


 

APRESENTAÇÃO DO E-BOOK 

Olá, Estrategista! 

A prova do seu concurso está batendo na porta. Nesse momento, muitos concurseiros se sentem ansiosos, 

com medo e até inseguros. Porém, não se desespere! Nós estamos aqui para lhe ajudar. 

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

de Véspera, uma super 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.  

Bons estudos! 
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LÍNGUA PORTUGUESA

Português 
Profa. Janaina  Arruda

REVISÃO DE VÉSPERA – CBM AM
1. “A questão é saber se essa adaptação cinematográfica mostra qualidades
estéticas; meu parecer sobre esse tema é que esse filme marcará a história do
cinema”. No texto acima, há a manifestação de uma opinião por parte do
enunciador; indique a estratégia empregada na manifestação dessa opinião:

(A) apresentação de uma opinião própria, mas revestindo-a de uma aparência
geral;

(B) declaração de uma opinião alheia, confrontando-a com outro ponto de vista;
(C) confrontação de diversas opiniões, mesmo que algumas estejam implícitas;
(D) indicação de uma opinião própria, reivindicando claramente a paternidade da
ideia;
(E) comentário de uma opinião apresentada como própria.
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REVISÃO DE VÉSPERA – CBM AM
2. Observe o trecho inicial de uma redação escolar: “Os defensores do meio ambiente
discordam de muitas frases ditas como verdades absolutas: ‘Mais vale um pássaro na mão
que dois voando’ ou ‘Quem não tem cão caça com gato’ recebem sugestões de mudanças
para ‘Mais vale um pássaro voando que dois na mão’ ou ‘Não se deve caçar com cão nem
com gato’.” Nesse caso, as citações dos ditados originais cumprem o seguinte papel:

(A) ao mesmo tempo que revelam uma opinião, elas servem de base para o apoio de uma
argumentação;

(B) indicam exemplos de pensamentos que apoiam a argumentação fundamental do texto;
(C) servem de base para um comentário em função do argumento desenvolvido;
(D) apresentam uma opinião a ser comentada ao mesmo tempo que servem como ponto de
apelo para a leitura;
(E) mostram exemplos de frases ditas anteriormente e que servem de apoio para o
desenvolvimento do texto

REVISÃO DE VÉSPERA – CBM AM
3. Um dicionário nos informa o seguinte sobre o vocábulo necropsia: “Exame
minucioso que, sendo realizado por um especialista, é feito no corpo de uma
pessoa morta, buscando encontrar o momento e a causa de sua morte; exame
médico realizado num cadáver; autópsia.” Verifica-se, com essa definição, que:

(A) os médicos não são responsáveis pelos exames em cadáveres;
(B) necropsia é o mesmo que autópsia;
(C) o vocábulo necropsia possui apenas um significado;
(D) a necropsia é realizada apenas em mortes criminosas;
(E) a necropsia indica também o local da morte.
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REVISÃO DE VÉSPERA – CBM AM
4. Nessa mesma definição, o segmento “Exame minucioso que, sendo realizado por
um especialista, é feito no corpo de uma pessoa morta” poderia estar mais bem
escrito da seguinte forma:

(A) Sendo realizado por um especialista, exame minucioso no corpo de uma
pessoa morta;

(B) Exame minucioso, sendo realizado no corpo de uma pessoa morta por um
especialista;
(C) Exame minucioso no corpo de uma pessoa morta, sendo realizado por um
especialista;
(D) No corpo de uma pessoa morta, exame minucioso realizado por um
especialista;
(E) Exame minucioso realizado por um especialista no corpo de uma pessoa morta.

Português 
Profa. Janaina  Arruda

REVISÃO DE VÉSPERA – CBM AM
5. O Detran/MG publica o seguinte texto: “O laudo de necropsia é um documento
elaborado pelo Instituto Médico Legal. Após ser gerado pelo IML, é encaminhado
para a Delegacia de Trânsito em sua localidade. O prazo estimado para liberação
do laudo é de aproximadamente trinta dias após o óbito, mediante apresentação
dos documentos necessários.” (Adaptado) Esse texto tem a finalidade de:

(A) fornecer informações básicas sobre o laudo de necropsia;
(B) indicar o conteúdo de um laudo de necropsia;
(C) definir simplesmente um laudo de necropsia;
(D) ensinar o processo rápido da obtenção de um laudo de necropsia;
(E) mostrar que o laudo de necropsia é um documento oficial.
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Português 
Profa. Janaina  Arruda

REVISÃO DE VÉSPERA – CBM AM
6. “O laudo de necropsia é um documento elaborado pelo Instituto Médico Legal.
Após ser gerado pelo IML, é encaminhado para a Delegacia de Trânsito em sua
localidade. O prazo estimado para liberação do laudo é de aproximadamente trinta
dias após o óbito, mediante apresentação dos documentos necessários.”
(Adaptado) Nesse texto, foram destacadas várias ocorrências de conectores; a
afirmação correta sobre um deles é:

(A) as duas ocorrências de pelo mostram valores diferentes;
(B) as duas ocorrências de após mostram sentidos diferentes;
(C) as duas ocorrências de para mostram sentidos diferentes;
(D) o conector em indica relação de tempo;
(E) o conector mediante indica relação de finalidade.

Português 
Profa. Janaina  Arruda

REVISÃO DE VÉSPERA – CBM AM
7. “O laudo de necropsia é um documento elaborado pelo Instituto Médico Legal.
Após ser gerado pelo IML, é encaminhado para a Delegacia de Trânsito em sua
localidade. O prazo estimado para liberação do laudo é de aproximadamente trinta
dias após o óbito, mediante apresentação dos documentos necessários.”
(Adaptado) Esse texto traz uma informação implícita para o leitor, que é:

(A) o prazo de liberação do documento era menor anteriormente;
(B) entre os documentos necessários para a liberação do laudo citado está a prova
da quitação do seguro obrigatório;
(C) o prazo de trinta dias para a liberação do documento é rigorosamente
estabelecido por lei;
(D) o texto se refere somente a mortes no trânsito;
(E) a Delegacia de Trânsito é a responsável pela exatidão do documento.
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Português 
Profa. Janaina  Arruda

REVISÃO DE VÉSPERA – CBM AM

Português 
Profa. Janaina  Arruda

REVISÃO DE VÉSPERA – CBM AM
8. Machado de Assis verifica, no termo de autópsia, como a linguagem científica é
diferente da literária. A frase abaixo que está formulada em linguagem científica é:

(A) Os vivos são os mortos de férias;
(B) A morte é como nascer de novo, só que ao contrário;
(C) A vida é um naufrágio onde só se salva o barco;
(D) O sol e a morte não podem ser olhados fixamente;
(E) Com a morte, os órgãos param de funcionar.
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Português 
Profa. Janaina  Arruda

REVISÃO DE VÉSPERA – CBM AM
9. Observe o seguinte trecho do texto de Machado de Assis: “Li um termo de
autópsia. Nunca deixo de ler esses documentos, não para aprender anatomia, mas
para verificar ainda uma vez como a língua científica é diferente da literária.” Nesse
segmento do texto 1, a frase “não para aprender anatomia” desempenha a
seguinte função:

(A) contrariar um possível pensamento dos leitores;
(B) mostrar a finalidade principal de sua leitura;
(C) ridicularizar a forma de escrever esses documentos;
(D) indicar seu distanciamento de temas desagradáveis;
(E) criticar o ensino de Medicina em sua época.

REVISÃO DE VÉSPERA – CBM AM
10. Machado de Assis nos diz no texto 1 que a linguagem literária adjetiva muito; a
frase abaixo que exemplifica de modo mais claro essa afirmação, por conter maior
número de vocábulos classificados como adjetivos, é:

(A) Devem-se considerações aos vivos; aos mortos deve-se apenas a verdade;
(B) Um cadáver é o produto final; nós somos apenas a matériaprima;
(C) A vida é agradável e a morte é tranquila. O problema é a transição;
(D) A morte é uma vida vivida. A vida é uma morte que chega;
(E) A morte não é o fim. Sempre resta a briga interminável pelo espólio.
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REVISÃO DE VÉSPERA – CBM AM
11. No texto 1, Machado de Assis fala das reticências e do seu uso por parte dos
autores que gostam delas. A frase abaixo em que o emprego das reticências
expressa uma emoção intensa é:

(A) Isso não é... um pouco... como dizer?... estranho?
(B) Mas... a barata... a barata... você conseguiu pegá-la?
(C) Como sua vida está em perigo, ele vive agora em X..., pequena cidade europeia;
(D) Júlio casou ontem e, salvo um milagre (ou de... você sabe do que estou
falando...), vai poder aproveitar o verão antes de nascer o primeiro bebê;
(E) Os vândalos estão de volta para fazer m... nas passeatas.

REVISÃO DE VÉSPERA – CBM AM
12. Também no texto 1, Machado de Assis nos fala da característica da linguagem
da ciência de ser exata, de não ter mais de um significado. A frase abaixo que
mostra um sentido unívoco, e não uma duplicidade de sentido, é:

(A) Há duas palavras que abrem muitas portas: Puxe e Empurre;
(B) Quem não se comunica se trumbica;
(C) Quem pede a palavra nem sempre a devolve em condições;
(D) Dizem que o silêncio vale ouro. Por isso ele é tão raro;
(E) A única pessoa que escuta os dois lados da discussão é o sujeito do
apartamento vizinho.
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REVISÃO DE VÉSPERA – CBM AM
13. No texto 1, observemos os seguintes exemplos: “termo de autópsia” e “abusa
de reticências”. Nos dois segmentos há o emprego da preposição DE, sendo que só
no segundo caso ela é obrigatória, já que é exigida pelo verbo anterior. A frase
abaixo em que a preposição DE tem uso obrigatório é:

(A) Os cemitérios estão cheios de gente insubstituível;
(B) A paciência é a mais heroica de todas as virtudes;
(C) A paciência é de gosto amargo, mas seu fruto é doce;
(D) A inteligência é uma espécie de paladar;
(E) Os livros são de grande utilidade.

REVISÃO DE VÉSPERA – CBM AM
14. “Nesta, a imaginação vai levando as palavras belas e brilhantes, faz imagens
sobre imagens, adjetiva tudo, usa e abusa de reticências, se o autor gosta delas.” O
pensamento culinário abaixo que exemplifica a elaboração de “imagens sobre
imagens”, como diz Machado de Assis no texto 1, é:

(A) “Há mais simplicidade na pessoa que come caviar por impulso do que em
alguém dedicado a comer cereais matinais por princípio”;

(B) “A cozinha de sua casa é feliz, um casamento de produtos naturais, um com o
outro”;
(C) “Aprendi que esparramar as ervilhas no prato dá a impressão de que você
comeu mais”;
(D) “Um avião é lugar perfeito para fazer dieta”;
(E) “Restaurante sofisticado é o que serve sopa fria de propósito”.
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REVISÃO DE VÉSPERA – CBM AM
15. Em todas as frases abaixo foram realizados deslocamentos de termos e foram
acrescentadas vírgulas nas frases modificadas; a única frase em que a vírgula está
correta é:

(A) Os críticos são gente que fracassou na literatura e na arte / Os críticos são
gente que fracassou na arte, e na literatura;

(B) Na arte não existe passado nem futuro / Na arte não existe futuro, nem
passado;
(C) A obra-prima é uma variedade do milagre / Uma variedade do milagre, é a
obra-prima;
(D) O futebol é o mais popular dos esportes / Dos esportes, o futebol é o mais
popular;
(E) Dois mais três são cinco / Três mais dois, são cinco.

OBRIGADA

@profa.janaina.arruda
Profa. Janaina Arruda
Janaina Arruda
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HISTÓRIA DO AMAZONAS

Prof. Luiz Fernando

REVISÃO DE VÉSPERA CBM - AM

CBM 
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Prof. LUIZ FERNANDO  @luiz_historia_oficial

1. Ano: 2019 Banca: INAZ do Pará

No processo de adesão do Pará a independência do Brasil, ocorreu uma
tragédia envolvendo a morte de mais de 250 homens. Como ficou conhecida
essa tragédia?

Alternativas

A) Derrota dos seringueiros.

B) Brigue Palhaço.

C) Noite dos escravos.

D) Revolta Grão-Pará.

