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1 – Este simulado conta com questões focadas no concurso PM AM; 

2 – A prova contém 50 itens que abordam conhecimentos cobrados nos últimos editais do concurso; 

3 – As questões são inéditas e foram elaboradas pelos nossos professores com base no conteúdo programático 
do edital. 

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 8:30 às 12:30 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 – O Gabarito do Simulado e o Ranking Classificatório com nota serão divulgados no blog do Estratégia 
Concursos. 

8 – Esse simulado é uma autoavaliação! Você mesmo(a) vai corrigir, a partir do padrão de respostas disponível 
na área do aluno. 
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PORTUGUÊS  

Patrícia Manzato e Suellen Borges 

01. Sêneca, filósofo estoico, dizia o seguinte: “Por fim, é 
consenso que um homem ocupado não pode fazer nada 
bem: […], já que o seu espírito, distraído com coisas 
diferentes, não se aprofunda em nada, ao contrário, 
tudo que lhe é imposto rejeita. Nada está mais longe do 
homem ocupado do que viver.”. 

A opção correta sobre a estrutura desse pensamento é: 

a) todos sabem que ser ocupado é uma desvantagem; 

b) estar desocupado é sinônimo de vantagem; 

c) a falta de foco é uma característica do homem 
ocupado; 

d) só terá foco aquele que não estiver ocupado; 

e) o homem ocupado só sabe dizer não. 

 

02. Existem dois tipos de pessoas que lhe dirão que você 
não pode fazer a diferença neste mundo: as que têm 
medo de tentar e as que têm medo de você ter 
sucesso.”. 

Uma modificação possível, que mantenha a correção e o 
sentido do texto é: 

a) flexão do verbo “existir” no singular; 

b) substituição de “lhe” por “te”; 

c) substituição dos dois pontos por ponto e vírgula; 

d) substituição de “as que têm” por “aquelas que têm”; 

e) supressão do pronome “você” em “de você ter 
sucesso”. 

 

 

 

 

 

03. “Existem dois tipos de pessoas que lhe dirão que você 
não pode fazer a diferença neste mundo: as que têm 
medo de tentar e as que têm medo de você ter 
sucesso.”. 

Essa frase traz a seguinte mensagem: 

a) se os outros não apoiam você é porque estão olhando 
para si; 

b) o medo dita as regras dos pessimistas; 

c) se você não consegue fazer algo, é por medo; 

d) depender dos outros gera insegurança; 

e) se os outros não apoiam você, você deve ter medo. 

 

04. Os indivíduos esperam da polícia uma instituição 
justa e segura e incorrupta, pois o policial não deve 
deixar fluir ilegitimidade na execução de suas 
responsabilidades e tarefas para prevenção do crime e 
é importante que o agente policial conheça a sociedade 
e o meio que está atuando e inserido, por meio de 
políticas públicas, como: teatro nas escolas, incentivo a 
esportes nas comunidades carentes e violentas. 

A polícia e os direitos humanos devem almejar a proteção 
e respeitos aos indivíduos em um Estado Democrático 
de Direito, pois a polícia visa à garantia dos direitos 
constitucionais de maneira genérica na ordem social, 
para que assim sejam gozados, onde o policial militar 
na corporação deve possuir idoneidade moral e social 
ao desempenhar suas funções, seja ela ostensiva ou 
preventiva, já que as políticas governamentais buscam 
as mudanças no policiamento no Brasil inteiro, sempre 
em prol do cidadão e comunidade, com o intuito de 
qualificação do policial em Direitos Humanos no Curso 
de Formação na academia de polícia, para gerar 
aplicabilidade nas ações policiais.  

Disponível em https://www.migalhas.com.br/depeso/257988/direitos-
humanos-e-a-policia 

 

Esse texxo é formulado com uma forma de oração 
chamada reduzida (sublinhada); se substituíssemos 
essa oração por uma forma desenvolvida, a opção 
correta seria: 

a) para que se gere; 

b) para a qual se gere; 

c) para se gerar; 

d) a geração de; 

e) que se gere. 

 

05. Em todas as frases abaixo há adjuntos destacados; o 
único que representa um adjunto adverbial é: 

a) O amor sem esperança não tem outro refúgio senão a 
morte; 

b) Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence 
obstáculos, no mínimo fará coisas admiráveis; 
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c) É que o perfume denuncia o espírito / Que sob as formas 
feminis palpita; 

d) julgava que tinham lido esse nome nos meus olhos ou 
dentro de minha alma, onde eu bem sabia que ele estava 
escrito; 

e) O elogio é um meio muito usado, mas sempre novo, de 
render homenagem à vaidade alheia. 

 

06. Que minha solidão me sirva de companhia. 

que eu tenha a coragem de me enfrentar. 

que eu saiba ficar com o nada 

e mesmo assim me sentir 

como se estivesse plena de tudo. 

Clarice Lispector. 

Os versos acima são construídos com base em uma 
oposição, da mesma forma que em: 

a) Você tem uma pedra dentro do peito; 

b) Quem ama o feio, bonito lhe parece.; 

c) Tinha olhos bem pretos, quentes e doces; 

d) Não para de chover: que ótima ideia vir hoje para a 
praia; 

e) Me sorri um sorriso pontual. 

 

07. Observe o seguinte texto retirado de uma mídia 
social: “Não acredita em vida após a morte, mas tem 
medo de fantasma”. 

O humor desse meme se apoia na ausência de uma 
característica textual, que é: 

a) intertextualidade; 

b) sequenciação; 

c) ambiguidade; 

d) coesão; 

e) coerência. 

 

08. A frase em que se mostra adequada à norma culta é: 

a) Saiu correndo e chegou quase que pontualmente a 
prova; 

b) Refiro-me sempre aquela associação que me indicou. 

c) Não há atualização dos casos de furto há pelo menos 
um ano; 

d) Recorreu ao auxílio há pelo menos dois anos atrás; 

e) Gostaria de rever os amigos e retornar à Salvador; 

 

09. A frase em que o emprego do acento grave (crase) é 
facultativo é: 

a) Se quiser ter uma vida saudável, vá frequentemente à 
academia; 

b) Sempre que possível vamos à casa de minha avó; 

c) Se puder, por favor, entregue o caderno à tutora; 

d) Não me referia à sua especialidade, mas à sua 
formação; 

e) Quisesse eu dar esse livro à estimada colega. 

