


 

APRESENTAÇÃO DO E-BOOK 

Olá, Estrategista! 

A prova do concurso do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais está batendo na porta! Nesse 

momento, muitos concurseiros se sentem ansiosos, com medo e até inseguros. Porém, não se desespere! 

Nós estamos aqui para te ajudar! 

Pensando em te deixar afiado(a) para o seu exame, convocamos o nosso time de professores para a Revisão 

de Véspera CBM MG, uma transmissão GRATUITA em nosso canal do Youtube, com as últimas dicas 

imperdíveis para a sua prova.  

A nossa intenção é que você faça a prova com o conteúdo fresquinho na cabeça e garanta a sua aprovação! 

Este e-book nada mais é do que o material de aula que os nossos professores utilizarão durante a Revisão, 

compilado para você. Deste modo, você conseguirá acompanhar o que será exibido na tela, fazer anotações, 

destacar os pontos importantes etc. 
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01. O objetivo principal do texto é

A) analisar o descaso da população de RapososMG com os alertas meteorológicos.

B) discutir problemas causados por fake news em detrimento da informação jornalística.

C) defender a imprensa livre e independente de governos, ditaduras e regimes
totalitários.

D) retomar a origem polêmica da criação do termo fake news por pessoa que critica a
imprensa.

Português 
Profa. Janaina  Arruda

REVISÃO CBM-MG

02. Assinale a alternativa que não apresenta um argumento utilizado no texto.
A) As fake news consistem em afirmar uma inverdade sobre um fato ou alguém, fazendo
com que se propaguem para as pessoas acreditarem nela.
B) As fake news se tornam tão frequentes que as pessoas passam a duvidar de fatos
reais, divulgados por órgãos sérios e de credibilidade.
C) Ao produzir uma notícia, o jornalista precisa checar as fontes, relacionar a pesquisas e
contextualizar a informação para crer nela como verdade.
D) A culpa pelo acontecido em Raposos-MG é dos próprios moradores, que deveriam
saber apurar o que é fato e o que é fake news.

Português 
Profa. Janaina  Arruda

REVISÃO CBM-MG
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03. Assinale a alternativa que não se caracteriza como motivo para os especialistas
rechaçarem o uso do termo fake news.

A) Foi criado por Donald Trump para criticar a imprensa.

B) Reúne termos contraditórios em sua composição.

C) Não define o fenômeno com precisão.

D) Tratar-se de mentiras e boatos.

Português 
Profa. Janaina  Arruda

REVISÃO CBM-MG

04. Leia o trecho a seguir observando a palavra em destaque. “Foi o que aconteceu, na
quinta-feira, em Raposos, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, onde alertas
sobre o transbordamento do Rio das Velhas foram considerados “fake news” e
ignorados.”

Assinale a alternativa que apresenta a mesma ideia da palavra em destaque nesse
trecho.

A) que

B) o qual

C) em que

D) aonde

Português 
Profa. Janaina  Arruda

REVISÃO CBM-MG
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05. Releia esta interrogação feita no texto. “Afinal de contas, quando a realidade é
falseada, quem não precisa de proteção?”

É correto inferir, dessa pergunta, que
A) os líderes autoritários lançam mão de fake news para se apresentarem
posteriormente como protetores da população.
B) os jornalistas são os profissionais que se apresentam como protetores da população
ao lhe garantir notícias verdadeiras.
C) as campanhas de desinformação atuam para gerar pânico na população, que precisa
se proteger das consequências delas.
D) as campanhas de desinformação ajudam a eleger líderes autoritários, porque a
população acredita que eles acabarão com as fake news.

Português 
Profa. Janaina  Arruda

REVISÃO CBM-MG

06. Releia esta passagem. “Entre mentiras e boatos disseminados ao longo dos tempos,
sempre atendendo aos mais variados interesses, as fake news se destacam pelo grande
feito de aniquilar a própria realidade, estabelecendo uma nova, e fluida, em seu lugar.”

Dessa passagem, é possível pressupor que
A) fake news não são um tipo de mentiras e boatos.
B) informações inverídicas ocorreram com frequência na história.
C) as mentiras e boatos não eram intencionais, como as fake news.
D) as mentiras e boatos eram disseminados pela imprensa; já as fake news são
difundidas pelas pessoas nas redes sociais.

Português 
Profa. Janaina  Arruda

REVISÃO CBM-MG
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07. Leia os trechos a seguir para completar as lacunas com palavras que estabeleçam a
relação de sentido entre as orações.

“Jornalisticamente falando, a notícia exige apuração minuciosa junto a fontes fidedignas,
além do relato dos fatos presenciados pelo repórter e complementos advindos de
pesquisas históricas ou científicas capazes de aprofundar ou contextualizar o fato,
______ mentira é outra coisa.”

“As manchetes de sábado e de domingo mostraram que, em tempos de verdades
‘fluidas’, apoiar o jornalismo é, acima de tudo, fortalecer o compromisso com a
informação de credibilidade, ______ estabelecer um pacto com os que têm a verdade
como missão.”

Português 
Profa. Janaina  Arruda

REVISÃO CBM-MG

Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas anteriores.

A) já – além de

B) ainda assim – para

C) por outro lado – mas

D) porque – mesmo assim

Português 
Profa. Janaina  Arruda
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08. O objetivo do texto é avaliar o filme da Pixar em relação à

A) qualidade técnica com que desenvolve sua temática.

B) capacidade de provocar mudanças nas pessoas.

C) crítica que ele faz da economia verde.

D) maneira rígida como ele define a vida.

Português 
Profa. Janaina  Arruda

REVISÃO CBM-MG

09. Assinale a alternativa em que não há presença de ironia no trecho do texto.

A) “E a missão dessa mensagem é que seus trabalhadores entendam que pedalar na
chuva sem contrato tem uma finalidade ecológica.”

B) “Quanto ao resto, o filme é tão fácil como foi Procurando Nemo, só que aqui, em vez
de um pai, procura-se uma alma. ”

C) “O mundo está cheio de pesos-pesados com a determinada missão de nos deslumbrar
com seu talento. ”

D) “Pixar 2, Freud 0.”

Português 
Profa. Janaina  Arruda

REVISÃO CBM-MG
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10. Assinale a alternativa que não apresenta um par de opostos estabelecido pelo texto.

A) Sucesso / fracasso

B) Material / alma

C) Valor / sentido

D) Livre mercado / economia verde

Português 
Profa. Janaina  Arruda

REVISÃO CBM-MG

11. Releia este período: “O fato é que a jovem alma está convencida de que não pode
viver porque não conhece sua missão e o bobo do Joe tenta causar-lhe inveja com sua
paixão musical.”

Sem prejuízo para o sentido original, o pronome destacado no período é corretamente
substituído por

A) aos dois.

B) a eles.

C) a ela.

D) a ele.

Português 
Profa. Janaina  Arruda
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12. Releia este período: “Joe, o protagonista de Soul, é um homem fracassado: sem
mulher, sem sucesso e sem dinheiro.”

Assinale a alternativa em que a palavra utilizada para substituir os dois pontos do
período original está de acordo com a norma-padrão da língua portuguesa.
A) Joe, o protagonista de Soul, é um homem fracassado, porque não tem mulher, nem
sucesso e nem dinheiro.
B) Joe, o protagonista de Soul, é um homem fracassado, por quê não tem mulher, nem
sucesso e nem dinheiro.
C) Joe, o protagonista de Soul, é um homem fracassado, porquê não tem mulher, nem
sucesso e nem dinheiro.
D) Joe, o protagonista de Soul, é um homem fracassado, por que não tem mulher, nem
sucesso e nem dinheiro.

Português 
Profa. Janaina  Arruda

REVISÃO CBM-MG

13. Releia esta passagem:

“O pior é que agora essa ideia de missão também está colando nos indivíduos [...].”

O sentido pretendido pelo texto para a palavra em destaque é que a ideia de missão está

A) entendendo os indivíduos.

B) ajudando os indivíduos.

C) influenciando os indivíduos.

D) aproximando os indivíduos.

Português 
Profa. Janaina  Arruda

REVISÃO CBM-MG
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14. Assinale a alternativa em que a palavra apresenta processo de formação diferente
das demais.

A) Atualidade.

B) Naturalidade.

C) Deslumbrante.

D) Desdobra.

Português 
Profa. Janaina  Arruda
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15. Em relação ao texto, assinale a alternativa incorreta.

A) Os efeitos da poluição são sentidos em diversos locais do mundo, inclusive em Nova
Déli, sede do governo indiano.

B) Segundo o bar que comercializa as doses do gás, este pode colaborar ajudando o
corpo humano a se livrar de poluentes.

C) A venda de oxigênio no bar se deve ao excesso de poluição na cidade e aos benefícios
da dose extra de oxigênio no corpo humano.

D) O levantamento dos dados sobre as cidades mais poluídas é feito por organismos que
possuem credibilidade internacional.

Português 
Profa. Janaina  Arruda

REVISÃO CBM-MG

16. Releia este trecho. “Das 30 cidades mais poluídas, 22 estão na Índia, segundo
pesquisa da ONG Greenpeace e do IQ AirVisual, grupo baseado na Suíça.”

