


 

REDAÇÃO 
 
INSTRUÇÕES GERAIS 

⇒ Elabore uma redação de, no mínimo 15 linhas, usando 
o espaço próprio na Folha de Redação. 
⇒ Faça uma revisão do texto antes de passá-lo à folha 
definitiva. 
⇒ Na sua redação, você deve: 
- ocupar as linhas de uma até a outra margem, observando 
o espaçamento adequado entre as palavras e respeitando 
os parágrafos; 
- utilizar linguagem clara, seguir as normas do português-
padrão, redigir com letra legível e usar somente caneta de 
tinta azul ou preta. 

⇒ Não será aceita redação em versos. 

⇒ Qualquer redação, por mais bem feita que esteja, terá 
nota zero se fugir, completamente, da orientação proposta. 
 

TEMA DA REDAÇÃO 
 
  Leia o texto utilizado para as questões de inter-
pretação e escreva uma redação justificando seu 
ponto de vista sobre a seguinte pergunta: 
  A situação apresentada no texto favorece de 
alguma forma a violência vivida nos dias atuais? 
 

IINTERPRETAÇÀO DE TEXTO  
 
 Casamentos crescem no Brasil; divórcios quebram 
recorde. 

 
Número de uniões aumentou 6,5% em 2006 em 

relação ao ano anterior, segundo o IBGE; dissolu-
ções cresceram 7,7% 

Maior flexibilidade para requerer divórcio leva   
casais a pular a etapa da separação judicial e decidir 
solicitar diretamente a dissolução.     Da Sucursal do Rio 

 
Embora esteja se casando mais, o brasileiro 

voltou a bater o recorde de divórcios. É o que 
mostra a pesquisa Estatísticas do Registro Civil 
do IBGE, que traz dados sobre nascimentos, 
óbitos, casamentos e dissoluções registradas 
em cartórios.  

O crescimento no número de divórcios foi de 
7,7% em relação a 2005. Em relação aos casa-
mentos, 2006 teve alta de 6,5% em comparação 
ao ano anterior. O aumento no total de casa-
mentos registrados segue tendências observa-
das desde 2002 e, ainda de acordo com os da-
dos do IBGE, é resultado principalmente da ofi-
cialização de uniões consensuais. 

Levando em conta o tamanho da população, 
a taxa de divórcios registrou seu recorde históri-
co de 1,4 divórcios por grupo de 1.000 brasilei-
ros com mais de 20 anos de idade em 2006. 
Esse recorde já havia sido batido no ano passa-
do, quando a taxa foi de 1,3, e representa quase 
o triplo do que era verificado em 1984 (0,5). 

Já no caso dos casamentos, a taxa tem cres-
cido desde 2002, quando estava em 5,7 casa-
mentos para cada grupo de 1.000 brasileiros 
com mais de 15 anos, e chegou a 6,5 em 2006. 

Esse patamar, no entanto, ainda é inferior ao 
registrado em 1996, quando a taxa era de 6,7. 

Outra tendência registrada pelo IBGE foi a do 
crescimento de separações não-consensuais, 
que representavam 17% do total em 1996 e, dez 
anos depois, chegaram a 24%. Apesar de isso 
sugerir que os casais estejam brigando mais no 
momento de acabar o casamento, o coordena-
dor-geral da pesquisa, Cláudio Crespo, diz que 
é justamente o contrário. 

Ele diz que a proporção de separações não-
consensuais cresce porque, cada vez mais, os 
casais que se separam de comum acordo prefe-
rem entrar com pedido direto de divórcio. 

A legislação permite que o divórcio seja pedi-
do em duas situações: quando já se passou ao 
menos um ano desde a separação judicial ou 
após dois anos de separação de fato. Como os 
casais que decidem acabar com o casamento 
de forma consensual estão optando pela segun-
da opção – em que não é necessário ter ido à 
justiça oficializar a separação -, é natural, diz 
Crespo, que a proporção de separações não-
consensuais cresça em relação ao total. 

A maior flexibilidade da legislação para re-
querer o divórcio também explica o recorde his-
tórico nessa taxa ao mesmo tempo em que a 
proporção de separações ficou estável. 

Enquanto a taxa de divórcio crescia a cada 
ano, a de separações ficou praticamente está-
vel. Em 1984, a taxa era de 0,9 por grupo de 
1.000 habitantes, mesma proporção verificada 
no ano passado. 

Humberto Monteiro da Costa, diretor institu-
cional da Anoreg (associação que representa os 
cartórios do Brasil), diz que essa tendência de 
aumento na proporção de divórcios deve conti-
nuar nos próximos anos. Isso porque foi somen-
te neste ano que a legislação passou a oferecer 
a casais que se separam de forma consensual a 
possibilidade de se divorciar diretamente no 
cartório, sem necessidade de entrar na justiça. 

A pesquisa revela ainda que, de cada 10 pe-
didos de separação não-consensual, 7 são fei-
tos por mulheres, que alegam como principal 
motivo “conduta desonrosa ou grave violação 
dos deveres do casamento” por parte do cônju-
ge. 

Outro dado que indica que os casais estão 
brigando menos no momento da separação é o 
que mostra que, de 1984 a 2006, o percentual 
de pedidos de separação não-consensual feitos 
por “conduta desonrosa ou grave violação dos 
deveres do casamento” caiu de 77% para 59%. 