 

10. Todas as frases abaixo sofreram a mesma alteração; 
a opção em que a mudança da frase traz um erro de 
conjugação verbal é: 

a) Queria dar o melhor possível a eles / Quando deres o 
melhor...; 

b) Veria o seu caso hoje / Quando vires o meu caso...; 

c) Traria nossa dependência financeira / Quando trazeres 
nossa....; 

d) Faria minhas tarefas com assiduidade / Quando fizeres 
suas tarefas...; 

e) Seguiria seus conselhos fielmente / Quando seguires 
meus conselhos... 

 

 

GEOGRAFIA DO AMAZONAS 

Sérgio Henrique 

11. A preservação da biodiversidade da Floresta 
Amazônica tem repercussões na geopolítica 
internacional dado a sua importância para o futuro 
global. Assinale a alternativa que referente a essa 
temática:  

a) O aumento na competição internacional gerou uma 
significativa pressão por novas fontes de matérias-
primas e geração de energia, especialmente com 
interesse na Amazônia para a aprovação de projetos de 
usinas hidrelétricas na região. 

b) Países ricos em recursos naturais, como o Brasil, se 
posicionam numa nova ordem internacional no uso de 
matérias-primas estratégicas, que passa a determinar a 
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regionalização geopolítica dos padrões de exploração e 
comercialização internacional do século XXI. 

c) Pela potencialidade do estoque de recursos 
estratégicos necessários para a geração das inovações 
tecnológicas, a Amazônia passou a atrair as atenções 
internacionais a partir da Cop26, pelas riquezas do 
subsolo regional. 

d) A partir de 1970, na estrutura do comércio 
internacional, uma nova forma de tratar a dinâmica do 
mercado foi definida como “a mercantilização da 
natureza”. 

e) Um dos aspectos mais importantes das relações 
internacionais do momento compreende a crise hídrica 
e as repercussões geopolíticas sobre a Amazônia. 
Contudo, o Brasil não deve se preocupar com este 
aspecto, visto que possui o maior estoque de água em 
continente do planeta.  

 

12. A floresta amazônica gera parte da chuva que cai em 
sua própria área, pois tira a água do solo e a transpira 
para o ar circundante, fazendo com que se crie um 
sistema retroalimentante.  

Disponível em: https://veja.abril.com.br/brasil/desmatamento-na-amazonia-
pode-reduzir-chuvas-em-ate-70-diz-estudo/. Acesso em 15 dez. 2021.  

Dentre os sistemas gerais de circulação atmosférica de 
destaque para a Amazônia, responsáveis pelos padrões 
hidrológicos e climáticos, vale ressaltar o sistema 
meteorológico que atua nos trópicos. Este sistema é 
denominado de: 

a) VCAN - Vórtices Ciclônicos de Altos Níveis 

b) ZCT - Zona de Convergência Tropical 

c) ZCIT - Zona de Convergência Intertropical 

d) CCMs - Complexos Convectivos de Mesoescala 

e) Ondas de Leste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Para se referir a região amazônica, podemos utilizar 
de referência as três categorias: Bioma Amazônico, 
Amazônia Legal e Pan-Amazônia. A respeito das 
diferentes formas de se referir à Amazônia 
apresentada, assinale a alternativa correta:  

a) A divisão político-econômica Amazônia Legal 
Brasileira abrange os estados da região Norte: Acre, 
Amapá, Amazonas, Rondônia, Roraima, Tocantins e 
Pará.  

b) A Amazônia é formada por distintos ecossistemas, 
sendo as formações florestais divididas em: florestas 
densas de terra firme, várzeas e florestas de igarapé.  

c) A Pan-Amazônia envolve todos os estados que têm a 
floresta amazônica em seu território: Acre, Amapá, 
Amazonas, Rondônia, Roraima, Tocantins, Mato 
Grosso, Pará e parte do Maranhão. 

d) O Bioma Amazônico corresponde mais de 40% do 
território nacional e é constituída principalmente por 
uma floresta tropical. A Amazônia passa pelos 
territórios do Acre, Amapá, Amazonas, Pará e Roraima, 
e parte do território do Maranhão, Mato Grosso, 
Rondônia e Tocantins. 

e) Pode se referir ao termo Amazônia relacionado 
também à bacia hidrográfica do rio 
Marañon/Solimões/Amazonas com área de 6.925.674 
km² envolvendo vários países além do Brasil.  

 

14. O Brasil tem a maior quantidade de água doce do 
mundo. Dois terços do rio Amazonas, no Norte 
brasileiro, por exemplo, já seriam capazes de suprir a 
demanda mundial de água. Apesar disso, o país 
enfrenta a terceira crise hídrica em 20 anos e a maior já 
registrada em 91 anos, por causa, principalmente, da 
má gestão do recurso natural. 

Disponível em https://www.climatempo.com.br/noticia/2021/12/11/crise-
hidrica-no-brasil-e-crise-mundial-dizem-cientistas-3293. Acesso em 15 dez. 

2021.  

A respeito da crise hídrica enfrentada no Brasil nos 
últimos anos, assinale a alternativa correta: 

a) A grave crise hídrica é causada basicamente por dois 
pontos: por um lado, pela seca e pelas mudanças 
climáticas; e por outro, pela falta de gestão da água no 
país. 

b) Dentre as principais causas no plano de manejo contra 
a crise hídrica, é necessário otimizar o uso da água, 

https://veja.abril.com.br/brasil/desmatamento-na-amazonia-pode-reduzir-chuvas-em-ate-70-diz-estudo/
https://veja.abril.com.br/brasil/desmatamento-na-amazonia-pode-reduzir-chuvas-em-ate-70-diz-estudo/
https://www.climatempo.com.br/noticia/2021/12/11/crise-hidrica-no-brasil-e-crise-mundial-dizem-cientistas-3293
https://www.climatempo.com.br/noticia/2021/12/11/crise-hidrica-no-brasil-e-crise-mundial-dizem-cientistas-3293
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dando a prioridade de acesso para a indústria e o 
agronegócio, para que atividades essenciais não 
fiquem à mercê de chuvas e diversificar fontes de 
energia. 

c) Além de criar um plano de secas e acabar com 
desmatamento na Amazônia, é necessário que se 
intensifique campanhas de conscientização da 
população para que economize a água para uso 
doméstico, principal consumidor da água potável do 
Brasil.  

d) O Brasil encontra-se sobre grandes aquíferos. O uso 
deste recurso é um dos pontos de discussão para que a 
agricultura utilize-os de maneira a evitar a retirada da 
água dos cursos dos rios, criando poços artesianos para 
irrigação.  

e) A crise hídrica é resolvida com o aumento da 
capacidade técnica de tratamento e distribuição de 
água e aumento da interligação entre os sistemas, 
retirando as matas ciliares para a expansão do curso dos 
rios e consequente aumento dos reservatórios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Falar de justiça climática, dentre outras coisas, é 
compreender como a ação destrutiva da humanidade 
sobre a natureza é uma ação política e que, por isso, 
provoca efeitos igualmente políticos, tais como o 
aprofundamento das diversas formas de desigualdade. 
A preservação do meio ambiente é a luta pela vida 
digna das pessoas que habitam o planeta, do mesmo 
modo que a luta contra a desigualdade torna 
inafastável a reivindicação pela preservação do meio 
ambiente. 

Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/colunas/silvio-
almeida/2021/11/justica-climatica-e-a-cop26.shtml . Acesso em 15 dez. 

2021. 

A respeito do conceito de justiça climática, julgue as 
alternativas a seguir:  

I - Embora ainda pouco conhecido no Brasil, o conceito 
de justiça climática é definido pela conexão entre 
direitos humanos e as mudanças climáticas.  

II - Discute a perspectiva sobre futuro tendo em vista a 
participação periférica, da população quilombola, das 
comunidades tradicionais e de outros grupos 
marginalizados e ditos como “vulneráveis”. 

III - O conceito de Justiça Climática vem da percepção de 
que os impactos das mudanças climáticas atingem de 
forma e intensidade iguais grupos sociais distintos, 
sendo necessário medidas compensatórias de 
reparação. 

Estão corretos o que se afirmam em: 

a) I, somente. 

b) I e III. 

c) I e II. 

d) I, II e III. 

e) II, somente. 

 

 

16. A região da Amazônia é enorme: ela ocupa mais de 
60% de todo o território brasileiro. Mas o que 
pouquíssima gente sabe é que abaixo dela existe uma 
quantidade gigantesca de água doce. Trata-se de um 
verdadeiro oceano subterrâneo, com volume total de 
162 mil quilômetros cúbicos, e que é chamado pelos 
cientistas de Sistema Aquífero Grande Amazônia 
(Saga). 

Disponível em: https://agenciabrasil.ebc.com.br/radioagencia-nacional/meio-
ambiente/audio/2020-12/reserva-subterranea-da-amazonia-pode-

abastecer-o-planeta-por-250-anos. Acesso em 15 dez. 2021.  

a) Por ser recém descoberto, o Saga é considerado o 
segundo maior aquífero do mundo, fincando atrás 
apenas do Aquífero Guarani, também brasileiro, devido 
a falta de estudos que comprovem o seu tamanho 
exato. 

b) A descoberta do sistema Saga coloca ainda mais em 
evidencia o valor geopolítico da Amazônia, dado o seu 
tamanho e potencial hídrico. Estima-se que seu volume 
de água daria para abastecer a população do mundo 
inteiro por 250 anos.  

c) Uma das principais conclusões que os pesquisadores 
chegaram foi de que o sistema do aquífero não 
depende da vegetação da Amazônia, podendo subsistir 

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/silvio-almeida/2021/11/justica-climatica-e-a-cop26.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/silvio-almeida/2021/11/justica-climatica-e-a-cop26.shtml
https://agenciabrasil.ebc.com.br/radioagencia-nacional/meio-ambiente/audio/2020-12/reserva-subterranea-da-amazonia-pode-abastecer-o-planeta-por-250-anos
https://agenciabrasil.ebc.com.br/radioagencia-nacional/meio-ambiente/audio/2020-12/reserva-subterranea-da-amazonia-pode-abastecer-o-planeta-por-250-anos
https://agenciabrasil.ebc.com.br/radioagencia-nacional/meio-ambiente/audio/2020-12/reserva-subterranea-da-amazonia-pode-abastecer-o-planeta-por-250-anos
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sem a sua presença dado ao seu tamanho e potencial 
hídrico.  

d) Conhecido anteriormente como Alter do Chão, o Saga 
compreende a região Amazônica, parte da bacia do rio 
Tocantins-Araguaia e a porção norte do Pantanal, 
chegando até a bacias subandinas.  

e) O aquífero exemplifica distribuição do volume hídrico 
nacional com relação à concentração populacional. O 
seu volume de água é proporcional à população que 
ocupa a região.  

 

 

 

 

 

17. A respeito da hidrografia na região amazônica, 
assinale a alternativa incorreta:  

a) Na região Amazônica a navegação é o principal meio 
de transporte, utilizado no deslocamento da população 
aos lugarejos, comunidades e cidades situadas ao longo 
dos rios. 

b) A região possui grande potencial hidrelétrico para 
futuros projetos. Contudo, devido aos profundos 
impactos ambientais gerados pelas construções, os 
projetos foram deixados em segundo plano. 

c) A Bacia do rio Amazonas consiste no conjunto de 
todos os recursos hídricos convergindo para a área 
banhada pelo Rio Amazonas e seus afluentes, na 
América do Sul. 

d) O Amazonas é o rio mais extenso (6.992 km no total) 
e de maior volume de água do planeta. Sua vazão 
média é de cerca de 132 mil m3/s e representa cerca de 
18% da água doce que todos os rios do planeta lançam 
no oceano.  

e) Na bacia, está o maior potencial hidrelétrico instalado 
do país: no Rio Madeira, em Rondônia, foram 
construídas as hidrelétricas de Jirau e Santo Antônio; 
no rio Xingu, no Pará, está a hidrelétrica de Belo Monte. 

 

18. A respeito da formação florestal da Amazônia, julgue 
os itens a seguir em (V) verdadeiro ou (F) falso: 

I - A formação florestal que predomina é a floresta 
ombrófila densa, seguida da floresta ombrófila aberta. 

II - As árvores são do tipo latifoliadas (folhas largas e 
grandes), o que facilita a evapotranspiração, e 
perenifólias (tem folhas durante o ano inteiro). 

III - A Mata de terra firme é uma área que inunda 
sazionalmente, na qual se encontra vegetação de 
grande porte, com árvores chegando aos 60 metros de 
altura. 

IV - A Mata de igapó se desenvolve ao longo dos rios, 
numa área permanentemente alagada durante o ano 
todo.  

A sequência correta é:  

a) V, V, V, V. 

b) V, V, F, F. 

c) V, F, V, V. 

d) F, V, F, V. 

e) V, V, F, V.  

