
CONCURSO PÚBLICO SSP - EDITAL 003/2001

PROVA DE REDAÇÃO E CONHECIMENTOS GERAIS PARA AS CARREIRAS DE NÍVEL 
SUPERIOR:

PERITO CRIMINALÍSTICO (CONTABILISTA)

PROVA DE REDAÇÃO (DISSERTAÇÃO)

Escolha um dos temas abaixo e disserte sobre ele, em no mínimo 20 e no máximo 30 linhas, 
utilizando a folha de resposta. 

O texto deve ser escrito somente com caneta - azul ou preta. 

Tema 1

"É necessário combinar eficiência policial e respeito aos direitos humanos." 
(Luiz Eduardo Soares. Isto é, nº 1684, 09 jan. 02, p.44 ) 

Tema 2

"A grandeza que aspiramos para o Brasil do século XXI será, sobretudo, a grandeza que vem 
da justiça." 

(Fernando Henrique Cardoso. Isto é, nº 1684, 09 jan. 02, p.36 ) 

PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 

Texto 1
"Muitos médicos se arvoram em semideuses. Agem como se tivessem o poder de decidir quem 
vai viver e quem vai morrer e por isso se isolam, não querem contato, fogem da dimensão 
humana da medicina. (...) Em muitas civilizações o poder de curar é tido como dom divino. Isso 
ainda prevalece no comportamento de muitos médicos, com reflexos em coisas aparentemente 
banais. Receitar remédios ou prescrever exames em garranchos incompreensíveis é uma 
maneira de não dividir a informação com o pobre paciente ignorante." (Alex Botsaris, in Veja nº 
50, 19 dez. 01, p. 15) 

1ª Questão

Para o médico Alex Botsari, muitos de seus colegas: 

a) escrevem propositadamente de forma incompreensível, para serem considerados 
semideuses. 
b) acreditam que o poder de curar é dom divino. 
c) apresentam um comportamento incompatível com a profissão que escolheram. 
d) decidem quais de seus pacientes irão morrer e quais poderão sobreviver. 

2ª Questão

Assinale a alternativa INCORRETA, em relação a este fragmento: 



"é uma maneira de não dividir a informação com o pobre paciente ignorante." 

a) "a informação" completa o sentido de dividir; é, portanto, objeto direto. 
b) "não dividir a informação" equivale a "não falar ao paciente sobre os males que ele sofre". 
c) "com o pobre paciente ignorante" é agente da passiva. 
d) adjetivo pobre equivale, no texto, a infeliz, coitado.  

3ª Questão

Em relação a "Muitos médicos se arvoram em semideuses" é INCORRETO afirmar que: 

a) "em semideuses" é complemento nominal.  
b) Muitos e se são pronomes; respectivamente, indefinido e reflexivo. 
c) ínterim, êxodo e ômega obedecem à mesma regra de acentuação gráfica de médico. 
d) "se arvoram em semideuses" é o mesmo que se nomeiam semideuses. 

4ª Questão

Assinale a alternativa que preenche CORRETAMENTE as lacunas das frases I, II e III, com a, à 
ou há. 

I. _____ noite apreciamos o pôr do sol ______ beira-mar. 
II. De São Francisco do Sul ______ Florianópolis _____ belas paisagens. 
III. Eles regressaram do Rio _______ um mês, mas seus pais só chegarão daqui ______ duas 
semanas. 

a) À - à - a - há - há - a  
b) À - a - há - a - há - à
c) A - há - a - há - à - à  
d) A - à - há - a - há - a

5ª Questão

Assinale a única alternativa que apresenta frase sem erro de concordância. 

a) Marta é perita criminalística e ela mesmo faz a contabilidade do setor em que trabalha.  
b) Anexa ao meu currículum segue a documentação exigida. 
c) Créditos adicionais, licitações e contratos, tudo são feitos pelo perito. 
d) Fazem meses já que estudamos para este concurso. 
6ª Questão
Na mensagem publicitária abaixo há uma transgressão gramatical. 
"A Solaris criou uma linha de móveis de lazer com alta tecnologia de conforto. Com design 
arrojado, resistência e acabamento impecável, é tudo o que você precisa para valorizar a sua 
piscina ou jardim." (In: UMA nº 13, out. 01) 
Assinale a alternativa em que a frase apresenta o mesmo tipo de transgressão. 
a) Aspiramos à vitória, neste concurso. 
b) Residimos na Praça XV, em Florianópolis. 
c) Prefiro sol e mar a serra e chuva.  
d) Nas férias, o que mais necessito é praia, sol e bons romances. 