“As pessoas já aceitam melhor o fato de que, 
se o relacionamento não atende mais às expec-
tativas dos dois, é normal se separar e cada um 
seguir sua vida”, afirma Crespo. 
      Folha de São Paulo, São Paulo, 7 dez. 2007.  



01) Quanto aos casamentos, segundo o texto: 
 
A ⇒ a taxa cresceu em relação a 1996. 

B ⇒ a taxa diminuiu em relação a 1996.  

C ⇒ a taxa mais alta registrada foi 5,7 casa-
mentos para cada grupo de 1.000 brasileiros 
com mais de 15 anos.  
D ⇒ de 2005 a 2006, a taxa continua a mesma. 
______________________________________ 
 
02) Assinale a alternativa correta, de acordo 
com o texto. 
 
A ⇒ A taxa de divórcio em 2005 era 0,5. 

B ⇒ A taxa de divórcio em 2006 não foi maior 
do que o recorde de 2005. 
C ⇒ A taxa de divórcio em 2006 aumentou 
quase três vezes em relação a 1984.  
D ⇒ A taxa de separações aumentou quase 
duas vezes em relação a 2005. 
______________________________________ 
 
03) Considere os dados apresentados sobre o 
número de casamentos no Brasil e analise as 
afirmações a seguir. 
 

l 
 

O número de casamentos aumentou em 
relação a 2005. 

  

ll 
 

O número de divórcios aumentou em re-
lação a 2005. 

  

lll 
 

O número de casamentos vem diminuin-
do gradativamente desde 2002. 

  

lV 

 

A oficialização de uniões consensuais 
diminuiu o número de casamentos no 
país. 

 
  A alternativa que contêm apenas afirmações 
corretas é: 
 
A ⇒ I  -  II   C ⇒ I  -  II  -  IV 
B ⇒ I  -  III   D ⇒ II  -  IV 
______________________________________ 
 
04) Segundo o texto, o crescimento do número 
de separações não-consensuais ocorre porque:  
 
A ⇒ os casais preferem que a justiça se encar-
regue da separação dos bens. 
B ⇒ os casais estão brigando mais no momen-
to de acabar o casamento. 
C ⇒ os casais têm atritos devido à guarda dos 
filhos. 
D ⇒ os casais têm se separado em comum 
acordo e preferem entrar direto com o pedido de 
divórcio. 

05) Segundo o texto, é possível pedir divórcio: 
 
A ⇒ apenas depois da separação judicial. 

B ⇒ após dois anos de separação de fato.  

C ⇒ apenas depois da separação não-con-
sensual. 
D ⇒ após três anos da separação de fato. 
______________________________________ 
 
06) Assinale a alternativa correta, de acordo 
com o texto. 
 
A ⇒ As separações diminuíram porque atual-
mente é mais fácil requerer o divórcio. 
B ⇒ A taxa de separação ficou estável porque 
atualmente é mais fácil requerer o divórcio.  
C ⇒ A maior flexibilidade para requerer o divór-
cio explica o aumento das taxas de separação. 
D ⇒ Em 2006, as taxas de separação tiveram 
alta de 0,9% em relação a 1984. 
______________________________________ 
 
07) Atualmente, segundo o texto, pode-se    
requerer divórcio: 
  
A ⇒ apenas diretamente no cartório. 

B ⇒ apenas judicialmente. 

C ⇒ diretamente no cartório ou judicialmente. 

D ⇒ judicialmente, após 30 dias da entrada 
diretamente no cartório. 
______________________________________ 
 
08) De acordo com o texto, marque V ou F,  
conforme as afirmações a seguir sejam         
verdadeiras ou falsas.  
 

(    ) 

 

A pesquisa: Estatísticas do Registro 
Cível-IBGE traz dados sobre nascimen-
tos, óbitos, casamentos e divórcios. 

  

(    ) 
 

A pesquisa do IBGE citada no texto foi 
realizada em 2007. 

  

(    ) 
 

O texto analisa também as taxas de 
nascimentos e óbitos. 

  

(    ) 
 

 

Os dados citados no texto foram  
retirados de uma pesquisa realizada 
pela Anoreg - associação que repre-
senta os cartórios do Brasil. 

 
  A seqüência correta, de cima para baixo, é: 
 
A ⇒ V  -  F  -  F  -  F      

B ⇒ F  -  V  -  V  -  F      

C ⇒ V  -  V  -  F  -  V   

D ⇒ F  -  F  -  V  -  V   



09) Assinale a alternativa correta, de acordo 
com o texto. 
 
A ⇒ De 1984 a 2006, o quadro de separação 
não-consensual pouco se alterou. 
B ⇒ Os pedidos de separação não-consensual 
por “conduta desonrosa ou grave violação dos 
deveres do casamento” aumentaram nos últi-
mos anos. 
C ⇒ De cada 10 pedidos de separação não-
consensual, 7 são feitos por maridos que ale-
gam “conduta desonrosa ou grave violação dos 
deveres do casamento” por parte do cônjuge. 
D ⇒ As mulheres são as principais requerentes 
dos pedidos de separação não-consensual.  
 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 
10) Assinale a alternativa correta quanto à    
pontuação. 
 
