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 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 

 

1. Este caderno de provas contém um total de 60 (sessenta) questões objetivas, sendo 10 de Língua 

Portuguesa, 10 de Direitos Humanos, 10 de Noções de Informática e 10 de Conhecimentos Específi-

cos. Confira-o. 

2. Assinale na sua Folha de Respostas o tipo de sua prova: Gabarito A ou Gabarito B. 

3. Esta prova terá, no máximo, 4 (quatro) horas de duração, incluído o tempo destinado à transcrição de 

suas respostas no gabarito oficial. 

4. Respondidas as questões, você deverá passar o gabarito para a sua folha de respostas, usando ca-

neta esferográfica azul ou preta. 

5. Em nenhuma hipótese haverá substituição da Folha de Respostas por erro do candidato. 

6. Este caderno deverá ser devolvido ao fiscal, juntamente, com sua folha de respostas, devidamente 

preenchidos e assinados. 

7. O candidato só poderá se ausentar do recinto das provas após 1 (uma) hora contada a partir do efe-

tivo início das mesmas. 

8. Você pode transcrever suas respostas na última folha deste caderno e a mesma poderá ser destaca-

da. 

9. O gabarito oficial da prova objetiva será divulgado no endereço eletrônico www.fumarc.org.br, dois 

dias depois da realização da prova. 

10. A comissão organizadora da FUMARC Concursos lhe deseja uma boa prova. 

 
  

http://www.fumarc.org.br/
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=acadepol&source=images&cd=&cad=rja&docid=UjMMx7AgLc3CGM&tbnid=WTQyBmNulnSfKM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.fumarc.com.br/&ei=k2EZUeftI8y8qAGfiYHYCQ&bvm=bv.42080656,d.aWc&psig=AFQjCNE3T5RBK5JDGgLUZfccZippEXswpA&ust=1360704239365169
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  Prezado(a) candidato(a): 
 
Coloque seu número de inscrição e nome no quadro abaixo: 

 
Nº de Inscrição Nome 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
ASSINALE A RESPOSTA CORRETA. 

 
 

PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 
 
INSTRUÇÃO: Leia com atenção o Texto 1 para responder às questões 01 a 05: 
 
 
TEXTO 1: 
 
Manual de Policiamento Comunitário 
Apresentação: Nancy Cardia 
 

O policiamento comunitário, hoje em dia, encontra-se amplamente disseminado nos países eco-
nomicamente mais desenvolvidos. Sem dúvida isso é uma conquista desses países, pois essa é a for-
ma de policiamento que mais se aproxima das aspirações da população: ter uma polícia que trabalhe 
próxima da comunidade e na qual ela possa crer e confiar. 

Acreditar e confiar na polícia são considerados elementos essenciais para que a polícia possa 
ter legitimidade para aplicar as leis, isto é, para a polícia ser percebida pela população como tendo um 
direito legítimo de restringir comportamentos, retirar a liberdade de cidadãos e, em casos extremos, até 
mesmo a vida. 

Ter legitimidade para aplicar as leis significa poder contar com o apoio e a colaboração da popu-
lação para exercer seu papel. Isso difere da falta de reação da população às ações da polícia, quer por 
apatia ou por medo, ou ainda, da reação daqueles que delínquem. Em qualquer um desses casos a 
reação da população já sugere que há um déficit de confiança na polícia. 

Nos países economicamente mais desenvolvidos, a adoção do policiamento comunitário decor-
reu da constatação de que os modelos de policiamento em vigência não eram mais eficazes diante dos 
novos padrões de violência urbana que emergiram no fim dos anos 1960 e meados dos anos 1970. Ao 
longo desse período, cresceram, em muitos desses países, tanto diferentes formas de violência criminal 
como também manifestações coletivas (pacíficas ou não) por melhor acesso a direitos. O desempenho 
das polícias em coibir a violência criminal ou ao conter (ou reprimir) as manifestações coletivas adquiriu 
grande visibilidade e saliência, resultando em muitas críticas. Em decorrência disso, houve, em vários 
países, forte deterioração da imagem das forças policiais junto à população. 

Uma pior imagem tem impacto na credibilidade da população na polícia. A falta ou baixa credibi-
lidade afeta o desempenho da polícia no esclarecimento de delitos e, até mesmo, no registro de ocor-
rências. De maneira geral, quando não há confiança, a população hesita em relatar à polícia que foi 
vítima de violência ou, até mesmo, de fornecer informações que poderiam auxiliar a polícia a esclarecer 
muitos delitos. 

O policiamento comunitário foi adotado nesses países como uma forma de melhorar o relacio-
namento entre a polícia e a sociedade. Para isso, procurou reconstruir a credibilidade e a confiança do 
público na polícia e, desse modo, melhorar o desempenho dela na contenção da violência urbana. 

A adoção desse tipo de policiamento não só exige empenho das autoridades e da comunidade, 
mas, sobretudo, mudança na cultura policial: requer retreinamento dos envolvidos, alteração na estrutu-
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ra de poder de tomada de decisão com maior autonomia para os policiais que estão nas ruas; alteração 
nas rotinas de administração de recursos humanos, com a fixação de policiais a territórios; mudanças 
nas práticas de controle interno e externo e de desempenho, entre outros. Essas mudanças, por sua 
vez, exigem também que a decisão de implementar o policiamento comunitário seja uma política de 
governo, entendendo-se que tal decisão irá atravessar diferentes administrações: o policiamento comu-
nitário leva anos para ser totalmente integrado pelas forças policiais. 