7ª Questão
Observe os textos publicitários I, II e III, apresentados abaixo: 
I - "Além da ampla rede credenciada em todo o Brasil, possuímos quatro clínicas próprias 



espalhadas pelo Rio de Janeiro, ou seja, estamos sempre perto de você. Porque queremos te 
deixar sempre feliz, e feliz é quem sorri." (Dente Cross, in Desfile nº 379, s/d, p. 23) 
II - "As fraldas descartáveis para adulto CONFIANCE, foram desenvolvidas para proporcionar o 
máximo em conforto e segurança." (Desfile. s/d, nº 379, p. 1) 
III - "A Valmari desenvolve cosméticos naturais de última geração que falam a sua linguagem e 
a da sua pele. Com princípios ativos de alta qualidade, que levam em consideração, Você, o 
meio ambiente e o sonho alcansável de uma vida melhor."(in UMA nº 13, out. 01, p. 89) 

Assinale a alternativa INCORRETA. 
a) O texto I mistura pronomes de pessoas gramaticais diferentes (você / te), o que é permitido, 
segundo a norma culta da língua. 
b) As duas frases do texto III deveriam ficar no mesmo período, porque uma se subordina à 
outra.
c) Há erros de pontuação no texto I e nos dois períodos do texto II. 
d) No texto III há um erro de ortografia. 

8ª Questão

Sobre a infra-estrutura econômica em Santa Catarina, assinale a alternativa INCORRETA:  

a) A ampliação e modernização do aeroporto de Joinville, permitirá não só a duplicação no 
número de vôos regulares, como também poderá o mesmo ser elevado à categoria de 
aeroporto internacional alternativo.  
b) Em Imbituba encontramos um porto, que apesar de sua importância, é menor em 
movimentação no Estado que o de São Francisco do Sul e que o de Itajaí.  
c) É de vital importância para a economia de Santa Catarina a duplicação da BR 101, que teve 
início por seu trecho norte.  
d) Os serviços telefônicos estão sendo ampliados em Santa Catarina, fruto da instalação de 
duas operadoras internacional em nosso Estado como a Tacbell e a Unicon. 

9ª Questão

A Revolução Farroupilha (1835-45), que se iniciou no período regencial e teve seu término no 
Segundo Reinado, irrompeu no Rio Grande do Sul e estendeu-se a Santa Catarina.  

Assinale a alternativa que destaca outro fato importante ocorrido nesse período em terras 
catarinenses. 

a) a tomada de Lages pelos paulistas, com a instalação de um governo monárquico provisório;
b) a instalação de um governo provisório em Laguna, sob o comando de Duque de Caxias; 
c) a tomada de Desterro, Laguna e São Francisco, pelas tropas revolucionárias. 
d) a instalação do governo provisório da "República Catarinense" na cidade de Laguna, tomada 
por Davi Canabarro e Giuseppe Garibaldi, ao qual viria juntar-se, posteriormente, a jovem 
Anita;

10ª Questão

"Toda área situada entre o litoral e o planalto de Santa Catarina foi incorporada através dos 
empreendimentos de colonização. A floresta subtropical que cobria esta área teve de ser 
vencida pelo imigrante. O esforço e riscos para tal conquista, evidentemente, não foram 
pequenos". (COELHO, Nova história de Santa Catarina, p.79).  

Em relação à conquista e povoamento dessa área mencionada, o imigrante: 

a) contou com amplo apoio do governo imperial, que queria ver dominada essa região; 



b) recebeu toda a acessoria necessária das companhias de colonização européias, com toda a 
infra-estrutura de apoio estipulada nos contratos; 
c) enfrentou vários tipos de dificuldades, inclusive disputando o espaço com a população 
indígena local; 
d) encontrou um ambiente propício, preparado, como haviam imaginado em sua terra natal, 
antes do embarque para o Brasil.  

11ª Questão

Dos grupos indígenas encontrados no território catarinense pelos europeus a partir do século 
XVI, é CORRETO afirmar: 

a) Carijó era a denominação dada aos índios pré crabalinos encontrados na faixa litorânea do 
Estado.
b) Já utilizavam a fundição de metais para produção de utensílios e adereços.  
c) As populações concentradas no interior do Estado, deixaram entre outras manifestações 
pictóricas os Sambaquis. 
d) As populações encontradas na faixa litorânea e na parte interior do Estado, apresentavam 
os mesmo usos, costumes e hábitos alimentares.  