A ⇒ O diretor institucional da Anoreg, diz que 
haverá aumento na, proporção de divórcio nos 
próximos anos. 
B ⇒ O diretor institucional da Anoreg diz que 
haverá aumento na proporção de divórcio nos 
próximos anos. 
C ⇒ O diretor institucional da Anoreg diz que 
haverá, aumento, na proporção de divórcio, nos 
próximos anos. 
D ⇒ O diretor institucional da Anoreg diz, que 
haverá aumento, na proporção de divórcio, nos 
próximos anos. 
______________________________________ 
 
11) Quanto à colocação pronominal, assinale a 
alternativa correta. 
 
A ⇒ A mulher não referiu se a seu cônjuge. 

B ⇒ A mulher não referiu-se a seu cônjuge. 

C ⇒ A mulher não se referiu a seu cônjuge.  

D ⇒ Se referiu a seu cônjuge a mulher. 
______________________________________ 
 
12) Assinale a alternativa em que não há erro 
de regência verbal. 
 
A ⇒ Esqueci o nome dela. 

B ⇒ Prefiro mais viver só do que mal acompa-
nhada. 
C ⇒ Ninguém lhe chamou aqui, Jorge. 

D ⇒ Ele adora assistir os jogos de futebol no 
domingo à tarde. 
 

13) Analise a frase: “Esse patamar, no entanto, 
ainda é inferior ao registrado em 1996, quando a 
taxa era de 6,7.”  
 

  A palavra que substitui no entanto sem    
alteração de sentido é: 
 
A ⇒ conquanto  

B ⇒ porquanto    

C ⇒ portanto 

D ⇒ contudo   
______________________________________ 
 
14) Com relação às regras de colocação do  
acento grave, analise as frases a seguir.  
 

l O texto refere-se às taxas de divórcio. 
  

ll O texto refere-se à taxas de divórcio. 
  

lll O texto refere-se as taxas de divórcio. 
  

lV O texto refere-se a taxas de divórcio. 
 
  Estão corretas apenas as frases: 
 
A ⇒ I e II.    

B ⇒ I e IV.      

C ⇒ II e III. 
D ⇒ III e IV. 
______________________________________ 
 
15) Na frase “Embora esteja se casando mais, 
o brasileiro voltou a bater o recorde de divór-
cios.” a oração destacada em negrito exprime a 
idéia de: 
 
A ⇒ comparação.   
B ⇒ oposição.     

C ⇒ concessão.    

D ⇒ causa. 
______________________________________ 
 
16) Assinale a alternativa que preenche        
corretamente as lacunas da frase a seguir,   
observando a concordância verbal. 
 
  Os índices ____________ crescido desde 
2002, quando _____________ em 5,7 casamen-
tos para cada grupo de 1.000 brasileiros com 
mais de 15 anos, e ____________ a 6,5 em 
2006. 
 
A ⇒ têm  -  estavam  -  chegaram 

B ⇒ tem  -  estavam  -  chegara 

C ⇒ têm  -  estavam  -  chegou 

D ⇒ tem  -  estava  -  chegou 
 



17) Assinale a alternativa que apresenta meta-
fora. 
 
A ⇒ Ele já se casou mil vezes. 

B ⇒ Há 10 anos atrás, as separações não-
consensuais representavam 17% das ocor-
rências.  
C ⇒ Para algumas pessoas, o casamento é 
como uma prisão. 
D ⇒ Para algumas pessoas, o divórcio é um 
inferno.  
______________________________________ 
 
18) Assinale a alternativa em que ocorre a    
silepse de pessoa. 
 
A ⇒ Vossa Senhoria está enganado. 

B ⇒ As mulheres queremos defender nossos 
direitos na hora do divórcio.  
C ⇒ Alguém reclamou do cônjuge que tentou 
enganá-la. 
D ⇒ A família do cônjuge deve ser poupada em 
caso de divórcio. O juiz deve garantir que este-
jam bem. 
 

MATEMÁTICA 

 
19) Em um almoxarifado da policia encontram-
se os seguintes bens: 
 

Bens Quantidade 
Camisetas   (C) 1200 
Pares de botas  (PB) 900 
Jaquetas  (JA) 1800 

 
 O soldado responsável pelo setor recebeu 
uma ordem de serviço, para envio dos bens, 
com as seguintes especificações:  
 

Quantidade Cidade 
C PB J 

Lages 

4

1
 

5

1
 

3

1
 

Itajaí  

8

1
 

10

1
 

9

1
 

Canoinhas 

16

2
 

10

2
 

9

2
 

 
  Tendo sido enviado corretamente o solicita-
do para cada uma das cidades, as quantidades 
de camisetas (C), pares de botas (PB) e jaque-
tas (J) que ficaram no almoxarifado central são, 
respectivamente: 
 
A ⇒ 600, 1200, 450.  C ⇒ 600, 450 e 1200.   

B ⇒ 450, 1200 e 600.  D ⇒ 600, 450 e 600.  

20) Um carro de ronda da polícia militar ao se 
aproximar de um semáforo observa a passagem 
do sinal amarelo para o verde.  
 

  Estando o veículo a 250m do semáforo,  
com velocidade constante de 20 m/s, é correto 
afirmar que o veículo ultrapassará o semáforo 
em sinal verde se: 
 
A ⇒ o tempo “sinal verde” for menor que 12,5s. 

B ⇒ o tempo “sinal verde” for menor que 10s.  

