço reservado à permanência da clientela, 
dentro de um restaurante, é protegido pela 
inviolabilidade domiciliar. 

c) A busca e apreensão domiciliar, durante o período 
da noite, apenas é permitida mediante autorização 
judicial. 

d) O escritório de advogado que esteja atuando em 
defesa de cliente acusado de práticas ilícitas também 
é considerado domicílio. 

e) A instalação de escutas ambientais, mesmo com 
autorização judicial, só pode ser feita durante o dia. 

 

52. relacionadas à Administração Pública, é 
INCORRETO afirmar que:  

a) As funções de confiança e os cargos em comissão 
deverão ser preenchidos por servidores de carreira 
conforme percentuais estabelecidos em lei. 

b) O prazo de validade do concurso será de até dois 
anos, prorrogável apenas uma única vez e, caso seja 
aberto um novo concurso dentro do prazo de 
validade do anterior, os aprovados no primeiro terão 
prioridade na convocação. 

c) A estabilidade do servidor é adquirida após três 
anos de efetivo exercício, podendo perder o cargo, 
após esse período, mediante processo 
administrativo disciplinar. 

d) A porcentagem de cargos reservados a pessoas 
portadoras de deficiência deverá ser estabelecido 
em lei. 

e) A contratação por tempo determinado, para 
atender à necessidade temporária de excepcional 
interesse público, configura exceção à 
obrigatoriedade de concurso público. 

 

53. É sabido que a forma de Estado adotada pelo Brasil 
é a Federação. A esse respeito, é correto afirmar que:  

a) A Federação pressupõe a descentralização 
administrativa ao longo do território, mas centraliza 
o poder político no âmbito da União. 

b) A vedação ao direito de secessão aos estados-
membros constitui verdadeira limitação à 
autonomia dos entes regionais, hierarquicamente 
submissos ao ente central.  

c) Os municípios dispõem das mesmas capacidades de 
autogoverno e autoadministração conferidas aos 
demais entes, mas suas leis situam-se em patamar 
hierárquico inferior.  

d) À União, ente federado que abarca todo o território 
nacional, é atribuída soberania em meio à 
comunidade internacional.  

e) Ao Distrito Federal, ente atípico que compõe nosso 
estado, são atribuídas as competências dos entes 
locais e regionais, sendo vedada sua divisão em 
municípios. 
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54. Considerando a disciplina constitucionalmente 
estabelecida para a Segurança Pública, assinale a 
alternativa INCORRETA: 

a) As guardas municipais podem exercer o poder de 
polícia de trânsito.  

b) O objetivo da segurança viária é a preservação da 
ordem pública e da incolumidade das pessoas e do 
seu patrimônio nas vias públicas. 

c) As polícias militares e os corpos de bombeiros 
militares subordinam-se ao Governador do Estado e, 
além disso, integram as forças auxiliares do Exército. 

d) Às polícias militares competem as funções de 
polícia judiciária e apuração de infrações penais. 

e) As polícias ferroviárias e rodoviárias federais 
integram a segurança pública, embora sejam 
responsáveis pelo patrulhamento ostensivo, apenas. 

 
55. Assinale a alternativa que se encontra em 

conformidade com o que estabelece a Constituição 
do Estado da Bahia, no que concerne ao Poder 
Legislativo: 

a) O Poder Legislativo é exercido pela Assembleia 
Legislativa, sendo os deputados eleitos pelo sistema 
majoritário.  

b) Os deputados estaduais são eleitos para um 
mandato de 4 anos, que corresponde à sessão 
legislativa. 

c) O número de deputados na Assembleia Legislativa 
é proporcional à representação do Estado no 
Congresso Nacional. 

d) Enquanto a Lei de Diretrizes Orçamentárias não for 
aprovada, a sessão legislativa não poderá ser 
interrompida. 

e) Compete exclusivamente à Assembleia Legislativa 
fixar o subsídio do Governador, por meio de Decreto 
Legislativo. 