12ª Questão
Nas primeiras décadas do século XX, um movimento modernista liderado pelo professor Aníbal 
Nunes Pires, agitou a produção cultural catarinense. 
Assinale a alternativa que apresenta o nome da publicação resultante desse movimento 
cultural.

a) Jornal "O Estado" 
b) Revista "Sul" 
c) Jornal "Regeneração" 
d) Revista Catarinense de Literatura 

13ª Questão

Sobre os primeiros navegantes europeus que passaram pela Ilha e o litoral catarinense é 
CORRETO afirmar.  
a) O navegador espanhol João Dias de Solis, foi o primeiro navegador europeu a visitar o litoral 
e a Ilha de Santa Catarina. 
b) Santa Catarina recebeu esse nome no século XVI, do navegador Sebastião Caboto. 
c) Alvar Nunes Cabeza de Vaca esteve na Ilha de Santa Catarina em 1515, e ergueu a primeira 
ermida cristã, iniciando assim a fundação de Nossa Senhora do Desterro. 
d) O navegador francês Binot Paulmier de Goneville, seguramente foi o primeiro viajante 
europeu a visitar as terras catarinense e o fundador da primeira póvoa neste litoral, a cidade de 
São Francisco do Sul. 

14ª Questão

Em função de sua posição geográfica, o clima no estado de Santa Catarina difere bastante do 
restante do país, por ser do tipo: 
a) Temperado 
b) Tropical de Altitude 
c) Subtropical  
d) Mediterrâneo 

15ª Questão



Em um arquivo de texto criado no MS Word 97, foi criada a tabela I: 

I)

Item Descrição

3 Vídeo 

1 Mouse 

2 Teclado 

Para ordenar as duas colunas seguindo a ordem crescente da coluna Item, assinale a 
alternativa que indica o procedimento a ser seguido para que essa ordenação ocorra, ficando a 
tabela no formato da tabela II: 

II)

Item Descrição

1 Mouse 

2 Teclado 

3 Vídeo 

a) Clicar em Tabela e Classificar; 
b) Clicar em Formatar Marcadores e Numeração; 
c) Clicar em Ferramentas e AutoCorreção; 
d) Clicar em Formatar e Ordenar. 

16ª Questão

Ao se trabalhar na criação de um texto através de um editor de texto como o MS Word 97, 
muitas vezes precisa-se mover informações de um documento para outro ou de um local para 
outro, no mesmo documento. O MS Word 97, assim como o Windows NT 4.0, possui teclas de 
atalho que permitem a transferência dos dados selecionados para a Área de Transferência do 
Windows e, posteriormente, para o local desejado. Essas teclas de atalho realizam, portanto, 
os comandos Recortar e Colar.  

Assinale a alternativa que indica o conjunto de teclas responsável por essas ações, 
respectivamente. 

a) Ctrl + C e Ctrl + V; 
b) Ctrl + X e Ctrl + C; 
c) Ctrl + X e Ctrl + V; 
d) Ctrl + A e Ctrl + X. 

17ª Questão

Periféricos, em informática, podem ser classificados como de Entrada, Saída e de 
Entrada/Saída.  
Assinale a alternativa que contenha apenas periféricos de Saída: 
a) Monitor - Teclado - Scanner; 
b) Disco rígido - Impressora - Teclado; 
c) Impressora - Caixa de Som - Monitor; 
d) Disco rígido - Modem - Monitor. 



18ª Questão
As principais vantagens de se armazenarem dados utilizados em um computador em um 
dispositivo como o disco rígido, em relação ao disco flexível de 3.5", são: 
a) grande capacidade de armazenamento, maior durabilidade e segurança e alta velocidade de 
acesso; 
b) alta velocidade, grande capacidade de armazenamento e flexibilidade; 
c) portabilidade, maior durabilidade e segurança, por ser um dispositivo volátil; 
d) alta densidade, por sua flexibilidade e grande capacidade de segurança. 

