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1. Conforme o texto, embora a quarentena inicialmente tenha

(A) feito com que o hábito de ler fosse renovado, essa mudança se mostrou ineficiente para
alavancar o comércio de livros.

(B) estimulado um esboço de aumento do hábito de ler, não tardou a que a leitura fosse
preterida por atividades de lazer online.
(C) causado retração no mercado editorial, posteriormente criou condições propícias para
impulsionar a leitura e a venda de livros.
(D) favorecido o aumento na comercialização de livros, os descontos oferecidos
comprometeram os ganhos das editoras.
(E) fomentado as vendas online de livros, passado o primeiro ímpeto, as livrarias físicas
retomaram a preferência dos consumidores.

2. O termo destacado na frase do 2o parágrafo – ... ele se recuperou em poucos meses e
terminou o ano passado com um resultado favorável. – tem sentido compatível com o do
termo destacado em:

(A) A venda de livros em 2021 já superou todo o acumulado do ano passado... (1o parágrafo)
(B) ... mostrando que o mercado editorial vive um momento promissor. (1o parágrafo)
(C) ... o crescimento foi de 33% em quantidade de livros e de 31% em faturamento. (1o
parágrafo)
(D) ... uma possibilidade de lazer ainda acessível durante o período de quarentena. (2o
parágrafo)
(E) A política de descontos agressiva das plataformas online também ajudou a aumentar as
vendas. (3o parágrafo)
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3. O termo destacado na frase do último parágrafo – O setor tem, por motivos como esse,
voltado a se aglutinar em torno da ideia de uma lei... – forma uma expressão que enuncia

(A) a causa de o setor aglutinar-se em torno da ideia de uma lei.
(B) oposição à aglutinação do setor em torno da ideia de uma lei.
(C) o modo de o setor aglutinar-se em torno da ideia de uma lei.
(D) o tempo da aglutinação do setor em torno da ideia de uma lei.
(E) a finalidade de o setor aglutinar-se em torno da ideia de uma lei.

4. Assinale a alternativa que reescreve trecho do último parágrafo em conformidade com a
norma-padrão de concordância verbal e nominal.

(A) As plataformas de vendas online costuma praticar uma política de preços muito
agressiva.

(B) Os descontos agressivos oferecido pelas plataformas online resultaram em aumento das
vendas.
(C) O comércio de livros praticado pelas gigantes virtuais impõem dificuldades às livrarias
físicas.
(D) As grandes empresas de comércio online conseguem oferecer ao cliente condições
muito mais atraentes.
(E) As editoras estão se unindo pela defesa da adoção de preços fixos a todo livro recém-
lançados.
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5. Nesse texto, o autor analisa um dos assuntos também tratado no texto anterior,
destacando

(A) a falta de ações governamentais de contenção à rápida disseminação do vírus
responsável pela pandemia.

(B) a escassez de opções de lazer para uma população cuja pandemia obriga a permanecer
encerrada em suas casas.
(C) a forma como o comércio online indiretamente alavancou as vendas de livros,
beneficiando sobretudo as lojas físicas.
(D) as vantagens do comércio online frente ao hábito primitivo e dispendioso de procurar
objetos em lojas físicas.
(E) o papel decisivo de uma das grandes empresas de vendas online para a ruína do
comércio físico tradicional.
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6. O termo destacado na frase do 2o parágrafo – ... não se sabe se pelos autores ou se pelas
“madrinhas” deles, beldades como Tônia Carrero e Odette Lara. – é empregado pelo autor
para expressar, em sentido

(A) próprio, a ideia de que as duas mulheres eram frequentadoras assíduas do local.
(B) figurado, a ideia de que as duas mulheres esbanjavam muito dinheiro na livraria.
(C) próprio, a ideia de que as duas mulheres eram amáveis com os visitantes do local.
(D) figurado, a ideia de que as duas mulheres se destacavam pela beleza física.
(E) próprio, a ideia de que as duas mulheres tinham uma postura presunçosa.

7. Conforme o autor, a Livraria São José, sebo mais antigo do Rio de Janeiro,

(A) simboliza a resistência da cultura, ao se manter ativa enquanto outros setores são
severamente prejudicados pela pandemia.