No Brasil, ocorreram, ao longo dos últimos 18 anos, várias tentativas de implementar o policia-
mento comunitário. Quase todas as experiências foram, nos diferentes Estados, lideradas pela Polícia 
Militar: a) em 1991, a Polícia Militar de São Paulo promoveu um Seminário Internacional sobre o Polici-
amento Comunitário, abordando os obstáculos para esse tipo de policiamento; b) em 1997, ainda em 
São Paulo, projetos piloto foram implantados em algumas áreas da capital; c) nessa mesma época, no 
Espírito Santo e em algumas cidades do interior do Estado, também houve experimentos com policia-
mento comunitário; o mesmo se deu na cidade do Rio de Janeiro, nos morros do Pavão e Pavãozinho, 
com a experiência do GEPAE. 

Apesar de não ter havido uma avaliação dessas experiências, os relatos dos envolvidos, tanto 
de policiais como da população, revelam satisfação com o processo e com os resultados e insatisfação 
com o término das mesmas. 

Ao longo desses últimos anos, a violência urbana continuou a crescer e passou a atingir cidades 
que antes pareciam menos vulneráveis - aquelas de médio e pequeno porte. Nesse período, a popula-
ção continuou a cobrar das autoridades uma melhora na eficiência das polícias. Essa melhora não de-
pende só das autoridades, depende também da crença que a população tem na polícia: crença que as 
pessoas podem ajudar a polícia com informações e que essas serão usadas para identificar e punir res-
ponsáveis por delitos e não para colocar em risco a vida daqueles que tentaram ajudar a polícia a cum-
prir seu papel. 

Sem a colaboração do público, a polícia não pode melhorar seu desempenho e essa colabora-
ção exige confiança. A experiência tem demonstrado que o policiamento comunitário é um caminho 
seguro para se reconstruir a confiança e credibilidade do público na polícia. [...] 

 
Fonte: Manual de Policiamento Comunitário: Polícia e Comunidade na Construção da Segurança [recurso eletrônico] / Núcleo 

de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo (NEV/USP), 2009. p. 10. 

 
 

QUESTÃO 01  

 
É CORRETO afirmar sobre o texto 1: 
 
(A) O policiamento comunitário visa melhorar a aplicação da lei nas comunidades atendidas. 
(B) A violência diminuiu nos grandes centros urbanos e aumentou nas cidades de médio e pequeno porte. 
(C) É necessária uma mudança de paradigma das autoridades policiais, para que ocorra uma rápida integração 

com a administração pública. 
(D) Entre as consequências da falta de credibilidade na polícia por parte da comunidade, está o medo de fornecer 

informações e de registrar crimes sofridos. 
 

QUESTÃO 02  

 
De acordo com o texto 1, a adoção de modelos de policiamento comunitário foi decorrente, EXCETO 
 
(A) das fortes críticas à atuação policial. 
(B) do surgimento de novos padrões de violência. 
(C) da falta de reação da população às ações da polícia. 
(D) da necessidade de resgatar a confiança da comunidade na polícia. 
 

QUESTÃO 03  

 
Espera-se como consequências diretas do policiamento comunitário, EXCETO: 
 
(A) Parceria no levantamento de informações. 
(B) Aproximação da polícia com a comunidade. 
(C) Legitimação das ações policiais de repressão. 
(D) Maior autonomia no poder de decisão do policial. 
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QUESTÃO 04  

 
O tipo textual predominante é DISSERTATIVO. Marque a alternativa que NÃO justifica essa afirmativa. 
 
(A) Observa-se progressão de fatos e sequência narrativa. 
(B) Parte da argumentação estrutura-se na relação causa e consequência. 
(C) Há afirmações consistentes, sustentadas pelos exemplos apresentados. 
(D) Indicações de fatos passados estão relacionadas como elementos comparativos. 
 
 

QUESTÃO 05  

 
Leia o trecho a seguir, observando o emprego dos sinais de pontuação. 
 

No Brasil, ocorreram, ao longo dos últimos 18 anos, várias tentativas de implementar o policiamento co-
munitário. Quase todas as experiências foram, nos diferentes Estados, lideradas pela Polícia Militar: a) em 1991, a 
Polícia Militar de São Paulo promoveu um Seminário Internacional sobre o Policiamento Comunitário, abordando 
os obstáculos para esse tipo de policiamento; b) em 1997, ainda em São Paulo, projetos piloto foram implantados 
em algumas áreas da capital; c) nessa mesma época, no Espírito Santo e em algumas cidades do interior do Es-
tado, também houve experimentos com policiamento comunitário; o mesmo se deu na cidade do Rio de Janeiro, 
nos morros do Pavão e Pavãozinho, com a experiência do GEPAE. 

 
Quanto à pontuação do trecho, NÃO é correto afirmar: 
 
(A) Houve apenas uma ocorrência de vírgula para separar oração reduzida de infinitivo. 
(B) Em todos os períodos, houve o emprego de vírgulas para separar adjuntos adverbiais. 
(C) O ponto e vírgula foi empregado para separar orações de caráter sequencial e enumerativo. 
(D) O termo deslocado “nos diferentes Estados” está entre vírgulas, para permitir a retomada da locução verbal. 
 