C ⇒ independente do tempo de “sinal verde”. 

D ⇒ o tempo “sinal verde” for maior que 12,5s.  
______________________________________ 
 
21) Os pontos A (1, 3) e C (6, -2) quando repre-
sentados num plano cartesiano determinam as  
extremidades da diagonal de um quadrado.  
     (A escala utilizada está em centímetros) 
   
  A alternativa correta é: 
 
A ⇒ O quadrado em questão possui área    
igual a 25 cm2. 
B ⇒ A diagonal determinada pelos pontos A e 
B mede 5 cm. 

C ⇒ O perímetro do quadrado mede 20 2  cm. 

D ⇒ O quadrado em questão possui área igual 
a 36 cm2. 
______________________________________ 
 
22) O reservatório de um caminhão do Corpo de 
Bombeiros tem capacidade de 7200 litros (L) de 
água. O volume de água escoado na unidade de 
tempo pela mangueira é de 6,0 L/s.  
 

 Mantida essa condição de vazão, o tempo 
necessário para escoar toda água do reservató-
rio é:  
 
A ⇒ 7200 min. 

B ⇒ 120 min. 

C ⇒ 20 mim.  

D ⇒ 720 min. 
______________________________________ 
 
23) Um soldado treina 3 vezes por semana   
numa pista circular cujo raio mede 0,4 km. Se 
em cada treino ele corre 5 voltas completas, a 
distância percorrida por ele semanalmente é:  
           (considere π = 3,14) 
 

A ⇒ 36680 metros  

B ⇒ 37680 metros. 

C ⇒ 12560 metros. 

D ⇒ 2512 metros. 



24) Um turista comprou U$ 1000,00 a uma taxa 
de R$ 0,80 o dólar. Alguns meses depois, ele 
vendeu a uma taxa de R$ 1,00 por dólar.  
 

  Então, o turista obteve um lucro de:  
 
A ⇒ 25%. 

B ⇒ 20%. 

C ⇒ 15%. 

D ⇒ 10%. 
______________________________________ 
 
25) Num triângulo isósceles de perímetro igual  
a 32 cm, a altura relativa à base vale 8 cm.  
 

  Sobre esse triângulo, é correto afirmar que: 
 
A ⇒ A área desse triângulo mede 48 cm2. 

B ⇒ Cada lado congruente mede 12 cm. 

C ⇒ Cada lado congruente mede 10 cm.  
D ⇒ Esse triângulo possui um ângulo reto. 
______________________________________ 
 
26) Assinale a sentença correta. 
 

A ⇒ 
5
4

  >  
3

1
  -  

3

2
 

 

B ⇒ 16   +  9   =  5 
 

C ⇒ 10
2−

  +  10
8−

  <  0 
 

D ⇒ +
2

4

8

2
  < 2

4
5

 

 
 
 

HISTÓRIA 

 
27) No período histórico conhecido como Idade 
Moderna (1453-1789), ocorreram diversas trans-
formações econômicas, políticas e culturais na 
Europa Ocidental.  
 

  Acerca desse período, todas as alternativas 
estão corretas, exceto a: 
 
A ⇒ Início da Revolução Industrial, gerando 
diversas mudanças nas relações capitalistas. 
B ⇒ Expansão da Reforma Protestante na Eu-
ropa, a partir da difusão das idéias de Martinho 
Lutero. 
C ⇒ Revolução Gloriosa na Inglaterra, onde o 
rei passou a submeter-se ao Parlamento. 
D ⇒ O Iluminismo defendia a manutenção das 
Monarquias Absolutistas com base na Teoria do 
Direito divino dos monarcas. 

28) O período entre 1918 e 1939 compreendeu 
o término da Primeira Guerra Mundial e o início 
da Segunda Guerra Mundial. 
 

  Sobre esse período, todas as alternativas 
estão corretas, exceto a: 
 
A ⇒ Crise do capitalismo nos EUA, levando a 
falência de muitas empresas e instituições    
financeiras. 
B ⇒ No Brasil ocorreu a implantação do Estado 
Novo, tendo a frente do poder executivo o presi-
dente Getúlio Vargas. 
C ⇒ Ascensão dos regimes totalitários na Eu-
ropa, destacando-se Benito Mussolini na Itália, 
Adolf Hitler na Alemanha e Francisco Franco na 
Espanha. 
D ⇒ Criação da OTAN (Organização do Trata-
do do Atlântico Norte), uma aliança militar lide-
rada pelos Estados Unidos da América-EUA, 
criada após a Primeira Guerra Mundial.  
 
___________________________________ 
 
 
29) A Primeira República no Brasil ocorreu no 
período de 1889 e1930. 
 

  Considerando as características da Primeira 
República, analise as afirmações a seguir. 
 

l 
 

Economicamente, o período foi caracteri-
zado pela expansão da produção de  
café que liderou as exportações   
brasileiras. 

  

ll 
 

Ocorreram profundas mudanças no   
sistema eleitoral, com a instituição do 
voto distrital e da votação secreta. 

  

lll 
 

Ocorreu a semana da arte moderna 
(1922), propondo rupturas nas concep-
ções artísticas nacionais, destacando-se 
as figuras de Mário de Andrade, Di   
Cavalcanti, Villa-Lobos e Tarsila do Ama-
ral. 