Prof. LUIZ FERNANDO  @luiz_historia_oficial
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Prof. LUIZ FERNANDO  @luiz_historia_oficial

2. (FGV-PMAM) Leia o trecho a seguir sobre uma das expedições europeias de
conquista da Amazônia.
“As notícias que chegaram a Lima, através dos sobreviventes da expedição de 1545-
1546 de Orellana, reavivaram no Peru a crença já existente de países fabulosamente
ricos perdidos nas florestas equatoriais: o El Dorado, o Lago de Paititi, a Gran Omagua,
o País das Esmeraldas. Nos anos seguintes, diversas expedições percorreram a
vertente oriental dos Andes na procura inútil dessa miragem; a mais famosa, não pelo
resultado, mas pelos dramas humanos que envolveu, foi a que desceu o Marañón e
todo o Amazonas até o Atlântico, em 1560-61.”

(Adaptado de SANTOS, Francisco Jorge dos. História Geral da Amazônia, Editora 
MemVavMem, 2007, p. 37.) 

Assinale a opção que identifica corretamente quem protagonizou a expedição “mais famosa”
descrita no texto.
(A) Pedro Teixeira.
(B) Gonzalo Pizarro.
(C) Vincente Pinzón.
(D) Francisco de Orellana.
(E) Pedro de Ursúa e Lope de Aguirre.

Prof. LUIZ FERNANDO  @luiz_historia_oficial

3. (FGV-PMAM) Francisco Xavier de Mendonça Furtado foi governador e capitão-general
do Estado do Grão-Pará e Maranhão de 1751 a 1759, período durante o qual implementou
um projeto de revitalização e de reordenamento administrativo da região amazônica,
recém incorporada ao império luso pelo Tratado de Madri (1750).
A respeito do projeto pombalino para a Amazônia colonial, assinale a afirmativa que descreve
corretamente medidas do governo de Mendonça Furtado.
(A) Emancipou os indígenas, que poderiam escolher se queriam se tornar súditos de Portugal
ou da Espanha.
(B) Criou uma companhia geral de comércio para o Grão-Pará e Maranhão de caráter
monopolista.
(C) Estabeleceu o Regimento das Missões, autorizando a guerra justa contra os índios
destribalizados.
(D) Erigiu o Forte do Presépio em Belém e o integrou a um sistema de novas fortificações
defensivas.
(E) Promulgou o Diretório dos Índios, para os missionários persuadirem os nativos a viver nos
aldeamentos.
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Prof. LUIZ FERNANDO  @luiz_historia_oficial

Prof. LUIZ FERNANDO  @luiz_historia_oficial

4. Ano: 2018 Banca: IBADE Órgão: Prefeitura de Manaus - AM

O enorme desenvolvimento gerado pela borracha na região amazônica é
considerado efêmero, entre outros motivos, devido:

Alternativas

A) ao maior investimento do governo brasileiro em setores industriais de base na
região Sudeste.

B) a fragilidade da extração do látex e a abolição do trabalho escravo no Brasil.

C) ao investimento do governo da Primeira República em exportação de tecidos em
detrimento da exportação da borracha.

D) aos industriais estrangeiros optarem pela compra da borracha produzida em
larga escala na região asiática, a partir de 1910.
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Prof. LUIZ FERNANDO  @luiz_historia_oficial

5. Ano: 2015 Banca: IF-PA Órgão: IF-PA Prova: IF-PA - 2015 - IF-PA -
Professor - História

“A propaganda do Estado Novo, no entanto, elaborava um discurso em que o
migrante estaria protegido pela ação governamental. Mais do que
migrantes, seriam soldados na batalha da produção. E além de soldados,
teriam a chance de refazer suas vidas numa região para a qual se antevia um
futuro promissor” (GUILLEN, Isabel C. Martins “A batalha da Borracha:
política e migração nordestina para a Amazônia durante o Estado Novo”
IN: Revista de Sociologia e Política. N.9, 1997, p. 98)
Sobre a temática é correto afirmar que:

Prof. LUIZ FERNANDO  @luiz_historia_oficial
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Prof. LUIZ FERNANDO  @luiz_historia_oficial

Alternativas

A) Os ideólogos do Estado Novo tentavam imprimir uma imagem de futuro à
Amazônia com o trabalho de migrantes norte-americanos.

B) Na arregimentação para o trabalho, a estratégia governamental era apresentar ao
migrante as reais condições de vida e trabalho nos seringais e estimulá-lo à contribuir
para o desenvolvimento necessário da região amazônica.

C) Ser soldado da borracha representava alistamento direto às tropas, e estar no front,
era se revezar entre operações de guerra e extração do látex.

D) Nas propagandas de chances de vida melhor, o governo apresentava aos migrantes
uma proposta “racional” de ocupação da terra na região amazônica.

E) Salário fixo, remuneração às famílias que ficaram e manutenção do sistema de
aviamento eram algumas ações de proteção governamental presentes na propaganda
oficial varguista.

Prof. LUIZ FERNANDO  @luiz_historia_oficial

6. (PMAM/ SD) No início da República, os principais problemas de fronteira, na
Região Norte, encontravam-se nos dissídios com a França e a Inglaterra, em
função dos limites com as Guianas, e com a Bolívia e o Peru, em razão do Acre.

Na solução da questão do Acre, graças à assinatura do Tratado de Petrópolis, a
diplomacia brasileira baseou-se no seguinte princípio:

(A) recorrer à arbitragem internacional como forma eficaz de estabelecer a posse;

(B) levantar a nacionalidade dos cidadãos que habitavam a área para definir a posse;

(C) marcar um plebiscito para que a população da área em litígio definisse a posse;

(D) avaliar a superioridade étnica e econômica dos brasileiros para definir a posse.
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Prof. LUIZ FERNANDO  @luiz_historia_oficial

7. “O sertanejo emigrante realiza ali, uma anomalia, sobre a qual nunca é
demasiado insistir: é o homem que trabalha para escravizar-se".

Euclides da Cunha. À Margem da História. São Paulo: Editora Martin Claret, 2006

Euclides da Cunha é considerado um dos principais intérpretes da Amazônia,
conforme a relação homem e natureza. Sobre as condições de vida dos
seringueiros, responda a alternativa correta:

Prof. LUIZ FERNANDO  @luiz_historia_oficial

I - Para Euclides da Cunha o sertão amazônico era um lugar de negação da civilização, a exemplo
do trabalho do seringueiro;

II - Vigorava o sistema de aviamento, o qual aprisionava o seringueiro ao trabalho, devido
permanecer endividado com o seringalista;

III - Na interpretação de Euclides da Cunha o seringueiro vivia solitário, isolado, doente, sem
destino e esperança de alterar sua condição de existência na Amazônia;

Alternativas

A) Somente a II incorreta;

B) Somente a III correta;

C) I e II corretas;

D) Todas são corretas;

E) Somente a II correta;
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Prof. LUIZ FERNANDO  @luiz_historia_oficial

8. Sobre o fracasso da exploração da seringueira (produção da borracha) na Amazônia,
é correto afirmar que uma de suas principais causas foi:
a) a falta de mão de obra especializada na região, suprida pela migração nordestina que,
no entanto, mostrou-se insuficiente.
b) a concorrência com a borracha produzida nas colônias britânicas do Sudeste asiático,
cujo preço no mercado internacional era inferior.
c) a inadequação dessa atividade ao clima tropical úmido, que dificultava o transporte e
o armazenamento do látex.
d) a crise econômica decorrente da Primeira Guerra Mundial, que paralisou as
exportações brasileiras e a produção da borracha.
e) o subsídio governamental à produção de algodão e cacau no Nordeste, que tornou 
esses produtos mais lucrativos.

Prof. LUIZ FERNANDO  @luiz_historia_oficial

9. Ano: 2015 Banca: FGV Órgão: TJ-RO

“Tratado de permuta de territórios e outras compensações entre o Brasil e a
Bolívia assinado na cidade de Petrópolis em 17 de novembro de 1903,
aprovado pelo Congresso Nacional em 12 de fevereiro de 1904, sancionado
pelo presidente Rodrigues Alves em decreto de 18 de fevereiro, com troca
mútua de ratificações em 10 de março, pelo qual se estabeleceram os limites
entre Brasil e Bolívia e a incorporação definitiva do Acre ao território
nacional."

(Disponível em http://cpdoc.fgv.br/sites/default/files/verbetes/p...)

O tratado descrito no texto e a principal razão para sua sanção por parte do 
governo brasileiro são, respectivamente:

35

36



Prof. LUIZ FERNANDO  @luiz_historia_oficial

Alternativas

A) Tratado de Madri - expansão do território nacional;

B) Tratado de Petrópolis - interesse em explorar as seringueiras no território
anexado;

C) Tratado de Ayacucho - riquezas minerais descobertas no território acreano;

D) Tratado de Petrópolis - alto valor indenizatório a ser pago pelo governo boliviano;

E) Tratado de Ayacucho - construção da ferrovia Madeira-Mamoré.

Prof. LUIZ FERNANDO  @luiz_historia_oficial

10. Ano: 2009 Banca: FUNCAB Órgão: SESAU-RO

A ferrovia Madeira-Mamoré, importante ponto de escoamento da produção da
borracha no início do século XX, encontra-se atualmente quase toda
abandonada. A construção dessa ferrovia no território de Rondônia deveu-se,
entre outros motivos à:

Alternativas

A) necessidade de povoar a Amazônia;

B) desordenada demanda populacional;

C) produção de látex no Sudeste Asiático;

D) ocupação de asiáticos e europeus;

E) ocupação pelos seringueiros do território boliviano.
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Prof. LUIZ FERNANDO  @luiz_historia_oficial

11. Ano: 2021 Banca: FGV/ADAP
Entre os interesses envolvidos na conquista, exploração e colonização no
período colonial, é importante destacar:
Alternativas
A) a preocupação da Coroa lusa com a conquista e manutenção da região amazônica,
que levou ao financiamento da expedição de Gonzalo Pizarro e Francisco de Orellana;
B) a expulsão dos holandeses do Maranhão, que levou à fundação de fortificações na
embocadura do Amazonas, como o Forte de São Joaquim e o Forte do Presépio de Santa
Maria;
C) a ação de bandeirantes em busca de ouro aluvial e outras riquezas do sertão, como a
de Raposo Tavares, que partiu de Belém e chegou à Bolívia, atingindo a foz do rio
Jamari;
D) as atividades missionárias dos jesuítas, que implantavam aldeamentos e, com base
na mão de obra indígena, tornavam-se os principais fornecedores das drogas do sertão;
E) a implantação de vilas no Vale do Guaporé, pela Companhia de Comércio do Grão-
Pará e Maranhão, que estimulou a imigração de colonos pobres oriundos de outras
capitanias.

Prof. LUIZ FERNANDO  @luiz_historia_oficial

12. Ano: 2014 Banca: FGV/ADAP Órgão: SEDUC-AM
“A expedição de reconhecimento da região amazônica de Pedro Teixeira,
entre 1637 e 1639, partiu de Belém. Acompanhado por setenta soldados
portugueses e 1.200 índios, Teixeira subiu o rio até o sopé dos Andes, no
território espanhol.”

(ENDERS, Armelle. A nova história do Brasil. Rio de Janeiro: Gryphus, 2012.
p. 61.)

Assinale a opção que indica características da ocupação da região
amazônica no período em que foi realizada a expedição mencionada.
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Prof. LUIZ FERNANDO  @luiz_historia_oficial

Alternativas
A) Durante a União Ibérica (1580-1640), foi criado o Estado do Maranhão para
administrar a região amazônica e protegê-la das ameaças dos holandeses,
ingleses e franceses e estreitar os laços de comunicação com Lisboa.
B) Após a expulsão de invasores franceses, as tropas portuguesas ficaram
estacionadas em São Luís e jamais ultrapassaram os limites de Tordesilhas.
C) Em contexto de rivalidade global entre Espanha e Holanda, as expedições
holandesas só atacaram o Nordeste e nunca investiram na Amazônia.
D) Instalado em São Luís, um novo governo-geral coordenou as incursões entre
elas a de Pedro Teixeira que navegou de Belém até o Peru. E lá ficou até sua
morte
E) Na Bacia Amazônica, a associação entre missões religiosas e expedições
militares serviu para viabilizar, por via fluvial, o escoamento legal da produção
de metais preciosos dos Andes.