A palavra destacada indica, pelo contexto, que o IQ AirVisual

A) se baseia nos parâmetros suíços de controle de qualidade do ar.

B) está sediado dentro dos limites do território suíço.

C) utiliza as normas de qualidade suíças em suas pesquisas.

D) possui competência suíça para atestar a qualidade do ar das cidades.

Português 
Profa. Janaina  Arruda

REVISÃO CBM-MG
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17. Releia este trecho.

“O bar que vende doses de oxigênio em Nova Déli, cidade tomada pela poluição”

A oração destacada nesse trecho transmite uma ideia

A) restritiva.

B) conclusiva.

C) concessiva.

D) explicativa.

Português 
Profa. Janaina  Arruda

REVISÃO CBM-MG

18. Releia este trecho.

O estabelecimento cobra dos clientes o equivalente a até R$ 27 por 15 minutos de “ar
puro”.

Nesse trecho, as aspas foram utilizadas para

A) relativizar o conceito da expressão.

B) indicar uma citação.

C) marcar comentário do autor do texto.

D) ironizar a venda do gás aos clientes.

Português 
Profa. Janaina  Arruda

REVISÃO CBM-MG
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19. A respeito desse texto, pode-se afirmar:

A) A situação exposta pelo texto é uma crítica à falta de consciência da população em
relação aos problemas de trânsito das grandes cidades.

B) O nível de poluição do ar gerado pelo carro é uma amostra do que acontece
atualmente na sociedade e está de acordo com a legislação.

C) A ironia do texto está explícita na situação em função da poluição sonora provocada
pelo motorista do automóvel.

D) O texto critica a hipocrisia das pessoas que defendem uma ideia, mas que, na prática,
não executam o que pregam.

Português 
Profa. Janaina  Arruda
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20. Os tempos verbais presentes no texto indicam que ele se trata de um texto do tipo

A) charge.

B) narrativo.

C) injuntivo.

D) cartum.

Português 
Profa. Janaina  Arruda
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21. O trecho em que há erro na concordância é:

A) “A poeira que sai do chão / Nas ruas não asfaltadas”

B) “Os incêndios na floresta / Na mata e na selva / Também provoca”

C) “Em todo instante você pode encontrar / A fumaça e os gases liberados pelas fábricas”

D) “Você já parou pra imaginar / o que polui o nosso ar?”

Português 
Profa. Janaina  Arruda

REVISÃO CBM-MG

22. Assinale a alternativa em que há ocorrência de palavra ou expressão típica da
linguagem oral.

A) “A queima do lixo em incineradores / Dos hospitais”

B) “Você já parou pra imaginar / o que polui o nosso ar?”

C) “A poeira que sai do chão / Nas ruas não asfaltadas / E sem calçadão”

D) “Tudo isso é poluição / poluição do ar”

Português 
Profa. Janaina  Arruda
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23. Assinale a alternativa em que a palavra destacada é acentuada por motivo diverso
das demais.

A) “Os incêndios na floresta”

B) “[...] e até estado de emergência já foi declarado na cidade [...]”

C) “A fumaça e os gases liberados pelas fábricas”

D) “[...] um bar em Nova Déli, capital da Índia, vende doses de oxigênio aromatizado
[...]”

Português 
Profa. Janaina  Arruda
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24. No primeiro quadrinho da tirinha, a primeira ocorrência de reticências na fala da mãe
da criança indica

A) hesitação, que aponta suspense.

B) possibilidade de continuação.

C) interrupção da fala da mãe.

D) dúvida de quem está falando.

Português 
Profa. Janaina  Arruda

REVISÃO CBM-MG

25. Releia este trecho.

“...se não cuidarmos da natureza, ela se vinga!”

A conjunção presente nesse trecho confere a ele uma ideia

A) conclusiva.

B) condicional.

C) adversativa.

D) consecutiva.

Português 
Profa. Janaina  Arruda
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Modelos atômicos (Grécia Antiga)

Leucipo e Demócrito (por volta de 450
a.C): a matéria era formada por uma
partícula indivisível, a qual foi denominada
ÁTOMO.

entendendoquimica.blogspot.com

Empédocles, no século V a.C, elaborou a teoria dos 4
elementos (Terra, Água, Ar e Fogo).

Aristóteles (384-322 a.C.) aperfeiçoou a teoria dos 4
elementos.

Revisão de Química CBM-MG
@Prof.DiegoSouza

Estrutura e modelos atômicos
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Modelo atômico de Rutherford (1911)
“Modelo planetário”

Caixa de chumbo
Partículas
ricocheteadas

Lâmina de
ouro

Partículas não 
desviadas

Partículas 
desviadas

Anteparo 
fluorescente

Fonte radioativa
(Polônio)

Revisão de Química CBM-MG
@Prof.DiegoSouza

Evite cair em pegadinhas. Lembre-se o que cada modelo atômico NÃO PREVÊ!

Dalton Thomson Rutherford Bohr Sommerfeld

Natureza eletrônica;
Cargas;
Elétrons;
Prótons;

Camadas de energia 
(órbitas);
Nêutrons;

Órbita específica para 
cada elétron;

Subníveis de energia.

Prótons;
Camadas de energia 

(órbitas);
Nêutrons;

Órbita específica para cada 
elétron;

Subníveis de energia.

Nêutrons;
Órbita específica para 

cada elétron;
Subníveis de energia.

Subníveis 
de energia.

Revisão de Química CBM-MG
@Prof.DiegoSouza
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FUNDEP - Físico - INB - 2018

Ao desenvolver seu modelo atômico, Rutherford analisou o espalhamento de partículas a
pelos átomos de folhas delgadas de materiais metálicos. Em relação ao modelo atômico
de Rutherford, assinale com V as afirmativas verdadeiras e com F as falsas.

( ) Na descrição do átomo de Rutherford, os elétrons, partículas carregadas
negativamente, estão localizados no interior de uma distribuição contínua de carga
positiva.

( ) Nos experimentos de Rutherford, o espalhamento das partículas alfa foi explicado
como sendo devido à força repulsiva coulombiana entre essas partículas e o núcleo
atômico.

Assinale a sequência CORRETA.

A) F F B) F V C) V F D) V F D) V V

Semelhanças atômicas

isótoPos isóbAros isótoNos isoEletrônicos

Átomos com mesmo nº

Propriedades químicas

Propriedades físicas

Exemplos

Elemento químico

H

H

H

O O O

Z   |   A   |    N Z |   A |    N Z |   A |    N Z |   A |    N

K (potássio)

Ca (cálcio)

Ar (argônio)

Mg (magnésio)

Si (silício)

Ne

Na

Mg

Prótons Massa Nêutrons Elétrons

=       ≠ ≠ ≠ =        ≠ ≠ ≠ =                 ---------

=                    ≠                 ≠ ---------

Semelhantes ≠                 ≠ ---------

≠ ≠                 ≠ ---------

: Prótio

: Deutério

: Trítio
Revisão de Química CBM-MG
@Prof.DiegoSouza
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Propriedades periódicas

Raio do cátion: sempre menor que o
raio do átomo que lhe deu origem.
Raio do ânion: sempre maior que o raio
do átomo que lhe deu origem.

FUNDEP - Oficial - CBM-MG - 2021

Sobre os metais citados no texto, aquele que, quando o átomo se encontra ionizado no
estado de oxidação +2 apresentará a configuração eletrônica 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 é o:

A) Fe.

B) Cu.

C) Mn.

D) Cr.

Revisão de Química CBM-MG
@Prof.DiegoSouza
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• Distribuição de cátion: realizar a distribuição do átomo neutro e retirar os elétrons
correspondentes à carga da CAMADA DE VALÊNCIA.

• Se terminar em d4 ou d9, retirar do “s” e colocar no “d”.

Nome do elemento Distribuição eletrônica teórica Distribuição eletrônica experimental
Cromo Cr: [Ar] 4s2 3d4 Cr: [Ar] 4s1 3d5

Cobre Cu: [Ar] 4s2 3d9 Cu: [Ar] 4s1 3d10

Nióbio Nb: [Kr] 5s2 4d3 Nb: [Kr] 5s1 4d4

Rutênio Ru: [Kr] 5s2 4d6 Ru: [Kr] 5s1 4d7

Ródio Rh: [Kr] 5s2 4d7 Rh: [Kr] 5s1 4d8

Paládio Pd: [Kr] 5s2 4d8 Pd: [Kr] 5s0 4d10

Ouro Au: [Xe] 6s2 4f14 5d9 Au: [Xe] 6s1 4f14 5d10

Platina Pt: [Xe] 6s2 4f14 5d8 Pt: [Xe] 6s1 4f14 5d9

Exceções da distribuição eletrônica

Principais apostas p/ Papi PC-PA

Principais pares de átomos cujas relação de
afinidade eletrônica são contrárias à tendência
geral: C e N; F e Cl; B e Al; e Si e P.