 

19. A respeito da relação entre a Cop26 e a Amazônia, 
assinale a alternativa correta: 

a) O Brasil foi um dos países chaves na negociação, não 
só pela importância da floresta Amazônica, mas 
também porque atualmente é o sexto maior emissor de 
gás carbono na atmosfera.  

b) Devido a sua industrialização tardia, e apesar dos 
aumentos nas emissões de gás carbono, o Brasil, na 
série histórica, não está entre os maiores emissores de 
poluentes na atmosfera.  

c) Para frear o desmatamento e conservar a floresta 
amazônica em pé, algumas ações são cruciais para o 
cumprimento das metas globais de neutralidade 
climática como a utilização de áreas já abertas para 
pastagens pecuaristas. 

d) O Brasil formalizou sua promessa de atingir emissões 
líquidas zero até 2050 – dez anos antes da promessa 
anterior, o que aponta um futuro promissor na 
preservação do meio ambiente. 

e) Muitos países do G20 atualmente estão em uma 
trajetória realista para atingir suas metas de zero 
líquido, mostrando um compromisso significativo na 
redução das emissões de poluentes na atmosfera.  
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20. A história de ocupação e exploração econômica da 
Amazônia nos ensina que o território experimentou 
modelos de desenvolvimento que, em geral, foram 
divergentes da realidade cultural e política, 
desconsideraram a real vocação e aptidão econômica e 
produtiva e deterioram os recursos naturais da região. 

Disponível em: https://epoca.oglobo.globo.com/colunas-e-blogs/blog-do-
planeta/amazonia/noticia/2015/06/o-desafio-do-desenvolvimento-

sustentavel-na-amazonia.html. Acesso em 15 dez. 2021. 

A respeito do desenvolvimento sustentável e o processo 
histórico e atual de ocupação territorial na Amazônia, 
assinale a alternativa correta: 

a) O ciclo da Borracha pode ser considerado um dos 
primeiros ciclos históricos de ocupação, que provocou 
grande surto de desmatamento para a exploração do 
látex na região.  

b) Além das áreas protegidas, outra forma de conter o 
desmatamento e, consequentemente as mudanças 
climáticas, é desenvolver atividades econômicas 
sustentáveis nas florestas como agricultura empresarial 
com modelo de gestão no território. 

c) É possível um modelo sustentável com base em uma 
governança social e territorial, desenvolvimento e 
efetivação de uma produção sustentável e conservação 
e valorização do capital natural. 

d) Amazônia segue o seu desafio de encontrar o modelo 
mais adequado para o desenvolvimento da região, 
tendo como principal modelo de sucesso sustentável o 
projeto da usina de Belo Monte.  

e) As práticas sustentáveis, apesar de protegerem o 
bioma e as comunidades locais, impõem barreiras 
competitivas para o Brasil e o setor produtivo nacional 
e internacional. 

 

 

HISTÓRIA DO AMAZONAS  

Sérgio Henrique 

21. Durante muitos anos, grande parte do que 
conhecemos hoje como Amazônia pertenceu à 
Espanha, por causa do Tratado de Tordesilhas, 
assinado em 1494, entre Portugal e Espanha. Mas as 
primeiras expedições à região vieram a acontecer a 
partir de 1540. Apesar da maior parte da terra estar sob 

domínio dos espanhóis, foram os portugueses que mais 
se interessaram sobre aquela área, especialmente a 
partir do século XVII. 

Assinale qual foi a atividade econômica que mais atraiu a 
presença dos portugueses para os vales amazônicos: 

a) A monocultura da cana-de-açúcar, que se adaptou 
bem no solo amazônico. 

b) A busca por ouro e prata, atividade ligada à fantasiosa 
cidade de Eldorado.  

c) A extração das “drogas do sertão”, contando com a 
colaboração de índios catequisados. 

d) A agricultura de subsistência nos solos férteis das 
terras firmes. 

e) A escravização e o tráfico de indígenas capturados na 
região e enviados para o litoral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. “O Diretório dos Índios foi elaborado em 1755, mas só 
se tornou público em 1757. É um documento que 
expressa importantes aspectos da política indígena do 
período da história de Portugal e do Brasil denominado 
pombalino. Esse nome deriva do título nobiliárquico de 
Sebastião Joseph de Carvalho e Mello, Marquês de 
Pombal, poderoso ministro do rei de Portugal, D. José 
I. Mendonça Furtado, que assina a redação dos 95 
artigos deste regimento, era irmão do Marquês e com 
ele trocou significativa correspondência sobre a 
administração do Grão-Pará e Maranhão, Estado que 
governava. Destaca-se no Diretório a intenção do 
governo do Reino de Portugal, nesta época, de evitar a 
escravização dos índios, sua segregação, seu 
isolamento e a repressão ao tratamento dos indígenas 

https://epoca.oglobo.globo.com/colunas-e-blogs/blog-do-planeta/amazonia/noticia/2015/06/o-desafio-do-desenvolvimento-sustentavel-na-amazonia.html
https://epoca.oglobo.globo.com/colunas-e-blogs/blog-do-planeta/amazonia/noticia/2015/06/o-desafio-do-desenvolvimento-sustentavel-na-amazonia.html
https://epoca.oglobo.globo.com/colunas-e-blogs/blog-do-planeta/amazonia/noticia/2015/06/o-desafio-do-desenvolvimento-sustentavel-na-amazonia.html
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como pessoas de segunda categoria entre os 
colonizadores e missionários brancos. O documento 
estabelece, entre outras medidas, a proibição do uso do 
termo 'negro' (§ 10), o incentivo ao casamento de 
colonos brancos com indígenas (§§ 88-91), a 
substituição da língua geral pela língua portuguesa (§ 
6), e punição contra discriminações (§§ 84, 86).”  

Texto adaptado.  
Disponível em: 

<https://www.nacaomestica.org/diretorio_dos_indios.htm>. 

 

Acerca do Diretório dos Índios, todas as afirmativas estão 
corretas, EXCETO:  

a) Legislava sobre vários aspectos na Amazônia e suas 
relações com os povos indígenas. 

b) Regia as formas de recrutamento e trabalho indígena, 
incluindo os indígenas na atividade produtiva. 

c) Previa o incentivo à persuasão aos indígenas para o 
trabalho, principalmente através do cultivo, coleta e da 
lida com gado.  

d) Regulamentava a criação de um salário como forma 
de pagamento ao trabalho indígena.   

e) Proíbe o casamento entre índios e brancos, a fim de 
garantir a unidade racial da região. 