19ª Questão

Vírus são programas introduzidos em um computador que podem causar os mais variados 
tipos de ações. Dentre as formas mais comuns de infecção de computadores por vírus, podem-
se citar: 

a) abertura de arquivos de origem desconhecidas e propagados pela Internet - Utilização de 
discos flexíveis de origem desconhecida - Programas piratas; 
b) falta de atualização de softwares de anti-vírus - Abertura de qualquer arquivo de formato doc 
- Execução de progamas legalizados; 
c) abertura de qualquer arquivo recebido pelo serviço de e-mail - Execução de jogos padrões 
do windows 2000 - Cópia de arquivos de origem desconhecida; 
d) criação de arquivos de texto feitos no PowerPoint 97 - Execução de programas legalizados - 
Abertura de jogos do windows 2000. 

20ª Questão

Aplicativos são ferramentas ou softwares instalados em um sistema operacional, que servem 
para realizar determinadas tarefas. O sistema operacional Windows 2000 (estação cliente), 
versão em inglês, ao ser instalado em um microcomputador automaticamente instala alguns 
aplicativos.

Assinale a alternativa que apresenta somente aplicativos que são instalados com esse sistema 
operacional. 

a) windows comander, internet explorer, command prompt (comando do DOS); 
b) command prompt (comando do DOS), notepad (bloco de notas), wordpad, paint, windows 
explorer; 
c) word, outlook express,calculadora, notepad (bloco de notas), powerpoint; 
d) paint, outlook express, excel, internet explorer, netscape. 

PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO

CARREIRA: PERITO CRIMINALISTA (CONTABILISTA)

21ª Questão

Analise as seguintes afirmativas. 

I - Atos discricionários são os que a Administração pode praticar com liberdade de ação, para 
criar normas de caráter legislativo. 
II - A revogação é a supressão de um ato administrativo legítimo e eficaz, por não mais convir 
sua existência. 
III - As certidões são atos administrativos enunciativos, porquanto o Poder Público manifesta a 
sua vontade. 



IV - Segundo o conceituado autor Hely Lopes Meirelles, existem cinco requisitos necessários 
para a formação do ato administrativo: competência, forma, finalidade, objeto e motivo. 

Assinale a alternativa CORRETA. 

a) Somente as afirmativas III e IV são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas II e IV são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras. 

22ª Questão

Tratando-se dos princípios básicos da administração pública, assinale a alternativa 
INCORRETA.  

a) Os princípios que constam da Constituição da República são aplicáveis aos três níveis do 
Governo da Federação. 
b) O princípio da legalidade exige que o administrador público esteja, em toda sua atividade 
funcional, sujeito aos mandamentos da lei e às exigências do bem comum. 
c) O princípio da publicidade comporta exceções, tratando-se de procedimento licitatório. 
d) O princípio da impessoalidade impõe ao administrador público que só pratique o ato 
objetivando o seu fim legal, de forma impessoal. 

23ª Questão

A República Federativa do Brasil, segundo o Art. 1º da Constituição, constitui-se em Estado 
Democrático de Direito e tem, dentre outros, os seguintes fundamentos.  

a) a soberania, a cidadania, o pluralismo político e a liberdade sindical. 
b) a soberania, a dignidade da pessoa humana e o direito à propriedade. 
c) a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana e o pluralismo político. 
d) a cidadania, o pluralismo político e o direito à livre negociação entre empregados e 
empregadores. 

24ª Questão

Segundo a Constituição, é vedada a acumulação de cargos públicos, exceto quando houver 
compatibilidade de horários para determinados cargos.  

Assinale a alternativa que apresenta somente esses cargos: 

a) dois cargos de médico; dois cargos de professor; dois cargos técnicos. 
b) dois cargos de cientista; dois cargos privativos de médico; dois cargos de professor.  
c) um cargo de professor com um técnico e outro científico; dois cargos de professor; dois 
cargos privativos de médico. 
d) dois cargos de professor; um cargo de professor com outro técnico ou científico; e dois 
cargos privativos de médico. 

25ª Questão
Tratando-se de órgãos públicos, assinale a alternativa que define INCORRETAMENTE o órgão 
a que se refere. 
a) Órgãos autônomos - são os localizados na cúpula da administração e que, por isso, agem 
independentemente de qualquer subordinação.  
b) Órgãos independentes - são os originários da Constituição e representativos dos Poderes de 
Estado - Legislativo, Executivo e Judiciário. 



c) Órgãos superiores - são os que detêm poder de direção, controle, decisão e comando dos 
assuntos de sua competência específica, mas sempre sujeitos à subordinação e ao controle 
hierárquico de uma chefia superior. 
d) Órgãos subordinados - são todos aqueles que se acham hierarquizados a órgãos mais 
elevados, com reduzido poder decisório e predominância de atribuições de execução.  