 

QUESTÃO 06  

 
Uma companhia aérea lançou o seguinte slogan: “Às vezes, um pouquinho a mais faz muita diferença”. (Veja, set. 
2012). A figura de linguagem presente nesse slogan é 
 
(A) Eufemismo. 
(B) Antítese. 
(C) Ironia. 
(D) Hipérbole. 
 
 

QUESTÃO 07  

 
Sobre ofícios e memorandos, NÃO é correto afirmar: 
 
(A) Ambos têm como finalidade o tratamento de assuntos oficiais por órgãos da administração pública. 
(B) Destinatário, assunto, local e data são itens comuns a ofícios e memorandos. 
(C) O memorando é uma correspondência de caráter eminentemente externo. 
(D) O ofício pode ser redigido pelo serviço público para particulares. 
 
 

QUESTÃO 08  

 
A frase em que a regência fere o padrão culto da língua é: 
 
(A) Assisti ao espetáculo do grupo de dança. 
(B) Os trabalhadores rurais moram longe da refinaria. 
(C) Este programa não é compatível com esse computador. 
(D) Os motoboys são responsáveis pelas entregas a domicílio. 
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QUESTÃO 09  

 
Quanto à concordância com o pronome de tratamento, a estrutura CORRETA é: 
 
(A) Informo a V. Sa. que vosso prazo está expirado. 
(B) Requeiro a V. Exa. o seu parecer consubstanciado. 
(C) Solicito a V. Exa. que manifesteis sobre a sentença. 
(D) Encaminho o ofício a V. Sa. e aguardo vossas sugestões. 
 
 

QUESTÃO 10  

 
Quanto à semântica da frase, há inadequação em 
 
(A) O juiz já expediu o mandado desde ontem. 
(B) O policial lembrou a inflação cometida pelo acusado. 
(C) A docente agia com discrição a fim de proteger o discente. 
(D) A retificação do endereço não foi suficiente para reverter a situação. 
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PROVA DE DIREITOS HUMANOS 

 

QUESTÃO 11  

 
A Constituição Federal de 1988 inova ao realçar uma orientação internacionalista no campo dos princípios que 
regem o Brasil em suas relações internacionais. Tal orientação está contida nos seguintes princípios, EXCETO: 
 
(A) Não intervenção. 
(B) Autodeterminação dos povos. 
(C) Prevalência dos direitos humanos. 
(D) Repúdio ao terrorismo e ao racismo. 
 
 

QUESTÃO 12  

 
A Constituição Federal de 1988 institui o princípio da aplicabilidade imediata das normas que traduzem direitos e 
garantias fundamentais. Tal princípio intenta, EXCETO: 
 
(A) assegurar a força dirigente e vinculante dos direitos e garantias de cunho fundamental. 
(B) ressaltar apenas que os direitos e garantias se aplicam independentemente da intervenção legislativa. 
(C) tornar os referidos direitos e garantias prerrogativas diretamente aplicáveis pelos poderes Legislativo, Executi-

vo e Judiciário. 
(D) sublinhar que os direitos e garantias valem diretamente contra a lei, quando esta estabelece restrições em 

desconformidade com a Constituição. 
 
 

QUESTÃO 13  

 
Considerando o art. 5º da Constituição Federal de 1988, NÃO é correto o que se afirma em: 
 
(A) A instituição do júri é reconhecida, com a organização que lhe der a lei. 
(B) Não haverá pena de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do art. 84, XIX. 
(C) Nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum, praticado a qualquer tem-

po, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei. 
(D) A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo 

em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. 
 
 

QUESTÃO 14  

 
Sobre a nacionalidade, dispõe o § 3º do art. 12 da Constituição Federal de 1988 que são privativos de brasileiro 
nato os seguintes cargos, EXCETO de 
 
(A) Presidente e Vice-Presidente da República. 
(B) Presidente da Câmara dos Deputados. 
(C) Ministro da Justiça. 
(D) Ministro do Supremo Tribunal Federal. 
 
 

QUESTÃO 15  

 
A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, 
constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamento a 
 
(A) soberania. 
(B) não intervenção. 
(C) independência nacional. 
(D) igualdade entre os Estados. 
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QUESTÃO 16  

 
É crime imprescritível nos termos da Constituição Federal de 1988 
 
(A) o terrorismo. 
(B) a prática da tortura. 
(C) a prática do racismo. 
(D) o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. 
 

QUESTÃO 17  

 
Sobre a nacionalidade, nos termos do art. 12 da Constituição Federal de 1988, é correto afirmar, EXCETO: 
 
(A) São brasileiros natos os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde 

que estes estejam a serviço de seu país. 
(B) São brasileiros natos os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam regis-

trados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em 
qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. 

(C) São brasileiros natos os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles 
esteja a serviço da República Federativa do Brasil. 

(D) São brasileiros naturalizados os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos origi-
nários de países de língua portuguesa apenas residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral. 