23. O nome 'Amazonas' vem da palavra “amassunu”, que 
quer dizer, na língua indígena, 'ruído de águas, água 
que retumba'. Foi dado ao rio que banha o Estado, pelo 
capitão espanhol Francisco Orelhana, em 1541. 

Pelo Tratado de Tordesilhas, assinado entre Espanha e 
Portugal em 1494, a região Amazônica pertencia à 
Espanha. Mas desde o início do século XVII, no entanto, 
passou a ser alvo de incursões portuguesas. As disputas 
só se encerraram com a assinatura do Tratado de 
Madri, em 1750, que deu a Portugal a posse definitiva 
da região.  

IBGE.  

Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/am/historico>. 

 

Assinale qual das alternativas abaixo representa 
corretamente a expedições de colonização da 
Amazônia que partiu durante a União Ibérica: 

a) Francisco Orellana, que foi enviado pelo rei da 
Espanha.  

b) Francisco Melo Palheta, que fez contato pacífico com 
os indígenas.  

c) Francisco Orellana, que foi enviado pelo rei da 
Espanha.  

d) Pedro Teixeira, que partiu de Cametá e instalou um 
forte em Óbidos.   

e) Pedro Teixeira, que partiu de Cametá e instalou a 
fortaleza de São José do Rio Negro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. A construção de fortificações na Amazônia foi 
decorrente do processo de conquista e exploração 
econômica da região, assim como a aspectos de 
soberania das fronteiras, em termos de relações 
internacionais, que mais tarde foram definidas pelo 
Tratado de Madri, em 1750. Mas, mesmo antes deste 
tratado uma série de fortificações já haviam sido 
construídas na região amazônica. 

Assinale a alternativa incorreta sobre a geopolítica da 
conquista da Amazônia: 

a) A expedição de Orellana partiu de Quito, sob o 
comando de Francisco Pizarro, e chegou a Belém.   

b) A construção de fortes evidencia o empoderamento 
do domínio ultramarino de Portugal na região, que se 
inicia com o estabelecimento militar.  

c) Os portugueses procuraram estabelecer sua presença, 
ampliando sua ocupação na fronteira Oeste, com a 
criação da Capitania de Mato Grosso.   

d) A fortaleza da Barra do Rio Negro inaugurou a política 
de militarização pelas fortalezas portuguesas.  

e) Durante a União Ibérica, Tordesilhas tornou-se 
obsoleto, e Portugal expandiu seu controle sobre a 
Amazônia através das fortalezas e missões religiosas. 
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25. Na segunda metade do século XIX se tinha pouco 
conhecimento das províncias da Amazônia. O nome 
das duas províncias (Grão-Pará e Amazonas) era, senão 
ignorado, apenas conhecido dos brasileiros e de alguns 
estudiosos que na Europa liam antigas crônicas e 
narrativas de viagens. A maior parte dos habitantes do 
Brasil, referidamente ao Sul e Sudeste, afigurava essas 
duas províncias como “serras habitadas por hordas de 
selvagens bravios”, como “inóspitos e ínvios sertões 
com poucos e minguados povoados em que 
abundavam animais e aves”.  Na Europa, as avaliações 
inexatas sobre a região eram também corriqueiras. 

Texto Adaptado. 

Francivaldo Alves Nunes. <http://dx.doi.org/10.1590/2236-463320120305>. 

 

Acerca do processo de incorporação da Amazônia às 
políticas do Estado Nacional brasileiro, assinale a 
alternativa que esteja correta: 

a) A soberania nacional é apontada como questão a ser 
enfrentada pelo governo brasileiro contra os 
estrangeiros. 

b) O espaço físico e a natureza exótica foram atrativos 
para o comércio com europeus e estadunidenses. 

c) As expedições científicas de ingleses, franceses e 
norte-americanos auxiliaram na política de penetração 
econômica brasileira.  

d) As regiões de fronteira não eram preocupação, por 
causa das dificuldades naturais encontradas no acesso 
da floresta amazônica. 

e) A integração nacional tornou-se política efetiva, 
principalmente após as Revoltas Regenciais. 

 

 

 

 

 

26. No Período Regencial, uma revolução social explodiu 
em Belém do Pará, em 1835, mais precisamente na 
antiga província do Grão Pará, que reunia, à época, os 
atuais estados do Amazonas, Pará, Amapá, Roraima e 
Rondônia. Este movimento matou mestiços, índios e 
africanos pobres ou escravos, mas também dizimou 
boa parte da elite da Amazônia. Esta revolução 
avançou pelos rios amazônicos e pelo mar Atlântico, 
atingindo os quatro cantos de uma ampla região. 
Chegou até as fronteiras do Brasil central e ainda se 
aproximou do litoral norte e nordeste. 

Identifique a seguir qual foi esta revolta e quais as 
características corretas: 

a) Balaiada – o movimento isolou-se do poder central, 
pois foi nacionalista e queria a independência da 
província. 

b) Revolta dos Malês – o movimento apoiou-se nos 
contingentes de escravos fugitivos e nas ordens 
religiosas. 

c) Farroupilha – o movimento desestruturou-se devido 
ao suborno das lideranças rebeldes pelo governo 
provincial. 

d) Cabanagem – o movimento caracterizou-se pelo 
envolvimento popular e por ter chegado ao poder. 

e) Cabanada – o movimento estruturou-se no modelo de 
guerrilha e pretendia a volta do monarca português ao 
trono do Brasil. 

 

27. Durante os ciclos da borracha, o sistema de 
Aviamento é definido por uma cadeia de fornecimento 
de mercadorias a crédito, cujo objetivo era a 
exportação da borracha para a Europa e EUA. 

As definições relacionadas ao sistema de aviamento 
apresentadas a seguir estão corretas, com exceção de 
uma. Assinale-a. 

a) Sistema comercial em que o aviador fornece bens de 
uso e de consumo ao seringueiro e compra a borracha 
produzida por ele. 

b) No primeiro surto da borracha, o sistema de 
aviamento sofreu diversas regulamentações por parte 
do governo federal.  

c) O sistema de aviamento é formado por uma cadeia de 
agentes, cujo primeiro elo concede créditos a 
intermediários menores. 
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d) O transporte era realizado pelo regatão, responsável 
pelo transporte de mercadorias até o seringal e da 
borracha para os grandes centros. 

e) Os seringueiros são os extratores da borracha, aqueles 
que vendem a sua mão de obra barata aos agenciadores 
no sistema de aviamento.  