 
 

DIREITOS HUMANOS   
 
56. Segundo a Convenção sobre a Eliminação de Todas 

as Formas de Discriminação contra a Mulher, os 
Estados Signatários da Convenção se comprometem 
a: 

a) abster-se de incorrer, na medida do possível, em ato 
ou prática de discriminação contra a mulher e zelar 
para que as autoridades e instituições públicas 
atuem em conformidade com esta obrigação. 

b) consagrar, se ainda não o tiverem feito, 
necessariamente em texto constitucional, o princípio 
da igualdade do homem e da mulher e assegurar por 
lei outros meios apropriados a realização prática 
desse princípio. 

c) tomar as medidas apropriadas para eliminar a 
discriminação contra a mulher quando praticada por 
pessoas naturais.  

d) derrogar as principais disposições penais nacionais 
que constituam discriminação contra a mulher. 

e)  estabelecer a proteção jurídica dos direitos da 
mulher numa base de igualdade com os do homem e 
garantir, por meio dos tribunais nacionais 
competentes e de outras instituições públicas, a 
proteção efetiva da mulher contra todo ato de 
discriminação. 

 
57. Segundo o art. 1º, §1º, da Convenção Internacional 

Sobre a Eliminação de Todas as Formas de 
Discriminação Racial, a expressão "discriminação 
racial" significará toda distinção, exclusão, restrição 
ou preferência baseada em raça, cor, descendência 
ou origem nacional ou ____ que tenha por objeto ou 
resultado ____ ou restringir o reconhecimento, gozo 
ou exercício em um mesmo plano (em igualdade de 
condição) de direitos humanos e _____ fundamentais 
nos campos político, econômico, social, cultural ou 
em qualquer outro campo da vida pública. 

Assinale a alternativa que completa correta e 
respectivamente as lacunas. 

a) étnica, anular, liberdades. 

b) social, ampliar, liberdades. 

c)étnica, ampliar, garantias. 

d)social, anular, garantias. 

e) étnica, anular, deveres. 
 
58. Nos exatos termos do que dispõe a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, é correto afirmar 
que todo ser humano tem direito: 

a) à vida, à liberdade, à segurança pessoal e ao meio 
ambiente equilibrado.  

b) à vida, à liberdade e à segurança pessoal. 

c) à vida, à paz e à previdência social. 

d) à paz, à liberdade e à cultura. 

e) à vida, à liberdade, à segurança pessoal, à paz e ao 
meio ambiente equilibrado. 
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59. Segundo o texto do Pacto Internacional dos 
Direitos Econômicos, Sociais e Culturais: 

a) Ninguém poderá ser submetido à tortura, mas 
admite-se, em caráter excepcional e para fins de 
segurança nacional, aplicar penais ou tratamentos 
cruéis, desumanos os degradantes, desde que de 
forma temporária e conforme decisão da corte 
judicial competente. 

b) Ninguém poderá ser submetido à tortura, mas 
admite-se, em caráter expressional e para fins de 
segurança pública, aplicar penais ou tratamentos 
cruéis, desumanos os degradantes, desde que de 
forma temporária e conforme decisão da corte 
suprema do Estado parte. 

c) Ninguém poderá ser submetido à tortura, nem a 
penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou 
degradantes, de modo constituir direito humano 
absoluto. 

d) Ninguém poderá ser submetido à tortura, mas 
admite-se, em caráter excepcional e para fins de 
segurança nacional, aplicar penais ou tratamentos 
cruéis, desumanos os degradantes, desde que de 
forma temporária e por decisão autoridade 
executiva competente. 

e) Ninguém poderá ser submetido à tortura, mas 
admite-se, desde que haja decisão judicial, aplicar 
penais ou tratamentos cruéis, desumanos os 
degradantes. 

 
 

DIREITO ADMINISTRATIVO 
 

60. Analise as seguintes afirmativas, com relação aos 
cargos, empregos e funções públicos. 

I. Os cargos, empregos e funções públicas são 
acessíveis aos brasileiros e aos estrangeiros 
que preencham os requisitos estabelecidos em 
lei. 

II. A investidura em cargo ou emprego público 
depende de aprovação prévia em concurso 
público de provas de 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 

III. Durante o prazo improrrogável previsto no 
edital de convocação, aquele aprovado em 
concurso público de provas ou de provas e 
títulos será convocado com prioridade sobre 
novos concursados para assumir cargo ou 
emprego, na carreira. 

