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verso desta capa. 
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INSTRUÇÕES GERAIS: 

 

1. Este caderno de provas contém um total de 60 (sessenta) questões obje-
tivas, sendo 20 Língua Portuguesa, 10 de Direitos Humanos, 10 de Lei 
Orgânica da PCMG e Lei Complementar nº 129/2013, 10 de Noções de 
Informática e 10 Específicas da área de Auxiliar de Mecânica. Confira-o. 

2. Antes do início das provas, marque no local apropriado de sua Folha de 
Respostas, o número correspondente ao seu TIPO de gabarito, conforme 
apresentado na capa deste caderno. 

3. As provas de objetivas de conhecimentos terão duração de, no mínimo, 2 
(duas) horas e, no máximo, de 4 (quatro) horas, incluído o tempo desti-
nado à transcrição de suas respostas na Folha de Respostas oficial. 

4. O candidato somente poderá sair do recinto de realização das provas ob-
jetivas de conhecimentos decorridas 2 (duas) horas do início de aplicação. 

5. Respondidas as questões, você deverá passar o gabarito para a sua Folha 
de Respostas, usando caneta esferográfica azul ou preta. 

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

7. Este caderno deverá ser devolvido ao fiscal, juntamente com a Folha de 
Respostas, devidamente preenchidos e assinados. 

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

9. O gabarito e as questões das provas objetivas de conhecimentos estarão 
disponíveis nos endereços eletrônicos da FUMARC e ACADEPOL, em até 
3 (três) dias úteis após a sua realização. 

10. ATENÇÃO: Transcreva no espaço apropriado na sua Folha de Respostas, 
com sua caligrafia usual, a seguinte frase: 
 
“Concurso Público da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais - Edital 

02/2022. Agora é a minha vez de ingressar no quadro de pessoal da Polí-

cia Civil Mineira”. 

 

A comissão organizadora da FUMARC Concursos lhe deseja uma boa prova. 
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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 – Cad. TIPO 1 

 

QUESTÃO 01  

 
O homem era atraente e educado, de 35 a 40 anos, 1,65m de altura, 70 quilos, 

moreno, cabelos negros e olhos castanhos. Estava bem vestido, trajava uma blusa 

de malha verde e calça jeans. Eu não podia imaginar que se tratava de um bandido 

contumaz. 

 
O tipo textual predominante no excerto do depoimento acima é: 
 
(A) descritivo. 
(B) dissertativo. 
(C) injuntivo. 
(D) narrativo. 
 

QUESTÃO 02  

 

A pontuação é essencial para a organização e a clareza das ideias de um texto.  

 
Qual opção apresenta uso de vírgulas para indicar uma enumeração? 
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(A) As crianças exigem atenção, carinho, dedicação e proteção. 
(B) O professor, segundo o médico, deve permanecer em repouso. 
(C) Pela manhã, eu pratico yoga na Praça da Liberdade. 
(D) Perceba, meu amigo, as vantagens dessa situação. 
 

QUESTÃO 03  

 

O verbo exprime ação, estado e fenômenos da natureza, em relação a determi-
nado tempo.  

 
Qual opção contém frase com verbo no tempo: futuro do presente? 
 
(A) Antônio escreveu uma carta de agradecimento para o chefe. 
(B) Ele sempre me visitava nas tardes de sábado. 
(C) Os formandos vendem rifas na entrada da universidade. 
(D) Os participantes voltarão ao auditório, após o almoço. 
 

QUESTÃO 04  

 

Homônimos e parônimos requerem atenção do redator para evitar equívocos na 
compreensão do texto. 

 
Quanto ao uso das palavras sublinhadas, a frase INCORRETA é:  
 
(A) Falamos muito acerca de política e segurança pública. 
(B) O motorista infringiu o sinal de trânsito, causando grave acidente. 
(C) O representante legal não está afim de perder tempo. 
(D) Tudo me passou despercebido, naquela triste manhã. 
 
 

QUESTÃO 05  

 

As narrativas propiciam o uso frequente do discurso direto e do discurso indireto. 
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Qual frase apresenta exemplo de discurso INDIRETO? 
 
(A) Mentira! Eu não agredi ninguém, nem física, nem psicologicamente! 
(B) O informante relatou que as brigas entre o casal eram constantes. 
(C) Quanto ao incêndio, não tenho nada a declarar. 
(D) Reitero que não conheço o suspeito. 
 
 

QUESTÃO 06  

 
Observe o diálogo: 

O rapaz insistiu: 
- Me dá esse documento aí! 

 
Na transposição da fala acima para o discurso indireto, a frase CORRETA é: 
 
(A) O rapaz insistiu em que lhe desse aquele documento ali. 
(B) O rapaz insistiu em que me desse aquele documento aí. 
(C) O rapaz insistiu por que desse aquele documento ali. 
(D) O rapaz insistiu que desse aquele documento aí. 
 
 

QUESTÃO 07  

 

O uso do padrão formal da língua portuguesa pode assegurar um nível significativo 
de compreensão do texto. 