 

28. Com a segunda revolução industrial e a popularização 
do automóvel, a metade da borracha consumida no 
mundo saía da Amazônia. O Ciclo da Borracha foi um 
dos mais importantes momentos econômicos do Brasil 
na virada do século XIX para o século XX ao estimular: 

a) a construção dos portos de Belém e de Manaus, para 
exportação e transporte. 

b) a economia dos barões da borracha e o incentivo à 
migração nordestina.  

c) a instalação de indústrias de base e de 
eletrodomésticos na região de Manaus. 

d) a incorporação dos estados do Acre e Rondônia ao 
território brasileiro. 

e) a construção das rodovias que integraram a região 
amazônica à capital do país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

29. Leia e avalie as seguintes proposições sobre o Ciclo 
da Borracha: 

I. No final do século XIX, era comum atracar nos portos 
de Manaus e Belém navios carregados de produtos 
luxuosos da cultura europeia.  

II. As capitais do Pará e Amazonas se inspiravam na Belle 
Époque francesa e se orgulhava de ser chamada de 
“Paris Tropical”. 

III. A Amazônia atraia investimentos estrangeiros e 
imigrantes de algumas partes do mundo, sobretudo 
ingleses e estadunidenses. 

Marque a alternativa que destaca apenas as corretas: 

a) Somente I está correta. 

b) Somente II está correta. 

c) Somente III está correta. 

d) Somente I e II estão corretas. 

e) Somente II e III estão corretas. 

 

30. A Zona Franca de Manaus (ZFM), criada entre os anos 
1950 e 1960, aproximadamente centenas de empresas 
gozam de incentivos fiscais especiais, como parte de 
um plano geoeconômico para impulsionar o 
desenvolvimento da região. Atualmente, a ZFM 
responde por aproximadamente 50% do PIB 
amazonense. 

Tendo como referência o texto acima, julgue os itens 
seguintes em verdadeiro (V) ou falso (F): 

( ) As indústrias da ZFM que estiverem em pleno 
emprego dos seus fatores de produção se encontrarão 
sobre suas fronteiras de possibilidades de produção. 

( ) O custo de oportunidade da ZFM, após seu início, é 
determinado pelo aumento significativo do índice de 
ocupação da região.  

( ) O mecanismo de formação de preços na ZFM é 
afetado pela intervenção estatal, concretizada por 
meio das isenções fiscais. 

 

Marque a alternativa que corresponde a sequência 
correta: 

a) V, F, F. 

b) V, F, V. 

c) F, F, V. 

d) F, V, V. 

e) F, F, F. 

 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO 

Carlos Henrique 

31. O malévolo Rosenval, diretor de marketing do 
Estratégia Concursos, colocou o gatinho da aluna 
Coruja no alto de uma árvore.  Coruja colocou uma 
escada junto á arvore para ajudar o gato a descer.  
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Sabendo que o gato estava a uma altura de 8 metros e a 
base da escada estava posicionada a 6 metros do pé da 
árvore, qual o comprimento da escada utilizada para 
salvar o gatinho? 

a) 15 metros. 

b) 10 metros. 

c) 13 metros. 

d) 20 metros. 

e) 25 metros 

 

 

 

32. Um reservatório tem a forma de um paralelepípedo 
reto-retângulo e mede 0,50m de largura, 1,20 m de 
comprimento e 0,70m de altura. Estando o reservatório 
com certa quantidade de água, coloca-se dentro dele 
uma pedra com forma irregular, que fica totalmente 
coberta pela água. Observa-se, então, que o nível de 
água sobe 1cm. Isto significa que o volume da pedra 
mede, em centímetros cúbicos:  

a) 0,42  

b) 60  

c) 600  

d) 6000  

e) 420.000 

 

33. Um campeonato de futebol é realizado com 10 times 
e cada time joga com cada um dos outros uma, e 
apenas uma, vez. A pontuação é a tradicional: em caso 
de vitória, o vencedor ganha 3 pontos e o perdedor 
nada ganha e, em caso de empate, os dois times 

ganham 1 ponto cada. No fim do torneio, a soma das 
pontuações de todos os times deu 120. O número de 
jogos que terminaram empatados foi 

a) 15. 

b) 66. 

c) 17. 

d) 18. 

e) 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

34. Corujinha está fazendo uma prova com 5 opções.  
Faltam apenas 3 questões para ela terminar a prova e, 
necessita de acertar pelo menos uma questão para ser 
aprovada. Como ela não domina o conteúdo dessas 3 
questões, resolve marcar aleatoriamente no cartão 
resposta. Qual é a probabilidade de Corujinha ser 
aprovada no certame? 

a) 46,5% 

b) 47,9% 

c) 48,8% 

d) 49,7% 

e) 50,6% 

 

35. Sistematicamente, Brunno Lima e CH vão a um 
mesmo restaurante: Brunno Lima a cada 15 dias e CH a 
cada 18 dias.  Se em 10 de outubro de 2024 ambos 
estiveram em tal restaurante, outro provável encontro 
dos dois nesse restaurante ocorrerá em: 

a) 10 de janeiro de 2025 

b) 9 de janeiro de 2025 

c) 8 de janeiro de 2025 

d) 10 de dezembro de 2024 

e) 9 de dezembro de 2024 
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36. Em uma filial do Estratégia Concursos, 65% dos 
funcionários trabalham na edição, 23% trabalham no 
marketing e os 24 funcionários restantes trabalham no 
telemarketing.  

A quantidade de funcionários que trabalham na edição é: 

a) 100 

b) 110 

c) 120 

d) 130 

e) 140 

 

37. Considere que, com a aquisição de novos 
equipamentos, o tempo para se digitalizar uma página, 
que era de 22 segundos, passou a ser de [22 – 22 ×  P] 
segundos, em que  P correspondente à dízima periódica 
0,27272727.... Nessa situação, com os novos 
equipamentos, a digitalização de uma página passou a 
ser feita em: 

a) 14 segundos 

b) 15 segundos 

c) 16 segundos 

d) 17 segundos 

e) 18 segundos 

 

38. No plano cartesiano, os pontos (-1, 8), (2, 6) e (11, k) 
são colineares. 

O valor de k é: 

a) 0 

b) 1 

c) – 1 

d) 2 

e) – 2 

 

39. Em uma cidade, foram entrevistadas várias pessoas 
acerca de suas preferências em relação a três bancos; X, 
Y e Z. Os resultados mostraram que: 

210 pessoas gostam do banco X. 