Prof. LUIZ FERNANDO  @luiz_historia_oficial

13. Ano: 2018 Banca: FGV/ADAP Órgão: SEFIN-RO Prova: FGV - 2018 -
SEFIN-RO - Técnico Tributário
Analise o mapa a seguir.
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Prof. LUIZ FERNANDO  @luiz_historia_oficial

A respeito dos objetivos da conquista político-religiosa do vale do Amazonas, no período
colonial, pelos portugueses, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa.
( ) Controlar militarmente o acesso à bacia hidrográfica do Amazonas a partir de fortes,
como o de Presépio, na futura cidade de Belém.
( ) Impor o domínio sobre a região mediante expedições, como a de Pedro Teixeira, que
partiu de Belém rumo a Quito e fundou o povoado de Franciscana.
( ) Promover o estabelecimento de missões e aldeamentos de várias ordens religiosas:
carmelitas, franciscanos, mercedários e dominicanos – para converter os gentios e
incorporá-los à economia colonial.
Na sequência apresentada, as afirmativas são, respectivamente,
Alternativas
A) V – V – F.
B) F – V – V.
C) V – V – V.
D) V – F – V.
E) F – F – V.

Prof. LUIZ FERNANDO  @luiz_historia_oficial

14. (FGV-PMAM) “Às vésperas da independência, a atual Amazônia
brasileira ainda constituía uma unidade político-administrativa da Coroa
portuguesa, e pouco tinha a ver com o Brasil. Era uma outra colônia, com
o nome de Estado do Grão-Pará e Rio Negro. Essa colônia do norte da
América portuguesa era composta por duas capitanias: a do Pará e a do
Rio Negro, principal e subalterna, respectivamente.”
(Adaptado de SANTOS, Francisco Jorge dos. História Geral da Amazônia. Editora
MemVavMem, 2007, p. 132)

A respeito da inclusão da Amazônia portuguesa ao Império brasileiro no
contexto do processo de independência, assinale a afirmativa correta.
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Prof. LUIZ FERNANDO  @luiz_historia_oficial

(A) Com a elevação do Brasil a Reino Unido desvinculou-se o Pará do Maranhão
e criou-se o Estado do Grão Pará e Rio Negro.

(B) Em 1823 D. Pedro I incorporou o Estado do Grão-Pará e Rio Negro ao
nascente Império do Brasil pela força das armas.

(C) Na Constituição de 1824, somente a capitania do Rio Negro foi reconhecida
como província, recebendo um presidente.

(D) Pela Constituição de 1824, a antiga Capitania do Pará tornou-se comarca da
Província do Rio Negro.

(E) Após a independência do Brasil, Manaus foi elevada a sede conjunta da
Província do Rio Negro e da Comarca do Pará.

Prof. LUIZ FERNANDO  @luiz_historia_oficial

15. Ano: 2016 Banca: FGV
A partir de meados do século XVIII, sob a administração do Marquês de Pombal,
a Coroa portuguesa promoveu uma série de reformas com o objetivo de ampliar
seu controle sobre as colônias na América. Diversas estratégias foram
empregadas pela Metrópole no intuito de estender a posse sobre os territórios
não ocupados, garantir a soberania sobre as áreas consideradas ocupadas,
incentivar o crescimento econômico e aumentar a arrecadação colonial.

Adaptado de: MACHADO, L. Mitos e realidade da Amazônia brasileira no contexto geopolítico
internacional (1540-1912), tese de doutorado, Universidade de Barcelona, 1989.

Uma das estratégias adotadas pela Coroa portuguesa para ampliar o controle
territorial sobre a bacia amazônica no período pombalino consistiu:
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Prof. LUIZ FERNANDO  @luiz_historia_oficial

Alternativas
A) na criação da Companhia de comércio do Maranhão;
B) na política de privilégios aos jesuítas em Portugal e seus domínios;
B) na criação do Estado do Grão-Pará e Maranhão;
D) na escravização indígena;
E) na abertura do rio Amazonas à navegação internacional.

Prof. LUIZ FERNANDO  @luiz_historia_oficial

16. (FGV – PMAM) “A viagem iniciou cm Cuzco, passando por Quito, de onde
partiu com cerca de 220 espanhóis a cavalo e quase 4.000 índios, rumo ao
desconhecido, com base em informações sobre as riquezas do chamado País
de la Canela e do El Dorado. Lá chegando, comprovou que a esperança da
riqueza não passava de uma escassa quantidade de pequenas árvores de
canela e de algumas montanhas ásperas e inabitáveis. A falta de alimentação
para os expedicionários obrigou que um grupo prosseguisse em um
bergantim e algumas canoas, à procura de mantimentos. Foi quando começou
uma expedição de oito meses cm 6.000 km de navegação, por todo o
Solimões-Amazonas, atingindo Atlântico.”

(Adaptado de S a n t o s ; F r a n c i s c o Jorge dos. História Geral da
Amazônia. Editora MemVaviMem, 2007, p. 3G-37)
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Prof. LUIZ FERNANDO  @luiz_historia_oficial

Prof. LUIZ FERNANDO  @luiz_historia_oficial

O texto e a imagem se referem à expedição de Francisco de Orellana.

a) Francisco Orellana

b) Vicente Pinzon.

c) Antônio Raposo Tavares.

d) Francisco Fernandez.

e) Pedro Teixeira.
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Prof. LUIZ FERNANDO  @luiz_historia_oficial

17. (FGV-PMAM) Assinale a afirmativa correta a respeito da Cabanagem (1835-
1840).

(A) As bases sociais da revolta eram homogêneas, compostas majoritariamente por
proprietários: senhores de engenho das proximidades de Belém, arrendatários e
artesãos.

(B) Os líderes da revolta impediram a participação de indivíduos despossuídos, como
índios destribalizados (tapuios), índios aldeados, negros e mestiços.

(C) O programa dos revoltosos era separar-se politicamente do Brasil, constituindo
uma nova monarquia independente e se reaproximando de Portugal.

(D) O governo insurgente de Bernardo Lobo de Souza, aliado de Malcher e apoiado
pela elite senhorial rebelde, conduziu negociações para autonomia da Província.

(E) As facções rebeldes lideradas por Félix Malcher invadiram Belém e se apropriaram
do governo até a retomada da cidade por forças locais enviadas pela Regência.

Prof. LUIZ FERNANDO  @luiz_historia_oficial
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Prof. LUIZ FERNANDO  @luiz_historia_oficial

18. (FGV-PMAM) “Essa modalidade sustentou-se na audácia e no
crédito, estimulando os excessos, até o desvario. Os envios de
mercadorias para os seringais eram pródigos, excessivos, absurdos,
alimentando uma atividade comercial às avessas, cuja prosperidade
não se media pelo lucro, mas pelo endividamento.”
(Adaptado de CHEROBIM, Mauro, “Trabalho e comércio nos seringais amazônicos” in Perspectivas, São Paulo, 1983, p.
105.)

O trecho descreve um sistema de comercialização presente na Amazônia
denominado de
(A) crédito.
(B) aviamento.
(C) escambo.
(D) adiantamento.
(E) capital de giro.

Prof. LUIZ FERNANDO  @luiz_historia_oficial

19. (FGV-PMAM) O surgimento do Clube da Madrugada em Manaus (1954) coincidiu
com o desejo de renovação estética vivida por um grupo de poetas, escritores,
intelectuais e artistas plásticos que desejava mudar a situação de isolamento
cultural em função de dificuldades econômicas e geográficas. As iniciativas listadas
a seguir caracterizam corretamente o Clube da Madrugada (1954-1972) como um
movimento artístico e literário modernista do século XX, à exceção de uma. Assinale-
a.

(A) A intervenção na imprensa, através de publicação em periódicos e da criação de uma
revista literária, para divulgar a atuação artística do grupo.
(B) A boemia, como característica do Clube, marcou sua relação tanto com a política
revolucionária quanto com a arte de vanguarda do período.
(C) A realização de exposições e feiras de artes plásticas ao ar livre, em praças e outros
espaços públicos, para aproximar o grande público da arte.
(D) A oposição a qualquer espaço institucional para a arte, sobretudo à pinacoteca do
Estado do Amazonas, vista como o baluarte da pintura neoclássica.
(E) A organização de debates e conferências para divulgar a ideologia predominante do
grupo, de caráter libertária.
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Prof. LUIZ FERNANDO  @luiz_historia_oficial

20. Ano: 2011 Banca: ISAE Órgão: PM-AM

O período autoritário (1964-1985) promoveu grandes transformações na
Amazônia. Os militares, amparados por uma suposta ameaça de
internacionalização, adotaram uma política de incentivos fiscais e de
implantação de grandes projetos para viabilizar o desenvolvimento
econômico da Região Amazônica.

A partir do texto, assinale a alternativa que apresenta a ideia síntese do discurso
oficial dos governos militares.

Alternativas

a) Brasil, ame-o ou deixe-o;

b) A marcha para oeste;

c) Preservar para desenvolver;

d) Integrar para não entregar.

OBRIGADO!
SUCESSO!!!

Prof. Luiz Fernando
Instagram
@luiz_historia_oficial
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Língua Espanhola
Prof. Adinoél Sebastião

Prof.: Brunno Lima

Raciocínio Lógico Matemático 

RESOLUÇÃO DE QUESTÕES 
FGV

Prof. Brunno Lima
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REVISÃO DE VÉSPERA – CBM AM – 2022 
Prof. Brunno Lima

(FGV / PM – AM / 2022) 
Em um grupo de 45 soldados, 27 gostam de marchar e 38 gostam de praticar tiro
ao alvo.

Sejam:

X: o número de soldados desse grupo que gostam de marchar e também de
praticar tiro ao alvo;

Y: o número de soldados desse grupo que não gostam nem de marchar nem de
praticar tiro ao alvo.

REVISÃO DE VÉSPERA – CBM AM – 2022 
Prof. Brunno Lima

Nesse caso, é correto afirmar que

(A) X é no máximo 20.

(B) Y é no mínimo 7.

(C) quando X = 23, tem-se Y = 7.

(D) quando Y = 7, tem-se X = 20.

(E) quando Y = 5, tem-se X = 25.
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REVISÃO DE VÉSPERA – CBM AM – 2022 
Prof. Brunno Lima

GABARITO:
(E) quando Y = 5, tem-se X = 25.

REVISÃO DE VÉSPERA – CBM AM – 2022 
Prof. Brunno Lima

(FGV / BANESTES / 2021) 
Em uma empresa há funcionários homens e mulheres, alguns com curso
superior, outros não. Sabe-se que:

• 65% dos funcionários são homens;

• entre os funcionários sem curso superior, dois terços são homens;

• um quinto das mulheres têm curso superior.

Nessa empresa, a porcentagem de homens com curso superior é:

(A) 7%; (B) 8%; (C) 9%; (D) 10%; (E) 11%.
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REVISÃO DE VÉSPERA – CBM AM – 2022 
Prof. Brunno Lima

GABARITO:
(C) 9%;

REVISÃO DE VÉSPERA – CBM AM – 2022 
Prof. Brunno Lima

(FGV / FUNSAÚDE – CE / 2021) 
Certa calculadora possui, além das teclas normais, as teclas A e B. A tecla A,
quando pressionada, soma 3 unidades ao número que está no visor e, a tecla B,
quando pressionada, multiplica por 2 o número que está no visor.

Um número N está no visor dessa calculadora e são pressionadas, em sequência,
as teclas A, B, A, B, A. Após esses movimentos, o visor mostrou o número 169.

A soma dos algarismos do número N é

(A) 8. (B) 9. (C) 10. (D) 11. (E) 12.
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REVISÃO DE VÉSPERA – CBM AM – 2022 
Prof. Brunno Lima

GABARITO:
(C) 10.

REVISÃO DE VÉSPERA – CBM AM – 2022 
Prof. Brunno Lima

(FGV / BANESTES / 2021) 
Considere a sequência dos 120 anagramas da palavra BANCO escritos em ordem
alfabética.

O anagrama CANBO ocupa a posição de número:

(A) 50;

(B) 51;

(C) 52;

(D) 53;

(E) 54.
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REVISÃO DE VÉSPERA – CBM AM – 2022 
Prof. Brunno Lima

GABARITO:
(B) 51;

REVISÃO DE VÉSPERA – CBM AM – 2022 
Prof. Brunno Lima

(FGV / PREFEITURA DE PAULÍNIA / 2021) 
Em uma caixa há 2 bolas brancas e 4 bolas pretas. Retirando, ao
acaso 2 bolas, a probabilidade de que elas sejam de cores diferentes é de

(A) 2/5.