Exceções da energia de ionização
N > O; e Si > P

Afinidade eletrônica

Revisão de Química CBM-MG
@Prof.DiegoSouza
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Semelhanças atômicas

isótoPos isóbAros isótoNos isoEletrônicos

Átomos com mesmo nº

Propriedades químicas

Propriedades físicas

Exemplos

Elemento químico

H

H

H

O O O

Z   |   A   |    N Z |   A |    N Z |   A |    N Z |   A |    N

K (potássio)

Ca (cálcio)

Ar (argônio)

Mg (magnésio)

Si (silício)

Ne

Na

Mg

Prótons Massa Nêutrons Elétrons

=       ≠ ≠ ≠ =        ≠ ≠ ≠ =                 ---------

=                    ≠                 ≠ ---------

Semelhantes ≠                 ≠ ---------

≠ ≠                 ≠ ---------

: Prótio

: Deutério

: Trítio
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FUNDEP - Prof. Química - Ervália-MG - 2019
A tabela periódica serve como instrumento de muita aplicabilidade no campo científico. Muitas
propriedades dos elementos químicos podem ser explicadas conforme suas disposições em um
período ou em uma família da tabela.

Sobre as propriedades periódicas dos elementos, assinale a alternativa incorreta.

A) A força de atração entre um elétron e o núcleo depende da magnitude da carga nuclear líquida
agindo no elétron e da distância média entre núcleo e elétron.

B) Os ânions são maiores do que os átomos que lhes dão origem porque o elétron adicionado no
átomo neutro provoca o aumento das repulsões elétron-elétron, fazendo com que os elétrons se
espalhem mais no espaço.

C) Quando se passa do N (nitrogênio) para o O (oxigênio), ocorre aumento da energia de ionização,
uma vez que a energia nuclear aumenta e a repulsão do elétron no orbital do oxigênio é menor.

D)A afinidade eletrônica do N (nitrogênio) é positiva porque ele tem subnível p preenchido pela
metade e, portanto, o elétron adicionado deve entrar em um orbital já ocupado, resultando em
repulsões elétron-elétron maiores.

Ligação iônica Ligação covalente

Grande diferença de eletronegatividade:
• Um átomo com elevada afinidade eletrônica
• Um átomo com baixa energia de ionização

Ligações ocorrem para alcançar a estabilidade (regra do octeto)

Pequena diferença de eletronegatividade

Ametais e ametais
Ametais e Hidrogênio

Hidrogênio e HidrogênioAmetais e metais
Hidrogênio e metais

Compartilhamento de elétronsTransferência de um ou mais elétrons

11Na
1s2 2s2 2p6 3s1

17Cℓ
1s2 2s2 2p6 3s2 3p5

Gás Oxigênio (O2) Gás carbônico (CO2)
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Podem se apresentar no estado
gasoso, líquido e sólido;

Pontos de fusão e ebulição
inferiores aos compostos
iônicos.

Polaridade: podem ser apolar
(lipofílica ou hidrofóbica) e
polar (hidrofílica);

Em geral são maus condutores
de energia elétrica e de calor.

Exceções: grafita e ácidos em
meio aquoso.

Formam retículo cristalino;

Sólidos (25ᵒC e pressão de 1 atm);

Altos pontos de fusão e de ebulição
(PF e PE);

Elevada dureza;

Baixa resistência a impactos.

Em geral, solúveis em água sofrem
dissociação (cátion e o ânion são
separados);

Não são bons condutores de
corrente elétrica no estado sólido;

Bons condutores em estado líquido
ou em meio aquoso (na forma
dissociada).

Sólidos nas CNTP (25ᵒC e 1 atm);

Elevados ponto de fusão e
ebulição;

Apresentam brilho metálico;

Bons condutores de calor e de
corrente elétrica;

Maleáveis (facilmente
convertidos em lâminas);

Dúcteis (facilmente convertidos
em fios);

Apresentam alta tenacidade
(não se rompem facilmente); e

Insolúveis em água.

Compostos iônicos Compostos covalentes
(moléculas) Substâncias metálicas

Adaptada FUNDEP - Prof. Ed. Básica - São J. Del Rei - 2018

Numere a coluna II de acordo com a coluna I, fazendo a relação entre as substâncias formadas
pelos tipos de ligações químicas e suas características.

1. Iônica

2. Metálica

3. Molecular

( ) Possuem elétrons livres e, assim, podem conduzir energia
elétrica. São consideradas ótimos condutores, principalmente na
fase sólida.

( ) Conduzem corrente elétrica somente quando ionizadas em
água.

( ) São maleáveis e possuem brilho intenso.

( ) São sólidos quebradiços.

Revisão de Química CBM-MG
@Prof.DiegoSouza
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Peguinhas sobre ligações química

• AlCl3, AlBr3 e AlI3 e FeBr3 são COMPOSTOS 
COVALENTES

• Cuidado: uma ligação covalente pode ter algum caráter iônico e 
vice e versa.

NaCl HCl Cl2
Revisão de Química CBM-MG
@Prof.DiegoSouza

Forças intermoleculares

Dipolo induzido < Dipolo permanente < Ligações de hidrogênio < Interação íon-dipolo

Forças de dipolo induzido (forças de London ou forças fracas de Van der Waals) 

Forças de dipolo permanente (dipolo-dipolo ou forças de Van der Waals)

Ligações de hidrogênio (ponte de hidrogênio) 
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Efeito da interação intermolecular e área 
de contato entre moléculas

Composto Pelo molecular (u) PE (°C)
HF 20 19,5
HCl 36,5 -85
HBr 81 -67
HI 128 -51

Substância Peso molecular (u) PE (°C)
Pentano 72 36
Hexano 86 69
Heptano 100 98

Lógica para comparação de PE e PF
• Se pesos moleculares não muitos diferentes, então observar a força intermolecular.
• Se mesmo tipo de força intermolecular, então observar o peso molecular e ramificações.

Forças intermoleculares, área de contato também influenciam em:
• Tensão superficial.
• Viscosidade.Revisão de Química CBM-MG

@Prof.DiegoSouza

Não confunda!!!
Concentrações não são necessariamente iguais

Equilíbrio
Químico

Revisão de Química CBM-MG
@Prof.DiegoSouza

a A + b B c C + d D
c d

a d

[C] [D]

[A] [B]
K 
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Regras para estruturar constantes de equilíbrio

Lembre-se das seguintes regras:

• As concentrações das espécies químicas devem
estar em mol∙L-1, mas a unidade será omitida;

• As pressões dos gases devem ser expressas em
bar, mas sua unidade também será omitida;

• Sólidos, líquidos e solventes são omitidos.

Praticando: quais K estão corretas?

2
2 7 2

2 + 2
4

[Cr O ].[H O]

[CrO ].[H ]
K





2

2

2
NO

2
NO O

P

P .P
K 

2 2

2

2
H O C

4
HC O

P .P

P .P
K  



2

2

CO H

H O

P .P

P .[C]
K 

incorreta

correta

correta

incorretaRevisão de Química CBM-MG
@Prof.DiegoSouza

Diferentes constantes de equilíbrio

• Constante do produto de solubilidade (Kps)

• Constante de autoprotólise da água (Kw)

• Constante de dissociação de ácido fraco (Ka)

• Constante de dissociação de base fraca (Kb)

Outros exemplos: formação de complexo (β), reações redox (Kredox), partição (Kd)

BaSO4(s) Ba2+
(aq) + SO4

2-
(aq) Kps = 1,0.10-10 2 2

ps 4K [Ba ][SO ]
 

H2O + H2O  H3O+ + OH- ou H2O  H+ + OH- -14
wK [H ][OH ] 10  

HA+ H2O  H3O+ + A-
+ -

a

[H ][A ]
K

[HA]


B+ H2O  BH+ + OH-
+ -

b

[B H ][OH ]
K

[B]
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Outras informações importantes

H2A+ H2O  H3O+ + HA-

HA-+ H2O  H3O+ + A2-

Para ácido e base dipróticos:

a1 b2 w

a2 b1 w

K K K

K K K

 

 

Relações importantes:

pKw = -logKw
pKa = -logKa
pKb = -logKb

pH + pOH = 14

pKa + pKb = 14

Lei de diluição de Ostwald
2

(1 )a

F
K







2

aK F Princípio de Lê Chatelier
(deslocamento do equilíbrio)

Variável Perturbação Resultado do princípio de Le Châtelier 
Concentração 
de reagente 

Aumento Para direita (formação de mais produto(s)) 
Diminuição Para esquerda (recomposição de reagente(s)) 

Concentração 
de produto 

Aumento Para esquerda (recomposição de reagente(s)) 
Diminuição Para direita (formação de mais produto(s)) 

Temperatura 

Aumento 

Se exotérmica, para esquerda (recomposição de 
reagente(s)) 
Se endotérmica, para direita (formação de mais 
produto(s)) 

Diminuição 

Se exotérmica, para direita (formação de mais 
produto(s)) 
Se endotérmica, para esquerda (recomposição de 
reagente(s)) 

Pressão 
Aumento 

No sentido de menor volume, ou seja, menor número de 
mols de substâncias no estado gasoso 

Diminuição 
No sentido de maior volume, ou seja, maior número de 
mols de substâncias no estado gasoso 

Revisão de Química CBM-MG
@Prof.DiegoSouza

FUNDEP - Oficial - CBM-MG - 2021

A respeito do texto descrito, considere o seguinte equilíbrio:

Do ponto de vista do equilíbrio químico, quando o indivíduo respira muito monóxido de
carbono,

A) o sistema terá mais sítios de hemoglobina disponíveis para oxigênio.