 
Assinale a opção que apresenta desvio do padrão formal da língua portuguesa. 
 
(A) Infelizmente, tal comportamento implicará em sua suspensão temporária. 
(B) Lembro-me do frio e da praça central de Tiradentes. 
(C) O candidato residente na Rua Ramalho Ortigão não compareceu à prova 

escrita. 
(D) O colégio onde estudei foi essencial na construção de meus valores. 
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QUESTÃO 08  

 

Quando as séries ou novelas começam, as conversas cessam e todos são abdu-
zidos para outro universo. 

 
As conjunções presentes no período acima indicam, respectivamente, relações 
de: 
 
(A) causa e conclusão. 
(B) comparação e adição. 
(C) consequência e conclusão. 
(D) tempo e adição. 
 

QUESTÃO 09  

 

No caso da redação oficial, quem comunica é sempre o serviço público (este/esta 

ou aquele/aquela Ministério, Secretaria, Departamento, Divisão, Serviço, Seção); 

o que se comunica é sempre algum assunto relativo às atribuições do órgão que 

comunica; e o destinatário dessa comunicação é o público, uma instituição privada 

ou outro órgão ou entidade pública, do Poder Executivo ou dos outros Poderes.  

(Manual de Redação da Presidência da República, 2018, p.16.) 

 
Qual dos atributos da Redação Oficial mais contribui para a afirmativa acima? 
 
(A) Clareza. 
(B) Coerência. 
(C) Concisão. 
(D) Impessoalidade. 
 

QUESTÃO 10  

 

O uso adequado dos Pronomes de Tratamento na Redação Oficial assegura o 
princípio da formalidade e padronização das comunicações. 
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Indique a opção que apresenta INADEQUAÇÃO no uso do Pronome de Trata-
mento. 
 
(A) Senhor Juiz, Vossa Excelência autoriza a entrada da testemunha? 
(B) Sua Excelência irá atender a todos os jornalistas. 
(C) Vossa Senhoria não estais equivocada nesse caso? 
(D) Vossa Senhoria já pode abrir a seção, pois a gravação já foi iniciada. 
 
 

QUESTÃO 11  

 

O vocativo é uma invocação ao destinatário. Nas comunicações oficiais, o vocativo 
pode ser acrescido de um adjetivo qualificativo, conforme o cargo exercido. 

 
A opção que exemplifica um uso INADEQUADO de vocativo é:  
 
(A) Digníssimo Senhor, 
(B) Excelentíssimo Senhor, 
(C) Prezado Contribuinte,  
(D) Senhora Senadora,  
 

QUESTÃO 12  

 

Para manter a formalidade e a padronização nas documentações oficiais, não 
basta utilizar corretamente os Pronomes de Tratamento. 

 
Qual das recomendações abaixo NÃO contribui para a formalidade e padronização 
nas documentações oficiais? 
 
(A) A civilidade dada ao enfoque do assunto tratado. 
(B) A digitação sem erros. 
(C) O emprego do padrão formal da língua. 
(D) O uso do jargão burocrático. 
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QUESTÃO 13  

 

A coesão e coerência propiciam a conexão, a ligação e a harmonia entre os ele-
mentos de um texto. Existem mecanismos de construção textual que auxiliam 
nesse importante atributo. 

 
Indique o mecanismo que NÃO contribui para a coesão e coerência do texto. 
 
(A) A contradição entre os argumentos apresentados. 
(B) A manutenção da referência ao retomar termos relacionados no corpo do 

texto. 
(C) A substituição e colocação dos termos na frase. 
(D) A utilização de conjunções, relacionando orações ou parágrafos. 
 

QUESTÃO 14  

 

A concordância entre estruturas verbais formadas com o pronome “SE” pode con-
figurar dois casos distintos:  voz passiva sintética ou índice de indeterminação do 
sujeito. 

 
Indique a frase que exemplifica o caso de índice de indeterminação de sujeito. 
 
(A) Alugam-se casas de praia.  
(B) Consertam-se computadores e celulares. 
(C) Construiu-se uma nova praça no bairro. 
(D) Precisa-se de profissionais competentes e dedicados. 
 

QUESTÃO 15  

 
I. O grupo de estudantes gritava (ou gritavam) palavras de ordem na manifestação. 
II. A maioria dos funcionários preferiu (ou preferiram) o aumento de salário. 
III. Fui eu quem fez (ou fiz) a entrevista. 
IV. Foi (ou foram) ao cinema a mãe, o pai e as filhas. 
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Justificam-se pela mesma regra de concordância verbal as frases: 
 
(A) I e II. 
(B) I e III. 
(C) II e III. 
(D) III e IV. 
 

QUESTÃO 16  

 

A palavra “bastante” pode funcionar como um advérbio ou como um adjetivo. Isso 
pode interferir na ocorrência (ou não) de concordância nominal na frase. 

 
Qual frase apresenta concordância nominal adequada com a palavra “bastante”? 
 