210 pessoas gostam do banco Y. 

250 pessoas gostam do banco Z. 

20 pessoas gostam dos três bancos. 

100 pessoas não gostam de nenhum dos três bancos. 

60 pessoas gostam dos bancos X e Y. 

70 pessoas gostam dos bancos X e Z 

50 pessoas gostam dos bancos Y e Z. 

O número de pessoas que respondeu a pesquisa foi igual 
a:  

a) 710 

b) 570 

c) 670 

d) 630 

e) 610 

 

40. Cinco meninas, Juliana, Kelly, Lúcia, Mônica e Onny, 
apostaram uma corrida. Sabe-se que Juliana chegou 
antes de Mônica e Lúcia, Mônica chegou antes de 
Onny, Kelly chegou antes de Juliana, e Onny não foi a 
última a chegar. Dessa forma, entre as cinco amigas 
citadas, a quarta a chegar foi 

a) Juliana 

b) Kelly 

c) Lúcia 

d) Mônica 

e) Onny 

 

 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

Emanuelle Gouveia 

 

41. Das alternativas abaixo, marque aquela que melhor 
descreve a função principal da memória cache: 

a) amenizar a diferença de velocidade entre o 
processador e a memória principal. 

b) servir como uma expansão da memória principal. 

c) armazenar os dados de forma permanente. 

d) entregar os dados que serão processados para a ULA. 

e) armazenar cópias de backups. 
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42.  Das letras abaixo, marque a alternativa que lista um 
periférico de saída, um de entrada e um de entrada e 
saída respectivamente. 

a) mouse, teclado, impressora. 

b) impressora, teclado, monitor touch screen. 

c) impressora, teclado, copiadora. 

d) scanner, mouse, pendrive. 

e) microfone, scanner, mouse. 

 

43. Das letras abaixo, marque aquela que representa um 
nome de arquivo válido no Windows. 

a) @relatoriopcam.txt 

b) relatório:pcam.txt 

c) *relatóriopcam*.txt 

d) relatoriopcam?.txt 

e) relatório>pcam.tx 

 

44. No Word, o texto abaixo recebeu que formatação 

 TESTANDO A FORMATAÇÃO Disponível 

a) tachado e sobrescrito 

b) todas em maiúscula e sobrescrito  

c) versalete e sobrescrito 

d) todas em maiúscula e subscrito 

e) versalete e subscrito 

 

45. No Writer a opção “Exportar” se encontra no menu: 

a) Inserir. 

b) Arquivo. 

c) Exibir. 

d) Editar. 

e) Formatar. 

 

46. Observe a planilha a seguir, editada no Excel, em 
sua configuração padrão. 
 
                                   

 

O valor obtido na célula C3, após esta ser preenchida com 
a fórmula =CONT.NUM(A1:C2), será: 

  a) 5 

  b) 60 

  c) 210 

  d) 2 

  e) 6 

 

47.  Das letras abaixo marque a função válida no Calc, em 
sua versão padrão.: 

a) MEDIA; 

b) MAXIMO; 

c) MINIMO; 

d) NOW; 

e) SOMA; 

 

48. No PowerPoint, em sua versão padrão, existe uma 
funcionalidade que permite que seja preparado um slide 
que serve de padrão para os demais. Nele devem ser 
colocadas informações como nome, logo, endereço, 
telefone porque qualquer necessidade de alteração, 
pode ser realizada em apenas um local e replicada 
automaticamente para os demais slides. O nome dessa 
funcionalidade é: 

a) modelos; 



14 
1º Simulado PM AM – Cargo Soldado - Pós-Edital – 19/12 

 

b) assistente; 

c) padrão; 

d) slide mestre; 

e) estilos; 

 

49. Uma rede empresarial usada para troca de 
informações coorporativas e que pode ser utilizada por 
funcionários ou colaboradores em geral, desde que 
autenticados, pode ser chamada de: 

a) LAN 

b) MAN 

c) Intranet 

d) Internet 

e) Extranet 

 

50.  As ferramentas de email, apresentam as caixas ou 
pastas, que possuem funções específicas. Marque a 
alternativa que descreve a função da pasta Rascunho. 

a) Armazenar as mensagens apagadas. 

b) Armazena as mensagens que supostamente foram 
enviadas em massa. 

c) Armazena as mensagens que ainda estão sendo 
preparadas. 

d) Armazena as mensagens que contêm pendências 
ortográficas. 

e) Armazena as mensagens recebidas. 

 

LEGISLAÇÃO INSTITUCIONAL 

Antônio Pequeno 

 

51. De acordo com lei estadual nº 1154/1975, Estatuto 
dos policiais militares do Estado de amazonas, marque 
alternativa incorreta: 

a) A Policia Militar subordina-se, ao Governador do 
Estado, nos termos da Constituição Estadual e, 
operacionalmente ao Secretário de Estado de Segurança 
Pública, é uma instituição destinada a manutenção da 
ordem púbica no Estado, sendo considerada força 
auxiliar, reserva do Exército. 

b) Os integrantes da Policia Militar do Amazonas, em 
razão da destinação constitucional da Corporação e em 
decorrência das leis vigentes, constituem uma categoria 
especial de servidores públicos estaduais e são 
denominados policiais-militares 

c) A carreira policial-militar é caracterizada por atividade 
continuada e inteiramente devotada às finalidades da 
Policia Militar, denominada atividade policial-militar 

d) A carreira policial-militar é privativa do pessoal da 
ativa. Inicia-se com o ingresso na Policia Militar e 
obedece à sequência de graus hierárquicos. 

e) Não  É privativa de brasileiro nato a carreira de Oficial 
da Policia Militar. 