26ª Questão
Assinale a alternativa que contém somente contas cujos lançamentos representem origens de 
recursos. 
a) Contas a pagar, a crédito; móveis e utensílios, a crédito; financiamentos a crédito; capital a 
integralizar, a crédito. 
b) Contas a pagar, a crédito; móveis e utensílios, a débito; financiamentos, a débito; capital a 
integralizar, a débito. 
c) Contas a pagar, a débito; móveis e utensílios, a débito; caixa, a débito; financiamentos, a 
débito.
d) Contas a receber, a débito; móveis e utensílios, a débito; financiamentos, a débito. 

27ª Questão
A empresa X opera no ramo de industrialização de alimentos, produzindo bolachas. A despesa 
de depreciação de uma máquina adquirida para produzir chocolate em pó, produto que se 
encontra em fase de teste - portanto, não comercializado ainda -, será classificada na 
contabilidade, no grupo: 

a) Ativo Permanente Diferido, como conta credora; 
b) Ativo Permanente Diferido, como conta devedora; 
c) Ativo Permanente Imobilizado, como conta credora; 
d) Ativo Permanente Imobilizado, como conta devedora. 

28ª Questão

O valor da elasticidade-preço da procura (Epp) de uma curva de demanda retilínea, é: 

a) Epp = 1,0 em todos os seus pontos; 
b) Epp = 1,0 no ponto médio do segmento; 
c) Epp > 1 em 50% dos seus pontos e Epp < 1,0 no restante; 
d) Epp = 1,0 na intersecção com os eixos da quantidade e preços. 

29ª Questão

O Banco Central do Brasil é o órgão executor da política monetária brasileira, além de ser 
responsável por exercer a regulamentação e fiscalização de todas as atividades de 
intermediação financeira no país. Como atribuições do Banco Central podemos destacar: 

a) Emissão de papel-moeda; recebimento dos depósitos compulsórios dos Bancos Comerciais 
e dos depósitos voluntários das instituições financeiras em geral; realização de operações com 
títulos públicos no mercado aberto; controle do crédito e das taxas de juros e realização das 
operações de redesconto de liquidez. 
b) Emissão de papel-moeda; recebimento dos depósitos compulsórios dos Bancos Comerciais 
e dos depósitos voluntários das instituições financeiras em geral; realização de operações com 
títulos públicos no mercado aberto; determinação dos patamares da divida interna e externa; 
c) Emissão de papel-moeda; recebimento dos depósitos compulsórios dos Bancos Comerciais 
e dos depósitos voluntários das instituições financeiras em geral; realização de operações com 
títulos públicos no mercado aberto; controle do crédito e das taxas de juros; realização das 
operações de redesconto de liquidez e coordenação das políticas macroeconômicas e 
microeconômicas. 



d) Emissão de papel-moeda; recebimento dos depósitos compulsórios dos Bancos Comerciais 
nacionais e internacionais, e dos depósitos voluntários das instituições financeiras em geral; 
realização de operações com títulos públicos no mercado aberto; controle do crédito e das 
taxas de juros; realização das operações de redesconto de liquidez; determinação da política 
monetária e fiscal. 

30ª Questão

A economia brasileira tem apresentado, nos últimos anos, uma contínua desnacionalização da 
produção interna e crescente endividamento externo. Isso pode ser constatado analisando-se o 
Balanço de Pagamentos da economia brasileira que, nesse período, tem apresentado: 

a) déficit na balança comercial; 
b) déficit na balança de transações correntes; 
c) superávit na balança de capital e de transações correntes; 
d) superávit na balança de transações correntes e déficit na balança comercial. 

31ª Questão

O mercado de um determinado bem pode ser determinado pelas seguintes equações: 

Qd = 953 - 19,25P 

Qs = 18,34P - 28 

em que, Qd representa a quantidade demandada em unidades, Qs a quantidade ofertada em 
unidades e P o preço em unidades monetárias do bem em questão. Se o preço for fixado em 
29 (P=29), a conseqüência sobre o mercado e o preço que os consumidores poderiam 
consumir toda a quantidade ofertada, será: 

a) Excesso de oferta 109,11 unidades e um preço de 26,10; 
b) Excesso de oferta de 109,11 unidades e um preço de 23,33; 
c) Excesso de oferta de 393,75 unidades e um preço de 26,10; 
d) Escassez de oferta de 393,75 unidades e um preço de 23,33. 