  

lV 
 

O voto de cabresto evidenciava a   
influência política dos coronéis em suas 
regiões (coronelismo). 

V 
 

Criação da Companhia Siderúrgica   
Nacional (CSN) em Volta Redonda, no 
Rio de Janeiro. 

 
  Assinale a alternativa correta. 
 
A ⇒ Apenas a afirmação V está correta. 

B ⇒ Apenas I, III e IV estão corretas.   

C ⇒ Apenas II e IV estão corretas. 

D ⇒ Todas as afirmações estão corretas. 



30) Sobre o governo populista de Getúlio      
Vargas (1951-1954), todas as alternativas estão 
corretas, exceto a: 
 
A ⇒ Seguidos aumentos no salário mínimo, 
gerando protestos de grupos econômicos. 
B ⇒ Fundação da Petrobrás, que detinha o 
monopólio da extração de petróleo. 
C ⇒ Criação do Plano de Metas, cujo lema era 
fazer o país crescer “50 anos em 05”.  
D ⇒ Intensa campanha contra Getúlio Vargas, 
articulada principalmente por Carlos Lacerda e 
setores da Imprensa. 
______________________________________ 
 
31) Acerca dos governos militares que adminis-
traram o Brasil de 1964 até o início de 1985, 
todas as alternativas estão corretas, exceto a: 
 
A ⇒ Foi criada a ARENA (Aliança Renovadora 
Nacional) que apoiava os governos militares. 
B ⇒ Apenas as eleições diretas para governa-
dores e prefeitos foram mantidas durante a   
vigência dos governos militares.  
C ⇒ Instituição do AI-5 (Ato Institucional n0 05) 
que conferia ao presidente da república amplos 
poderes para perseguir e reprimir os opositores 
do regime. 
D ⇒ Durante a visita que realizou em Florianó-
polis, o presidente João Batista Figueiredo foi 
alvo de um grande protesto realizado por estu-
dantes e populares na Praça XV de novembro. 
______________________________________ 
 
32) A Guerra do Contestado ocorreu em Santa 
Catarina na primeira década do século XX, e 
esteve relacionada com a presença de empre-
sas estrangeiras na região.  
 

  Sobre esse conflito, todas as alternativas 
estão corretas, exceto a: 
 
A ⇒ Expulsão dos posseiros de suas terras, 
intensificando e provocando confrontos vio-
lentos. 
B ⇒ Construção da Estrada de Ferro que ligaria 
São Paulo ao Rio Grande do Sul pela empresa 
Brazil Raiway Co. 
C ⇒ Aparecimento de lideranças místicas nos 
redutos onde se encontravam os caboclos,   
conferindo ao movimento uma característica 
messiânica. 
D ⇒ Apoio dos grandes latifundiários e parte do 
Exército brasileiro aos sertanejos para retirada 
de empresas estrangeiras da região “Contes-
tada”. 

33) A economia catarinense é muito diversifica-
da e, além de atender o mercado interno, muitos 
produtos catarinenses são exportados para  
outros continentes.  
 

 Sobre a economia catarinense, todas as  
alternativas estão corretas, exceto a: 
 
A ⇒ O eixo metal-mecânico abrange principal-
mente as cidades de Jaraguá do Sul e Joinville, 
destacando-se a produção de motores e gera-
dores. 
B ⇒ As cidades de Blumenau e Brusque se 
destacam na produção têxtil. 
C ⇒ Por não possuir portos adequados para o 
escoamento de produtos agrícolas para o exte-
rior, as mercadorias catarinenses são exporta-
das através do Porto de Paranaguá, no estado 
do Paraná.  
D ⇒ Uma das maiores concentrações da indús-
tria do mobiliário fica  na região de rio Negrinho 
e São Bento do Sul.   
 
 

GEOGRAFIA 

 
34) “Há uma extensa faixa do globo atravessada 
ao meio pela linha do Equador, a que denomi-
namos “mundo tropical”, cujo nome se deve      
à sua localização entre os trópicos de Câncer, 
na latitude 23ºN e de Capricórnio, na latitude  
23º N”.  
SILVA, Vagner A. da. Geografia geral e do Brasil: povos e territó-
rios. São Paulo: Escala educacional, 2005. 
 

  Analise as características a seguir. 
 

I 
 

Predominam as quatro estações bem defi-
nidas, com chuvas abundantes o ano intei-
ro. 

  

ll 
 

A formação vegetal aciculifoliada cobre a 
área na sua quase totalidade. 

  

lll 
 

Uma parte dessa região apresenta rica bio-
diversidade e grande recurso hídrico. 

  

lV 
 

O clima alternadamente úmido e seco ca-
racteriza, de modo geral, o Brasil Central. 

  

V 
 

Caracteriza a maior porção do país, apre-
sentando, porém, subtipos climáticos. 

 
 A alternativa que apresenta todas as ca-
racterísticas corretas sobre a tropicalidade   
brasileira é: 
 
A ⇒ III  -  IV  -  V 

B ⇒ I  -  II  -  III 
C ⇒ I  -  II  -  IV 

D ⇒ II  -  IV 



35) A água é um recurso vital para a humanida-
de e base para a vida na Terra.  
 