 

QUESTÃO 18  

 
Muitos dos princípios nos quais o Direito Internacional dos Direitos Humanos está baseado relacionam-se à ne-
cessidade de assegurar que não apenas as violações cessem, mas que a justiça seja feita em relação a ambos, 
vítimas e perpetradores. Estes princípios NÃO incluem o direito 
 
(A) a uma indenização apropriada. 
(B) à responsabilização e à punição dos autores. 
(C) a medidas que facilitem a reabilitação da vítima. 
(D) de escolha sobre a penalidade, se privativa de liberdade ou pecuniária. 
 

QUESTÃO 19  

 
Segundo as disposições da Constituição Federal de 1988, é condição de elegibilidade, na forma da lei, a idade 
mínima de 
 
(A) Dezoito anos para vereador. 
(B) Vinte e um anos para Deputado Federal, Deputado Estadual ou Distrital, Prefeito, Vice-Prefeito e juiz de paz. 
(C) Trinta e cinco anos para Presidente e Vice-Presidente da República. 
(D) Trinta anos para Senador, Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal. 
 

QUESTÃO 20  

 
Conceder-se-á habeas data nos termos do inciso LXXII do art. 5º da Constituição Federal 
 
(A) para assegurar o conhecimento de informações relativas à família do impetrante, constantes de registros ou 

bancos de dados de entidades exclusivamente governamentais. 
(B) para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. 
(C) sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucio-

nais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. 
(D) para anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade adminis-

trativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento 
de custas judiciais e do ônus da sucumbência. 
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PROVA DE NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

 

QUESTÃO 21  

 
A janela “Marcadores e numeração” do Microsoft Word, versão português do Office 2003, é acionada a partir do 
menu: 

 

(A) Exibir. 

(B) Inserir. 

(C) Formatar. 

(D) Ferramentas. 

 
 
 

QUESTÃO 22  

 
São opções de formatação disponíveis na janela “Colunas”, acionada pelo menu  “Formatar”  “Colunas...” no 
Microsoft Word, versão português do Office 2003, EXCETO: 

 

(A) Número de colunas. 

(B) Linha entre colunas. 

(C) Bordas e sombreamento. 

(D) Colunas de mesma largura. 

 
 
 

QUESTÃO 23  

 
Em relação às opções do item de menu “Dados”  “Importar dados externos”  do Microsoft Excel, versão portu-
guês do Office 2003, correlacione as colunas a seguir, numerando os parênteses: 
 

Ícone Opção 

I.  (    ) Importar dados... 

II.  (    ) Nova consulta à Web... 

III.  (    ) Nova consulta a banco de dados... 

IV.  
(    ) Propriedades do intervalo de dados... 

 
A sequência CORRETA, de cima para baixo, é: 

 
(A) II, III, I, IV. 

(B) II, III, IV, I. 

(C) III, II, I, IV. 

(D) IV, III, II, I. 
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QUESTÃO 24  

 

Considere o gráfico a seguir do Microsoft Excel, versão português do Office 2003. 

 

 

 

Sobre o gráfico, analise as seguintes afirmativas. 

 

I. População é uma “Série” do gráfico. 

II. O gráfico é do tipo “Barras”. 

III. Os nomes das unidades federativas são rótulos do eixo X. 

 

Estão CORRETAS as afirmativas: 

 

(A) I e II, apenas. 

(B) I e III, apenas.  

(C) II e III, apenas. 

(D) I, II e III. 

 

 

 

QUESTÃO 25  

 
Sobre os tipos de diagramas disponíveis através da opção de menu “Inserir”  “Diagrama...” do Microsoft Po-
werPoint, versão português do Office 2003, analise as seguintes afirmativas. 

 

I. O ícone  representa um Diagrama de ciclo. 

II. O ícone  representa um Diagrama de Venn. 

III. O ícone  representa um Diagrama radial. 

 

Estão CORRETAS as afirmativas: 

 

(A) I, II e III. 

(B) I e II, apenas. 

(C) I e III, apenas.  

(D) II e III, apenas. 
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QUESTÃO 26  

 
Em relação à estrutura básica dos diretórios do sistema operacional Linux, correlacione as colunas a seguir, nu-
merando os parênteses: 
 

Diretório Finalidade 

I. /boot  (    ) Contém arquivos para acessar periféricos. 

II. /dev  (    ) Contém os diretórios dos usuários. 

III. /lib  (    ) Contém arquivos necessários para a inicialização do 
sistema. 

IV. /home  (    ) Contém bibliotecas compartilhadas por programas. 

 
A sequência CORRETA, de cima para baixo, é: 

 
(A) I, III, II, IV. 

(B) II, III, I, IV. 

(C) II, IV, I, III. 

(D) III, IV, I, II. 

 
 
 

QUESTÃO 27  

 
Aplicações que capturam pacotes da rede e analisam suas características, também conhecidas como “farejado-
res” de pacotes, são 
 
(A) Banners. 

(B) Worms. 

(C) Spiders. 

(D) Sniffers. 

 

 

 

QUESTÃO 28  

 
Sobre os sistemas de criptografia, analise as seguintes afirmativas: 

 

I. Nos sistemas de criptografia baseados em chave secreta, todas as partes envolvidas devem possuir a cha-
ve para codificar e decodificar mensagens. 

II. PGP ou Pretty Good Privacy é um software de criptografia multiplataforma de alta segurança utilizado para 
troca de mensagens eletrônicas. 