(B) 5/8.

(C) 5/9.

(D) 7/12.

(E) 8/15.
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REVISÃO DE VÉSPERA – CBM AM – 2022 
Prof. Brunno Lima

GABARITO:
(E) 8/15.

REVISÃO DE VÉSPERA – CBM AM – 2022 
Prof. Brunno Lima

(FGV / FUNSAÚDE – CE / 2021) 
Em uma sala há 10 pessoas: 4 advogados, 3 engenheiros, 2 técnicos administrativos e
1 auditor. É correto afirmar que:

(A) sorteando 4 pessoas ao acaso, 2 serão advogados.

(B) sorteando 5 pessoas ao acaso, pelo menos uma delas será um engenheiro.

(C) sorteando 6 pessoas ao acaso, teremos pessoas de três profissões diferentes.

(D) sorteando 7 pessoas ao acaso, pelo menos uma será um advogado.

(E) sorteando 8 pessoas ao acaso, pelo menos uma será um técnico administrativo.
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REVISÃO DE VÉSPERA – CBM AM – 2022 
Prof. Brunno Lima

GABARITO:
(D) sorteando 7 pessoas ao acaso, pelo menos uma será um advogado.

REVISÃO DE VÉSPERA – CBM AM – 2022 
Prof. Brunno Lima

(FGV / PREFEITURA DE PAULÍNIA / 2021) 
Uma faixa decorativa foi desenhada usando a palavra PAULINIA e sua grafia ao
contrário, AINILUAP seguidas, sem repetir a letra comum das extremidades:
PAULINIAINILUAPAULINIAINILUAPAUL...

A milésima letra dessa faixa é

(A) A.

(B) U.

(C) L.

(D) N.

(E) I.
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REVISÃO DE VÉSPERA – CBM AM – 2022 
Prof. Brunno Lima

GABARITO:
(D) N.

REVISÃO DE VÉSPERA – CBM AM – 2022 
Prof. Brunno Lima

(FGV / PM – AM / 2022) 
Sabe-se que a sentença “Se o sapato é preto, então a meia é preta ou o cinto é
preto” é FALSA. É correto concluir que

(A) o sapato é preto, a meia não é preta, o cinto não é preto.

(B) o sapato é preto, a meia é preta, o cinto não é preto.

(C) o sapato é preto, a meia é preta, o cinto é preto.

(D) o sapato não é preto, a meia não é preta, o cinto não é preto.

(E) o sapato não é preto, a meia é preta, o cinto é preto.
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REVISÃO DE VÉSPERA – CBM AM – 2022 
Prof. Brunno Lima

GABARITO:
(A) o sapato é preto, a meia não é preta, o cinto não é preto.

REVISÃO DE VÉSPERA – CBM AM – 2022 
Prof. Brunno Lima

(FGV / PM – AM / 2022) 
Considere a afirmação:

“Nenhum soldado escuta mal”.

A sua negação é:

(A) Há pelo menos um soldado que escuta mal.

(B) Vários soldados escutam mal.

(C) Todos os soldados escutam mal.

(D) Todos os soldados escutam bem.

(E) Todas as pessoas que escutam bem são soldados.
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REVISÃO DE VÉSPERA – CBM AM – 2022 
Prof. Brunno Lima

GABARITO:
(A) Há pelo menos um soldado que escuta mal.

Mário, que mora sozinho, falava ao telefone com sua mãe a respeito do dia anterior:

Lavei a louça e não dormi tarde.

A negação lógica dessa sentença é:

(A) Não lavei a louça e não dormi tarde;

(B) Lavei a louça e dormi tarde;

(C) Não lavei a louça e dormi tarde;

(D) Não lavei a louça ou não dormi tarde;

(E) Não lavei a louça ou dormi tarde.

REVISÃO DE VÉSPERA – CBM AM – 2022 
Prof. Brunno Lima

(FGV / PC – RN / 2021) 
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(E) Não lavei a louça ou dormi tarde.

REVISÃO DE VÉSPERA – CBM AM – 2022 
Prof. Brunno Lima

GABARITO:

Considere a sentença:

“Corro e não fico cansado".

Uma sentença logicamente equivalente à negação da sentença dada é:

(A) Se corro então fico cansado.

(B) Se não corro então não fico cansado.

(C) Não corro e fico cansado.

(D) Corro e fico cansado.

(E) Não corro ou não fico cansado.

REVISÃO DE VÉSPERA – CBM AM – 2022 
Prof. Brunno Lima

(FGV / MRE / 2016) 
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(A) Se corro então fico cansado.

REVISÃO DE VÉSPERA – CBM AM – 2022 
Prof. Brunno Lima

GABARITO:

Considere a sentença: “Todo catarinense gosta de camarão ou é torcedor do
Figueirense”.

A negação lógica da sentença dada é:

(A) Nenhum catarinense gosta de camarão ou é torcedor do Figueirense;

(B) Todo catarinense gosta de camarão, mas não é torcedor do Figueirense;

(C) Todo catarinense não gosta de camarão e não é torcedor do Figueirense;

(D) Algum catarinense não gosta de camarão e não é torcedor do Figueirense;

(E) Algum catarinense não gosta de camarão ou não é torcedor do Figueirense.

REVISÃO DE VÉSPERA – CBM AM – 2022 
Prof. Brunno Lima

(FGV / TJ-SC / 2018) 
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(D) Algum catarinense não gosta de camarão e não é torcedor do
Figueirense;

REVISÃO DE VÉSPERA – CBM AM – 2022 
Prof. Brunno Lima

GABARITO:

Considere a sentença:

“Se todo sapo é amarelo, então alguma perereca é vermelha”.

A negação lógica dessa sentença é

(A) Se todo sapo é amarelo, então nenhuma perereca é vermelha.

(B) Todo sapo é amarelo e nenhuma perereca é vermelha.

(C) Se nem todo sapo é amarelo, então alguma perereca é vermelha.

(D) Se nenhum sapo é amarelo, então toda perereca é vermelha.

(E) Nem todo sapo é amarelo ou alguma perereca é vermelha.

REVISÃO DE VÉSPERA – CBM AM – 2022 
Prof. Brunno Lima

(FGV / IMBEL / 2021) 
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(B) Todo sapo é amarelo e nenhuma perereca é vermelha.

REVISÃO DE VÉSPERA – CBM AM – 2022 
Prof. Brunno Lima

GABARITO:

A frase a seguir é um conhecido ditado popular:

“Se não tem cão então caça com gato".

Uma frase logicamente equivalente é:

(A) Se tem cão então não caça com gato;

(B) Se caça com gato então não tem cão;

(C) Tem cão ou caça com gato;

(D) Tem cão e caça com gato;

(E) Tem cão ou não caça com gato.

REVISÃO DE VÉSPERA – CBM AM – 2022 
Prof. Brunno Lima

(FGV / BANESTES / 2021) 
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(C) Tem cão ou caça com gato;

REVISÃO DE VÉSPERA – CBM AM – 2022 
Prof. Brunno Lima

GABARITO:

OBRIGADO

Prof. Brunno Lima
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Prof. Leandro Signori

GEOGRAFIA DO AMAZONAS

FGV/PM-AM/SOLDADO
Sobre diferentes momentos da produção do espaço amazônico, analise as
afirmativas a seguir.

I. Nos séculos XVII/XVIII buscava-se, na floresta tropical, a partir dos rios, as
chamadas drogas do sertão, utilizáveis na alimentação, na construção naval e na
farmacopeia da Europa Ocidental.

II. Entre as últimas décadas do século XIX e as duas primeiras do século XX, para
atender à demanda das indústrias europeias e norte-americanas, ocorreu o
chamado ciclo da borracha.

III. Na segunda metade do século XX, o mundo amazônico passou por um novo
devassamento, impulsionado pela expansão capitalista, no sentido de penetração
territorial e de propriedade das terras.

Revisão de Véspera CBM e SSP AM – Geografia do Amazonas
Prof. Leandro Signori
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FGV/PM-AM/SOLDADO
Está correto o que se afirma em

(A) I, apenas.

(B) I e II, apenas.

(C) I e III, apenas.

(D) II e III, apenas.

(E) I, II e III.

Revisão de Véspera CBM e SSP AM – Geografia do Amazonas
Prof. Leandro Signori

FGV/PM-AM/SOLDADO
Leia o trecho a seguir.

O sistema é formado por uma cadeia de agentes cujo elo mais poderoso é
representado pelas grandes casas exportadoras, que concedem crédito a
intermediários menores, emprestando-lhes dinheiro e adiantando meios de
subsistência e os instrumentos usados na produção da borracha. Os médios e
pequenos intermediários, por sua vez, repassam o “crédito” recebido aos
últimos elos dessa cadeia, que são os produtores diretos da atividade
extrativa.

O trecho apresenta as características do sistema de crédito usado na
economia da borracha. Assinale a opção que indica sua denominação.

Revisão de Véspera CBM e SSP AM – Geografia do Amazonas
Prof. Leandro Signori
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FGV/PM-AM/SOLDADO
(A) Agiotagem.

(B) Aviamento.

(C) Patronagem.

(D) Marretagem.

(E) Atravessamento.

Revisão de Véspera CBM e SSP AM – Geografia do Amazonas
Prof. Leandro Signori

FGV/PM-AM/SOLDADO
Assinale a opção que apresenta uma causa da decadência da economia
gomífera no Estado do Amazonas.
(A) As pragas que destruíram os seringais nativos.
(B) A queda de preço nos mercados internacionais.
(C) A concorrência dos países produtores asiáticos.
(D) A retração dos mercados consumidores europeus.
(E) A superprodução, devido à crise econômica de 1929.

Revisão de Véspera CBM e SSP AM – Geografia do Amazonas
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Ciclos da Borracha

 1º Ciclo: 1879-1912

 2º Ciclo: 1942-1945

 Grande migração de nordestinos, principalmente do Ceará.

 Ao final dos ciclos não geraram a continuidade do

desenvolvimento da Amazônia.

Geografia do Amazonas
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FGV/PM-AM/SOLDADO
A Amazônia é ocupada em grande parte por povos indígenas,
caboclos seringueiros e ribeirinhos, ocupantes tradicionais da
floresta. A respeito das condições de vida desses povos,
analise as afirmativas a seguir.
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FGV/PM-AM/SOLDADO
I. Eles sobrevivem, por razões étnicas, culturais e econômicas, mediante a
prática do extrativismo e da agricultura de corte e queima, com baixo
impacto ecológico sobre a floresta.

II. Eles adotam, graças aos estímulos do mercado, práticas extrativistas
que levam ao extermínio de inúmeras espécies, com consequências
negativas para a biodiversidade.

III. Eles estabelecem, graças à emergência de uma nova visão ecológica,
uma relação com a natureza em que a biodiversidade é um trunfo para o
futuro.
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FGV/PM-AM/SOLDADO
Está correto o que se afirma em

(A) I, apenas.

(B) I e II, apenas.

(C) I e III, apenas.

(D) II e III, apenas.

(E) I, II e III.
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FGV/PM-AM/SOLDADO
“A floresta amazônica contém uma grande parte da biodiversidade do
mundo, pois mais de 12% de todas as plantas com flores são encontradas
na Amazônia. Sendo assim, ameaças à existência da floresta amazônica
indicam sérias ameaças à biodiversidade.”
(NOBRE, Carlos A., SAMPAIO, Gilvan. SALAZAR, Luís. Mudanças climáticas e Amazônia.)

Assinale a opção que indica os principais fatores que atuam na perda da
biodiversidade da floresta amazônica.
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FGV/PM-AM/SOLDADO
(A) O uso da terra e as mudanças climáticas.

(B) O aumento das chuvas e a ação antrópica.

(C) O extrativismo mineral e a variação da intensidade solar.

(D) Os cultivos de corte e queima e os fluxos dos rios voadores.

(E) A elevação da temperatura e a variação da amplitude térmica.
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FGV/PM-AM/SOLDADO
“Os planos para aproveitar o potencial hidráulico dos rios amazônicos
preveem a construção de dezenas de grandes barragens e mais de uma
centena de pequenas barragens. A tomada de decisões no Brasil é
fundamental para estas tendências, devido ao grande número de
barragens planejadas na Amazônia brasileira.”