32ª Questão

O patrimônio de uma entidade é formado por: 
a) bens, direitos e contas a receber. 
b) bens, direitos, obrigações e contas a receber. 
c) bens, direitos, obrigações e capital social. 
d) bens, direitos e obrigações. 

33ª Questão

Na linguagem contábil, pode-se afirmar que: 

a) o conjunto de bens e direitos chama-se Ativo. 
b) o conjunto de bens e direitos chama-se Passivo. 
c) o conjunto de direitos e dívidas chama-se Passivo. 
d) o somatório de bens, direitos e obrigações chama-se Patrimônio Líquido. 



34ª Questão

Observe a seguinte composição patrimonial: 

Caixa R$ 1.000,00; depósito em Bancos R$ 800,00; títulos a receber R$ 3.000,00; terrenos R$ 
1.700,00; veículos R$ 1.500,00; materiais em estoque R$ 2.000,00; títulos a pagar R$ 
3.500,00; contas a pagar R$ 1.800,00; capital R$ 4.000,00 e lucro acumulado R$ 700,00. 
A partir dessa composição, pode-se afirmar que: 

a) os recursos próprios somam R$ 10.000,00. 
b) os recursos de terceiros somam R$ 5.300,00. 
c) o total das aplicações no Circulante é de R$ 10.000,00. 
d) o total dos recursos de terceiros soma R$ 4.000,00. 

35ª Questão

Um componente do Ativo Permanente se transforma em custo ou despesa: 

a) pela depreciação, amortização ou exaustão. 
b) pelo pagamento à vista ou a prazo. 
c) pelo registro pelo seu valor de custo ou mercado. 
d) somente pela depreciação. 

36ª Questão

Assinale a alternativa que retrata um dos componentes da Lei Orçamentária Anual, segundo o 
que consta no artigo 165 da Constituição Federal:  

a) orçamento monetário 
b) orçamento operacional 
c) orçamento fiscal 
d) orçamento de caixa 

37ª Questão

Um operário recebeu 25% de aumento sobre seu salário, passando a perceber R$ 675,00. O 
valor de seu salário antes do aumento era de: 

a) R$ 506,25 
b) R$ 500,00 
c) R$ 540,00 
d) R$ 520,25 

38ª Questão

Em um concurso foram oferecidas vagas para somente três cargos: A, B e C. Cada candidato 
só pôde se inscrever para apenas um dos cargos. Sabe-se que 140 candidatos se inscreveram 
para o cargo A, 700 candidatos não se inscreveram para o cargo B e 50% dos candidatos se 
inscreveram para o cargo C. O número total de inscritos no referido concurso foi: 

a) 1260 
b) 1120 
c) 1400 



d) 1190 

39ª Questão

Para atravessar um túnel de 1.800 metros de comprimento, um trem de 400 metros de 
comprimento, com velocidade de 20 metros por segundo, gasta um tempo de:  

a) 1 minuto e 50 segundos 
b) 1 minuto e 40 segundos 
c) 1 minuto e 30 segundos 
d) 1 minuto e 20 segundos 

40ª Questão

Um projétil atinge perpendicularmente uma parede com velocidade v = 400 m/s e penetra 10,0 
cm na direção do movimento (considere constante a desaceleração do projétil na parede). Se 
esse projétil atingisse perpendicularmente a mesma parede, com velocidade v = 600 m/s, então 
a penetração seria de: 

a) 22,0 cm 
b) 15,0 cm 
c) 15,5 cm  
d) 22,5 cm 



Gabarito

1ª Questão C 21ª Questão C

2ª Questão C 22ª Questão C

3ª Questão A 23ª Questão C

4ª Questão A 24ª Questão D

5ª Questão B 25ª Questão A

6ª Questão D 26ª Questão A

7ª Questão A 27ª Questão B

8ª Questão A 28ª Questão B

9ª Questão D 29ª Questão A

10ª Questão C 30ª Questão B

11ª Questão A 31ª Questão B

12ª Questão B 32ª Questão D

13ª Questão B 33ª Questão A

14ª Questão C 34ª Questão B

15ª Questão A 35ª Questão A

16ª Questão C 36ª Questão C

17ª Questão C 37ª Questão C

18ª Questão A 38ª Questão B

19ª Questão A 39ª Questão A

20ª Questão B 40ª Questão D