III. Nos sistemas de criptografia baseados em chave pública, a chave privada deve ser conhecida por todas as 
partes envolvidas para codificar ou decodificar mensagens. 

 

Estão CORRETAS as afirmativas: 

 

(A) I e II, apenas. 

(B) I e III, apenas.  

(C) II e III, apenas. 

(D) I, II e III. 
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QUESTÃO 29  

 
Em relação aos botões de comando do Internet Explorer 7, versão português, correlacione as colunas a seguir, 
numerando os parênteses: 
 

Ícone Opção 

I.  (    ) Página inicial 

II.  (    ) Adicionar a favoritos 

III.  
(    ) Atualizar 

IV.  
(    ) Configurações 

 
A sequência CORRETA, de cima para baixo, é: 

 
(A) II, I, IV, III. 

(B) III, I, II, IV. 

(C) IV, II, I, III. 

(D) IV, I, II, III. 

 

 

QUESTÃO 30  

 
Todas as afirmativas sobre os componentes fundamentais de um computador estão corretas, EXCETO: 

 

(A) Memória Principal é o componente interno à UCP, responsável pelo armazenamento de dados. 

(B) Barramento é o caminho físico pelo qual os dados são transferidos entre os componentes do sistema de com-
putação. 

(C) Unidade Central de Processamento (UCP) é o componente responsável pela manipulação direta ou indireta 
dos dados. 

(D) Unidade Lógica e Aritmética (ULA) é o componente da UCP responsável por realizar as operações aritméticas 
ou lógicas. 

 

 
 
  



 13 

 

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

QUESTÃO 31  

 
A teoria da comunicação que afirma que os elementos da massa são diretamente ‘atingidos’ pela mensagem, que 
produz em cada um deles o mesmo efeito, se denomina, corretamente: 
 
(A) Hipodérmica. 
(B) Newsmaking. 
(C) Funcionalista. 
(D) Efeitos Limitados. 
 
 

QUESTÃO 32  

 
A teoria da comunicação que afirma que a mídia, pela seleção, disposição e incidência de suas notícias, vem de-
terminar os temas sobre os quais o público falará e discutirá se denomina, corretamente: 
 
A) Agenda Setting. 
B) Efeitos Limitados. 
C) Espiral do Silêncio. 
D) Dissonância Cognitiva. 
 
 

QUESTÃO 33  

 
Sobre Globalização, Mídia e Cultura contemporânea: “As profundas mutações culturais, políticas, econômicas e 
sociais que caracterizam a chamada era das infossociedades globais converteram as mídias em agentes de difu-
são de discursos legitimadores da ideologia do mundo sem fronteira. Elas irradiam fluxos dinâmicos de informação 
e de entretenimento, e padrões de consumo que se universalizam.” 
 
O autor da afirmativa acima é: 
 
(A) Muniz Sodré. 
(B) René Dreifuss. 
(C) Lorenzo Vilches. 
(D) Dênis de Moraes. 
 
 

QUESTÃO 34  

 
Sobre as funções da linguagem, numere corretamente a coluna da direita de acordo com a da esquerda: 
 

(1) Referencial  (   )  Emissor 
(2) Fática  (   )  Código 
(3) Metalinguística (   )  Mensagem 
(4) Conativa (   )  Canal 
(5) Poética (   )  Receptor 
(6) Expressiva  (   )  Contexto 

 
A ordem numérica CORRETA, de cima para baixo, é: 
 
(A) 1-2-5-6-4-3 
(B) 3-2-1-6-4-5 
(C) 6-3-5-2-4-1 
(D) 6-3-1-5-2-4 
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QUESTÃO 35  

 
A leitura que “tem por objetivo elaborar uma síntese de todas as informações e afirmações em torno de uma ideia 
ou de várias ideias” se denomina, corretamente, 
 
(A) crítica. 
(B) sintética. 
(C) sincrética. 
(D) informativa. 
 

QUESTÃO 36  

 
Sobre as polaridades da cultura em relação à informação, numere corretamente a coluna da direita de acordo a 
da esquerda. 
 

INFORMAÇÃO 
LINGUAGEM CÁLCULO 

(1) Sentido (   )  Evidência 
(2) Flexibilidade (   )  Bits 
(3) Relato (   )  Numérico 
(4) Argumentação (   )  Matemática 
(5) Humanidades (   )  Fiabilidade 

 
A sequência CORRETA, de cima para baixo, é: 
 
(A) 2-4-5-1-3 
(B) 3-1-4-2-5 
(C) 4-1-3-5-2 
(D) 4-3-1-5-2 
 

QUESTÃO 37  

 
O argumento que “se fundamenta no fato de que as leis que regem a conduta humana são constantes” se deno-
mina, corretamente, 
 
(A) ético. 
(B) indutivo. 
(C) dedutivo. 
(D) probabilístico. 
 

QUESTÃO 38  

 
Sobre a terminologia da Ciência da Informação, numere corretamente a coluna da direita de acordo a da esquer-
da. 
 