 

 

Está correto o que se afirma somente nos itens: 

a) I e II. 

b) I. 

c) III. 

d) I, II e III. 

e) II 
 
61. O princípio administrativo, previsto 

constitucionalmente, que determina que a 
Administração deve atender a todos os 
administrados sem discriminações, sem 
favorecimento de pessoas, é o da 

a) legalidade 

b) impessoalidade 

c) presunção de legalidade 

d) moralidade 

e) eficiência 
 
62. A administração possui a faculdade de condicionar 

e restringir o uso e gozo de bens, atividades, e 
direitos individuais, em benefício da coletividade ou 
do próprio Estado. Essa prerrogativa encontra 
fundamento no poder estatal denominado de 

a) poder de polícia 

b) poder discricionário 

c) poder hierárquico 

d) poder vinculado 

e) poder disciplinar 
 
63. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto 

são elementos dos atos administrativos. A respeito 
do elemento competência, é incorreto afirmar que 

a) é de exercício obrigatório para os órgãos e agentes 
públicos. 

b) é intransferível a terceiros. 

c) é imodificável por vontade própria do titular. 

d) é irrenunciável, impedindo a delegação de seu 
exercício. 

e) é imprescritível, não se perdendo pela não 
utilização. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 
 Simulado Especial – Concurso PM-BA - 15/12/2019 

 

64. João foi punido por seu superior hierárquico, 
porém, o ato de punição foi motivado com elementos 
que não ocorreram no contexto fático. Esse ato 
praticado contra João deverá ser 

a) revogado pela autoridade competente, tendo em 
vista o equívoco cometido. 

b) apenas retificado, corrigindo-se o erro e motivando 
o novo ato. 

c) anulado, pois o vício de motivo não admite 
convalidação. 

d) convalidado, pois não se trata de vício de forma 
essencial. 

e) revogado, por conveniência ou oportunidade da 
autoridade competente. 

 

 

ESTATUTO DOS SERVIDORES DO ESTADO 
DA BAHIA 

 
65. De acordo com a Lei Estadual n. 7.990/2001, que 

trata do Regime Jurídico do Militar Estadual, são 
manifestações essenciais dos valores policiais 
militares, EXCETO: 

a) O sentimento de servir à sociedade, traduzido pela 
vontade de cumprir o dever policial militar e pelo 
integral devotamento à preservação da ordem 
pública e à garantia dos direitos fundamentais da 
pessoa humana.   

b) O civismo e o respeito às tradições históricas.   

c) A fé na elevada missão da Polícia Militar, que deve 
estar acima de qualquer outro valor.   

d) O orgulho do policial militar pela Instituição.   

e) O amor a profissão Policial Militar e o entusiasmo 
com que é exercida. 

 

66. De acordo com a Lei Estadual n. 7.990/2001, que 
trata do Regime Jurídico do Militar Estadual, julgue 
as assertivas a seguir: 

I. O sentimento do dever, a dignidade policial 
militar e o decoro da classe impõem a cada um 
dos integrantes da Polícia Militar conduta 
moral e profissional irrepreensíveis, tanto 
durante o serviço quanto fora dele. 

II. Ao policial militar da ativa é vedado comerciar 
ou tomar parte na administração ou gerência 
de sociedade ou dela ser sócio ou participar, 
inclusive como acionista ou quotista, em 
sociedade anônima ou por quotas de 
responsabilidade limitada. 

III. O policial militar, habilitado em concurso 
público e nomeado para cargo de sua carreira, 
adquirirá estabilidade ao completar três anos 
de efetivo exercício, desde que seja aprovado 

no estágio probatório, por ato homologado 
pela autoridade competente. 

Assinale a alternativa correta: 

a) Estão corretas I e II 

b) Estão corretas I e III 

c) Estão corretas II e III 

d) Estão corretas I, II e III 

e) Nenhuma está correta 
 
67. De acordo com a Lei Estadual n. 7.990/2001, que 

trata do Regime Jurídico do Militar Estadual, 
consideram-se dependentes econômicos do policial 
militar: 

a) para efeito de previdência social, os enteados. 

b) para efeito de previdência social, os pais inválidos 
de qualquer idade. 

c) para efeito de fruição dos serviços de assistência à 
saúde, os filhos solteiros, desde que civilmente 
menores. 

d) para efeito de previdência social, os filhos solteiros 
inválidos com dependência econômica. 

e) para efeito de fruição dos serviços de assistência à 
saúde, os filhos solteiros inválidos de qualquer 
idade. 