(B) deve sua ruína a sucessivos eventos extravagantes, sem relação com a literatura, cujo
único fim era o de atrair frequentadores ilustres.
(C) erra ao recusar-se a fechar suas portas para obedecer às medidas sanitárias de
contenção da pandemia impostas pelo poder público.
(D) foi por muitos anos um local privilegiado de difusão cultural, o que não impediu que
sucumbisse ao oportunismo do comércio online.
(E) constitui a amostra viva da incapacidade do comércio brasileiro de sair da condição de
atraso e inserir-se na realidade do mundo atual.
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8. Assinale a alternativa em que, na frase redigida a partir do texto, o acento indicativo da
crase está em conformidade com a norma-padrão da língua.

(A) No início desse ano, a Livraria São José cessou às atividades.
(B) O tradicional sebo não pôde resistir à forte queda das vendas.
(C) A livraria não teria como sobreviver à um ano de pandemia.
(D) A loja organizava eventos dedicados à alguns renomados escritores.
(E) A Amazon impôs mudanças à toda editora com que faz parceria.

9. Considere as seguintes frases do texto:
• A primeira foi um luxo: "Itinerário de Pasárgada", de Manuel Bandeira, em 1954. (2o
parágrafo)
• Não "essenciais", as livrarias cariocas estão fechadas para cumprir o recesso sanitário. (4o
parágrafo) No contexto em que são empregadas, as aspas (" ") atendem, respectivamente,
ao propósito de

(A) distinguir uma citação do restante do texto; realçar ironicamente uma expressão.
(B) realçar ironicamente uma expressão; indicar o título de uma obra.
(C) indicar o título de uma obra; acentuar o valor significativo de uma palavra.
(D) distinguir uma citação do restante do texto; assinalar inflexão de natureza emocional.
(E) assinalar inflexão de natureza emocional; distinguir uma citação do restante do texto.

15

16



9

17

18



10

10. O autor do texto traz uma reflexão sobre

(A) os desafios para despertar nas pessoas de idade mais avançada o interesse por
tecnologias que poderiam aproximá-las dos mais jovens.

(B) os limites da credibilidade de pontos de vista estreitamente fundamentados a partir de
conclusões de estudos realizados por terceiros.
(C) a vantagem que os mais jovens extraem das tecnologias de comunicação para conhecer
melhor que gerações passadas a própria realidade social.
(D) a incapacidade dos filósofos da atualidade de compreender a realidade que os cerca com
a mesma agudeza que o faziam os pensadores antigos.
(E) a maneira como as novas tecnologias de comunicação produziram uma profunda
mudança de comportamento, observável na sociedade atual.
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11. Considerando a relação de sentido que estabelece no contexto do 3o parágrafo, a
expressão destacada na frase – ... visto que não conheceram a vida rústica, as colheitas, os
monumentos aos caídos... – pode ser adequadamente substituída pelo seguinte termo:

(A) como
(B) porém
(C) quando
(D) todavia
(E) enquanto

12. Para o autor do texto, os mais jovens, apesar de

(A) pouco habituados a viver na natureza, empregam eficazmente a tecnologia de
comunicação para compreenderem o espaço em que vivem.

(B) optarem por uma formação mediada pelas tecnologias, ela lhes propicia experiências do
mesmo nível das que tinham as gerações anteriores.
(C) beneficiados pela paz e pelos avanços científicos, têm a formação prejudicada por se
valerem de meios que os privam de vivenciar a realidade.
(D) relativamente adaptados às experiências do mundo virtual, ainda não estão de fato
preparados para usar o atual potencial tecnológico.
(E) serem criticados por terem uma relação muito estreita com os computadores, tiram
enorme benefício dessa relação no que respeita à aprendizagem.
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13. Considere a passagem do penúltimo parágrafo: • Não vou me deter nas reflexões de
Serres acerca das possibilidades de administrar as novas exigências da educação. Assinale a
alternativa em que, com a substituição dos verbos destacados, a redação atende à norma-
padrão de regência verbal.

(A) Não vou me demorar das reflexões de Serres acerca das possibilidades de tratar às novas
exigências da educação.

(B) Não vou me ocupar para as reflexões de Serres acerca das possibilidades de resolver das
novas exigências da educação.
(C) Não vou me prender nas reflexões de Serres acerca das possibilidades de governar das
novas exigências da educação.
(D) Não vou me dedicar das reflexões de Serres acerca das possibilidades de cuidar as novas
exigências da educação.
(E) Não vou me ocupar com as reflexões de Serres acerca das possibilidades de conduzir as
novas exigências da educação.