B) o equilíbrio se deslocará no sentido de formar mais oxigênio livre.

C) o equilíbrio se deslocará no sentido de formar mais oxihemoglobina.

D) a constante de equilíbrio irá aumentar seu valor absoluto.

Revisão de Química CBM-MG
@Prof.DiegoSouza
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Soluções tampão e espécie principal

Espécie principal

 Espécie principal 
pH<pKa HA 
pH>pKa A- 

P/ espécie diprótica:

 Espécie principal 
pH<pKa1 H2A 

pKa1<pH<pKa2 HA- 
pH>pKa2 A2- 

Eq. Henderson-Hasselbalch:

-

a

[A ]
pH = pK log

[HA]
 a +

[B]
pH = pK log

[BH ]


-

a

número de mols de A
pH = pK log

número de mols de HA


Os tampões são preparados pela mistura de:
 ácido fraco e sua base conjugada ou sal do ácido; ou
 base fraca e seu ácido conjugado ou sal da base.

FUNDEP - Téc. Química - INB - 2018

O ácido acético ou ácido etanoico é o ácido carboxílico mais comum e importante nas
práticas laboratoriais. Sua fórmula molecular é CH3COOH e, em solução aquosa a
25°C, ele tem uma constante de acidez (Ka) de aproximadamente 1,8 x 10–5. Sabendo
que uma solução aquosa de ácido acético tem um pH igual a 4, é correto afirmar que
a concentração do ácido acético, em mol/L, é aproximadamente igual a:

A) 5 x 10–8.

B) 5 x 10–4.

C) 18 x 10–3.

D) 18 x 10–1.

Revisão de Química CBM-MG
@Prof.DiegoSouza
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Q. Orgânica: Funções Orgânicas
Hidrocarbonetos

–OH (hidroxila):

–C=O (carbonila):

–COOH (carboxila):

-C–O–C-

CH3

CH2

O
CH3

Química Orgânica
@Prof.DiegoSouza

Funções Orgânicas Nitrogenadas

Amina

Nitrilas (cianetos)

Isonitrilas

Nitrocompostos
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Derivados de Ác. Carboxílicos
Éster

C
R

1

O

OH
R

2
OH C

R
1

O

O R
2

OH2

Amidas

Química Orgânica
@Prof.DiegoSouza

Derivados de Ác. Carboxílicos

Amidas

Classificação das amidas
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Derivados de Ác. Carboxílicos

Anidridos

CH3 C

O

OH

CH3 C

O

OH
CH3 C

O

O

CH3 C

O

OH2 +

Ácido acético

Ácido acético

Anidrido acético

Grupo funcional
dos anidridos

R
2

C

O

O

R
1

C

O

Fórmula
geral

Derivados de Ác. Carboxílicos
Sal de ácido carboxílico

Fórmula geral

Química Orgânica
@Prof.DiegoSouza
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FUNDEP - Oficial - CBM-MG - 2021

A estrutura química da nicotina e da cafeína são representadas a seguir.

A) a nicotina possui o grupo amina primária.

B) a cafeína possui o grupo carboxila.

C) a nicotina possui menos de cinco carbonos secundários.

D) a cafeína possui os grupos funcionais amina e amida.

Revisão de Química CBM-MG
@Prof.DiegoSouza

Mais apostas (tópicos importantes p/ sua aprova)

 Balanceamento (dica: método das tentativas) e estequiometria

 Cinética (como encontrar a lei de velocidade de uma reação e fatores que
influenciam na velocidade)

Revisão de Química CBM-MG
@Prof.DiegoSouza

 Termoquímica (Lei de Hess, cálculos envolvendo calor)
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Prof. Diego Souza

prof.diegosouza

t.me/profdiegosouza

prof.diegosouza

Dr. em Química e Perito Criminal

Obrigado! 

Revisão de Véspera CBM-MG

Prof. Sérgio Henrique

Geografia
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Fundamentos da Geografia e 
Cartografia
Prova CBM-MG 2019

Prof. Sérgio Henrique

1. (FUNDEP - CBM-MG / 2019) Analise a figura a seguir, que representa o
movimento da Terra em volta do Sol.

Prova CBM-MG
Prof. Sérgio Henrique
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A órbita terrestre é elíptica, o que aproxima a Terra do Sol em determinados
momentos e a afasta em outros, variação esta responsável pela ocorrência
das estações do ano. Considerando essas informações, o que se afirma nesse
trecho está
A) correto, uma vez que é inverno quando a Terra se distancia do Sol e,
consequentemente, verão quando dele se aproxima.
B) incorreto, uma vez que a volta completa da Terra em torno do Sol, por se
fazer em seis meses, é distinta do tempo de sucessão das estações do ano.
C) correto, uma vez que são quatro as posições da Terra ao se movimentar
em volta do Sol, sendo cada posição correspondente a uma das quatro
estações do ano.
D) incorreto, uma vez que as estações do ano decorrem, principalmente, da
posição do eixo inclinado da Terra.

Prova CBM-MG
Prof. Sérgio Henrique

2. (FUNDEP - CBM-MG - 2017 – Soldado) Analise estas representações
cartográficas – X e Y.

Prova CBM-MG
Prof. Sérgio Henrique
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Considerando que essas representações foram elaboradas em escalas
diferentes, é CORRETO afirmar que:
A) X é um mapa, pois, além de plana, abrange área tomada na superfície
de uma figura planetária, delimitada por elementos político-
administrativos.
B) X foi elaborada em escala maior que a representação Y, o que possibilita
em X a avaliação de pormenores, com alto grau de precisão.
C) Y é uma planta, um tipo particular de carta, cuja área de extensão é
suficientemente restrita para que sua curvatura não precise ser levada em
consideração.
D) Y tem escala constante e invariável em toda sua área, além de conter
menor grau de detalhamento dos alvos cartografados.

Prova CBM-MG
Prof. Sérgio Henrique

3. (FUNDEP - CBM-MG / 2019) Considere que foi solicitado ao Corpo de
Bombeiros Militar a busca de um jovem desaparecido após afogamento em
um rio. Analise esta carta topográfica de trecho do rio onde ocorreu o
referido afogamento.

Prova CBM-MG
Prof. Sérgio Henrique

O Corpo de Bombeiros Militar
iniciou a busca pelo jovem
desaparecido a partir do local
do afogamento, estendendo-a
à jusante, em direção ao
ponto
A) X.
B) Y.
C) Z.
D) W.
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CBM-MG
Prof. Sérgio Henrique

Questão 1 D

Questão 2 A

Questão 3 C

Relevo
Prova CBM-MG 2019

Prof. Sérgio Henrique
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1. (FUNDEP - CFO BM-MG / 2019) Analise o mapa a seguir.

Prova CBM-MG
Prof. Sérgio Henrique

No espaço sul americano retratado no mapa, a probabilidade de ocorrência
de terremotos nos próximos 50 anos não
A) atesta o papel fundamental exercido pelos limites de placas litosféricas, a
exemplo daquele de colisão, na geração de terremotos na América do Sul.
B) confirma o notório caráter de estabilidade tectônica do território
brasileiro, uma vez que continuarão ausentes no país as movimentações da
crosta.
C) propõe que a geração e distribuição espacial dos terremotos será também
explicada por dinâmica geológica vigente no interior de uma placa tectônica.
D) sugere que a sismicidade, no futuro próximo, estará condicionada à
continuidade da subducção até então responsável pelo soerguimento da
cadeia andina.

Prova CBM-MG
Prof. Sérgio Henrique
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2. (FUNDEP - CBM-MG - 2017 – Aspirante) Analise o modelo de
elevação digital da América do Sul a seguir

Prova CBM-MG
Prof. Sérgio Henrique

É INCORRETO afirmar que esse modelo:
A) abrange espaço que inclui áreas tanto continentais quanto oceânicas
e é cortado por dois importantes paralelos, a Linha do Equador e o
Trópico de Capricórnio.
B) contempla vastos trechos de continente, cujos planaltos e
depressões resultaram da interação do espaço temporal de fatores
endógenos e exógenos.
C) retrata o trecho do globo que, por sua grande extensão, tem áreas
localizadas nos quatro hemisférios e nas três zonas climáticas da Terra.
D) revela a ocorrência de superfícies continentais de elevada altimetria,
com destaque para os dobramentos modernos, cuja gênese se associa à
colisão de placas.

Prova CBM-MG
Prof. Sérgio Henrique
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3. (FUNDEP - CBM-MG - 2017 – Soldado) Analise a figura a seguir.

Prova CBM-MG
Prof. Sérgio Henrique

É INCORRETO afirmar que essa figura:

A) comprova que a montanha nela representada teve sua origem
associada à divergência de placas litosféricas, em razão da subida e do
extravasamento do magma, formando um novo fundo oceânico.
B) inclui a representação de elemento do relevo submarino onde a água
alcança as maiores profundidades junto aos oceanos, razão que justifica a
ausência completa da luz solar, as denominadas fossas submarinas.
C) representa condições semelhantes àquelas presentes na borda
ocidental do continente sul-americano, mais precisamente ao longo da
cadeia andina e do assoalho oceânico a ela adjacente.
D) sugere que a estrutura interna do planeta é heterogênea e organizada
em camadas, que apresentam, além de constituição química diversificada,
comportamento mecânico de variada plasticidade.