(FEARNSIDE, Philip M. Hidrelétricas na Amazônia: impactos ambientais e sociais. Instituto de
Pesquisas da Amazônia. Manaus. 2015.)

A respeito dos impactos da construção de barragens nos rios amazônicos,
assinale a afirmativa incorreta.
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FGV/PM-AM/SOLDADO
(A) A emissão do dióxido de carbono, devido à decomposição das árvores mortas por
inundação, contribui para o aquecimento global.

(B) A proliferação de insetos e a transformação do mercúrio na sua forma tóxica
representam riscos à saúde das populações ribeirinhas.

(C) A inundação direta e a ação de residentes deslocados ou de imigrantes atraídos
para a área, podem acelerar o desmatamento da vegetação original.

(D) O reassentamento dos povos indígenas atingidos pela inundação de suas terras
representa um elevado custo humano dessa forma de desenvolvimento.

(E) Os meios de subsistência dos moradores situados na várzea, como a pesca e a
agricultura de corte e queima, são enriquecidos pela vazão constante a jusante da
barragem.
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FGV/PM-AM/SOLDADO
Embora a Região Amazônica situe-se geograficamente próxima ao
Equador, sua parte meridional sofre, eventualmente, o fenômeno
localmente denominado de friagem.
Assinale a opção que apresenta corretamente a origem da friagem.
(A) A influência da corrente El Niño.
(B) O movimento dos ventos alísios.
(C) A inversão térmica intertropical.
(D) A chegada de ar polar (frio e seco).
(E) O resfriamento das águas do Atlântico
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Clima e Relevo
 Clima Equatorial.

 Temperaturas elevadas (quente), baixa amplitude térmica anual e
precipitação anual elevada (chuvas).

 Existência de um pequeno período seco, sendo agosto o mês mais
seco.

 Rios Voadores – massa de ar equatorial continental.

 Relevo - planaltos, planícies e depressões.

 85% de sua superfície abaixo dos 100 metros de altitude.
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FGV/PM-AM/SOLDADO
Os minerais se acham distribuídos em todas as rochas da crosta terrestre,
mas apenas são passíveis de exploração quando encontrados em
concentrações que permitam seu aproveitamento econômico com a
tecnologia disponível. No Estado do Amazonas, a maioria dos depósitos
minerais metálicos está situada em terrenos pré-cambrianos, que
correspondem a cerca de 40% do seu território.

Nesses terrenos ocorre a exploração de depósitos minerais de
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FGV/PM-AM/SOLDADO
(A) estanho, nióbio e ouro.

(B) ferro, manganês e prata.

(C) alumínio, cobre e tântalo.

(D) níquel, cobre e diamante.

(E) fosfato, zircônio e platina.
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Extrativismo Mineral
 Principais minas existentes no Amazonas são de estanho,

ouro e nióbio.

 Estanho, na forma de cassiterita - Manicoré e Presidente
Figueiredo, onde está a maior mina de cassiterita do
mundo.

 Nióbio em Presidente Figueiredo.

 Garimpos de ouro.
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Petróleo e Gás Natural
 Província Petrolífera de Urucu.

 Amazonas é o quarto maior produtor brasileiro de petróleo e gás
natural em barris de óleo equivalente.

 Pouco mais de 3% da produção total do Brasil.

 Gás natural - terceiro maior produtor.

 Petróleo - sexto maior produtor.

 Coari - maior produtor terrestre de gás natural.

 Produção de GLP do Amazonas abastece todos os estados da região
Norte e parte do Nordeste.
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Ciclos econômicos e crescimento da população

Geografia do Amazonas
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 Século XVII até a segunda metade do século XIX – produtos do
extrativismo vegetal coletados e/ou cultivados.

 Ciclos econômicos da Borracha

 1º Ciclo: 1879-1912

 2º Ciclo: 1942-1945

 Segunda metade do século XX: Industrialização

 Maiores crescimentos populacionais percentuais: 1872-1890 e 1970-1980.
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Dinâmica dos Fluxos Migratórios e Problemas Sociais

 Êxodo Rural

 Urbanização brasileira e industrialização de Manaus

 Problemas sociais: favelização (aglomerados subnormais),

subhabitações, precariedade de infraestrutura urbana e moradia,

mobilidade urbana, violência e degradação ambiental.
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Processo de Urbanização
 Processo histórico de urbanização.
 Maioria das cidades está localizada as margens dos grandes rios.

 A calha dos rios Amazonas e Solimões concentra o maior número
de cidades do estado, e as maiores delas.

 Municípios mais populosos: Manaus, Parintins, Itacoatiara,
Manacapuru e Coari.

 Manaus (mais da metade da população do estado) – macrocefalia
urbana.
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Rede Urbana do Amazonas
 Manaus está no topo de hierarquia urbana do Estado do Amazonas.
 Regiões de Influência das Cidades (REGIC)
 Metrópole: Manaus - exerce grande influência em todo o estado, em

Roraima, além de uma pequena área territorial ao oeste do estado do
Pará.

 Centros Sub-regionais B: Tabatinga, Manacapuru, Itacoatiara e
Parintins.

 Centros de Zona B: Eirunepé e Tefé.

Geografia do Amazonas
Prof. Leandro Signori

Região Metropolitana de Manaus
 Criada pela Lei Complementar Estadual nº 52, de 2007.

 13 municípios: Autazes, Careiro, Careiro da Várzea, Iranduba,
Itacoatiara, Itapiranga, Manacapuru, Manaquiri, Manaus, Novo
Airão, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva e Silves.

 Processo de conurbação entre Manaus, Iranduba e Manacapuru.

 Expansão imobiliária para Iranduba possibilitada pela Ponte
Jornalista Phelippe Daou (Ponte Rio Negro).

Geografia do Amazonas
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FGV/PM-AM/OFICIAL
Analise o mapa a seguir.
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FGV/PM-AM/OFICIAL
Como estratégia de colonização, predominou a construção das rodovias
no sentido norte-sul, à exceção da Transamazônica, no sentido
transversal (leste-oeste). O objetivo era estimular o acesso às áreas com
possibilidade de exploração produtiva e de solos mais favoráveis à
implantação da agropecuária, além de privilegiar as relações da Amazônia
com as demais regiões brasileiras.

A esse respeito, analise as afirmativas a seguir e assinale V para a
verdadeira e F para a falsa.
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FGV/PM-AM/OFICIAL
( ) Os eixos viários consolidaram o modelo de desmatamento e de
extração madeireira para implantação da agropecuária, cujos agentes
passaram a usar os eixos viários para escoar a produção.

( ) Os eixos de circulação reorganizaram as formas de vida coletiva na
região, passando das margens dos rios, da produção e do cotidiano
ribeirinho para as margens das estradas.

( ) As rodovias incorporaram a natureza ao circuito mercantil, criando
uma infraestrutura logística capaz de alimentar a biodiversidade e
garantir o acesso aos mercados externos.
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FGV/PM-AM/OFICIAL
As afirmativas são, na ordem apresentada, respectivamente,

(A) V – V – V.

(B) F – V – V.

(C) V – V – F.

(D) V – F – V.

(E) V – F – F.
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FGV/PM-AM/SOLDADO
A implantação de complexos industriais estava entre as prioridades do
projeto de valorização da Amazônia. Assim, em 1967, foi criada a
Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), que
transformava Manaus em zona franca. Atualmente, o polo industrial
instalado em Manaus dinamiza boa parte da economia regional e
emprega diretamente cerca de 85 mil pessoas.
(TERRA, Lígia et alii. Conexões – Estudos de Geografia Geral e do Brasil. Ed. Moderna. São Paulo. 2010.)

Sobre as medidas que permitiram a instalação de um enclave industrial
em Manaus, analise as afirmativas a seguir.
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FGV/PM-AM/SOLDADO
I. A isenção das taxas de importação sobre máquinas e matérias primas
necessárias à produção industrial.

II. A cobrança dos impostos de exportação sobre os produtos da Zona
Franca destinados aos mercados de consumo do CentroSul do país.

III. As vantagens decorrentes dos incentivos fiscais, como a isenção de
impostos, para a instalação das unidades produtivas no polo industrial.

Está correto o que se afirma em
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FGV/PM-AM/SOLDADO
(A) I, apenas.

(B) I e II, apenas.

(C) I e III, apenas.

(D) II e III, apenas.

(E) I, II e III.
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FGV/PM-AM/SOLDADO
O programa “Desenvolvimento e segurança na região ao norte das calhas
dos rios Solimões e Amazonas: Projeto Calha Norte”, está fundamentado
nas razões apresentadas a seguir, à exceção de uma. Assinale-a.

(A) A expansão dos movimentos migratórios e pendulares na zona de
fronteiras passou a exigir tratamento mais cuidadoso por parte dos países
envolvidos.

(B) O surgimento de estratégias e planos de ação de governos e empresas
transnacionais passaram a exigir ações afirmativas de proteção das
fronteiras nacionais.
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FGV/PM-AM/SOLDADO
(C) A intensificação das relações bilaterais com os países fronteiriços
passou a exigir o chamado “marco temporal” para garantir a posse das
terras pelos atuais ocupantes.

(D) As mudanças na produção e troca de informações no sistema global
de telecomunicações passaram a exigir a proteção e o povoamento das
fronteiras da região amazônica.

(E) As pressões internacionais sobre o tráfico de ilícitos, que não está
coberto pelos sistemas de controle dos estados nacionais, passaram a
exigir maior segurança na faixa de fronteiras.
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LEGISLAÇÃO PERTINENTE

Prof. Marcos Girão

Reta Final PM, CBM e SSP-AM 
Prof. Marcos Girão
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ESTATUTO DOS POLICIAIS-MILITARES DO
ESTADO DO AMAZONAS
(LEI AM Nº 1.154/75)

Prof. Marcos Girão

01. Analise as assertivas abaixo, conforme o Estatuto dos Policiais-Militares do
Estado do Amazonas, disciplinado pela Lei nº 1.154/1975:

I. A Policia Militar subordina-se ao Secretário de Estado de Segurança Pública,
nos termos da Constituição Estadual e, operacionalmente ao Governador do
Estado, é uma instituição destinada a manutenção da ordem púbica no Estado,
sendo considerada força auxiliar, reserva do Exército

II. Os integrantes da Policia Militar do Amazonas, em razão da destinação
constitucional da Corporação e em decorrência das leis vigentes, constituem
uma categoria especial de servidores públicos estaduais e são denominados
policiais-militares

Revisão de Véspera CBM-AM
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III. Os policiais-militares de carreira são os que no desempenho permanente do
serviço policial-militar, têm vitaliciedade assegurada ou presumida.

IV. O serviço policial-militar consiste no exercício de atividades inerentes à
Policia Militar e compreende todos os encargos previstos em legislação
específica e relacionados com a manutenção da ordem pública e defesa civil no
Estado.
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Marque a alternativa que traz o(s) item(ns) correto(s).

a) I e II.

b) II, apenas.

c) I, II, III e IV

d) II, III e IV

e) II e IV
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02. Quanto à Hierarquia e à Disciplina, definidos na Lei nº 1.154/1975, marque a
alternativa incorreta:

a) A hierarquia e a disciplina são a base institucional da Policia Militar. O respeito
à hierarquia é consubstanciado no espírito de acatamento à sequência de
autoridade.

b) A hierarquia policial-militar é a ordenação da autoridade em níveis diferentes,
dentro da estrutura da Polícia Militar. A ordenação se faz por postos ou
graduações e, dentro de um mesmo posto ou de uma mesma graduação, se faz
pela antiguidade no posto ou na graduação.