(A) Não havia pratos e talheres bastantes para tantos convidados. 
(B) O coquetel estava bastante agradável. 
(C) Os estudantes trabalharam bastante nas férias. 
(D) Os filmes do Festival de Tiradentes eram bastante interessantes. 
 

QUESTÃO 17  

 

Na língua portuguesa, considera-se que a concordância nominal seja redundante, 
pois é efetuada em gênero e número, entre o substantivo e as palavras que podem 
caracterizá-lo: adjetivos, artigos, pronomes adjetivos, numerais e particípios. 

 
Indique a opção que exemplifica a concordância nominal do substantivo com to-
das as classes de palavras acima indicadas. 
 
(A) Dedicava todo seu tempo à literatura e à pintura surrealista. 
(B) O candidato mesmo providenciou a documentação requerida no edital do 

concurso.  
(C) Os meus três recentes artigos foram publicados em revistas científicas bra-

sileiras. 
(D) Os alimentos doados eram os mais baratos possíveis. 
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QUESTÃO 18  

 

No último Acordo Ortográfico, assinado em 1990, para a padronização da ortogra-
fia da língua portuguesa, alguns acentos gráficos entraram em desuso.  

 
Assinale a afirmativa INCORRETA sobre os acentos em desuso. 
 
(A) Não se acentuam os verbos e substantivos terminados em eem e oo(s). Ex.: 

Eles veem (verbo ver) / Voos. 
(B) Não se usam mais os acentos que diferenciam o singular do plural dos ver-

bos ter e vir. Ex.: Eles tem. 
(C) O trema foi abolido, mantendo-se apenas em nomes próprios. Ex.: Linguiça. 
(D) Palavras paroxítonas com ditongos abertos “oi” e “ei” não recebem mais o 

acento. Ex.: Geleia. 
 
 

QUESTÃO 19  

 

Nos períodos compostos, podemos ter uma oração subordinada substantiva sub-
jetiva que funciona como sujeito da oração principal. 

 
Indique a opção que comprova a afirmação acima. 
 
(A) É importante preservar a floresta amazônica. 
(B) Espero que você volte logo. 
(C) O prédio que estava condenado foi demolido ontem. 
(D) Temos convicção de que você será aprovado. 
 

QUESTÃO 20  

 

O objeto indireto é um termo da oração que complementa o sentido do verbo tran-
sitivo indireto.  
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Assinale a opção em que o pronome pessoal oblíquo exerce a função de objeto 
indireto. 
 
(A) Ele se considera um vencedor. 
(B) Eu a conheci na exposição de papel machê do Palácio das Artes. 
(C) Pediram-lhe maiores explicações sobre o fato. 
(D) Receberam-me muito bem no congresso. 
 
 
 

PROVA DE DIREITOS HUMANOS – Cad. TIPO 1 

 
QUESTÃO 21  

 
Nos termos da Constituição Federal de 1988, a República Federativa do Brasil 
rege-se, nas suas relações internacionais, pelos seguintes princípios, EXCETO: 
 
(A) garantia do desenvolvimento nacional. 
(B) igualdade entre os Estados. 
(C) independência nacional. 
(D) prevalência dos direitos humanos. 
 
 
 

QUESTÃO 22  

 
De acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), é COR-
RETO afirmar que todo ser humano tem direito 
 
(A) à liberdade de pensamento, sendo vedado o anonimato. 
(B) à liberdade de reunião e associação pacífica, sendo vedada a interferência 

estatal em seu funcionamento. 
(C) à propriedade, que atenderá sua função social. 
(D) a repouso e lazer, inclusive à limitação razoável das horas de trabalho e a 

férias remuneradas periódicas. 
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QUESTÃO 23  

 
Considerando o disposto no art. 14, § 3º, da Constituição Federal de 1988, é con-
dição de elegibilidade, na forma da lei, EXCETO: 
 
(A) Domicílio eleitoral na circunscrição. 
(B) Idade mínima de dezoito anos para Vereador. 
(C) Idade mínima de trinta e cinco anos para Governador e Vice-Governador de 

Estado e do Distrito Federal. 
(D) Idade mínima de vinte e um anos para Deputado Federal, Deputado Esta-

dual ou Distrital, Prefeito, Vice-Prefeito e Juiz de Paz. 
 

QUESTÃO 24  

 
Considerando a disposição contida no inciso LXXI, do art. 5º, da Constituição Fe-
deral de 1988, conceder-se-á mandado de injunção: 
 
(A) para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo si-

giloso, judicial ou administrativo. 
(B) Para anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado 

participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio 
histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de cus-
tas judiciais e do ônus da sucumbência. 

(C) para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impe-
trante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governa-
mentais ou de caráter público. 

(D) sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos 
direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacio-
nalidade, à soberania e à cidadania. 

 
 

QUESTÃO 25  

 
De acordo com a Constituição Federal de 1988, julgue os itens a seguir, identifi-
cando-os com V ou F, conforme sejam verdadeiros ou falsos: 
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(   ) A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunica-

dos, em até 24 horas, ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa 
por ele indicada. 