 
DIREITO PENAL  

 
68. Ricardo, brasileiro, em viagem a Orlando-USA, 

decide visitar um dos parques de diversão da Disney. 
Numa das filas para ingresso em um brinquedo, 
Ricardo se desentende com Bryan, cidadão 
americano. Na discussão, Ricardo é agredido por 
Bryan, levando um soco no rosto. Com a agressão, a 
vítima perdeu alguns dentes e teve sua função 
mastigatória debilitada de maneira permanente. 

Neste caso: 

a) Houve lesão corporal grave, e será aplicável a lei 
penal brasileira pelo princípio da nacionalidade 
passiva. 

b) Houve lesão corporal gravíssima, e será aplicável a 
lei penal brasileira pelo princípio da nacionalidade 
passiva. 

c) Houve lesão corporal leve, e será aplicável a lei 
penal brasileira pelo princípio da nacionalidade 
passiva. 

d) Houve lesão corporal grave, e será aplicável a lei 
penal brasileira pelo princípio da defesa ou proteção. 

e) Houve lesão corporal grave, mas não será aplicável 
a lei penal brasileira. 
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69. De acordo com o Código Penal, assinale a 
alternativa que NÃO apresenta causa de exclusão da 
culpabilidade: 

a) legítima defesa 

b) A existência de doença mental, quando o agente, em 
razão dela, era inteiramente incapaz de entender o 
caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo 
com esse entendimento. 

c) a coação moral irresistível 

d) A embriaguez acidental completa 

e) o erro de proibição inevitável 
 

70. Durante operação em determinada comunidade 
de Salvador-BA, uma guarnição da polícia militar é 
recebida a tiros. Um dos policiais acaba por atingir 
fatalmente um dos criminosos durante a troca de 
tiros. Neste caso, é correto afirmar que o policial: 

a) pratica crime de homicídio doloso consumado, 
majorado por se tratar de agente público. 

b) não pratica crime, em razão do estado de 
necessidade. 

c) não pratica crime, em razão da legítima defesa. 

d) não pratica crime, em razão do estrito 
cumprimento do dever legal. 

e) não pratica crime, em razão da ausência de 
culpabilidade. 

 

71.  Analise as assertivas a seguir: 

I – O homicídio praticado para assegurar a 
impunidade de outro crime é considerado 
homicídio qualificado. 

II – O feminicídio constitui tipo penal autônomo, 
diverso do crime de homicídio. 

III – O aborto sentimental, ou seja, nos casos de 
gravidez decorrente de estupro, dispensa o 
consentimento da gestante. 

IV – A pena do homicídio doloso será aumentada 
em um terço caso seja praticado contra pessoa 
maior de 60 anos. 

Neste caso, está correto APENAS o que se afirma em: 

a) I 

b) I e II 

c) II e III 

d) II e IV 

e) I e IV 
 

72. Será considerado majorado o crime de roubo 
quando praticado: 

a) durante o repouso noturno 

b) mediante o emprego de arma de fogo 

c) mediante rompimento de obstáculo à subtração da 
coisa 

d) com abuso de confiança 

e) mediante fraude 
 

 
IGUALDADE RACIAL E DE GÊNERO 

 
73. De acordo com a Constituição Estadual da Bahia 

assinale a alternativa INCORRETA: 

a) A sociedade baiana é cultural e historicamente 
marcada pela presença da comunidade afro-
brasileira, constituindo a prática do racismo crime 
inafiançável e imprescritível, sujeito a pena de 
reclusão, nos termos da Constituição Federal. 

b) Com países que mantiverem política oficial de 
discriminação racial, o Estado não poderá admitir a 
participação em qualquer processo licitatório da 
administração pública direta ou indireta, de 
empresas neles sediadas exceto se a participação se 
der de forma indireta, face a impossibilidade de 
controle por parte do Estado. 

c) A rede estadual de ensino e os cursos de formação e 
aperfeiçoamento do servidor público civil e militar 
incluirão em seus programas disciplina que valorize 
a participação do negro na formação histórica da 
sociedade brasileira. 

d) Sempre que for veiculada publicidade estadual com 
mais de duas pessoas, será assegurada a inclusão de 
uma da raça negra. 

e) O Dia 20 de novembro é considerado, no calendário 
oficial, como Dia da Consciência Negra.  