Revisão de Véspera CBM-AM
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c) Disciplina é a rigorosa observância e o acatamento integral das leis, regulamentos,
normas e disposições que fundamentam o organismo policial-militar e coordenam seu
funcionamento regular e harmônico traduzindo-o pelo perfeito cumprimento do dever
por parte de todos e de cada um dos componentes desse organismo.

d) Círculos hierárquicos são âmbitos de convivência entre os policiais-militares da
mesma categoria e tem a finalidade de desenvolver o espírito de camaradagem em
ambiente de estima e confiança, sem prejuízo do respeito mútuo.

e) A precedência entre policiais-militares da ativa, do mesmo grau hierárquico, é
assegurada pela antiguidade e pelo merecimento no posto ou na graduação, até
mesmo nos casos de precedência funcional estabelecida em lei ou regulamento.
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03. Nos termos da Lei nº 1.154/1975, são manifestações essenciais do valor
policial-militar, EXCETO:

a) a probidade e a lealdade em todas as circunstâncias.

b) o civismo e o culto das tradições históricas.

c) a fé na elevada missão da Policia Militar.

d) o espírito de corpo, orgulho do policial-militar pela organização onde serve.

e) o amor à profissão policial-militar e o entusiasmo com que é exercida
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04. À luz do Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Amazonas, o
sentimento do dever o pundonor policial-militar e o decoro da classe impõem, a
cada um dos integrantes da Polícia Militar, conduta moral e profissional
irrepreensíveis com observância dos preceitos da ética policial-militar. Marque o
item que traz de forma correta um desses preceitos:

a) zelar exclusiva e prioritariamente pelo seu próprio preparo, moral, intelectual
e físico.

b) empregar todas as suas energias em benefício da comunidade.
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c) praticar a camaradagem e desenvolver, sempre que for possível, o espírito de
cooperação.

d) abster-se de tratar, fora de âmbito apropriado, de matéria sigilosa relativa à
Segurança Estadual.

e) acatar as autoridades civis.
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05. Em relação ao comando e à subordinação, segundo a Lei nº 1.154/1975,
assinale a alternativa incorreta:

a) Comando é a soma de autoridade, deveres e responsabilidades de que o
policial-militar é investido legalmente, quando conduz homens ou dirige uma
organização policial-militar.

b) O Comando é vinculado ao grau hierárquico e constitui uma prerrogativa
impessoal, em cujo exercício o policial militar se define e se caracteriza como
Chefe.
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c) O oficial é preparado, ao longo da carreira, para o exercício do Comando, da
Chefia e da Direção das Organizações Policiais-Militares.

d) Os subtenentes têm o encargo de auxiliar e complementar as atividades dos
oficiais, quer no adestramento e no emprego dos meios, quer na instrução e na
administração, enquanto que os sargentos têm a incumbência de atuarem na
execução de atividades de policiamento ostensivo peculiares à Polícia Militar.

e) Cabe ao policial-militar a responsabilidade integral pelas decisões que tomar,
pelas ordens que emitir e pelos atos que praticar.
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06. No que tange às licenças disciplinadas na Lei nº 1.154/1975, assinale a opção
correta:

a) Licença é a autorização para o afastamento total do serviço, em caráter
temporário ou permanente, concedida ao policial militar, obedecidos as
disposições legais e regulamentares.

b) As licenças de direito do policial militar são as seguintes: especial, para tratar
de interesse particular, para tratamento de saúde de pessoa da família e para
exercício de mandato eletivo.
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c) Após cada quinquênio de efetivo serviço, o servidor militar fará jus à licença
especial de 3 (três) meses inacumuláveis, com todos os direitos e vantagens do
seu cargo efetivo.

d) O período de licença especial interrompe a contagem do tempo de efetivo
serviço.

e) A licença para tratar de interesse particular é a autorização para afastamento
total do serviço, concedida ao policial-militar com mais de 10 (dez) anos de
efetivo serviço que a requerer com aquela finalidade.
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07. Nos termos da Lei nº 1.154/1975, a agregação é a situação na qual o policial-
militar da ativa deixa de ocupar vaga na escala hierárquica do seu Quadro nela
permanecendo sem número. O policial-militar deve ser agregado quando:

a) aguardar transferência a pedido para a reserva remunerada.

b) for nomeado para cargo policial-militar ou considerado de natureza policial-
militar, estabelecido em lei ou decreto, não previsto nos quadros de organização
da Polícia Militar.
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c) for afastado temporariamente do serviço ativo por motivo de ter sido julgado
incapaz permanentemente, após dois anos contínuos de tratamento.

d) excepcionalmente, for promovido na condição de excedente e passar a
compor o Quadro Especial de Acesso - QEA, condição na qual será considerado
no exercício de atividade policial militar, de natureza policial militar e de
interesse policial militar, para determinados fins definidos em lei.

e) for afastado temporariamente do serviço ativo por motivo de haver
ultrapassado 12 (doze) meses contínuos de licença para tratar de interesse
particular.
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08. É considerado ausente o policial-militar que _________________, deixar de
comparecer à sua Organização Policial Militar, sem comunicar qualquer motivo de
impedimento; e ausentar-se, sem licença, da Organização Policial-Militar onde serve ou
local onde deve permanecer. Com base na Lei nº 1.154/1975, marque a alternativa que
completa corretamente a lacuna acima:

A) por mais de 48 (quarenta e oito) horas consecutivas

B) por 24 (vinte e quatro) horas consecutivas

c) por mais de 24 (vinte e quatro) horas consecutivas

d) por mais de 24 (vinte e quatro) horas consecutivas ou não

e) por 24 (vinte e quatro) horas consecutivas ou não
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09. Conforme a Lei nº 1.154/1975, a transferência para a reserva remunerada, a pedido, será
concedida, mediante requerimento, ao policial-militar que conte, no mínimo,

a) 30 (trinta) anos de serviço, se homem, e 25 (vinte e cinco) anos de serviço, se mulher.

b) 35 (trinta e cinco) anos de serviço, se homem, e 25 (vinte e cinco) anos de serviço, se
mulher

c) 30 (trinta) anos de serviço, se homem, e 22 (vinte e dois) anos de serviço, se mulher.

d) 30 (trinta) anos de serviço, se homem, e 20 (vinte) anos de serviço, se mulher.

e) 30 (trinta) anos de serviço, se homem, e 15 (quinze) anos de serviço, se mulher.
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10. Sobre o licenciamento da praça a bem da disciplina, segundo regras da Lei nº
1.154/1975, é incorreto afirmar que:

a) A exclusão a bem da disciplina será aplicada "ex-offício" ao Aspirante-a-Oficial PM
ou às praças com estabilidade assegurada sobre as quais houver pronunciado tal
sentença o Conselho Permanente de Justiça por haverem sido condenados em
sentença passada em julgado por aquele Conselho ou Tribunal Civil à pena restritiva
de liberdade individual superior a 3 (três) anos ou, nos crimes previstos na legislação
especial concernentes à Segurança Nacional, à pena de qualquer duração.

b) É da competência do Comandante-Geral da Polícia Militar o ato de exclusão a bem
da disciplina do Aspirante-a-Oficial PM, bem como das praças com estabilidade
assegurada.

Revisão de Véspera CBM-AM
Prof. Marcos Girão
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c) A exclusão da praça a bem da disciplina acarreta a perda do seu grau hierárquico e
não a isenta das indenizações dos prejuízos causados à Fazenda Estadual ou a
terceiros, nem das pensões decorrentes de sentença judicial.

d) A praça excluída a bem da disciplina não terá direito a qualquer remuneração ou
indenização e sua situação militar será definida pela Lei do Serviço Militar.

e) O Aspirante-a-Oficial PM ou a praça com estabilidade assegurada que houver sido
excluído a bem da disciplina só poderá readquirir a situação policial-militar anterior,
por outra sentença do Conselho Permanente de Justiça e nas condições nela
estabelecidas, se a exclusão for consequência de sentença daquele Conselho.

Revisão de Véspera CBM-AM
Prof. Marcos Girão

Prova PM-AM (Soldado)
Prof. Marcos Girão
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11. O Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Amazonas (Lei Estadual nº
1.154/75) dispõe que a Polícia Militar, instituição destinada à manutenção da
ordem púbica no Estado, subordina-se ao Governador do Estado, nos termos da
Constituição Estadual, e operacionalmente ao Secretário de Estado de Segurança
Pública.

De acordo com o citado diploma normativo, a base institucional da Polícia
Militar é a

(A) hierarquia e a disciplina, sendo que a autoridade e a responsabilidade
decrescem com o grau hierárquico.

(B) hierarquia e a disciplina, sendo que a autoridade e a responsabilidade
crescem com o grau hierárquico.

Prova PM-AM (Soldado)
Prof. Marcos Girão

(C) antiguidade e o merecimento, sendo que a autoridade e a responsabilidade
aumentam em progressão geométrica.

(D) antiguidade e o merecimento, sendo que a autoridade e a responsabilidade
aumentam em progressão aritmética.

(E) força e a ética, que devem ser aplicadas de forma progressiva e proporcional
ao risco oferecido à coletividade.

Prova PM-AM (Soldado)
Prof. Marcos Girão
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12. Círculos hierárquicos são âmbitos de convivência entre os policiais militares
da mesma categoria e têm a finalidade de desenvolver o espírito de
camaradagem em ambiente de estima e confiança, sem prejuízo do respeito
mútuo.

De acordo com o Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Amazonas (Lei
Estadual nº 1.154/75), em matéria de círculo de praças

(A) posto é o grau hierárquico do praça, conferido por ato do Comandante Geral
da Polícia Militar.

(B) posto é o grau hierárquico do praça, conferido por ato do Secretário de
Estado de Segurança Pública.

Prova PM-AM (Soldado)
Prof. Marcos Girão

(C) posto é o grau hierárquico do praça, conferido por ato do Governador do
Estado.

(D) graduação é o grau hierárquico do praça, conferido pelo Comandante Geral
da Polícia Militar.

(E) graduação é o grau hierárquico do praça, conferido pelo Secretário de Estado
de Segurança Pública.

Prova PM-AM (Soldado)
Prof. Marcos Girão
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13. Em tema de ética, o Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Amazonas
(Lei Estadual nº 1.154/75) dispõe que o sentimento do dever, o pundonor
policial-militar e o decoro da classe impõem, a cada um dos integrantes da
Polícia Militar, conduta moral e profissional irrepreensíveis com observância de
alguns preceitos da ética policial-militar, como

(A) acatar as autoridades militares, não tendo tal obrigação em relação às
autoridades civis.

(B) exercer com autoridade, eficiência e improbidade as funções que lhe
couberem em decorrência do cargo.

Prova PM-AM (Soldado)
Prof. Marcos Girão

(C) abster-se o policial militar do uso das designações hierárquicas quando em
atividades comerciais, exceto na inatividade.

(D) fazer uso do posto ou da graduação com parcimônia para obter facilidades
pessoais de qualquer natureza ou para encaminhar negócios particulares ou de
terceiros.

(E) conduzir-se, mesmo fora do serviço ou na inatividade, de modo que não
sejam prejudicados os princípios da disciplina, do respeito e do decoro policial-
militar.

Prova PM-AM (Soldado)
Prof. Marcos Girão
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14. Em janeiro de 2020, o Policial Militar José, que nunca respondeu a qualquer
processo judicial ou administrativo disciplinar e até então nunca havia gozado
qualquer licença, completou cinco anos de efetivo exercício na Polícia Militar do
Amazonas.

Assim, de acordo com o Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Amazonas
(Lei Estadual nº 1.154/75), João fez jus à licença

(A) especial de 1 (um) mês, com todos os direitos e vantagens do seu cargo
efetivo, sendo que o período de licença especial interrompe a contagem do
tempo de efetivo serviço.

(B) especial de 3 (três) meses, com todos os direitos e vantagens do seu cargo
efetivo, sendo que o período de licença especial não interrompe a contagem do
tempo de efetivo serviço.

Prova PM-AM (Soldado)
Prof. Marcos Girão

(C) especial de 5 (cinco) meses, com todos os direitos e vantagens do seu cargo
efetivo, sendo que o período de licença especial interrompe a contagem do
tempo de efetivo serviço.

(D) para tratar de interesse particular, pelo prazo de até 12 (doze) meses, com
todos os direitos e vantagens do seu cargo efetivo, sendo que o período de
licença especial não interrompe a contagem do tempo de efetivo serviço.

(E) para tratar de interesse particular, pelo prazo de até 24 (doze) meses, sem
direito a vencimentos e vantagens do seu cargo efetivo, sendo que o período de
licença especial interrompe a contagem do tempo de efetivo serviço

Prova PM-AM (Soldado)
Prof. Marcos Girão
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LEI DELEGADA CBM-AM
(LEI Nº 89/2007)

Prof. Marcos Girão

15. Conforme a Lei Delegada nº 89/2007, que dispõe sobre o CORPO DE
BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO AMAZONAS – CBMAM, a Corporação tem
como finalidades, EXCETO:

a) atuação na defesa civil estadual e nas funções de proteção da incolumidade e
do socorro das pessoas em caso de infortúnio ou de calamidade.

b) exercício das atividades de polícia judiciária para a prevenção e combate a
incêndio, bem como para o controle de edificações e seus projetos, visando a
observância de requisitos técnicos contra incêndio e outros riscos

Lei Delegada (Lei nº 89/2007)
Prof. Marcos Girão
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c) proteção, busca e salvamento de pessoas e bens.

d) atuação no socorro médico de emergência pré-hospitalar

e) proteção e salvamento aquáticos.