(   ) Nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de 
crime comum, praticado antes da naturalização, ou de comprovado en-
volvimento em terrorismo ou tráfico ilícito de entorpecentes e drogas 
afins, na forma da lei. 

(   ) Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em 
geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e 
recursos a ela inerentes. 

(   ) Ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a 
liberdade provisória, com ou sem fiança. 

 
A sequência CORRETA, de cima para baixo, é: 
 
(A) F F F V 
(B) F F V V 
(C) V V F V 
(D) V V V V 
 
 
 

QUESTÃO 26  

 
Nos termos da Constituição Federal de 1988, entre os objetivos fundamentais en-
contram-se, EXCETO: 
 
(A) erradicação da pobreza e da marginalização e redução das desigualdades 

sociais e regionais. 
(B) garantia do desenvolvimento nacional. 
(C) promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, 

idade e quaisquer outras formas de discriminação. 
(D) solução pacífica dos conflitos. 
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QUESTÃO 27  

 
Sobre a Carta das Nações Unidas de 1945, é CORRETO afirmar: 
 
(A) Criou a Corte Internacional de Justiça para julgamento de Estados e indiví-

duos, em casos de grave violação dos direitos humanos. 
(B) Definiu a Declaração Universal dos Direitos Humanos como diretriz de atu-

ação dos Estados em âmbito interno e internacional, para a proteção de 
todas as pessoas.  

(C) Demarca o surgimento de uma nova ordem internacional, que instaura um 
novo modelo de conduta nas relações internacionais, com preocupações 
que incluem, entre outros, a manutenção da paz e da segurança internacio-
nal. 

(D) Instituiu, entre seus órgãos, o Conselho de Direitos Humanos, órgão voltado 
para promoção dos direitos humanos e fiscalização de políticas públicas 
adotadas pelos Estados que ratificaram a Carta. 

 
 

QUESTÃO 28  

 
A respeito da Corte Interamericana de Direitos Humanos e da Comissão Interame-
ricana de Direitos Humanos, NÃO é correto afirmar: 
 
(A) A Corte Interamericana de Direitos Humanos admite o acesso do indivíduo 

diretamente a sua jurisdição, desde que tenha advogado constituído para 
acompanhamento do caso. 

(B) A Corte Interamericana de Direitos Humanos detém uma competência con-
sultiva e contenciosa, de caráter jurisdicional, própria para o julgamento de 
casos concretos, quando se alega que um dos Estados-partes na Conven-
ção violou algum de seus preceitos. 

(C) As sentenças da Corte Interamericana de Direitos Humanos são definitivas 
e inapeláveis.  

(D) Somente Estados que tenham reconhecido a jurisdição da Corte e a Comis-
são podem processar Estados perante a Corte Interamericana no exercício 
da jurisdição contenciosa. 
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QUESTÃO 29  

 
Entre as garantias processuais previstas na Constituição Federal de 1988, encon-
tram-se, EXCETO a garantia de que ninguém será 
 
(A) considerado culpado até a decisão colegiada em segunda instância, o que 

autoriza o início do cumprimento da pena. 
(B) levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, 

com ou sem fiança 
(C) privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. 
(D) processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 30  

 
Sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, é correto afirmar, 
EXCETO: 
 
(A) No âmbito do direito interno brasileiro, a Declaração de 1948 serviu de pa-

radigma para a Constituição Federal de 1988, o que demonstra que o direito 
constitucional brasileiro atual está em perfeita consonância com o sistema 
internacional de proteção dos direitos humanos. 

(B) O propósito da Declaração, como proclama seu preâmbulo, é promover o 
reconhecimento universal dos direitos humanos e das liberdades fundamen-
tais a que faz menção a Carta da ONU. 

(C) Sua importância histórica reside no fato de consagrar a ótica contratualista 
liberal, pela qual os direitos humanos se reduziam aos direitos à liberdade, 
segurança e propriedade, complementados pela resistência à opressão. 

(D) Tem servido de paradigma e de referencial ético para a conclusão de inú-
meros tratados internacionais de direitos humanos, tanto do sistema global 
como dos contextos regionais. 
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PROVA DE LEI ORGÂNICA DA PCMG E LEI COMPLEMENTAR 
Nº 129/2013 – Cad. TIPO 1 

 

QUESTÃO 31  

 
Segundo o disposto no art. 12 da Lei Complementar n.º 129/2013, são símbolos 
institucionais da PCMG, EXCETO: 
 

(A) Armas. 

(B) Bandeira. 

(C) Brasão. 

(D) Hino. 
 

QUESTÃO 32  

 
Nos termos do art. 3º da Lei Complementar n.º 129/2013, a PCMG rege-se pelos 
princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade 
e eficiência e deve ainda observar, na sua atuação, EXCETO:  
 

(A) A hierarquia e a disciplina. 

(B) A mediação de conflitos.   

(C) A promoção dos direitos humanos. 

(D) O uso imoderado e desproporcional da força. 
 