(1) Equilíbrio de um sistema, estado de menor tensão de um 
organismo 

(   )  Entropia 

(2) Repetição para garantir a existência de uma mensagem 
contra a entropia 

(   )  Homeostase 

(3) Opera no elemento da semelhança ou de uma certa con-
tinuidade mimética 

(   )  Paradigma 

(4) Degradação de uma organização, crescimento da desor-
dem 

(   )  Redundância 

(5) Modelo, quadro geral de explicação, ou família de raciocí-
nios 

(   )  Analógico 

 
A sequência CORRETA, de cima para baixo, é: 
 
(A) 4-1-2-5-3 
(B) 4-1-5-2-3 
(C) 4-5-1-3-2 
(D) 3-4-1-2-5 
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QUESTÃO 39  

 
O tipo de signo que “se caracteriza pela arbitrariedade e rompe com a continuidade (semelhança) e com a conti-
guidade (metonímia)” se denomina, corretamente: 
 
(A) ícone. 
(B) índice. 
(C) símbolo. 
(D) sintagma. 
 

QUESTÃO 40  

 
Nas Ciências da Linguagem, a definição: “Enunciado que, aparentemente não traz qualquer informação na medida 
em que seu desenvolvimento ou predicado já se encontram claramente contidos em seu ponto de partida. Ex. ‘a 
França será sempre a França’ (Charles de Gaulle)” se refere, corretamente, a: 
 
(A) isotopia. 
(B) oxímoro. 
(C) tautologia. 
(D) conotação. 
 

QUESTÃO 41  

 
As expressões “nosso hino”, “pela Dona Maria”, “a cerca dela”, “pôs a culpa nela”, “tem pouca fé”, “por cada li-
mão”, devem ser evitadas no texto jornalístico, por constituírem exemplos de 
 
(A) estereótipos. 
(B) cacófatos. 
(C) bordões. 
(D) clichês. 
 

QUESTÃO 42  

 
Sobre as funções das áreas de uma assessoria de comunicação, numere corretamente a coluna da direita de 
acordo a da esquerda. 
 

(1) Coloca em relação produtores e consumidores por meio 
dos distribuidores e dos mass media 

(   )  Jornalismo  

(2) Estabelece e mantém uma interação mútua entre a orga-
nização e seus públicos 

(   )  Publicidade e Propaganda 

(3) Interação com os veículos de comunicação em suas rela-
ções com o assessorado 

(   )  Relações Públicas 

 
A sequência CORRETA, de cima para baixo, é: 
 
(A) 1-3-2 
(B) 2-1-3 
(C) 2-3-1 
(D) 3-1-2 
 

QUESTÃO 43  

 
O veículo que “tem por objetivo divulgar a empresa no aspecto social, promover a integração entre funcionários, 
estimular atividades sócio-recretivas” se denomina, corretamente: 
 
(A) Boletim. 
(B) Internet. 
(C) House-organ. 
(D) Mídia de massa. 
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QUESTÃO 44  

 

Sobre a classificação de clippings, numere corretamente a coluna da direita de acordo a da esquerda. 
 

(1) Recortes de periódicos (notícias, reportagens, artigos, editoriais 
e principais colunas) 

(   ) Análise  

(2) Resumo das principais notícias de interesse do cliente veicula-
das em rádio e televisão 

(   ) Sinopse  

(3) Resumo das principais notícias de interesse do cliente publica-
das nos jornais e revistas 

(   ) Clássica 

(4) Interpretação crítica das informações, revelando intenções e 
dados omitidos 

(   ) Súmula 

 

A sequência CORRETA, de cima para baixo, é: 
 
(A) 4-1-3-2 
(B) 4-3-1-2 
(C) 1-2-4-3 
(D) 1-4-3-2 
 

QUESTÃO 45  

 

Analise a seguintes afirmações sobre o assessorado em relação à imprensa: 
 

(1) Coloca em relação produtores e consumidores por meio dos distribuidores e dos mass media 
(2) Todas as entrevistas devem ser consideradas importantes pelo entrevistado 
(3) O assessorado deve comparecer às entrevistas com um discurso preparado 
(4) O assessorado deve destacar ,no início da entrevista, os seus pontos principais 
(5) Em suas entrevistas, o assessorado deve fornecer dados concretos sobre o assunto em questão 

 

São CORRETAS apenas as afirmações: 
 

(A) 1-3-4 
(B) 1-4-5 
(C) 2-4-5 
(D) 3-4-5 
 

QUESTÃO 46  

 

O tipo de release que contém uma informação para o jornalista e não para o veículo, que, em geral, é a indicação 
das formas de contato com uma fonte, se denomina: 
 
(A) Nota oficial. 
(B) Comunicado. 
(C) Convocação. 
(D) Especial. 
 

QUESTÃO 47  

 
Para a elaboração de títulos de releases, analise as normas a seguir: 
 

(1) Verbos preferencialmente no presente 
(2) Uso de pontuação interna 
(3) Artigos no início do título 
(4) Ordem direta (sujeito, verbo, predicado) 
(5) Maiúscula apenas se as normas a exigirem 

 

As normas próprias para elaboração de títulos de releases estão corretamente indicadas em: 
 
(A) 1-4-5 
(B) 2-3-4 
(C) 1-3-5 
(D) 2-4-5 
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QUESTÃO 48  

 
Para a elaboração de releases para rádios, analise as normas a seguir: 
 

(1) O primeiro parágrafo é sempre lead. 
(2) Dinheiro grafado por extenso 
(3) Declarações grafadas com aspas 
(4) Siglas sempre por extenso 
(5) Não se separa sílaba no final da linha 