Lei Delegada (Lei nº 89/2007)
Prof. Marcos Girão

16. Segundo a Lei Delegada nº 89/2007, para o cumprimento do disposto no artigo
anterior, sem prejuízo de outras ações e atividades previstas em normas legais e
regulamentares, os membros do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas
- CBMAM, no exercício de suas funções, têm o poder de polícia administrativa e
polícia judiciária no âmbito militar, especialmente:

a) na atuação preventiva de segurança contra incêndio e pânico, com vistas à
proteção de pessoas, de bens públicos e privados, incluindo a proteção de locais, o
transporte, o manuseio e operação de produtos perigosos.

Lei Delegada (Lei nº 89/2007)
Prof. Marcos Girão
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b) na promoção e no desenvolvimento de pesquisas científicas em seu campo de
atuação funcional e ações educativas de prevenção de incêndio, socorro de urgência,
pânico coletivo e proteção ao meio ambiente, salvo as ações de proteção e
promoção do bem-estar da coletividade e dos direitos, garantias e liberdades do
cidadão

c) na manutenção de sua independência em relação aos órgãos congêneres de
outras unidades da Federação

Lei Delegada (Lei nº 89/2007)
Prof. Marcos Girão

d) no atendimento à convocação do Governo Federal, nas seguintes situações,
no caso de guerra interna ou na prevenção à grave perturbação da ordem
pública, subordinando-se ao Comando Militar da área para emprego em suas
atribuições específicas de Bombeiro Militar, devidamente autorizado pelo
Governador do Estado do Amazonas

e) na fiscalização de empresas especializadas em produção e comercialização de
produtos destinados à prevenção de desastres e sinistros, e à segurança contra
incêndio e pânico em edificações, exceto quanto à recarga de extintores de
incêndio.

Lei Delegada (Lei nº 89/2007)
Prof. Marcos Girão
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17. De acordo com a Lei Delegada nº 89/2007, analise as assertivas abaixo:

I. Os cargos de Comandante Geral, de Subcomandante Geral e de Chefe do
Estado Maior Geral do CBMAM são privativos de Oficial da ativa do Quadro de
Oficiais Bombeiros Militares no posto de Coronel.

II. O Conselho do Mérito Bombeiro Militar, e as Comissão de Promoções de
Oficiais e de Praças (CPP) têm suas composições, competências e formas de
funcionamentos disciplinadas em resoluções.

Lei Delegada (Lei nº 89/2007)
Prof. Marcos Girão

III. As Comissões de Promoções de Oficiais e de Praças (CPP), serão presididas,
respectivamente, pelo Subcomandante Geral e Comandante.

IV. A Coordenadoria Estadual de Defesa Civil será dirigida pelo Comandante-
Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas, na função de
Coordenador Estadual, e terá sua composição e competência disciplinada por
ato específico, na forma da lei.

Lei Delegada (Lei nº 89/2007)
Prof. Marcos Girão
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Marque a alternativa que traz os itens corretos.

a) I, II e III.

b) I, II, III e IV

c) II, III e IV

d) III e IV

e) I e IV

Lei Delegada (Lei nº 89/2007)
Prof. Marcos Girão

18. Com base na Lei Delegada nº 89/2007, as unidades integrantes da estrutura
organizacional do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas - CBMAM têm as
seguintes competências, sem prejuízo de outras ações e atividades previstas no seu
Regimento Interno, SALVO:

a) COMANDO GERAL - planejamento, organização, coordenação, controle e comando das
atividades em geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas - CBMAM, com
vistas ao emprego do efetivo militar e civil e ao suprimento das necessidades de pessoal e
de material da Corporação no cumprimento de sua missão constitucional

b) SUBCOMANDO GERAL - coordenação, controle e fiscalização das atividades
administrativas e operacionais dos órgãos de execução, de apoio operacional e de apoio
administrativo; controle da disciplina da Instituição

Lei Delegada (Lei nº 89/2007)
Prof. Marcos Girão
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c) ESTADO MAIOR GERAL - planejamento, coordenação, fiscalização, controle e
avaliação das ações administrativas a cargo dos órgãos de atividade-meio bem como
a elaboração do plano estratégico, das diretrizes e ordens do Comando

d) 2.ª SEÇÃO (BM/2) - encarregado dos assuntos relativos à instrução, ensino,
operações e cerimonial militar

e) 1.ª SEÇÃO (BM/1) - encarregado de assuntos relativos a pessoal e legislação;

Lei Delegada (Lei nº 89/2007)
Prof. Marcos Girão

19. Com base na Lei Delegada nº 89/2007, sem prejuízo do disposto no
Regimento Interno da Corporação, são atribuições comuns dos demais
dirigentes das unidades que compõem a estrutura organizacional do Corpo de
Bombeiros Militar do Estado do Amazonas - CBMAM, EXCETO:

a) gerir as áreas operacionais sob sua responsabilidade

b) propor medidas disciplinares, na forma da ato próprio

Lei Delegada (Lei nº 89/2007)
Prof. Marcos Girão
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c) assegurar padrões satisfatórios de desempenho em suas áreas de atuação

d) zelar pelos bens e materiais sob sua guarda, garantindo adequada
manutenção, conservação, modernidade e funcionamento

e) promover permanente avaliação dos servidores que lhes são subordinados,
com vistas à constante melhoria dos serviços

Lei Delegada (Lei nº 89/2007)
Prof. Marcos Girão

20. À luz da Lei Delegada nº 89/2007, o Comandante-Geral do Corpo de
Bombeiros Militar do Estado do Amazonas poderá atribuir, através de ato
próprio, Função Gratificada (FG), nos percentuais de:

a) 75% (FG-1), 60% (FG-2), 55% (FG-3) e 50% (FG-4), calculado sobre a
Gratificação de Tropa, pelo exercício de encargo de chefia, assessoramento ou
direção.

b) 65% (FG-1), 60% (FG-2), 65% (FG-3) e 50% (FG-4), calculado sobre a
Gratificação de Tropa, pelo exercício de encargo de chefia, assessoramento ou
direção.

Lei Delegada (Lei nº 89/2007)
Prof. Marcos Girão
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c) 65% (FG-1), 60% (FG-2), 50% (FG-3) e 50% (FG-4), calculado sobre a Gratificação de
Tropa, pelo exercício de encargo de chefia, assessoramento ou direção, nos termos
do Anexo II desta Lei, extintas as funções de confiança constantes do Anexo II da Lei
Delegada n.º 54, de 29 de julho de 2005

d) 65% (FG-1), 60% (FG-2), 55% (FG-3) e 55% (FG-4), calculado sobre a Gratificação
de Tropa, pelo exercício de encargo de chefia, assessoramento ou direção.

e) 65% (FG-1), 60% (FG-2), 55% (FG-3) e 50% (FG-4), calculado sobre a Gratificação de
Tropa, pelo exercício de encargo de chefia, assessoramento ou direção.

Lei Delegada (Lei nº 89/2007)
Prof. Marcos Girão

21. De acordo com a Lei Delegada nº 89/2007, as designações para as Funções
Gratificadas referidas no caput deste artigo recairão exclusivamente em Oficiais,
Subtenentes e Sargentos BM detentores do Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos,
guardando, neste caso, obediência aos seguintes níveis hierárquicos, EXCETO:

a) Ajudante Geral, Comandante do Comando de Bombeiros da Capital e Comandante
do Comando de Bombeiros do Interior: Posto de Coronel BM.

b) Diretor Setorial, Chefe de Seção do Estado Maior Geral, Chefe de Gabinete do
Comandante Geral, Comandantes de Batalhões e Subcomandantes do Comando de
Bombeiros da Capital e do Interior : Posto de Tenente Coronel BM.

Lei Delegada (Lei nº 89/2007)
Prof. Marcos Girão
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c) Subdiretor Setorial, Subchefe do Gabinete do Comandante Geral,
Subcomandantes de Batalhões, Diretor do Centro de Suprimento e Manutenção:
Posto de Major BM

d) Chefe do Centro de Assistência Social e Religiosa e Comandante de
Companhia Independente: Posto de Capitão BM.

e) Comandante de Pelotão Independente: Posto de 1.º Tenente BM.

Lei Delegada (Lei nº 89/2007)
Prof. Marcos Girão

CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO AMAZONAS
(DA SEGURANÇA PÚBLICA)

Prof. Marcos Girão
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22. De acordo com a Constituição do Estado do Amazonas, a Segurança Pública,
dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação
da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio público e privado,
através de um Sistema de Segurança, integrado pelos seguintes órgãos, EXCETO:

a) Polícia Civil.

b) Polícia Militar.

c) Corpo de Bombeiros Militar.

d) Guardas Civis dos Municípios do Estado do Amazonas

e) Departamento Estadual de Trânsito.

Constituição o do Estado do Amazonas
Prof. Marcos Girão

23. Com base na Constituição do Estado do Amazonas, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros
Militar, forças auxiliares e reservas do Exército, subordinam-se:

a) diretamente com a Polícia Civil, ao Governador do Estado, juntamente, ou através do órgão
coordenador do sistema de segurança.

b) juntamente com o Governador do Estado, ou através do órgão coordenador do sistema de
segurança.

c) juntamente com a Polícia Civil, ao Governador do Estado, diretamente, ou através do órgão
coordenador do sistema de segurança.

d) juntamente com a Polícia Civil, à Secretaria da Justiça, diretamente, ou através do órgão
coordenador do sistema de segurança

e) juntamente com a Polícia Civil e ao Governador do Estado, somente.

Constituição o do Estado do Amazonas
Prof. Marcos Girão
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24. À luz da Constituição do Estado do Amazonas, à Polícia Civil, instituída por Lei como
órgão permanente, estruturada em carreira, dirigida por Delegado de Polícia de
carreira, em atividade, com no mínimo 10 (dez) anos de efetivo exercício no cargo,
incumbe, ressalvada a competência da União, SALVO:

a) a repressão da criminalidade.

b) a realização de perícias criminais e médico-legais.

c) a realização de perícias criminais de quaisquer natureza.

d) a identificação civil e criminal.

e) as funções da Polícia Judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares.

Constituição o do Estado do Amazonas
Prof. Marcos Girão

25. Analise as assertivas abaixo conforme o texto da Constituição do Estado do
Amazonas:

I. A direção da Polícia Civil será exercida, privativamente, por um Delegado de
Polícia de carreira, com o título de Delegado Geral de Polícia, nomeado em
comissão pelo Governador do Estado

II. As carreiras dos integrantes da Polícia Civil, serão estruturadas em quadros
próprios, dependendo o respectivo ingresso, em cargo inicial, de aprovação em
concurso de provas e títulos, realizado pela academia de Polícia Civil do Estado,
com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil.

Constituição o do Estado do Amazonas
Prof. Marcos Girão
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III. O Departamento de Polícia Técnico-Científica, órgão integrante da Polícia
Civil, subordina-se diretamente ao Secretário de Estado de Segurança Pública e
será, juntamente com os institutos que o compõem, facultativamente dirigido
por Peritos ocupantes de cargos efetivos.

IV. Os institutos que compõem o Departamento de Polícia Técnico-Científica
serão dirigidos por Peritos da respectiva área de atuação.

Constituição o do Estado do Amazonas
Prof. Marcos Girão

Marque a alternativa que traz os itens incorretos.

a) I, II e III.

b) II e III.

c) I, II, III e IV.

d) II e III.

e) II, III e IV.

Constituição o do Estado do Amazonas
Prof. Marcos Girão
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26. Especificamente sobre a segurança estadual descrita na Constituição do
Estado do Amazonas, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar do Estado,
são instituições públicas permanentes, organizadas com base na hierarquia e
disciplina militar, competindo, entre outras, as seguintes atividades, SALVO:

a) À Polícia Militar.

b) ao Corpo de Bombeiros Militar.

c) a polícia judiciária militar, nos termos da lei federal.