 

QUESTÃO 33  

 
De acordo com o disposto no art. 2º da Lei Complementar n.º 129/2013, a PCMG, 
órgão autônomo, essencial à segurança pública, à realização da justiça e à defesa 
das instituições democráticas, fundada na promoção da cidadania, da dignidade 
humana e dos direitos e garantias fundamentais, tem por objetivo, no território do 
Estado, em conformidade com o art. 136 da Constituição do Estado, dentre outros, 
o exercício das funções de, EXCETO:  
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(A) Apuração das infrações penais e dos atos infracionais, exercício da polícia 
judiciária e cooperação com as autoridades judiciárias, civis e militares, em 
assuntos de segurança interna. 

(B) Preservação das instituições políticas e jurídicas. 
(C) Promoção da ação penal pública. 
(D) Proteção da incolumidade das pessoas e do patrimônio. 
 

QUESTÃO 34  

 
Segundo o disposto no art. 17 da Lei Complementar n.º 129/2013, são órgãos da 
PCMG, EXCETO:  
 
(A) Chefia da PCMG. 
(B) Conselho Superior da PCMG. 
(C) Corregedoria-Geral de Polícia Civil.   
(D) Procuradoria-Geral de Justiça. 
 

QUESTÃO 35  

 
De acordo com o disposto no artigo 33 da Lei Complementar n.º 129/2013, com-
pete à Corregedoria-Geral de Polícia Civil, EXCETO: 
 
(A) Atuar, preventiva e repressivamente, em face às infrações penais e 

disciplinares atribuídas aos policiais civis e servidores da PCMG, bem como 
em requisições e solicitações dos órgãos e entidades de controle interno e 
externo. 

(B) Determinar a instauração de processo administrativo disciplinar, bem como 
concluir e decidir sobre o mesmo, instaurar sindicância, inquérito policial, 
termos circunstanciados de ocorrência e outros procedimentos para apurar 
transgressões disciplinares e infrações penais imputadas a servidores da 
PCMG. 

(C) Planejar, executar, coordenar, normatizar, orientar, controlar, fiscalizar e 
avaliar as ações e atividades pertinentes ao serviço público de trânsito que 
envolvam a formação e a habilitação de condutor de veículo automotor. 

(D) Realizar e determinar correições e inspeções, de caráter geral ou parcial, 
ordinário ou extraordinário, nas atividades de competência da PCMG. 
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QUESTÃO 36  

 
Conforme o disposto no art. 45 da Lei Complementar n.º 129/2013, o policial civil 
goza das seguintes prerrogativas, EXCETO: 
 

(A) Convocar pessoas para testemunhar diligência policial. 

(B) Exercer poder de polícia, inclusive a realização de busca pessoal e veicular, 
no caso de fundadas suspeitas de prática criminosa ou para fins de 
cumprimento de mandado judicial. 

(C) Inamovibilidade.  

(D) Receber, no ato de sua primeira designação, munições e colete balístico 
dentro do prazo de validade, arma de fogo, algemas e distintivo oficial 
individualizado. 

 
 
 

QUESTÃO 37  

 
Segundo o disposto no art. 48 da Lei Complementar n.º 129/2013, são direitos do 
policial civil, EXCETO: 
 

(A) Receber ajuda de custo. 

(B) Receber equipamentos de proteção individual e mobiliários adequados ao 
tipo de trabalho desenvolvido. 

(C) Ser recolhido somente em unidade prisional própria e especial ou em sala 
especial da unidade em que sirva, sob a responsabilidade do seu dirigente, 
quando preso em flagrante delito ou por força de decisão judicial, sendo-lhe 
defeso exercer atividade funcional ou sair da repartição sem expressa 
autorização do juízo a cuja disposição se encontre. 

(D) Ter assegurados os direitos da policial civil feminina, relativamente à 
gestação, amamentação e às exigências de cuidado com filhos menores, 
nos termos de regulamento. 
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QUESTÃO 38  

 
Nos termos do art. 25 da Lei Complementar n.º 129/2013, compõem o Conselho 
Superior da PCMG, EXCETO:  
 

(A) O Chefe da PCMG. 

(B) O Diretor da Academia de Polícia Civil.  

(C) O Diretor do Hospital da Polícia Civil. 

(D) O Superintendente de Planejamento, Gestão e Finanças.  
 
 

QUESTÃO 39  

 
De acordo com o disposto art. 144, da Lei n.º 5.406/1969, são princípios básicos 
da disciplina policial, EXCETO: 
 

(A) Espírito de camaradagem e de cooperação, salvo quando de folga o servidor 
policial. 

(B) Obediência aos superiores. 

(C) Respeito às leis vigentes e às normas éticas. 

(D) Subordinação hierárquica. 
 
 

QUESTÃO 40  

 
De acordo com o disposto art. 153, § 3º, da Lei n.º 5.406/1969, são circunstâncias 
agravantes, quando não constituírem ou qualificarem outra transgressão discipli-
nar, EXCETO: 
 

(A) Abuso de autoridade ou poder. 

(B) Mau comportamento anterior. 

(C) Relevância de serviços prestados. 