  Sobre esse recurso hídrico no Brasil dos dias 
de hoje, todas as alternativas estão corretas, 
exceto a: 
 
A ⇒ A água é fundamental para o desenvolvi-
mento econômico, e os principais problemas   
de gerenciamento dos recursos hídricos estão 
relacionados à produção agrícola e energética. 
B ⇒ Todos os processos relativos à água estão 
inter-relacionados e são complexos, dinâmicos e 
demandam conhecimento e ações multi e inter-
disciplinares. 
C ⇒ O ciclo hidrológico e a permanente circu-
lação da água entre a atmosfera, a água de  
superfície e as águas subterrâneas é completa-
mente interligado e interdependente. 
D ⇒ O gerenciamento integrado da água é feito 
de forma indissociável, ou seja, as águas super-
ficiais, as atmosféricas e as subterrâneas são 
administradas de forma interdependente através 
das leis em vigor.  
______________________________________ 
 
36) Segundo o censo demográfico do IBGE     
de 2000, o Brasil tinha um total de 169.590.693 
habitantes, fato que o colocava em 50 lugar     
no mundo em população absoluta, atrás da  
China, Índia, Estados Unidos e Indonésia. Sua 
densidade demográfica era em torno de        
19,8hab/km2, além de ter sua população mal 
distribuída. A população relativa pelas regiões 
do IBGE é desigual. 
 

  Sobre ela, é correto afirmar que: 
 
A ⇒ O Sul, por ser a menor das regiões, é a 
que tem a mais baixa população absoluta           
e a mais baixa população relativa, acrescida do 
fato de ter apresentado uma industrialização 
dependente do Sudeste. 
B ⇒ O Sudeste tem a maior densidade demo-
gráfica e a maior população absoluta, fato    
decorrente do processo de industrialização        
e urbanização que atraíram milhares de brasilei-
ros para essa região.  
C ⇒ A densidade demográfica do Nordeste já  
é a maior do país e vem aumentando graças     
à contribuição das correntes migratórias que 
buscam essa região, hoje a mais procurada, 
graças à transposição do rio São Francisco. 
D ⇒ A última fronteira agrícola do Brasil, o Nor-
te, apresenta elevadas densidades demo-
gráficas devido à introdução agrícola e pecuaris-
ta que atraiu milhares de brasileiros para a re-
gião. 

37) A diversidade geográfica e humana de San-
ta Catarina-SC é surpreendente para um territó-
rio de apenas 95,4 mil km². Possui atrativos dife-
renciados e de fácil acesso e tem vocação acen-
tuada para o turismo.  
 

  Sobre a nossa Santa e Bela Catarina, todas 
as alternativas estão corretas, exceto a: 
 

A ⇒ Dentre as 10 maiores cidades catarinen-
ses, o maior número delas é encontrado na  
porção litorânea, com destaque para Joinville, 
Florianópolis, Blumenau, São José, Criciúma, 
Itajaí e Palhoça. 
B ⇒ Santa Catarina, totalmente em área sub-
tropical, localiza-se na região Sul do Brasil, em 
uma posição estratégica no contexto do Merco-
sul e faz fronteira com a Argentina na região 
Oeste.  
C ⇒ Em face da configuração do relevo com 
disposição no sentido leste-oeste, SC apresenta 
duas grandes vertentes das bacias hidrográfi-
cas: a do norte, na direção do estado do Paraná 
e a do sul, na direção do estado gaúcho.  
D ⇒ O vale do Itajaí-Açu possui herança dos 
pioneiros germânicos que deixaram marcas na 
arquitetura em estilo enxaimel, na culinária, nas 
festas típicas e na força da indústria têxtil. 
______________________________________ 
 
38) Visando fortalecer a economia após a Se-
gunda Guerra Mundial, os países capitalistas 
buscaram desenvolver, de forma gradativa,  
processos de unificação econômica.  
 

  Assinale a alternativa correta sobre os    
blocos econômicos. 
 
A ⇒ A União Européia é o bloco econômico 
melhor estruturado e o mais avançado, passan-
do de zona de livre comércio para zona adua-
neira, mercado comum e união econômica e 
monetária. 
B ⇒ O Acordo de Livre Comércio da América 
do Norte é um bloco homogêneo formado por 
Estados Unidos, Canadá e México, onde vigora 
o livre comércio, a livre circulação de pessoas, 
de capitais e de serviços. 
C ⇒ O MERCOSUL, formado por Brasil, Argen-
tina, Chile e Venezuela estabeleceu um merca-
do comum onde já se praticam as “quatro liber-
dades”, fazendo do bloco econômico um exem-
plo para o mundo. 
D ⇒ O Japão lidera a integração econômica 
asiática desde o surgimento da APEC – Associ-
ação de Cooperação Econômica da Ásia e do 
Pacífico – que proporcionou a livre circulação de 
pessoas entre os países deste bloco. 



39) Grande parte dos problemas ambientais tem 
origem nas atividades urbanas. A emissão de 
poluentes ao ar tem causado problemas na  
atmosfera, não só nas cidades, como também 
em todos os lugares do planeta.  
 