Constituição o do Estado do Amazonas
Prof. Marcos Girão

d) a orientação e instrução das guardas municipais, onde houver, e por solicitação do
Município, incumbência do treinamento dos quadros de voluntários para combate a
incêndio e socorro em caso de calamidade pública.

e) a administração do trânsito em suas diversas modalidades

Constituição o do Estado do Amazonas
Prof. Marcos Girão
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Gabarito

Lei de Organização Criminosa
Prof. Marcos Girão
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OBRIGADO!
@profmarcosgirao

https://t.me/transitocomgirao

Prof. Marcos Girão

“Por isso não tema, pois estou com você;
não tenha medo, pois sou o seu Deus.
Eu o fortalecerei e o ajudarei;
eu o segurarei
com a minha mão direita vitoriosa.” Isaías, 41:10 
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DIREITO CONSTITUCIONAL

Prof. Adriane Fauth

@adrianefauth

Profa. Adriane Fauth 

@FauthAdriane

Adriane Fauth

NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL:
Direitos e garantias fundamentais: direitos e deveres individuais e coletivos;
direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade; direitos
sociais; mandado de segurança, mandado de injunção, ação popular; habeas
data e habeas corpus.
Nacionalidade, cidadania e direitos políticos. Partidos políticos. Organização do
Estado: organização político-administrativa; divisão de competências; União;
Estados; Distrito Federal; e Municípios. Administração Pública: disposições
gerais e servidores públicos. Poder Executivo. Formas e sistemas de governo.
Ministério Público. Defesa do Estado e das instituições democráticas: segurança
pública. Ordem social: seguridade social; meio ambiente; família, criança,
adolescente, jovem e idoso. Constituição do Estado do Amazonas.

EDITAL:
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HABEAS 
CORPUS

HABEAS 
DATA

MANDADO 
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SEGURANÇA

MANDADO 
DE 

INJUNÇÃO

AÇÃO 
POPULAR

OBJETO
LIBERDADE DE 
LOCOMOÇÃO

INFORMAÇÃO 
PESSOAL

DIREITO LÍQUIDO 
E CERTO (NÃO HC 

E HD)

OMISSÃO 
LEGISLATIVA 

INCONSTITUCION
AL

ANULAR ATOS 
LESIVOS A 
DIREITOS 

DIFUSOS E 
COLETIVOS

LEGITIMIDADE 
ATIVA

QUALQUER 
PESSOA (PF ou PJ)

TITULAR DOS 
DADOS (PF ou PJ)

PESSOA FÍSICA ou 
JURÍDICA

PESSOA FÍSICA ou 
JURÍDICA

QUALQUER 
CIDADÃO!

LEGITIMIDADE 
PASSIVA

QUALQUER 
PESSOA:

Autoridade pública
particular

ENTIDADES:
GOVERNAMENTAI

S 
PRIVADAS – caráter 

público

AUTORIDADE 
PÚBLICA; 

PARTICULAR –
atribuições do Poder 

Público

AUTORIDADE 
OMISSA

PESSOAS FÍSICAS 
OU JURÍDICAS

GRATUITA SIM SIM NÃO NÃO 
SIM, salvo má-fé do 

autor.

ADVOGADO NÃO SIM SIM SIM SIM

Prof. Adriane Fauth

Prof. Adriane Fauth

(FGV/2021 - PM PB)
Maria compareceu a uma repartição pública estadual para ter acesso a
determinado direito social. Ao chegar ao local, foi informada de que não poderia
fruir o direito em razão do calendário definido pela autoridade competente, já
que as pessoas residentes em sua localidade somente fruiriam o direito em
momento futuro. Como o seu endereço residencial estava incorreto, Maria
requereu, formalmente, a sua retificação pela autoridade competente, o que foi
negado de maneira manifestamente ilegal, sem qualquer justificativa, apesar de
ter sido apresentada prova documental do endereço correto.
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Prof. Adriane Fauth

(FGV/2021 - PM PB)
A ação constitucional que pode ser utilizada por Maria para a retificação dos
seus dados é o:

A) habeas data, que é gratuito;
B) direito de petição, que é gratuito;
C) mandado de segurança, que é gratuito;
D) habeas data, sendo devido o pagamento de custas;
E) mandado de segurança, sendo devido o pagamento de custas.
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(FGV/2021 - PM PB)
Ana, nascida no território brasileiro enquanto seus pais, italianos, aqui se
encontravam a trabalho em uma sociedade empresária privada italiana,
procurou um advogado e o consultou sobre sua nacionalidade.

O advogado respondeu, corretamente, que Ana é:

A) brasileira nata, independentemente de qualquer ato complementar;
B) estrangeira, mas pode se naturalizar brasileira a qualquer tempo;
C) brasileira nata, desde que opte por essa nacionalidade ao completar 18 anos;
D) estrangeira, mas pode adquirir a nacionalidade brasileira a qualquer tempo, a
partir de requerimento dos seus pais;
E) brasileira nata ou naturalizada, conforme seja registrada no Brasil em
momento anterior ou posterior à maioridade.
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(FGV/2021 - PC RN)
João, brasileiro nato, e Pedro, brasileiro naturalizado, foram acusados e
condenados pela prática de um crime no País Beta, que solicitou a extradição
de ambos ao Estado brasileiro.
À luz da sistemática constitucional vigente:

A) apenas Pedro pode ser extraditado, caso se trate de crime comum
praticado antes da naturalização ou de tráfico ilícito de entorpecentes e
drogas afins, na forma da lei;

B) João pode ser extraditado, caso se trate de tráfico ilícito de entorpecentes e
drogas afins, na forma da lei, ou de crimes contra a humanidade;

(FGV/2021 - PC RN)
C) apenas Pedro pode ser extraditado, caso se trate de crime comum
praticado antes da naturalização;

D) João e Pedro não podem ser extraditados, qualquer que seja o crime
praticado;

E) João e Pedro podem ser extraditados, qualquer que seja o crime praticado.
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IDADE MÍNIMA

• IDADE MÍNIMA:

• PROVA: DATA DA POSSE
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• IDADE MÍNIMA:

• PROVA: DATA DA POSSE
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(FGV/2021 - PM RJ)
João, policial militar há 20 anos no Estado Gama, é alistável e deseja concorrer
nas próximas eleições ao cargo de Deputado Estadual, tendo como bandeira
eleitoral a segurança pública.

De acordo com a Constituição da República, o PM João é

A) inelegível, pois seu cargo de policial militar o incompatibiliza para concorrer a
qualquer cargo eletivo.

B) inelegível, pois seu cargo de policial militar o incompatibiliza para concorrer a
cargo eletivo em níveis estadual e federal.
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(FGV/2021 - PM RJ)
C) elegível e será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará
automaticamente, no ato da diplomação, para a inatividade.

D) elegível e deverá afastar-se provisoriamente da atividade, tanto para
concorrer, como, eventualmente, exercer o mandato eletivo, caso eleito.

E) elegível e será agregado pela autoridade superior e, se eleito, terá que ser
exonerado a pedido, caso queira ser diplomado para exercer o mandato eletivo.

(FGV/2021 - PC RN)
Marie, integrante de uma tradicional família francesa, nascida e criada em
Paris, deseja viver no Brasil e seguir a carreira política. Para decidir que planos
traçaria, estabeleceu contato com um advogado brasileiro, que lhe informou
corretamente que:

A) não teria direitos políticos, mas poderia fruir os direitos fundamentais
compatíveis com sua condição de estrangeira;

B) poderia fruir os direitos políticos que somente exigiam a condição de
cidadão, não a nacionalidade brasileira;
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(FGV/2021 - PC RN)
C) apenas a aquisição da nacionalidade lhe permitiria fruir os direitos políticos
e os direitos fundamentais;

D) apenas a aquisição da cidadania lhe permitiria fruir os direitos políticos e os
direitos fundamentais;

E) por ser estrangeira, não lhe seriam assegurados direitos políticos ou direitos
fundamentais.
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VEDAÇÕES CONSTITUCIONAIS
estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, 
embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus 
representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, 
na forma da lei, a colaboração de interesse público;

recusar fé aos documentos públicos;

criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si.
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DESMEMBRAMENTO

ESTADOS

• PLEBISCITO
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REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS

Prof. Adriane Fauth

COMPETÊNCIAS PRIVATIVAS DA UNIÃO – CAPACETE DE PM

C= civil

A= agrário

P= penal

A= aeronáutico

C= comercial

E= eleitoral

T= trabalho

E= espacial

DE = Desapropriação

P= processual

M= marítimo

COMPETÊNCIA CONCORRENTE – PUTO FE

P - Penitenciário

U – Urbanístico

T – Tributário

O - Orçamentário

F - Financeiro

E – Econômico
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(FGV/2021 - PM CE)
Joana, recém-eleita deputada estadual, pretendia apresentar um projeto de lei
em matéria na qual, conforme a ordem constitucional, há competência
legislativa concorrente entre a União e os Estados. Ao questionar sua assessoria
sobre as características dessa espécie de competência, ela foi informada,
corretamente, que
A) o Estado deve observar as normas gerais editadas pela União.
B) as normas devem ser editadas em conjunto pela União e pelos Estados.
C) o Estado exerce a competência legislativa plena e, a União, a competência
subsidiária.
D) o Estado pode legislar livremente sobre a matéria no âmbito local e a União
no âmbito nacional.
E) a norma específica editada pelo Estado prevalece sobre a norma geral da
União, na hipótese de conflito.
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Art. 227. § 3º O direito a proteção especial abrangerá os seguintes aspectos:
I - idade mínima de quatorze anos para admissão ao trabalho, observado o disposto no art. 7º,
XXXIII;
II - garantia de direitos previdenciários e trabalhistas;
III - garantia de acesso do trabalhador adolescente e jovem à escola;
IV - garantia de pleno e formal conhecimento da atribuição de ato infracional, igualdade na
relação processual e defesa técnica por profissional habilitado, segundo dispuser a legislação
tutelar específica;
V - obediência aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de
pessoa em desenvolvimento, quando da aplicação de qualquer medida privativa da liberdade;
VI - estímulo do Poder Público, através de assistência jurídica, incentivos fiscais e subsídios, nos
termos da lei, ao acolhimento, sob a forma de guarda, de criança ou adolescente órfão ou
abandonado;
VII - programas de prevenção e atendimento especializado à criança, ao adolescente e ao
jovem dependente de entorpecentes e drogas afins.

CRIANÇA, ADOLESCENTE, JOVEM

Prof. Adriane Fauth

• de quatorze anos para admissão ao trabalhoidade mínima

• previdenciários e trabalhistasgarantia de direitos

• do trabalhador adolescente e jovem à escolagarantia de acesso

• de pleno e formal conhecimento da atribuição de ato 
infracionalgarantia

• na relação processual e defesa técnica por 
profissional habilitadoigualdade

• brevidade, excepcionalidade e respeito à condição 
peculiar de pessoa em desenvolvimentoMedida privativa de liberdade

• ao acolhimento, sob a forma de guarda, de criança ou 
adolescente órfão ou abandonadoestímulo do Poder Público

• à criança, ao adolescente e ao jovem 
dependente de entorpecentes e drogas afins
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(FGV/2021 - PM PB)
Inês, adolescente de 17 anos de idade, foi acusada da prática de ato infracional
análogo ao crime de homicídio.
À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que, na relação processual
instituída perante o juízo competente, sem prejuízo de outras garantias, devem
ser observados os seguintes aspectos:

A) defesa técnica por profissional habilitado, limitada eventual aplicação de
medida privativa de liberdade à metade da pena cominada aos imputáveis;
B) guarda legal durante o trâmite da relação processual e plena defesa a ser
realizada pelos pais, assegurada a assistência por advogado sempre que
requerida;

Prof. Adriane Fauth

(FGV/2021 - PM PB)
C) plena defesa, a ser realizada pelos pais, e igualdade na aplicação da medida
privativa de liberdade, considerando as penas cominadas aos imputáveis;
D) garantia de pleno e formal conhecimento da acusação, bem como brevidade e
excepcionalidade da medida privativa de liberdade que venha a ser aplicada;
E) Igualdade na relação processual e regime de tutela durante todo o período de
cumprimento da medida privativa de liberdade que venha a ser aplicada até
completar 25 anos.
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