(D) Uso indevido de meios de coerção e intimidação. 
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PROVA DE NOÇÕES DE INFORMÁTICA – Cad. TIPO 1 

 

QUESTÃO 41  

 
Em relação às opções disponíveis na guia “Revisão” do Microsoft Word, versão 
português do Office 2016, correlacione as colunas a seguir associando os ícones 
às opções ou descrições correspondentes: 
 
Ícone Opção / Descrição 

I.  
(    ) Contagem de Palavras 

II.  
(    ) Ortografia e Gramática 

III.  
(    ) Traduzir para um idioma diferente 

IV.  
(    ) Escolher o idioma 

 
Está CORRETA a seguinte sequência de respostas: 
 
(A) I, II, III, IV. 
(B) I, II, IV, III. 
(C) II, I, III, IV. 
(D) II, I, IV, III. 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 42  

 
São exemplos das opções disponíveis no menu “Ferramentas” do LibreOffice 
Writer 7.1.6, versão português, EXCETO: 
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(A)  Atualizar 

(B)  Autocorreção 

(C)  Girar ou inverter 

(D)  Numeração de capítulos... 
 

QUESTÃO 43  

 
Analise as seguintes afirmativas sobre as funções disponíveis no Microsoft Excel, 
versão português do Office 2016: 
 

I – A função CONT.NÚM calcula o número de células em um intervalo que 
contém números. 

II – A função MOEDA converte um número em texto utilizando o formato de 
moeda. 

III – A função ARRUMAR retira todos os espaços de um texto. 
 
Estão CORRETAS as afirmativas: 
 
(A) I e II, apenas. 
(B) I e III, apenas.  
(C) I, II e III. 
(D) II, apenas. 
 

QUESTÃO 44  

 
O LibreOffice Calc 7.1.6, versão português, possui no menu “Ferramentas” a op-
ção “Detetive”, que permite o rastreamento das dependências entre células.  
 
Todas as afirmativas abaixo sobre as opções disponíveis no menu “Detetive” es-
tão correras, EXCETO: 
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(A) A opção “Rastrear dependentes” disponível no ícone  desenha setas 
rastreadoras que unem a célula ativa às fórmulas que utilizam os valores 
dessa célula. 

(B) A opção “Rastrear precedentes” disponível no ícone  mostra o relaci-
onamento entre a célula atual que contém a fórmula e as células usadas na 
fórmula. 

(C) A opção “Remover precedentes” disponível no ícone  remove o conte-
údo das células que fazem parte da fórmula. 

(D) A opção “Remover todos os rastros” disponível no ícone  remove todas 
as setas rastreadoras da planilha. 

 

QUESTÃO 45  

 
Analise as seguintes afirmativas sobre as opções disponíveis no menu “Apresen-
tação de Slides” do LibreOffice Impress 7.1.6: 
 

I – O ícone  corresponde à opção “Iniciar no primeiro slide”. 

II – O ícone  corresponde à opção “Pausar apresentação”. 

III – O ícone  corresponde à opção “Ensaio cronometrado”. 
 
Estão CORRETAS as afirmativas: 
 
(A) I e II, apenas. 
(B) I e III, apenas. 
(C) I, II e III. 
(D) II e III, apenas.  



 23 

QUESTÃO 46  

 
Considere a seguinte planilha do Microsoft Excel, versão português do Office 
2016: 
 

 
 
Analise as seguintes afirmativas sobre a planilha apresentada: 
 

I – O conteúdo da célula D4 poderia ser “=C4/C6”.  
II – O conteúdo da célula C6 poderia ser “=SOMA(C3;C5) 
III – O conteúdo da célula D6 poderia ser “=(C3+C4+C5)/C6” 

 
Está CORRETO o que se afirma em: 
 
(A) I e II, apenas. 
(B) I e III, apenas. 
(C) I, II e III. 
(D) II e III, apenas.  
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QUESTÃO 47  

 
Analise a seguinte planilha do LibreOffice Calc 7.1.6, versão português.  
 

 
 
Considerando que o intervalo de células A2:C2 está selecionado, a janela “Mes-
clar células” que é exibida ao se acionar a opção de menu “Formatar  Mesclar 
células  Mesclar células” apresenta as seguintes opções, EXCETO: 
 
(A) Esvaziar o conteúdo das células ocultas 
(B) Manter o conteúdo da célula oculta 
(C) Mover o conteúdo das células ocultas para a primeira célula 
(D) Mover o conteúdo das células ocultas para a última célula  
 
 
 

QUESTÃO 48  

 
Considere que a primeira mensagem da “Caixa de entrada” do Microsoft Outlook, 
versão português do Office 2016, está selecionada.  
 
A opção correta do grupo “Excluir” da guia “Página Inicial” que irá mover as men-
sagens atuais e futuras da conversa selecionada para a pasta Itens Excluídos, é: 
 
(A) Excluir. 
(B) Ignorar. 
(C) Limpar. 
(D) Lixo Eletrônico. 
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QUESTÃO 49  

 
Analise as seguintes afirmativas sobre os atalhos de teclado para as opções dis-

poníveis no menu “Favoritos” acionado a partir do botão  do navegador Goo-
gle Chrome 93.x ou superior: 
 

I – Ctrl+D pode ser usado para adicionar a guia atual aos favoritos. 
II – Ctrl+Shift+B pode exibir ou ocultar a barra de favoritos. 
III – Ctrl+Shift+O pode ser usado para abrir o gerenciador de favori-

tos. 
 