 

52. De acordo com lei estadual nº 1154/1975, Estatuto 
dos policiais militares do Estado de amazonas, marque 
alternativa incorreta: 

a) A hierarquia policial-militar é a ordenação da 
autoridade em níveis diferentes, dentro da estrutura da 
Polícia Militar. A ordenação se faz por postos ou 
graduações; dentro de um mesmo posto ou de uma 
mesma graduação se faz pela antiguidade no posto ou na 
graduação. O respeito à hierarquia é consubstanciado no 
espírito de acatamento à sequência de autoridade. 

b) Disciplina é a rigorosa observância e o acatamento 
integral das leis, regulamentos, normas e disposições 
que fundamentam o organismo policial-militar e 
coordenam seu funcionamento regular e harmônico 
traduzindo-o pelo perfeito cumprimento do dever por 
parte de todos e de cada um dos componentes desse 
organismo. 

c) A disciplina e o respeito à hierarquia devem ser 
mantidos em todas as circunstâncias da vida, entre 
policiais militares da ativa, da reserva remunerada e 
reformados 
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d)  Graduação é o grau hierárquico do oficial, conferido 
por ato do Governador do Estado 

e) Círculos hierárquicos são âmbitos de convivência entre 
os policiais-militares da mesma categoria e tem a 
finalidade de desenvolver o espírito de camaradagem em 
ambiente de estima e confiança, sem prejuízo do 
respeito mútuo 

 

53. De acordo com lei estadual nº 1154/1975, Estatuto dos 
policiais militares do Estado de amazonas, marque 
alternativa incorreta: 

a)  Posto é o grau hierárquico do oficial, conferido por ato 
do Governador do Estado 

b) Graduação é o grau hierárquico da praça, conferido 
pelo Comandante-Geral da Polícia Militar 

c) Em igualdade de posto ou graduação, os policiais 
militares da ativa não têm precedência sobre os da 
inatividade. 

d) Os Aspirantes a Oficial PM e os Alunos-Oficiais PM são 
denominados praças especiais. 

e)  Sempre que o policial-militar da reserva remunerada 
ou reformado fizer uso do posto ou graduação, deverá 
fazê-lo mencionando essa situação. 

 

54. De acordo com lei estadual nº 1154/1975, Estatuto 
dos policiais militares do Estado de amazonas, marque 
alternativa correta: 

a) Os Alunos-Oficiais PM são hierárquicamente 
superiores aos Subtenentes PM 

b) O soldo é redutível e não está sujeito a penhora, 
sequestro ou arresto, exceto nos casos previstos em lei. 

c) o policial-militar em atividade, com 10 (dez) ou mais 
anos de efetivo serviço, ao se candidatar a cargo eletivo, 
será afastado, temporariamente, do serviço ativo e 
agregado, considerado em licença para tratar de 
interesse 

d) o policial-militar, que tiver menos de 7 (sete) anos de 
efetivo serviço será, ao se candidatar a cargo eletivo, 

excluído do serviço ativo, mediante demissão ou 
licenciamento "ex-offício" 

e) São considerados no exercício de função policial--
militar os servidores militares da ativa, exceto se estiver 
servindo como instrutor de estabelecimento de ensino 
das Forças Armadas ou de outra Corporação de Polícia 
Militar ou de Bombeiro Militar. 

 

55. De acordo com lei estadual nº 3514/2010, que  dispõe 
sobre a organização básica da Polícia Militar do Estado 
do Amazonas e dá outras providências, compete a Polícia 
Militar no âmbito de sua respectiva jurisdição, exceto: 

a) Confeccionar o Termo Circunstanciado de Ocorrência, 
nos termos da lei federal. 

b) Executar, com exclusividade, ressalvadas as missões 
peculiares das Forças Armadas, o policiamento 
ostensivo, fardado, planejado pela autoridade 
competente, a fim de assegurar o cumprimento da lei, a 
manutenção da ordem pública e o exercício dos poderes 
constituídos. 

c) Atuar de maneira preventiva, como força de dissuasão, 
em locais ou áreas específicas, onde se presuma ser 
possível à perturbação da ordem; 

d) Atuar de maneira repressiva, em caso de perturbação 
da ordem, precedendo ao eventual emprego das Forças 
Armadas; 

e) Desempenhar a função de polícia judiciária civil, nos 
termos da lei federal; 

 

56. De acordo com lei estadual nº 3514/2010, que  dispõe 
sobre a organização básica da Polícia Militar do Estado 
do Amazonas e dá outras providências, os  Órgãos de 
Direção classificam-se, exceto: 

a) Comando Geral. 

b) Subcomando Geral. 

c) Ajudância Geral. 

d) Estado Maior Geral. 

e) Conselho Consultivo Superior. 
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57. De acordo com lei estadual nº 3514/2010, que dispõe 
sobre a organização básica da Polícia Militar do Estado 
do Amazonas e dá outras providências, marque 
alternativa incorreta: 

a) o efetivo da Polícia Militar é fixado em Lei, mediante 
proposta do Governador do Estado à Assembleia 
Legislativa, previamente aprovada pelo Estado Maior do 
Exército. 

b) Em igualdade de Posto e Graduação, os policiais 
militares da ativa têm precedência sobre os da 
Inatividade. 

c) Com observância ao efetivo fixado em Lei, o 
Comandante-Geral da Polícia Militar aprovará o Quadro 
de Organização e Distribuição de Efetivo (QODE). 

d) As omissões e lacunas desta lei serão supridas, no que 
couber, pela legislação pertinente às Polícias Civis. 

e) A criação, transformação, extinção, localização e 
estruturação dos órgãos da Polícia Militar são de 
iniciativa do Governador do Estado, com 
assessoramento do Comandante Geral. 

 

58. De acordo com lei estadual nº 4044/2014, dispõe 
sobre a reestruturação da Carreira de Praças Militares do 
Estado do Amazonas, e dá outras providências, as 
promoções serão efetuadas por, exceto: 

a) antiguidade 

b) bravura 

c) especial à graduação ou ao posto imediato 

d) post mortem 

e) estudo 

 

59. De acordo com lei estadual nº 4044/2014, dispõe 
sobre a reestruturação da Carreira de Praças Militares do 
Estado do Amazonas, e dá outras providências, as 
promoções de praça serão efetuadas, anualmente, por 
ato do Governador do Estado, sempre nas seguintes 
datas, exceto: 

a) promoção especial à graduação ou ao posto imediato 

b) promoção post mortem: a contar da data do óbito; 

c) promoção por bravura: a contar da data do 
reconhecimento da bravura 

d) promoção por estudo: a conta da conclusão do curso 

e) promoção por antiguidade: 21 de abril, 25 de agosto e 
31 de dezembro; 

 

60. De acordo com lei estadual nº 4044/2014, dispõe 
sobre a reestruturação da Carreira de Praças Militares do 
Estado do Amazonas, e dá outras providências, a carreira 
dos Praças Militares Estaduais é composta pelas 
seguintes graduações crescentes, exceto: 

a) Aluno-soldado;  

b) capitão 

c) Soldado 

d) 3.º Sargento 

e) 2.º Sargento 
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