14. O termo destacado na frase do 1o parágrafo – Uso despudoradamente (à exceção de
alguns comentários pessoais) um belíssimo artigo de Serres... – exprime circunstância de

(A) modo, tendo como equivalente o termo “desavergonhadamente”.
(B) dúvida, tendo como equivalente o termo “indiferentemente”.
(C) negação, tendo como equivalente o termo “irresolutamente”.
(D) afirmação, tendo como equivalente o termo “indistintamente”.
(E) intensidade, tendo como equivalente o termo “involuntariamente”.
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15. Considere as frases do 2o e 3o parágrafos, respectivamente:
• Só para começar, estes filhos ou netos nunca viram um porco, uma vaca, uma galinha.
• Há mais de sessenta anos, os jovens europeus não conhecem guerras...
Assinale a alternativa em que as formas pronominais que substituem os temos destacados
atendem à norma padrão de uso dos pronomes e de colocação pronominal.

(A) ... estes filhos ou netos nunca lhes viram. / ... os jovens europeus não lhes conhecem...
(B) ... estes filhos ou netos nunca lhes viram. / ... os jovens europeus não conhecem-nas...
(C) ... estes filhos ou netos nunca os viram. / ... os jovens europeus não as conhecem...
(D) ... estes filhos ou netos nunca viram-nos. / ... os jovens europeus não lhes conhecem...
(E) ... estes filhos ou netos nunca viram-lhes. / ... os jovens europeus não conhecem-lhes...
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16. Conforme os dois primeiros parágrafos do texto, a necessidade de “deixar o algoritmo
feliz” vincula-se ao objetivo de

(A) desenvolver estratégias que viabilizem o uso de plataformas de comunicação digital
inclusive por pessoas sem afinidade com a internet.

(B) inovar radicalmente um ambiente tecnológico ainda orientado por programas que
passaram por poucas inovações nas últimas décadas.
(C) conquistar visibilidade no ambiente digital, conseguindo que conteúdos sejam
direcionados ao maior número possível de pessoas.
(D) propiciar a usuários de redes sociais interações mais significativas e menos determinadas
pelos interesses das empresas de comunicação.
(E) simplificar a sequência de ações que os usuários precisam realizar para ter acesso às
informações de sites da internet.

17. O termo destacado na frase do primeiro parágrafo – ... mas, até hoje, nunca esperei que
algum deles ficasse feliz ou triste com algo que eu declarasse... – introduz, no contexto em
que é empregado, sentido de

(A) oposição.
(B) condição.
(C) explicação.
(D) concessão.
(E) comparação.
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18. O aspecto ditatorial a que se refere o autor diz respeito ao fato de os algoritmos

(A) lançarem um enorme volume de informações no ambiente das redes sociais sem um
objetivo definido quanto ao efeito que se deseja produzir com elas.

(B) criarem ambientes de comunicação que, pela sua complexidade, impossibilitam que um
grande número de pessoas possa interagir por meio deles.
(C) ainda operarem de forma extremamente rígida, inviabilizando a possibilidade de se
ajustarem os conteúdos veiculados ao perfil dos usuários.
(D) bloquearem indiscriminadamente alguns conteúdos, impedindo que os usuários possam
ter na interação via rede social uma experiência agradável.
(E) influenciarem a nossa percepção da realidade, a partir da seleção e do direcionamento de
informações que se ajustam a objetivos preconcebidos.

19. No texto, apresentam sentido equivalente os termos destacados na passagem:

(A) Por ser jurássico na área de tecnologia, tendo iniciado há quase 40 anos como
programador... (1o parágrafo)

(B) Desenvolvi vários, mas, até hoje, nunca esperei que algum deles ficasse feliz ou triste
com algo... (1o parágrafo)
(C) ... uma inteligência artificial interpreta, aprende e provoca contínua e quase
naturalmente emoções humanas... (3o parágrafo)
(D) Mas isso vai além de proporcionar uma boa experiência, pois o perfil de consumo
também é mapeado... (4o parágrafo)
(E) A ausência do contraditório, da discrepância e do discordante infantiliza qualquer
relação... (último parágrafo)
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20. Conforme conclui o autor, o aspecto mais danoso da ditadura por ele analisada diz
respeito

(A) à ideia equivocada de que uma pessoa possa efetivamente ser manipulada pelo que é
sugerido por um programa de computador.