Estão CORRETAS as afirmativas: 
 
(A) I e II, apenas. 
(B) I e III, apenas. 
(C) I, II e III. 
(D) II e III, apenas.  
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 50  

 
A ameaça à segurança da informação, que manipula o tráfego de um site legí-
timo para direcionar usuários para sites falsos, é conhecida por: 
 
(A) Pharming. 
(B) Ransomware. 
(C) Spam. 
(D) Worm. 
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PROVA ESPECÍFICA DA ÁREA DE AUXILIAR DE MECÂNICA –
Cad. TIPO 1 

 

QUESTÃO 51  

 
A função do freio é diminuir ou parar a velocidade da roda, através de seus com-
ponentes. Para que o freio funcione perfeitamente, deve ser observado EXCETO 
que 
 
(A) a velocidade adquirida pelo veículo seja compatível com o nível de segu-

rança que o piso oferece. 
(B) as lonas ou pastilhas estejam totalmente desgastadas. 
(C) os pneus do veículo estejam dentro dos limites de segurança quanto ao des-

gaste. 
(D) todos os componentes do sistema estejam em ótimo estado. 
 
 
 

QUESTÃO 52  

 
“O sistema de suspensão é o conjunto de componentes mecânicos que se articu-

lam entre si e unem as rodas do veículo à carroceria, permitindo os movimentos 

elásticos das articulações. Tem por finalidade tornar o veículo confortável e garan-

tir seu desempenho dentro de padrões de segurança recomendados.”  

OLIVEIRA, Carlos Alexandre de; ROSA, Andrea da. Sistemas de freio, suspen-
são, direção e transmissão. Santa Maria, CEP SENAI Roberto Barbosa Ribas, 
2003. 103 p. il. (Mecânica de Automóveis). 
O sistema de suspensão veicular mecânico convencional é constituído pelas se-
guintes partes básicas, EXCETO: 
 
(A) AMORTECEDORES: que atenuam os impactos impostos às molas. 
(B) CILINDRO MESTRE DE FREIO: que gera a pressão hidráulica. 
(C) ESTRUTURA: que faz a conexão roda-chassi. 
(D) MOLAS: que absorvem os impactos das rodas. 
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QUESTÃO 53  

 
A respeito dos três tipos básicos de suspensão, identifique com (V) ou (F) conforme 
sejam verdadeiras ou falsas as afirmativas. 
 
(   ) Suspensão dependente: caracteriza-se por possuir um eixo rígido li-

gando uma roda à outra. Os impactos recebidos em uma roda são trans-
mitidos para outra devido à rigidez do eixo. 

(   ) Suspensão independente: caracteriza-se por possuir uma suspensão 
para cada roda. Dessa forma, o impacto sofrido em uma roda não será 
transmitido à outra, sendo absorvida por ela. 

(   ) Suspensão rebaixada mecânica convencional: caracteriza-se por não 
possuir molas, amortecedores ou qualquer outro componente. 

(   ) Suspensão semi-independente: caracteriza-se por ser um eixo que liga 
uma roda na outra e se diferencia por sofrer torção em determinadas 
condições de impacto e irregularidades do solo. 

 
A sequência CORRETA, de cima para baixo, é: 
 
(A) F, F, V, V. 
(B) F, V, F, V. 
(C) V, F, F, V. 
(D) V, V, F, V. 
 

 

QUESTÃO 54  

 
Os pneus são identificados por um código que informa suas características.  

 
Considerando o código acima, assinale a alternativa que expressa a sequência 
crescente e conceitos CORRETOS: 
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(A) I = Largura da seção (largura da lateral em milímetros); II = Relação entre 

altura e largura da seção; III = Se o pneu for radial, terá a letra “R”; IV = 
Indica o diâmetro interno do pneu; V = Índice de capacidade de carga por 
pneu; VI = Representa o índice de velocidade máxima do pneu. 

(B) I = Largura da seção (largura da lateral em milímetros); II = Relação entre 
altura e largura da seção; III = Se o pneu for radial, terá a letra “R”; IV = 
Indica o diâmetro interno do pneu; V = Representa velocidade máxima do 
pneu, com segurança; VI = Índice de capacidade de carga do pneu. 

(C) I = Relação entre altura e largura da seção; II = Largura da seção (largura 
da lateral em milímetros); III = Se o pneu for radial, terá a letra “R”; IV = 
Indica o diâmetro interno do pneu; V = Representa velocidade máxima do 
pneu, com segurança; VI = Índice de capacidade de carga do pneu. 