Prova CBM-MG
Prof. Sérgio Henrique
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Geografia
Prof. Sérgio Henrique

Questão 1 B

Questão 2 C

Questão 3 A

Urbanização
Prova CBM-MG 2019

Prof. Sérgio Henrique



08/10/2021

46

Prova CBM-MG
Prof. Sérgio Henrique

SEGREGAÇÃO SOCIOESPACIAL

Prova CBM-MG
Prof. Sérgio Henrique

MEC Portal do Professor
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Prova CBM-MG
Prof. Sérgio Henrique

Carta Capital

Prova CBM-MG
Prof. Sérgio Henrique

https://jornal.usp.br/

DEGRADAÇÃO AMBIENTAL E POBREZA
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Prova CBM-MG
Prof. Sérgio Henrique

http://ea.fflch.usp.br/

DEGRADAÇÃO DA PAISAGEM E OBSOLESCÊNCIA DO MEIO TÉCNICO

Prova CBM-MG
Prof. Sérgio Henrique

http://www.courb.org/pt/o-que-e-gentrificacao-

A GENTRYFICAÇÃO
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1. (FUNDEP - CFO BM-MG / 2019) Nas últimas décadas, a histórica
desigualdade socioespacial vigente no interior das cidades brasileiras
adquiriu características mais acentuadas. Essa desigualdade
socioespacial não se explica
A) pela disseminação de condomínios residenciais de luxo, enclaves no
interior da malha urbana servidos de completa infraestrutura de
equipamentos urbanos coletivos.
B) pela segregação espacial imposta por planos diretores municipais
que destinam espaços de topografia acidentada e de mais elevada
declividade às favelas e loteamentos clandestinos e irregulares.

Prova CBM-MG
Prof. Sérgio Henrique

C) pelo isolamento de trechos do tecido urbano mediante instalação de
muros altos, portões e guaritas de vigilância privada, com acesso
exclusivo aos moradores e funcionários.

D) pelo recrudescimento da diferença entre os padrões de moradia e de
infraestrutura de bairros habitados por grupos discrepantes quanto a
suas características socioeconômicas, notadamente o poder aquisitivo.

Prova CBM-MG
Prof. Sérgio Henrique
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2. (FUNDEP - CFO BM-MG / 2019) Analise a figura a seguir:

Prova CBM-MG
Prof. Sérgio Henrique

O espaço urbano representado na figura indica que
A) a avenida principal tem seu trajeto orientado segundo os paralelos do
globo, de tal modo que ela recebe maior insolação nas primeiras horas do
dia.
B) a circulação atmosférica local é influenciada pela distribuição espacial e
pela altura das construções, capazes de criar corredores de deslocamento
mais intenso dos ventos.
C) a considerável extensão das superfícies impermeabilizadas aumenta a
taxa de infiltração da água precipitada sobre a cidade e garante a recarga
dos aquíferos subterrâneos.
D) a marcante proximidade das edificações comprova se tratar de tecido
urbano cuja evolução espaço-temporal se fez segundo o processo de
megalopolização.

Prova CBM-MG
Prof. Sérgio Henrique
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3. (FUNDEP - CBM-MG / 2019) Analise a tabela e os gráficos a seguir.

Prova CBM-MG
Prof. Sérgio Henrique

Considere: nos gráficos, as colunas apresentam, para cada grande região
brasileira, o número de população na seguinte sequência temporal: 1991,
2000, 2010. Com base nessas informações, é correto afirmar que, entre 1991
e 2010,
A) concentrou-se o maior quantitativo de habitantes no campo na região
brasileira cujo traço característico de sua economia é o agronegócio, com
destaque para a soja.
B) houve transferência de população dos centros urbanos para o meio rural,
fenômeno este denominado migração pendular pelos demógrafos.
C) registrou-se, seja no campo ou na cidade, a mesma taxa de evolução do
contingente populacional nas cinco grandes regiões brasileiras.
D) verificou-se o crescimento populacional dos espaços urbanos em todas as
regiões do país, mantendo-se o maior número de população naquela de
economia mais dinâmica.
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4. (FUNDEP - CBM-MG - 2017 –
Soldado) Analise este mapa da
Região Metropolitana de Belo
Horizonte e sua legenda.

É INCORRETO afirmar que esse
mapa:

Prova CBM-MG
Prof. Sérgio Henrique

A) abrange trecho de um colar metropolitano, área formada por municípios
atingidos pelo processo de metropolização, integrando o planejamento, a
organização e a execução de funções públicas de interesse comum.
B) trata do processo de deslocamento pendular, caracterizado pelo
movimento de pessoas que se deslocam, diariamente, para outros
municípios e retornam aos seus domicílios a fim de trabalhar e / ou estudar.
C) contempla espaço resultante da expansão de uma cidade central, que dá
origem a uma estrutura espacial característica, cujo traço dominante é a alta
especialização do uso do solo urbano, com destaque para a suburbanização
de municípios contíguos.
D) representa cartograficamente o grau de urbanização de um dado recorte
espacial, ou seja, a porcentagem da população da área urbana de um lugar
em relação à sua população total, calculada para as pessoas de 15 anos ou
mais de idade.
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Geografia
Prof. Sérgio Henrique

Questão 1 B

Questão 2 B

Questão 3 D

Questão 4 D

População
Prova CBM-MG 2019

Prof. Sérgio Henrique
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Prova CBM-MG
Prof. Sérgio Henrique

Prova CBM-MG
Prof. Sérgio Henrique
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1. (FUNDEP - CBM-MG / 2019) Analise o gráfico a seguir

Prova CBM-MG
Prof. Sérgio Henrique

A evolução da população
representada pela curva V é aquela
verificada no Continente
A) Africano.
B) Americano.
C) Asiático.
D) Europeu.

2. (FUNDEP - CBM-MG - 2017 – Aspirante) Analise o planisfério a seguir,
que informa acerca dos brasileiros residentes no exterior, em 2010.

Prova CBM-MG
Prof. Sérgio Henrique
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No planisfério, as tonalidades de cinza comunicam acerca da maior ou
menor ocorrência de brasileiros no exterior, e as setas, os principais
fluxos de deslocamento dos brasileiros, como se segue:

Prova CBM-MG
Prof. Sérgio Henrique

A análise e interpretação desse planisfério e de sua legenda:
A) atestam que o maior número de migrantes parte em direção ao
grupo de países que, no pós-Guerra, ao adotar a planificação de sua
economia, elevou o padrão de vida de sua população, consolidando-o
como meta de alcance por brasileiros que passam a residir no exterior.

B) comprovam que o Brasil se insere nos fluxos migratórios
internacionais ao enviar mão de obra com destino preferencial para os
Estados Unidos e para a Europa, mesmo que parcela desse
deslocamento seja de contingente pouco especializado.
C) confirmam que os brasileiros, ao migrarem, buscam por países cuja
organização sociocultural alcançou, de fato e de direito, condição de
erradicação da xenofobia mediante superação das intolerâncias étnica e
religiosa.
D) demonstram que os principais fluxos que se dirigem para além do
continente sul-americano e se destinam às economias periféricas são
quantitativamente inferiores, pelo fato de nelas serem menores a oferta
de postos de trabalho e a remuneração paga ao prestador de serviços.

Prova CBM-MG
Prof. Sérgio Henrique
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Geografia
Prof. Sérgio Henrique

Questão 1 C

Questão 2 B

Prof. Sérgio Henrique

@professorsergiohenrique História e Atualidades com 
Sergio Henrique

@profsergiohenrique
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Aspectos Econômicos
Prova CBM-MG 2019

Prof. Sérgio Henrique

Prova CBM-MG
Prof. Sérgio Henrique



08/10/2021

59

Prova CBM-MG
Prof. Sérgio Henrique

Prova CBM-MG
Prof. Sérgio Henrique
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Prova CBM-MG
Prof. Sérgio Henrique

1. (FUNDEP - CBM-MG - 2017 – Aspirante) A geógrafa Bertha Becker, no
Atlas Nacional do Brasil Milton Santos, publicado pelo IBGE, assinala
que no país se destacaram, do ponto de vista geográfico, dois processos
fundamentais no encerramento da primeira década deste milênio: a
melhoria de condições de parte considerável da população brasileira e a
valorização da potencialidade do território nacional. Considerando este
último processo, nele NÃO se inclui:
A) a capacidade do país em atender à preocupação global quanto à
produção e demanda de alimentos, tendo em vista sua posição mundial
na exportação de grãos, graças à revolução tecnológica que tornou o
Cerrado produtivo.

Prova CBM-MG
Prof. Sérgio Henrique
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B) a consolidação de avanços aplicados ao setor industrial, responsável
pela agregação de valor até então sem precedentes aos produtos
agropecuários e minerais nacionais, excluindo-os da categoria de
commodities.
C) a grande extensão das terras no Brasil, que abriga diversificado
acervo de recursos minerais e biodiversidade, e, mais recentemente, os
serviços ambientais oferecidos pela densa cobertura vegetal tropical.
D) a possibilidade que o território nacional oferece de enfrentar
preocupações mundiais quanto à escassez de energia e ao aquecimento
global, a exemplo das conquistas da agroenergia para a produção de
biocombustíveis.