(B) à forma dissimulada como as estratégias para induzir a uma determinada interpretação da
realidade são colocadas em prática.
(C) ao estado incipiente da tecnologia, incapaz de proporcionar experiências de comunicação
à altura dos anseios das pessoas.
(D) às barreiras que a tecnologia ainda encontra para propiciar experiências de comunicação
que reproduzam aspectos da realidade.
(E) à imaturidade dos usuários que os impede de vivenciar plenamente as experiências de
comunicação oferecidas pelas redes sociais.

21. Considere as seguintes frases do texto:
• Por ser jurássico na área de tecnologia... (1o parágrafo)
• Provoquei, perguntando como deixar o sensível algoritmo “feliz”. (2o parágrafo)
Os termos destacados nas frases exprimem, respectivamente, sentidos de

(A) estado; intensidade.
(B) posse; afirmação.
(C) oposição; dúvida.
(D) causa; modo.
(E) modo; negação.
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22. Considere o seguinte trecho do 5o parágrafo: ... pois é camuflada por imagens agradáveis,
frases de incentivo e áudios que tornam o pensamento dos que consomem tudo isso alinhado
aos anseios daqueles que criam armadilhas que levam a uma interpretação.... Nesse contexto
de leitura, estão empregadas em sentido figurado as seguintes palavras:

(A) imagens e incentivo.
(B) camuflada e armadilhas.
(C) agradáveis e pensamento.
(D) alinhado e anseios.
(E) criam e interpretação.

23. Considere as frases do 1o parágrafo:
• ... “o algoritmo não ficou feliz com esse post”.
• ... sei muito bem o que é um algoritmo.
• ... nunca esperei que algum deles ficasse feliz... Os termos destacados nas frases referem-
se, respectivamente, a algoritmos:

(A) determinado; indeterminado; indefinido.
(B) determinado; indeterminado; definido.
(C) determinado; determinado; definido.
(D) indeterminado; determinado; definido.
(E) indeterminado; indeterminado; indefinido.
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24. Assinale a alternativa em que a frase redigida a partir das informações do texto atende à
norma-padrão de concordância verbal e nominal.

(A) Os algoritmos reinam praticamente livre em alguns ambientes da internet, como é o
caso das redes sociais.

(B) Há razões de sobra para se crer que os algoritmos possa ser tão autoritários quanto
alguns ditadores políticos.
(C) O modo como a internet nos influenciam justifica a ideia de que vivemos na condição de
“escravos do sistema”.
(D) O modo como o conteúdo das redes sociais é direcionado objetiva a fidelização dos
usuários aos aplicativos que o publicam.
(E) Os algoritmos têm a função de filtrar e disseminar informações alinhado com o perfil de
consumo do usuário.

25. Considere o trecho redigido a partir do texto:
A ideia de que seríamos escravos do sistema remete muito significativamente ___ forma
como os conteúdos veiculados na internet nos induzem ___ fazer certas escolhas, em
consonância ___ propósitos com que são criados. Por trás do aparentemente despretensioso
objetivo de possibilitar uma experiência agradável, está a busca ___ estimular o consumo,
subsidiada pelo mapeamento de informações que permite ___ empresas oferecerem
produtos compatíveis ___ perfil de cada usuário da internet. De acordo com a norma-padrão
da língua, as lacunas do texto devem ser preenchidas, correta e respectivamente, com:

(A) à ... à ... nos ... com ... às ... pelo
(B) à ... a ... com os ... por ... às ... com o
(C) à ... à ... nos ... de ... as ... no
(D) a ... a ... dos ... com ... as ... com o
(E) a ... a ... com os ... por ... às ... do
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EDITAL
1. CONSTITUIÇÃO FEDERAL
1.1. Título II – Dos Direitos e Garantias Fundamentais:
1.1.1. Capítulo I – Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos;
1.1.2. Capítulo IV – Dos Direitos Políticos.
1.2. Título III – Da Organização do Estado:
1.2.1. Capítulo VII – Da Administração Pública:
1.2.1.1. Seção I – Disposições Gerais;
1.2.1.2. Seção III – Dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos
Territórios.
1.3. Título V – Da Defesa do Estado e das Instituições Democráticas:
1.3.1. Capítulo III – Da Segurança Pública

ASSOCIAÇÃO

Prof. Adriane Fauth

41

42



22

REUNIÃO

Prof. Adriane Fauth

INVIOLABILIDADE DOMICILIAR

Prof. Adriane Fauth
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TABELA DA ALEGRIA

IMPRESCRITÍVEIS INAFIANÇÁVEIS INSUSCETÍVEIS DE 
GRAÇA OU ANISTIA

Prof. Adriane Fauth

HABEAS 
CORPUS

HABEAS 
DATA

MANDADO 
DE 

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
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DIREITOS POLÍTICOS
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DIREITOS POLÍTICOS
AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO

AIME

JUSTIÇA 
ELEITORAL 15 DIAS

DIPLOMAÇÃO

PROVAS

ABUSO $

CORRUPÇÃO

FRAUDE

SEGREDO DE 
JUSTIÇA

AUTOR 
RESPONDE

TEMERÁRIA

MÁ-FÉ
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Art. 42 Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, 
instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.         