(D) I = Relação entre altura e largura da seção; II = Largura da seção (largura 
da lateral em milímetros); III = Raio do pneu terá a letra “R”; IV = Indica o 
diâmetro interno do pneu; V = Representa velocidade máxima do pneu, com 
segurança; VI = Índice de capacidade de carga do pneu. 

 
 

QUESTÃO 55  

 
Com base nos conhecimentos em mecânica automotiva, assinale a afirmativa IN-
CORRETA: 
 
(A) O rolamento axial suporta esforços paralelos ao eixo, como o mancal de 

embreagem. 
(B) O rolamento axial-radial é usado em locais de grande solicitação, como ro-

das e diferenciais.  
(C) O rolamento, ou mancal de rolamento, é um dispositivo que transforma o 

atrito de arraste em atrito de rolamento, que é bem menor. Ele serve de 
apoio a eixos ou peças, utilizando como componentes intermediários corpos 
rolantes. 

(D) Todos os rolamentos não devem trabalhar conforme as especificações do 
fabricante, sendo dispensável a observação da sua folga de trabalho, deter-
minada pelo relógio comparador ou pelo torque aplicado ao sistema de fixa-
ção do rolamento. 
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QUESTÃO 56  

 
É conceito de embreagem: 
 
(A) Conjunto de engrenagens de aço que permitem rotações diferentes das ro-

das motrizes do veículo ao fazer curvas. Está instalado dentro do eixo tra-
seiro. Este componente é lubrificado com óleo específico e o nível é coman-
dado por um tampão lateral. 

(B) Conjunto de peças articuladas para ligar e desligar o motor do sistema de 
transmissão e efetuar a progressão do torque do motor, permitindo uma par-
tida suave do veículo. Está localizada entre a caixa de mudanças e o volante 
do motor.  

(C) Sistema que tem como característica possuir o diferencial fora da caixa de 
mudanças. Possui um elemento de ligação que é denominado de transmis-
são articulada ou eixo cardã, e possui tração traseira, ou seja, as rodas mo-
trizes são as traseiras. 

(D) Sistema que, quando mecânico, possui geralmente cinco relações de com-
posições de engrenagens. Essas relações são obtidas mediante um co-
mando mecânico, auxiliado por sincronizadores que facilitam o engate das 
marchas. 

 
 
 

QUESTÃO 57  

 
“Tuchos são os elementos que transmitem os movimentos dos cames do comando 

para as hastes de comando de balancins ou, diretamente, às hastes das válvulas. 

Podem ser instalados no bloco ou no cabeçote, depende da localização do co-

mando de válvulas.”   

OLIVEIRA, Carlos Alexandre de; ROSA, Andrea da. Motores de combustão in-
terna – álcool e gasolina. Santa Maria, CEP SENAI Roberto Barbosa Ribas, 
2003. 116 p. il. (Mecânica de Automóveis) 
 

Os tuchos produzem ruídos quando 
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(A) não há avarias no dispositivo hidráulico do tucho. 
(B) não há obstrução nas válvulas. 
(C) o nível de óleo do motor está de acordo com a especificação do fabricante. 
(D) ocorre folga excessiva entre eles e as válvulas. 
 

QUESTÃO 58  

 

“O sistema de ignição é responsável pela produção e distribuição de alta tensão 

que, recebida no momento certo, salta da vela e inflama a mistura de ar / combus-

tível no interior da câmara de combustão.”  

OLIVEIRA, Carlos Alexandre de; ROSA, Andrea da. Motores de combustão in-
terna – álcool e gasolina. Santa Maria, CEP SENAI Roberto Barbosa Ribas, 
2003. 116 p. il. (Mecânica de Automóveis) 
 
O componente que NÃO faz parte do sistema de ignição convencional é:  
 
(A) Bobina de ignição. 
(B) Cabos de vela e vela de ignição. 
(C) Chave de ignição. 
(D) Válvula. 
 

QUESTÃO 59  

 
São funções básicas dos óleos lubrificantes quando aplicados nos motores de 
combustão interna, EXCETO: 
 
(A) Ajudar no processo de arrefecimento, removendo uma parte do calor gerado 

em todos os componentes móveis em que o óleo circular. 
(B) Aumentar o desgaste de materiais que se atritam, tais como mancais das 

bielas, comando de válvulas e árvore de manivelas, paredes do cilindro com 
os anéis. 

(C) Limpar o motor, impedindo a formação de depósitos de carvão (para isso o 
óleo possui elementos detergentes em sua composição). 

(D) Proteger o motor contra a corrosão através da neutralização dos ácidos que 
se formam na combustão da mistura, isso se dá devido aos componentes 
alcalinos do óleo lubrificante. 
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QUESTÃO 60  

 
É uma VANTAGEM do sistema com fluido de arrefecimento em relação ao sistema 
de arrefecimento a ar: 
 

(A) Exige verificação periódica do nível do fluido. 

(B) Mantém a temperatura do motor mais uniforme, independentemente da tem-
peratura externa. 

(C) Sua manutenção é mais cara. 

(D) Torna o veículo mais pesado por possuir o radiador, o fluído e outros com-
ponentes. 
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