Prova CBM-MG
Prof. Sérgio Henrique

2. (FUNDEP - CBM-MG / 2019) Leia o trecho a seguir.
“Esquematicamente, uma rede é um sistema integrado de fluxos. A
rede é constituída por pontos de acesso, arcos de transmissão e nós ou
polos de bifurcação. [...] Numa rede, o valor dos lugares se define pelo
grau de acesso que eles oferecem ao conjunto da rede.”
TERRA, Lygia; ARAÚJO, Regina; GUIMARÃES, R. B. Conexões: estudos de geografia geral e do Brasil. 2ª ed. 

São Paulo: Moderna, 2010. p. 18 (Adaptação). 

É incorreto afirmar que as redes vigentes no espaço mundial
contemporâneo

Prova CBM-MG
Prof. Sérgio Henrique
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A) consolidam espaços do mandar, onde se adensam as novas
tecnologias da informação, em detrimento de espaços do fazer, que são
áreas populosas pobres e de economia tradicional.
B) constituem suporte para o tráfego de mercadorias e de bens
concretos, como cargas e passageiros, bem como para a transmissão de
dados e informações.
C) distribuem-se em caráter homogêneo pela superfície do globo, haja
vista a magnitude espacial hoje alcançada pelo meio técnico-científico-
informacional.
D) superam limitações físicas ao conectar pessoas e transmitir
informações, a exemplo da movimentação diária de bilhões de dólares
nas bolsas de valores em todo o mundo.

Prova CBM-MG
Prof. Sérgio Henrique

Geografia
Prof. Sérgio Henrique
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1. (FUNDEP - CFO BM-MG / 2019) Leia o trecho a seguir.
“A regionalização caracterizada pela divisão entre Primeiro, Segundo e
Terceiro Mundo foi amplamente utilizada durante a Guerra Fria, período
em que prevaleceu a rivalidade entre duas superpotências. No começo
da década de 1990, o termo Segundo Mundo tornou-se obsoleto, pois
deixou de ser representativo. Nesse contexto, foram estabelecidas
novas regionalizações com o objetivo de expressar com maior exatidão
a organização do espaço mundial contemporâneo.”
BOLIGIAN, Levon; ALVES, Andressa. Geografia: espaço e vivência (Ensino Médio). São Paulo: Atual Editora, 2007 (volume único). p. 

410 (Adaptação). 

Prova CBM-MG
Prof. Sérgio Henrique

A regionalização que não expressa com “maior exatidão a organização
do espaço mundial contemporâneo” é:
A) Países capitalistas / países socialistas (regionalização fundamentada
na realidade político-econômica global).
B) Países centrais / países periféricos (regionalização fundamentada no
papel exercido no sistema capitalista).
C) Países desenvolvidos / países subdesenvolvidos (regionalização
fundamentada nas desigualdades socioeconômicas e nível de vida da
população).
D) Países ricos / países pobres (regionalização fundamentada no
desenvolvimento econômico e tecnológico).

Prova CBM-MG
Prof. Sérgio Henrique
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2. (FUNDEP - CBM-MG - 2017 – Aspirante) Apenas no final do século
XVIII, com a Revolução Industrial, a capacidade produtiva humana
tornou-se suficiente para transformar extensa e profundamente a
superfície terrestre. Nesse contexto, é INCORRETO afirmar que a era
industrial:
A) abriu as portas para a formação da economia-mundo, ou seja, para a
incorporação de todos os povos e continentes nos fluxos mercantis e
nos circuitos de investimentos centralizados pelas potências industriais.
B) foi responsável pela emergência do meio técnico, formado por
concentrações industriais, campos agrícolas, cidades e infraestruturas
de circulação estabelecidos ao longo dos últimos dois séculos.

Prova CBM-MG
Prof. Sérgio Henrique

C) obteve êxito na implantação sobre a superfície terrestre de uma
distribuição geográfica homogênea e igualitária das redes intermodais
de circulação, constituídas por hidrovias, ferrovias, rodovias e aerovias.

D) representou a substituição do uso da energia humana ou animal pela
energia mecânica nos processos de produção de artefatos e nos meios
de transporte, desencadeando crescimento inédito do comércio
internacional.

Prova CBM-MG
Prof. Sérgio Henrique
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Geografia
Prof. Sérgio Henrique
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História
Prova CBM-MG 2019

Prof. Sérgio Henrique

Prova CBM-MG
Prof. Sérgio Henrique

Incidência – Questões de História FUNDEP
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Prova CBM-MG
Prof. Sérgio Henrique

Incidência – Temas de História FUNDEP

Prova CBM-MG
Prof. Sérgio Henrique
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Prova CBM-MG
Prof. Sérgio Henrique

1. (FUNDEP - CBM-MG - 2017 – Soldado) Leia o trecho a seguir.  
“Os filósofos do século XVIII só concordavam em um único
ponto: podiam discordar publicamente, usando a razão.”  

ELIAS, Rodrigo, Dossiê Iluminismo. Revista de História da Biblioteca 
Nacional. Ano 9. Nº 104, maio 2014. p. 17.  

 
Durante o século XVIII, conhecido como Século das Luzes, desenvolveu-
se um movimento intelectual denominado Iluminismo, que buscou
combater práticas até então aceitas. São práticas combatidas pelo
movimento Iluminista, EXCETO:  

Prova CBM-MG
Prof. Sérgio Henrique

A) O absolutismo monárquico, que protegia a nobreza e mantinha
seus privilégios.  
B) O mercantilismo baseado na intervenção do Estado na
economia.  
C) A liberdade de expressão, que desarticularia a política nacional.  
D) O poder da Igreja detentora de poder através das
verdades reveladas pela fé.
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Prova CBM-MG
Prof. Sérgio Henrique

Prova CBM-MG
Prof. Sérgio Henrique

2. (FUNDEP - CBM-MG - 2017 – Aspirante) Os conflitos entre colonos
e metropolitanos eram recorrentes em todas as relações
coloniais, mesmo entre os colonos americanos e as autoridades
britânicas; mas neste caso mais brandas até a Guerra dos Sete Anos
(1756-1763), entre Inglaterra e França. Abalada economicamente pela
guerra, a Inglaterra buscou sanar esse problema impondo uma série de
leis restritivas à autonomia colonial. São leis sanadoras, impostas
pela Inglaterra, EXCETO:  
A) Lei do Selo.  
B) Lei do Alojamento.  
C) Lei do Chá.  
D) Lei Antitruste
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Prova CBM-MG
Prof. Sérgio Henrique

3. (FUNDEP - CBM-MG - 2017 – Aspirante) O processo de independência da
América Espanhola não ocorreu de maneira uniforme em todas as regiões da
América Latina, dando especificidades a vários Estados da América. Porém,
alguns elementos comuns contribuíram para a independência desses Estados
em toda a América Espanhola. São elementos comuns que contribuíram para a
independência em toda a América Latina, EXCETO:
A) a debilidade do governo espanhol em controlar suas colônias.
B) o anseio dos chapettones em criarem uma sociedade democrática e
nativista.
C) a ambição das elites crioullas por ampliação de seu poder político e
econômico.
D) a difusão do pensamento liberal do Iluminismo, que dera exemplo em outra
independência.

Prova CBM-MG
Prof. Sérgio Henrique
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Prova CBM-MG
Prof. Sérgio Henrique

4. (FUNDEP - CBM-MG - 2017 – Soldado) Leia o trecho a seguir.  
“A historiografia dedicou páginas e páginas à investigação das causas e das
responsabilidades da guerra: enfatizando a agressividade alemã, frisando
o desejo de revanche dos franceses, apontando para os interesses das
potências europeias nos Balcãs, ou dando ênfase à competitividade
exacerbada entre Inglaterra e Alemanha para a conquista e o controle dos
mercados. [...] numa Europa onde ninguém talvez a deseje realmente,
mas onde todos, sem dúvida, estão se preparando para uma possível
eclosão.  

SCARRONE, Marcelo. Aniversário de uma tragédia anunciada. Revista 
de História da Biblioteca Nacional. Ano 9. Nº 106, jul. 2014. p. 19.

Prova CBM-MG
Prof. Sérgio Henrique

Na Primeira Guerra Mundial (1914-1918), ambos os lados
acreditavam que a Guerra acabaria rapidamente, e os alemães
depositaram grandes esperanças em seu Plano Schlieffen. Esse plano
consistia em:  
A) criar a Guerra de Trincheiras, onde poderiam encurralar
seus inimigos.  
B) atacar a França passando pelo território belga e, em seguida,
atacar a Rússia.  
C) atacar os inimigos através do uso da aviação e dos tanques.  
D) utilizar armas químicas contra os adversários.
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Prova CBM-MG
Prof. Sérgio Henrique

5. (FUNDEP - CBM-MG / 2019) “Na África do Sul, Gandhi experimentou a
discriminação dirigida aos hindus. Foi jogado para fora de um trem após se
recusar a passar da primeira classe para um vagão da terceira classe; foi
espancado por um condutor por se recusar a viajar em pé para dar lugar a
um passageiro europeu; foi impedido de entrar em vários hotéis e foi
ordenado a remover seu turbante por um magistrado durante um
julgamento na cidade de Durban.”
PARADA, Maurício. Formação do mundo contemporâneo. O século estilhaçado. Petrópolis – RJ: Vozes; Rio de Janeiro: Editora PUC 

Rio, 2014. p. 180-1. 