 

74. NÃO constitui medida protetiva de urgência 
prevista na Lei n° 11.340/2006 − Lei Maria da 
Penha: 

a) a prestação de alimentos provisionais.   

b) o afastamento de cargo ou função pública.  

c) o afastamento dos familiares da ofendida, com 
fixação de limite mínimo de distância.   

d) a suspensão de visitas aos dependentes menores.   

e) suspensão da posse ou restrição do porte de armas. 
 

75.  Fábio, policial civil do Distrito Federal, com a 
intenção de destruir, no todo ou em parte, grupo 
étnico, causou lesão grave à integridade física ou 
mental de membros do grupo. Assinale a alternativa 
correta: 

a) Fabio cometeu o crime de tortura 

b) Fabio cometeu crime de genocídio 

c) Fabio cometeu crime de lesão corporal simples 

d) Fabio cometeu crime de tortura qualificada 

e) Fabio cometeu crime de lesão corporal qualificada 
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DIREITO PENAL MILITAR  
 
76. O art. 55 do Código Penal Militar (CPM) trata das 

penas principais. Assinale a alternativa que NÃO 
corresponde a uma das penas principais previstas no 
CPM: 

a) morte 

b) impedimento   

c) reforma   

d) suspensão do exercício do posto, graduação, cargo 
ou função 

e) advertência 
 
77. De acordo com o Código Penal Militar, assinale a 

alternativa correta:  

a) A pena de suspensão do exercício do posto, 
graduação, cargo ou função consiste na agregação, 
no afastamento, no licenciamento ou na 
disponibilidade do condenado, pelo tempo fixado na 
sentença, sem prejuízo do seu comparecimento 
regular à sede do serviço, sendo contado como 
tempo de serviço, para qualquer efeito, o do 
cumprimento da pena.   

b) O civil cumpre a pena aplicada pela Justiça Militar, 
em estabelecimento prisional militar, ficando ele 
sujeito ao regime conforme a legislação penal 
comum, de cujos benefícios e concessões, também, 
poderá gozar. 

c) O condenado a que sobrevenha doença mental deve 
ser recolhido a manicômio judiciário ou, na falta 
deste, a outro estabelecimento prisional comum, 
onde lhe seja assegurada custódia. 

d) Computam-se na pena privativa de liberdade o 
tempo de prisão provisória, no Brasil ou no 
estrangeiro, e o de internação em hospital ou 
manicômio, bem como o excesso de tempo, 
reconhecido em decisão judicial irrecorrível, no 
cumprimento da pena, por outro crime, desde que a 
decisão seja posterior ao crime de que se trata. 

e) A sentença definitiva de condenação à morte é 
comunicada, logo que passe em julgado, ao 
Governador do Estado, e não pode ser executada 
senão depois de sete meses após a comunicação. 

 
 

 

 

 

 

 

 

78. Fábio, militar, deixou de apresentar-se no 
momento da partida do navio de que é tripulante 
mas retornou antes de completar 8 dias de sua 
partida. De acordo com o Código Penal Militar, Fábio 
cometeu o crime de: 

a) deserção 

b) deserção especial 

c) desobediência à ordem de superior 

d) abandono de posto 

e) descumprimento de missão 
 
79. De acordo com o Código Penal Militar, Joana, 

militar, dormiu quando em serviço de plantão às 
máquinas. No caso em tela, pode-se dizer que Joana 
cometeu o crime de: 

a) descumprimento de missão 

b) embriaguez em serviço 

c) desobediência 

d) dormir em serviço 

e) deserção 
 
80. De acordo com o Código Penal Militar, Pedro, 

militar em exercício de função de comando, deixou 
de desempenhar missão que lhe foi confiada, por 
este motivo cometeu o crime de: 

a) Crime de Deserção 

b) Crime de Revolta 

c) Crime de concussão 

d) Descumprimento de missão 

e) Desacato a superior 
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