 
As normas próprias para elaboração de releases para rádios estão corretamente indicadas em: 
 
(A) 1-3-4 
(B) 2-3-4 
(C) 1-2-5 
(D) 2-4-5 
 

QUESTÃO 49  

 
Para a elaboração de releases para televisão, analise as normas a seguir: 
 

(1) Destaques não podem ser sublinhados 
(2) Verbos no presente e no futuro composto 
(3) Todo o texto redigido em maiúsculas 
(4) Uso de períodos e palavras simples 
(5) Texto com oito linhas no máximo 

 
As normas próprias para elaboração de releases para televisão estão corretamente indicadas em: 
 
(A) 1-3-4 
(B) 2-3-4 
(C) 1-3-5 
(D) 2-4-5 
 

QUESTÃO 50  

 
Para organização de entrevistas coletivas, analise as afirmações abaixo: 
 

(1) A convocação da entrevista coletiva deve ser dirigida apenas ao editor do veículo. 
(2) A entrevista coletiva deve iniciar exatamente no horário previamente agendado. 
(3) Nenhum brinde ou presente deve ser distribuído aos jornalistas presentes na entrevista. 
(4) Todos os veículos interessados no assunto da entrevista devem ser convocados. 
(5) O ambiente da entrevista deve ser agradável e descontraído, com água e café ou chá. 

 
Em relação à organização de entrevistas coletivas, as afirmativas CORRETAS estão indicadas em: 
 
(A) 1-3-4 
(B) 1-4-5 
(C) 2-3-5 
(D) 2-4-5 
 

QUESTÃO 51  

 
Qual das chamadas jornalísticas está redigida corretamente? 
 
(A) Pesquisa a nível nacional aponta vitória de Dilma 
(B) A estada da Madonna no Brasil será de três dias 
(C) Assaltante devolve computador e televisão a cores 
(D) Estradas mineiras têm 34 pontos de deslizamentos 
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QUESTÃO 52  

 
Ordene corretamente as etapas para a divulgação de eventos pela assessoria de comunicação: 
 

(1) Seleção de seções e colunas que podem se interessar pelo evento 
(2) Entrevistas em programas de rádio e televisão 
(3) Planejamento das formas de obtenção de espaços na mídia 
(4) Entrevista coletiva do responsável pelo evento 
(5) Envio de release padrão para os veículos de comunicação 
(6) Elaboração da programação jornalística do evento  

 
A ordem CORRETA, de cima para baixo, é: 
 
(A) 2-5-1-3-6-4 
(B) 2-5-1-6-4-3 
(C) 3-5-1-4-2-6 
(D) 3-1-5-4-2-6 
 
 

QUESTÃO 53  

 
De acordo com as normas de redação jornalística, qual dos seguintes textos está elaborado corretamente? 
 
(A) “Os preços de 11 produtos que fazem parte da cesta pesquisada pela Fundação Instituto de Pesquisas Eco-

nômicas (FIPE) e que foram desonerados de PIS/COFINS e IPI no dia oito deste mês caíram, em média, 
2,79% da primeira para a segunda semana deste mês, revela pesquisa feita pela Fipe.” 

(B) “Os preços de 11 produtos que fazem parte da cesta pesquisada pela Fundação Instituto de Pesquisas Eco-
nômicas (Fipe) e que foram desonerados de PIS/Cofins e IPI no dia 8 deste mês caíram, em média, 2,79% da 
primeira para a segunda semana deste mês, revela pesquisa feita pela FIPE.” 

(C) “Os preços de 11 produtos que fazem parte da cesta pesquisada pela Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas 
Econômicas) e que foram desonerados de PIS/Cofins e IPI no dia 8 deste mês caíram, em média, 2,79% da 
primeira para a segunda semana desse mês, revela pesquisa feita pela Fipe.” 

(D) “Os preços de onze produtos que fazem parte da cesta pesquisada pela Fundação Instituto de Pesquisas Eco-
nômicas (Fipe) e que foram desonerados de PIS/Cofins e IPI no dia 8 deste mês caíram, em média, 2,79% da 
primeira para a segunda semana desse mês, revela pesquisa feita pela Fipe.” 

 
 

QUESTÃO 54  

 
Leia o texto abaixo e, em seguida, numere corretamente a coluna da direita de acordo a da esquerda. 
 
“Usando spray de pimenta e gás lacrimogênio, 200 homens do Batalhão de Choque, do Bope e do 4º Batalhão da 
PM retomaram ontem no Rio de Janeiro a posse do antigo Museu do Índio, cumprindo ordem judicial.” 
 

(1) O QUE (   )  Usando spray de pimenta e gás lacrimogênio 
(2) QUEM (   )  no Rio de Janeiro 
(3) QUANDO (   )  retomaram a posse do antigo Museu do Índio 
(4) ONDE (   )  ontem 
(5) COMO (   )  cumprindo ordem judicial. 
(6) POR QUE (   )  200 homens do Batalhão de Choque, do Bope e do 4º Batalhão da PM  

 
A sequência CORRETA, de cima para baixo, é: 
 
(A) 5-4-1-3-6-2 
(B) 4-1-6-5-3-2 
(C) 5-1-4-3-6-2 
(D) 4-5-6-3-2-1 
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QUESTÃO 55  

 
Sobre os sistemas de impressão na produção gráfica, “o alto custo da impressão rotográfica faz com que a opção 
pelo sistema compense quando se tratar de altas tiragens editoriais”. O sistema a que se refere a afirmação é: 
 
(A) Tipográfico. 
(B) Flexografico. 
(C) Planográfico. 
(D) Encavográfico. 
 