Esses episódios ocorreram por volta do ano de 1891, quando Gandhi
residia na África do Sul. Pode-se afirmar que o impacto desses episódios
para a estratégia futura de Gandhi na luta contra o colonialismo está na(o)

Prova CBM-MG
Prof. Sérgio Henrique
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A) demonstração das dificuldades cotidianas a que estava submetida
a população de origem hindu, que vivia como estrangeira na África
do Sul.
B) seu método de não violência que o levava a aceitar a agressão sem
revidar como uma forma de renunciar o colonialismo.
C) uso do turbante como marca da identidade hindu, principalmente
porque essa peça era sempre produzida de forma artesanal, sem as
máquinas inglesas.
D) vivência direta do racismo e do preconceito, pois foi o que o levou
a começar a questionar o estatuto de cidadania usado pelo Império
Britânico.

Prova CBM-MG
Prof. Sérgio Henrique

Prova CBM-MG
Prof. Sérgio Henrique
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6. (FUNDEP - CBM-MG / 2019) “Em abril de 1955, países com histórico
recente de intervenção colonial reuniram-se em Bandung, na Indonésia.
[...] O objetivo era a oposição ao que era considerado como prática
colonialista das novas potências imperialistas.”

PARADA, Maurício. Formação do mundo contemporâneo. O século estilhaçado. Petrópolis – RJ: 
Vozes; Rio de Janeiro: Editora PUC Rio, 2014. p. 163. 

Nessa conferência, esses países criaram uma nova estratégia para se
posicionarem diante do mundo, denominada “não alinhamento”. Sobre
essa estratégia, é correto afirmar:
A) Aspirava pela formação de blocos econômicos (africanos, americanos e
asiáticos) com características locais, em oposição aos blocos em
desenvolvimento no Norte, como o mercado europeu e o Nafta.

Prova CBM-MG
Prof. Sérgio Henrique

B) Buscava um distanciamento equidistante das superpotências pelo
conceito de um conflito Norte-Sul, entre países ricos e
industrializados e países pobres exportadores de produtos primários.
C) Pretendia manter a independência recém-conquistada dos países
europeus e a liberdade de organização nacional, garantida pelos EUA
e URSS, interessados em tomar o lugar dos europeus do domínio
mundial.
D) Queria o afastamento e a manutenção de uma política de
isolamento tanto em relação às antigas metrópoles europeias,
quanto às novas superpotências emergentes do mundo pós-Guerra.

Prova CBM-MG
Prof. Sérgio Henrique
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Prova CBM-MG
Prof. Sérgio Henrique

Prova CBM-MG
Prof. Sérgio Henrique

7. (FUNDEP - CFO BM-MG / 2019) Em 1948, o governo da África
do Sul (país mais industrializado do continente africano até aquele
momento) instituiu um sistema legal de segregação racial
conhecido como Apartheid, que durou até o período de 1989-
1992. O fato que levou ao fim do Apartheid sul-africano foi a(o)
A) indicação e premiação de Nelson Mandela e Frederick de Klerk
com o Prêmio Nobel da Paz, reconhecendo sua luta contra o
sistema segregacionista.
B) ostensiva e constante presença, nessa luta, de Nelson Mandela,
que, a partir de 1960, tornou-se a principal liderança da resistência
dos negros sul-africanos.
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C) estabelecimento da Comissão da Verdade e Reconciliação a fim
de restabelecer a dignidade de vítimas do Apartheid e o possível
perdão de seus algozes.

D) fortalecimento da revolta por parte da população negra entre
1985 e 1989, com apoio de forças militares que atuavam em países
vizinhos, como Angola.

Prova CBM-MG
Prof. Sérgio Henrique

Prova CBM-MG
Prof. Sérgio Henrique
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Prova CBM-MG
Prof. Sérgio Henrique

Prova CBM-MG
Prof. Sérgio Henrique
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8. (FUNDEP - CBM-MG / 2019) Leia os textos a seguir.
TEXTO I 

“Cada ano, vem nas frotas quantidades de portugueses e de
estrangeiros, para passarem às Minas. Das cidades, vilas, recôncavos e
sertões do Brasil, vão brancos, pardos e pretos, e muitos índios, de que
os paulistas se servem. A mistura é de toda condição de pessoas:
homens e mulheres, moços e velhos, pobres e ricos, nobres e plebeus,
seculares e clérigos, e religiosos de diversos institutos [...].”

André João Antonil. Citado por: ALMEIDA, Carla M. C. de; OLIVEIRA, Mônica R. de. In: FRAGOSO, João; GOUVÊA, Maria de Fátima. 
Coleção o Brasil Colonial, 1580-1720. V. 2. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2014. p. 296. 

Prova CBM-MG
Prof. Sérgio Henrique

TEXTO II 
“[...] Em 1720 (a Coroa portuguesa) lançou um decreto ‘limitando
drasticamente a emigração para o Brasil, que dali por diante só seria
permitida com passaporte fornecido pelo governo’.”

ALMEIDA, Carla M. C. de; OLIVEIRA, Mônica R. de. In: FRAGOSO, João; GOUVÊA, Maria de Fátima. 
Coleção o Brasil Colonial, 1580-1720. V. 2. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2014. p. 297. 

Considerando o texto II como uma provável consequência do que se
denuncia no texto I, é correto afirmar:
A) A administração metropolitana, com a adoção do passaporte, tentou
evitar a perda de pessoas de outras atividades, como a cana-de-açúcar,
para a mineração.

Prova CBM-MG
Prof. Sérgio Henrique
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B) A Coroa portuguesa, ao emitir um passaporte, tinha o objetivo de
controlar a forte emigração portuguesa, que poderia ser desastrosa
para a economia do reino.
C) O governo português proibiu a emigração a fim de proteger seus
súditos das crises de fome comuns nas minas, como as de 1698-99 e
1701-02.
D) O rei pretendia limitar a entrada de pessoas nas minas, garantindo,
assim, maior controle sobre a política de arrecadação de tributos na
região.

Prova CBM-MG
Prof. Sérgio Henrique

9. (FUNDEP - CBM-MG / 2019) “Na África do Sul, Gandhi experimentou a
discriminação dirigida aos hindus. Foi jogado para fora de um trem após se
recusar a passar da primeira classe para um vagão da terceira classe; foi
espancado por um condutor por se recusar a viajar em pé para dar lugar a
um passageiro europeu; foi impedido de entrar em vários hotéis e foi
ordenado a remover seu turbante por um magistrado durante um
julgamento na cidade de Durban.”
PARADA, Maurício. Formação do mundo contemporâneo. O século estilhaçado. Petrópolis – RJ: Vozes; Rio de Janeiro: Editora PUC 

Rio, 2014. p. 180-1. 

Esses episódios ocorreram por volta do ano de 1891, quando Gandhi
residia na África do Sul. Pode-se afirmar que o impacto desses episódios
para a estratégia futura de Gandhi na luta contra o colonialismo está na(o)

Prova CBM-MG
Prof. Sérgio Henrique
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A) demonstração das dificuldades cotidianas a que estava submetida a
população de origem hindu, que vivia como estrangeira na África do Sul.
B) seu método de não violência que o levava a aceitar a agressão sem
revidar como uma forma de renunciar o colonialismo.
C) uso do turbante como marca da identidade hindu, principalmente
porque essa peça era sempre produzida de forma artesanal, sem as
máquinas inglesas.
D) vivência direta do racismo e do preconceito, pois foi o que o levou a
começar a questionar o estatuto de cidadania usado pelo Império
Britânico.

Prova CBM-MG
Prof. Sérgio Henrique

10. (FUNDEP - CBM-MG / 2019) “Em abril de 1955, países com histórico
recente de intervenção colonial reuniram-se em Bandung, na Indonésia.
[...] O objetivo era a oposição ao que era considerado como prática
colonialista das novas potências imperialistas.”

PARADA, Maurício. Formação do mundo contemporâneo. O século estilhaçado. Petrópolis – RJ: 
Vozes; Rio de Janeiro: Editora PUC Rio, 2014. p. 163. 

Nessa conferência, esses países criaram uma nova estratégia para se
posicionarem diante do mundo, denominada “não alinhamento”. Sobre
essa estratégia, é correto afirmar:
A) Aspirava pela formação de blocos econômicos (africanos, americanos e
asiáticos) com características locais, em oposição aos blocos em
desenvolvimento no Norte, como o mercado europeu e o Nafta.

Prova CBM-MG
Prof. Sérgio Henrique
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B) Buscava um distanciamento equidistante das superpotências pelo
conceito de um conflito Norte-Sul, entre países ricos e industrializados e
países pobres exportadores de produtos primários.
C) Pretendia manter a independência recém-conquistada dos países
europeus e a liberdade de organização nacional, garantida pelos EUA e
URSS, interessados em tomar o lugar dos europeus do domínio mundial.
D) Queria o afastamento e a manutenção de uma política de isolamento
tanto em relação às antigas metrópoles europeias, quanto às novas
superpotências emergentes do mundo pós-Guerra.