  Sobre os problemas ambientais, é correto 
afirmar que: 
 
A ⇒ A ilha urbana de calor é o nome dado a 
uma área da cidade, geralmente o centro, que 
apresenta temperaturas mais baixas que o seu 
entorno, sendo freqüente em grandes cidades 
como São Paulo e até em Florianópolis. 
B ⇒ A concentração de dióxido de enxofre e 
óxidos de nitrogênio liberados pela queima das 
florestas ocasiona graves problemas nas áreas 
rurais, que passam a sentir os efeitos das ilhas 
de calor. 
C ⇒ A inversão térmica ocorre nas áreas urba-
nas quando o ar quente, mais denso que o ar 
frio, desce e traz consigo os poluentes para as 
camadas mais baixas da atmosfera e junto à 
superfície. 
D ⇒ O efeito estufa é um processo natural res-
ponsável pelas condições favoráveis à vida, 
mas atualmente, pela enorme quantidade de 
gases-estufa, o aquecimento da Terra vem se 
elevando, o que acarreta conseqüências graves 
à população mundial.  
______________________________________ 
 
40) O mundo é dinâmico e as mudanças são 
constantes. Dentre os acontecimentos recentes, 
uma alternativa está correta. Assinale-a. 
 
A ⇒ Cuba foi o país mais noticiado nos últimos 
tempos pelo fato de que Fidel Castro, ao renun-
ciar, possibilitou ao presidente eleito pelo povo, 
Raúl Castro, colocar o país na rota do capitalis-
mo, riscando de vez o socialismo que ali vigorou 
por décadas.  
B ⇒ A Coréia do Norte, incluída por George W. 
Bush entre os países do “Eixo do Mal”, recebeu 
a visita da Filarmônica de Nova York, que atra-
vés da música inicia uma aproximação cultural 
entre os dois países.  
C ⇒ A Venezuela, através de Hugo Chaves, 
iniciou uma aproximação entre todos os países 
latino-americanos com o intuito de erradicar      
a pobreza por meio de investimentos            
norte-americanos.  
D ⇒ A China, país asiático, vem crescendo 
economicamente depois que adotou o capita-
lismo e introduziu o pluripartidarismo em todo     
o país, adotando para isso o neoliberalismo  
econômico. 

ASSUNTOS INSTITUCIONAIS 

 
41) Em relação aos crimes contra o patrimônio 
descritos no Código Penal Militar, marque V    
ou F, conforme as afirmações a seguir sejam 
verdadeiras ou falsas. 
 

(    ) 
 

Se o agente é primário e de pequeno 
valor a coisa furtada, que não exceda  
a um décimo da quantia mensal do 
mais alto salário mínimo do país, o juiz 
pode substituir a pena de reclusão pela 
de detenção. 

  

(    ) É crime de furto qualificado se a coisa 
furtada pertence à Fazenda Nacional. 

  

(    ) Se a coisa é subtraída para o fim de 
uso momentâneo, a pena deverá ser de 
multa. 

  

(    ) Se a ameaça é exercida com emprego 
de arma de fogo, o agente comete furto 
qualificado. 

  

(    ) Nos crimes de roubo e extorsão, a pe-
na é agravada se a violência for contra 
superior ou militar de serviço. 

 
  A seqüência correta, de cima para baixo, é: 
 
A ⇒ V  -  F  -  V  -  F  -  V  

B ⇒ F  -  V  -  V  -  V  -  F 

C ⇒ V  -  V  -  F  -  F  -  V   

D ⇒ F  -  F  -  V  -  F  -  V 
______________________________________ 
 
42) De acordo com o Decreto-Lei no 667, é    
correto afirmar que: 
 
A ⇒ O cargo de Inspetor Geral das Polícias 
Militares será exercido por um General de    
Brigada da ativa.  
B ⇒ O acesso na escala hierárquica, tanto de 
oficiais como de praças, será gradual e su-
cessivo, por promoção. Portanto, para pro-
moção ao posto de Coronel, é necessário      
somente curso de aperfeiçoamento feito na  
própria corporação ou em Força Policial de   
outro Estado. 
C ⇒ Aquisições de armamentos e munição de-
penderão de autorização do Presidente da Re-
pública 
D ⇒ Ao pessoal das Polícias Militares em servi-
ço ativo é vedado fazer parte de firmas comer-
ciais e de empresas industriais de qualquer na-
tureza podendo, porém, exercer função ou       
emprego remunerado quando não estiverem  de 
serviço. 
 



43) Em relação à Constituição Federal, é corre-
to afirmar que: 
 
A ⇒ Ninguém será preso senão em flagrante 
delito ou por ordem escrita e fundamentada da 
autoridade policial ou judiciária competente. 
B ⇒ A Casa é asilo inviolável do indivíduo, nin-
guém nela podendo penetrar sem o consenti-
mento do morador salvo, somente, em caso de 
flagrante delito. 
C ⇒ A prática de racismo constitui crime afian-
çável. 
D ⇒ A pena será cumprida em estabelecimen-
tos distintos, de acordo com a natureza do deli-
to, a idade e o sexo do apenado.  
______________________________________ 
 
44) De acordo com o Estatuto dos Policiais Mili-
tares do Estado de Santa Catarina, é correto 
afirmar que: 
 
A ⇒ A carreira de Oficial da Polícia Militar po-
derá ser exercida por brasileiro naturalizado. 
B ⇒ O Oficial, presumivelmente incapaz de 
permanecer como policial-militar da ativa, será 
submetido ao Conselho de Justificação, na for-
ma da legislação peculiar.  
C ⇒ A promoção a soldado da PM 1a Classe 
dar-se-á após 6 (seis) anos de efetivo serviço, 
devendo o soldado de 2a Classe estar, no míni-
mo, classificado no comportamento “bom”. 
D ⇒ Graduação é o grau hierárquico do Oficial, 
conferido por ato do Governador do Estado e 
confirmado em Carta Patente. 
______________________________________ 
 