§ 1º Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, além 
do que vier a ser fixado em lei, as disposições do art. 14, § 8º; do art. 40, § 9º; e do 
art. 142, §§ 2º e 3º, cabendo a lei estadual específica dispor sobre as matérias do 
art. 142, § 3º, inciso X, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos 
governadores. 

§ 2º Aos pensionistas dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios 
aplica-se o que for fixado em lei específica do respectivo ente estatal.           

§ 3º Aplica-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios o 
disposto no art. 37, inciso XVI, com prevalência da atividade militar.             (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 101, de 2019)

MILITARES DOS ESTADOS

REGRAS APLICÁVEIS
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REGRAS APLICÁVEIS

REGRAS APLICÁVEIS
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REGRAS APLICÁVEIS

OBRIGADA!!!

Prof. ADRIANE FAUTH

@adrianefauth

Adriane Fauth

Profa. Adriane Fauth 

@FauthAdriane
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Prova PM-SP 2021 - Soldado

História

Prof. Sérgio Henrique

História
PM-SP 2021 - Soldado

Prof. Sérgio Henrique
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1. (VUNESP – PM-SP – Soldado / 2021) A “Política de Apaziguamento“
é um ponto que deve ser analisado com cuidado quando se discute a
questão das origens da Segunda Guerra Mundial. Na medida em que a
situação internacional tornava-se mais tensa, ao longo da década de
1930, e o militarismo fascista (japonês, italiano e alemão) se
agudizava, as potências ocidentais democráticas, aparentemente para
evitar um conflito de maiores proporções ou adiar uma confrontação
inevitável, fecharam os olhos às agressões do nazifascismo contra
regiões e países vizinhos.

(Ricardo de Moura Faria, História – volume 3, p. 304. Adaptado)

A “Política de Apaziguamento“ esteve presente
PM-SP  2021
Prof. Sérgio Henrique

Prof. Sérgio Henrique
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1. (VUNESP – PM-SP – Soldado / 2021) A “Política de Apaziguamento“
é um ponto que deve ser analisado com cuidado quando se discute a
questão das origens da Segunda Guerra Mundial. Na medida em que a
situação internacional tornava-se mais tensa, ao longo da década de
1930, e o militarismo fascista (japonês, italiano e alemão) se
agudizava, as potências ocidentais democráticas, aparentemente para
evitar um conflito de maiores proporções ou adiar uma confrontação
inevitável, fecharam os olhos às agressões do nazifascismo contra
regiões e países vizinhos.

(Ricardo de Moura Faria, História – volume 3, p. 304. Adaptado)

A “Política de Apaziguamento“ esteve presente
PM-SP  2021
Prof. Sérgio Henrique

A) no processo de criação da Liga das Nações, porque esta entidade,
com o apoio francês e inglês, defendia que os acordos assinados após
a Primeira Guerra não tinham validade porque não contaram com a
participação da Alemanha e da Rússia.
B) na crise da Manchúria, porque essa região chinesa foi invadida pelo
Japão e, apesar dos protestos da Alemanha e da Bélgica, a diplomacia
estadunidense fez uma decisiva defesa do direito japonês em expandir
o seu território.
C) no acordo de Munique, firmado entre Alemanha, Áustria, França,
Inglaterra e Itália, com a chancela dos Estados Unidos, que acabou a
autonomia nacional da Polônia e incorporou a maior parte do seu
território à Tchecoslováquia.
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D) na crise da Renânia, região fronteiriça entre Alemanha, Bélgica e
França, que foi ocupada pelos franceses, com o aval da Liga das
Nações, apesar das determinações do Tratado de Versalhes que havia
determinado que esse espaço pertencia à Bélgica.