Prova CBM-MG
Prof. Sérgio Henrique

11. (FUNDEP - CBM-MG / 2019) “Heróis baianos! A glória vos chama!
Vossos ilustres ascendentes do Douro e do Tejo deram-vos o exemplo e
por vós esperam. Gritai audazes: Viva a Constituição do Brasil e o Rei
que não a recusará!”

NEVES, Lúcia Bastos Pereira das. A vida política. In: SCHWARCZ, Lilia M. (direção) História do Brasil 
Nação: 1808-2010. V. 1. Crise colonial e independência, 1808-1830. Coord. Alberto da Costa e Silva. 

Rio de Janeiro: Objetiva, 2011. p. 92. 

Esse texto compõe um dos pasquins manuscritos encontrados pelas
ruas de Salvador, na Bahia, e nele consta a convocação dos baianos para

Prova CBM-MG
Prof. Sérgio Henrique
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A) aderir à conjuração que então se preparava, com o objetivo de
construir na Bahia uma república livre, igualitária e sem escravidão.
B) manter a fidelidade e a defesa dos princípios liberais proclamados e
estabelecidos pela assembleia das cortes portuguesas.
C) separar a Bahia do Brasil até que o rei, legítimo soberano, pudesse
assumir o trono e governar segundo previa a Constituição.
D) tomar parte de um levante do povo negro e escravizado baiano para
fundar uma república islâmica na região, de acordo com o Corão.

Prova CBM-MG
Prof. Sérgio Henrique

12. (FUNDEP - CBM-MG / 2019) “O Plano de Metas previa que fosse
alcançada a produção de 170 mil veículos anualmente (automóveis,
utilitários, caminhões e ônibus), [...]. As metas quantitativas eram
acompanhadas de metas referentes a índices de nacionalização: 95% para
automóveis e 90% para os demais. [...] A estratégia do governo para o
setor automobilístico baseou-se na garantia de reserva de mercado às
firmas entrantes: tornou-se impossível importar autoveículos em fase de
restrições de toda a sorte [...]”

ABREU, Marcelo de Paiva. O processo econômico. In: SCHWARCZ, Lilia M. (direção) História do Brasil Nação: 1808- 2010. V. 4. 
Olhando para dentro, 1930-1964. Coord. Ângela de Castro Gomes. Rio de Janeiro: Objetiva, 2013. p. 215-6. 

A fabricação de automóveis tornou-se o verdadeiro ícone da
modernidade, sendo um dos pontos de destaque do Plano de Metas de
Juscelino Kubitschek. Considerando a implementação dessa meta, é
correto afirmar:

Prova CBM-MG
Prof. Sérgio Henrique
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A) A produção interna de veículos foi um dos recursos aplicados pelo
governo para frear a grande importação dominante no período.
B) Para implementá-la, foi criado o Grupo Executivo da Indústria
Automobilística para garantir total nacionalização dessa indústria até o
final do governo.
C) O governo JK assumiu uma postura francamente protecionista em
relação a esse setor da economia nacional.
D) Para barrar a concorrência com automóveis de luxo estadunidenses,
a FNM produziu o automóvel JK ou FNM 2000.

Prova CBM-MG
Prof. Sérgio Henrique

Geografia
Prof. Sérgio Henrique

Questão 1 C

Questão 2 D

Questão 3 B

Questão 4 B

Questão 5 D

Questão 6 B

Questão 7 D

Questão 8 B

Questão 9 D

Questão 10 B

Questão 11 B

Questão 12 C
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(FUMARC/ AGE-MG/ 2012)
Sobre Direitos e Garantias Fundamentais, analise as frases abaixo descritas e
assinale a alternativa correta:
I. Os direitos fundamentais não são absolutos, mesmo porque, na prática, há

colidência entre os direitos de uma e outra pessoa. Conjugar a máxima
aplicabilidade de cada um e a mínima restrição é uma regra de hermenêutica
jurídica essencial para o desenvolvimento de uma cultura pela dignidade da pessoa
humana no Brasil;
II. Pela Reforma do Judiciário, o Brasil federalizou a competência para o julgamento
de causas relativas aos Direitos Humanos, tornando a Justiça Federal a competente
originária para o julgamento de lides que versam sobre o descumprimento direito
fundamental oriundo de tratado internacional recepcionado pelo ordenamento
jurídico brasileiro;
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(FUMARC/ AGE-MG/ 2012)

III. O Direito Constitucional Brasileiro resguardou uma área específica da
Carta Magna para tratar dos Direitos Fundamentais, mas disseminou
normas, valores e princípios em diversos pontos de nossa Constituição,
revelando a verdadeira vocação da nova ordem política nacional,
compromissada com a construção de uma realidade mais digna para a a
pessoa humana. ALTERNATIVAS
a)As afirmativas I, II e III estão corretas.
b)Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
c)Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
d)Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
e)As afirmativas I, II e III estão incorretas.

(FUMARC/PM MG/ 2014)

Nos termos do art. 5º da Constituição Federal de 1988, NÃO é correto o que
se afrma em:
a)Independe do pagamento de taxas a obtenção de certidões em
repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações
de interesse pessoal.
b)Independe do pagamento de taxas o direito de petição aos Poderes
Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder.
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(FUMARC/PM MG/ 2014)

c)São gratuitas as ações de “habeas-corpus” e “habeas-data” e, também,
cabe ao Estado prestar assistência jurídica integral e gratuita a todos
brasileiros, mesmo quando o cidadão tenha suficiência de recursos.
d)São gratuitos o registro civil de nascimento e a certidão de óbito para os
reconhecidamente pobres, na forma da lei

(FUMARC/PM MG/ 2014)

A Constituição Federal de 1988 pode ser considerada, na história do Brasil, o
documento mais abrangente e pormenorizado sobre os direitos humanos
até então adotado. Sobre a Constituição Federal de 1988, NÃO é correto o
que se afrma em:
Alternativas
a)Alargou o campo dos direitos e das garantias fundamentais.
b)É a primeira vez que uma Constituição assinala, especifcamente, objetivos
do Estado brasileiro.
c)Inclui os direitos sociais, a nacionalidade e os direitos políticos no rol dos
direitos e garantias fundamentais.
d)Não se coloca entre as Constituições mais avançadas do mundo no que diz
respeito à matéria.
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Legislação específica 

CONCEITO

Criança e 
Adolescente

Criança 12 anos 
incompletos 

Adolescente 12 anos até 
18 anos 



08/10/2021

93



08/10/2021

94

(FUMARC/ TJMG/ 2012)

São medidas socioeducativas expressamente previstas no
Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8069/90), EXCETO

a)advertência.
b)obrigação de reparar o dano.
c)prestação de serviços à comunidade.
d)proibição de frequentar determinados lugares
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(FUMARC/ MPE-MG/ 2007)

Com base no Estatuto da Criança e do Adolescente, assinale a
afirmativa INCORRETA:
a)A internação constitui medida privativa da liberdade, sujeita aos
princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição
peculiar de pessoa em desenvolvimento.
b)O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não
jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento
dos direitos da criança e do adolescente, definidos na lei do ECA.

(FUMARC/ MPE-MG/ 2007)

c)Antes de iniciado o procedimento judicial para apuração de ato
infracional, o representante do Ministério Público poderá conceder a
isenção, como forma de exclusão de antijuridicidade da infração
cometida por criança ou adolescente.
d)São medidas aplicáveis aos pais ou responsáveis o
encaminhamento a programa oficial ou comunitário de proteção à
família, o encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico,
a suspensão ou destituição do pátrio poder, a destituição da tutela, a
perda da guarda, entre outras.
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(FUMARC/ TJMG/ 2012)

Art.3º do Estatuto do idoso:
É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do
Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a
efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à
educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à
cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência
familiar e comunitária.
Constituem prioridades asseguradas no parágrafo único desse
artigo:
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(FUMARC/ TJMG/ 2012)

I. O atendimento preferencial imediato e individualizado
junto aos órgãos públicos e privados prestadores de
serviços à população.

II. Destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas
relacionadas com a proteção ao idoso.

III. Primazia no recebimento da restituição do Imposto de
Renda. (Incluído pela Lei nº 11.765, de 2008).

IV. Alocação de verbas da educação para assegurar a formação
continuada.

(FUMARC/ TJMG/ 2012)

Estão CORRETAS as afirmativas:
a) I – II e IV
b) I-II e III
c) II-III e IV
d) I-III e IV
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(FUMARC/ AGE-MG/ 2012)

Acerca da responsabilidade ambiental, assinale a alternativa correta:
a)Adota-se, no Brasil, em matéria ambiental, a responsabilidade civil
subjetiva.
b)A responsabilização do causador do dano ambiental, no Brasil,
prescinde da demonstração do nexo de causalidade.
c)O poluidor é obrigado a indenizar ou reparar os danos causados ao
meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade, desde que
demonstrada a existência de culpa.
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(FUMARC/ AGE-MG/ 2012)

d)Poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua
personalidade for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados
à qualidade do meio ambiente.
e)As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente
sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais
e administrativas, independentemente do nexo de causalidade
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