45) Segundo o Decreto 88.777, de 30 de se-
tembro de 1983, que aprova o regulamento para 
as polícias militares e corpo de bombeiros milita-
res, é correta a conceituação de: 
 
A ⇒ Subversão da ordem – corresponde a to-
dos os tipos de ação, salvo as decorrentes de 
calamidade pública, por sua natureza, origem, 
amplitude, potencial e vulto. 
B ⇒ Comando operacional – ato ou efeito de 
estudar os assuntos pertinentes, propor solu-
ções a cada um deles, elaborar diretrizes, nor-
mas e outros documentos. 
C ⇒ Aprestamento – Conjunto de medidas, 
incluindo instrução, adestramento e preparo 
logístico, para tornar uma organização policial-
militar pronta para o emprego imediato.  
D ⇒ Agregação – Situação na qual o policial 
militar da ativa ocupa vaga na escala hierárqui-
ca do seu quadro. 

46) No tocante ao Código de Trânsito Brasileiro 
(CTB), é correto afirmar que: 
 
A ⇒ Praticar homicídio culposo na direção de 
veículo automotor é crime descrito no CTB, com 
pena de detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos. 
B ⇒ A concentração de quatro decigramas de 
álcool por litro de sangue comprova que o con-
dutor se acha impedido de dirigir veículo auto-
motor.  
C ⇒ Ao condutor de veículo, nos casos de aci-
dente de trânsito de que resulte vítima, poderá 
se impor prisão em flagrante, mesmo que o  
motorista preste socorro à vítima, pois esta   
prisão é legal.  
D ⇒ No homicídio culposo cometido na direção 
de veículo automotor, a pena é aumentada de 
um terço à metade, somente quando o agente 
estiver sob influência de álcool, substância tóxi-
ca ou entorpecente de efeitos análogos. 
______________________________________ 
 
47) A autoridade de trânsito, na esfera das com-
petências estabelecidas no CTB, deverá aplicar 
às infrações previstas. Nesse sentido, analise as 
penalidades a seguir. 
  

l Advertência oral 
  

ll Advertência escrita 
  

lll Pena de detenção 
  

lV Apreensão do veículo 
 
  Estão corretas apenas: 
 
A ⇒ II e IV.    C ⇒ I e II. 
B ⇒ III.     D ⇒ I e III 
______________________________________ 
 
48) Analise as alternativas a seguir e assinale a 
correta. 
 
A ⇒ Conceder-se-á mandado de segurança 
sempre que alguém sofrer ou se achar ameaça-
do de sofrer violência ou coação em sua liber-
dade de locomoção, por irregularidade ou abuso 
do poder. 
B ⇒ Entende-se por legitima defesa quem   
repele a injusta agressão, atual ou iminente,      
a direito seu ou de outrem, ainda que se utilize 
de meios desnecessários ou imoderados. 
C ⇒ A lei regulará a individualização da pena e 
adotará tão somente a pena de privação ou res-
trição de liberdade e de multa. 
D ⇒ A Constituição Federal de 1988 admite 
pena de morte no Brasil, em caso de guerra.  
 



49) Analise as afirmações a seguir. 
 

l 
 

A segurança pública, dever do Estado, 
direito e responsabilidade de todos, é 
exercida através dos órgãos da polícia 
federal, polícia rodoviária federal, polícia 
ferroviária federal, polícias civis, polícia 
militar e corpo de bombeiros militar. 

  

ll 
 

Compete à polícia federal, conjuntamen-
te com a polícia civil, exercer as funções 
de polícia judiciária da União. 

  

lll 
 

São passiveis da habeas corpus as san-
ções disciplinares militares. 

  

lV 
 

Ao militar na ativa é permitida a filiação 
em partidos políticos. 

V 
 

Ao militar são proibidas a sindicalização 
e a greve. 

 
  Assinale a alternativa correta. 
 
A ⇒ Apenas a afirmação IV está correta. 

B ⇒ Apenas as afirmações I e V estão corretas.  

C ⇒ Apenas II e III estão corretas. 

D ⇒ Todas as afirmações estão corretas. 
______________________________________ 
 
50) De acordo com o Regulamento Disciplinar 
da Polícia Militar de SC, é correto afirmar que: 
 
A ⇒ Todo policial militar que tiver conhecimento 
de um fato contrário à disciplina deverá partici-
par ao seu chefe imediato, por escrito e        
verbalmente, no prazo de 24 horas. 
B ⇒ Estão sujeitos ao regulamento somente os 
policiais-militares que estão na ativa. 
C ⇒ As punições disciplinares a que estão  
sujeitos os policiais-militares, segundo a classifi-
cação resultante do julgamento da transgressão, 
podem ser: advertência, repreensão, detenção, 
prisão e prisão em separado, licenciamento       
e exclusão, a bem da disciplina.  
D ⇒ A transgressão, segundo o Decreto         
n0 12.112, deve ser classificada em levíssima, 
leve, média, grave e gravíssima.   
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