 
 

QUESTÃO 56  

 
Sobre os parâmetros que auxiliam na definição das cores em produção gráfica, numere corretamente a coluna da 
direita de acordo a da esquerda. 
 

(1) Introvertida, feminina e discreta, é a cor preferida pelos adultos, 
exprimindo lembranças distantes. 

(   ) Verde 

(2) Transmite misticismo e meditação, sua tonalidade mais clara já 
nos impõe a sensação de magia. 

(   ) Azul 

(3) Libera sensações de alegria, força, vitalidade. É uma cor que se 
impõe sem discrição. 

(   ) Marrom 

(4) É a mais calma das cores. Estática e fria, está associada à esta-
bilidade. 

(   )Vermelho 

(5) Exprime compactação. É uma cor realista, que não vulgariza 
nem brutaliza. 

(   ) Violeta 

 
A sequência CORRETA, de cima para baixo, é: 
 
(A) 1-2-5-4-3 
(B) 1-4-3-5-2 
(C) 4-1-3-2-5 
(D) 4-1-5-3-2 
 
 
 

QUESTÃO 57  

 
Sobre as leis compositivas específicas em produção gráfica, numere corretamente a coluna da direita de acordo 
a da esquerda. 
 

(1) Duas unidades da mesma espécie sustentam-se por estar em 
evidência a de maior área. 

(   ) Variedade 

(2) A variação da tonalidade dos caráteres do layout deve ser um 
fato, porém usado com bom senso. 

(   ) Harmonia 

(3) A distribuição de diversas formas proporciona compensação e 
equilíbrio. 

(   ) Destaque 

(4) Objetiva a atenção do receptor a uma determinada mensagem, 
quer numa ilustração quer no texto. 

(   ) Equilíbrio 

(5) Aplicação correta dos grises e brancos de uma página para pro-
porcionar o agradável hábito de leitura. 

(   ) Contraste 

 
A sequência CORRETA, de cima para baixo, é: 
 
(A) 3-1-4-5-2 
(B) 3-5-4-1-2 
(C) 4-1-3-2-5 
(D) 4-1-5-3-2 
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QUESTÃO 58  

 
Sobre os princípios que norteiam a organização perceptiva na Gestalt, numere corretamente a coluna da direita 
de acordo a da esquerda. 
 

(1) Há anúncios que se utilizam do avô-pai-filho, conectando-
os à marca de pasta de dente. 

(   )  Proximidade 

(2) A mídia seleciona as experiências significativas para a 
grande maioria dos indivíduos. 

(   )  Similaridade 

(3) Os elementos semelhantes tendem a ser vistos como 
pertencentes à mesma estrutura. 

(   )  Experiência passada 

(4) A mídia, por meio da frequência e repetição da propagan-
da, associa a marca à pessoa. 

(   )  Direção 

(5) Os elementos próximos no tempo e no espaço tendem a 
ser percebidos juntos. 

(   )  Disposição objetiva 

 
A sequência CORRETA, de cima para baixo, é: 

 
(A) 2-3-4-5-1 
(B) 2-4-3-5-1 
(C) 5-3-2-1-4 
(D) 5-2-3-1-4 
 

QUESTÃO 59  

 
Quais das normas abaixo são estabelecidas pelo Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária do CO-
NAR? 
 
(1) Todo anúncio deve ser respeitador e conformar-se às leis do país; deve, ainda, ser honesto e verdadeiro. 
(2) Todo anúncio deve ser preparado com o devido senso de responsabilidade social. 
(3) Todo anúncio deve ser submetido à apreciação do Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária. 
(4) Todo anúncio tem objetivos persuasivos com fins ideológicos, políticos ou econômicos. 
(5) Todo anúncio deve ter presente a responsabilidade do anunciante, da agência de publicidade e do veículo. 

 
As normas estabelecidas pelo Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária do CONAR estão correta-
mente indicadas em: 

 
(A) 1-2-5 
(B) 1-3-5 
(C) 2-3-4 
(D) 2-4-5 
 

QUESTÃO 60  

 
“Defender a livre manifestação do pensamento, a democratização e a popularização das informações e o aprimo-
ramento de novas técnicas de debates é função obrigatória do profissional” é prescrição do Código de Ética 
 
(A) dos Profissionais da Propaganda. 
(B) dos Profissionais de Relações Públicas. 
(C) dos Jornalistas Brasileiros. 
(D) e Conduta dos Radialistas. 
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ACADEMIA DE POLÍCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
 

EDITAL 03/2013 
 
 
 

PARA VOCÊ DESTACAR E CONFERIR O SEU GABARITO. 
 
 
 

01   13   24   37   49  

02   14   26   38   50  

03   15   27   39   51  

04   16   28   40   52  

05   17   29   41   53  

06   18   30   42   54  

07   19   31   43   55  

08   20   32   44   56  

09   21   33   45   57  

10   22   34   46   58  

11   23   35   47   59  

12   24   36   48   60  
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