E) na Guerra Civil Espanhola, porque as forças chefiadas pelo general
Franco, interessadas em derrubar um governo republicano, receberam
apoio da Alemanha e da Itália, enquanto França e Inglaterra não
defenderam a ordem democrática espanhola.
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2. (VUNESP – PM-SP – Soldado / 2021) Leia o excerto de um discurso
do líder soviético Nikita Kruschev, em 06 de junho de 1956. Pode ser
que vosso vizinho vos seja simpático, ou não. Não tendes a obrigação
de ser seus amigos ou de visitá-los. Porém, viveis lado a lado, e que
fazer se nem nós nem ele se dispõem a deixar o lugar a que estão
habituados, para se fixar em outra cidade? Com muito maior razão, o
mesmo ocorre nas relações entre os Estados.
[…] Quer nosso vizinho vos agrade ou não, não há outra coisa a fazer
senão encontrar um terreno de entendimento com ele, pois nós temos
um só planeta.

(apud Adhemar Martins Marques et al., História do tempo presente)
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Considerando o contexto histórico dessa manifestação, é correto afirmar
que o líder soviético
A) avalia como positivas as ações soviéticas nos processos de libertação
colonial na Ásia e na África.
B) aceita a criação da OTAN, mas exige que o Ocidente tenha a mesma
relação com o recém-fundado Pacto de Varsóvia.
C) sinaliza a possibilidade de um acordo em bases diferentes entre as duas
superpotências.
D) condena a interferência dos EUA em países da Cortina de Ferro, sob a
influência soviética.
E) considera o armamentismo dos EUA um perigo à paz mundial,
decidindo dotar a URSS com armas nucleares.
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2. (VUNESP – PM-SP – Soldado / 2021) A convocação para as eleições,
visando à composição da Assembleia Constituinte, e os novos partidos,
organizações políticas de massa que surgiam, agitavam os anos que
vão de 1932 a 1935. Nesse período, são perceptíveis ao menos quatro
grandes tendências político-ideológicas: autoritarismo cientificista,
liberalismo, esquerdismos e fascismo.

(Marcos Napolitano, História do Brasil República: da queda da 
Monarquia ao fim do Estado Novo, p. 101. Texto adaptado)

Sobre a tendência fascista, é correto afirmar que
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A) se formou a Ação Integralista Brasileira (AIB) como principal grupo,
que tinha apoio da classe média e uma ideologia caracterizada pelo
nacionalismo, civismo, corporativismo e catolicismo ultraconservador.
B) se organizou em um partido de abrangência nacional, o Partido
Republicano Constitucional (PRC), que tinha amplo apoio das classes
populares e defendia o direito inviolável da propriedade e a liberdade
de expressão.
C) teve origem nas organizações sindicais-operárias e sua influência
esteve presente, em especial, nas grandes cidades do Nordeste ao
fazer a defesa de uma intervenção estatal para industrializar o Brasil.
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D) esteve presente em vários partidos políticos, de ideologias variadas,
que apoiavam medidas estatais para livrar o país da influência das
grandes potências econômicas da época, como a França e a Inglaterra.

E) se organizou em movimentos sociais e não em partido político, e
fazia uma defesa radical das riquezas nacionais, caso do minério de
ferro e do petróleo, que deveriam ser explorados pela iniciativa
privada.
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4. (VUNESP – PM-SP – Soldado / 2021) A primeira Constituição
republicana, promulgada em fevereiro de 1891, inspirou-se no modelo
norte-americano […].

(Boris Fausto, História concisa do Brasil, p. 141)

Esta Constituição
A) concentrou as atribuições tributárias no governo central, e cabia aos
municípios, a partir de recursos transferidos pela presidência da
República, a organização da segurança, da saúde e da educação.
B) decidiu que o Poder Executivo deveria ser exercido pelo presidente
da República, com mandato de cinco anos e com direito à reeleição,
desde que o candidato fosse escolhido em uma convenção partidária.

PM-SP  2021
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C) ampliou a participação política dos cidadãos, com o direito ao voto
para todos os homens e mulheres maiores de 21 anos, com exceção
dos cidadãos que não estudassem ou exercessem alguma atividade
profissional remunerada.
D) permitiu, ao menos implicitamente, aos estados exercerem diversas
atribuições, como contrair empréstimos externos e organizar forças
militares próprias, além do direito expresso de decretar imposto sobre
a exportação de suas mercadorias.
E) criou a Justiça Eleitoral, responsável pelo processo eleitoral em
todos os estados brasileiros, e a Justiça do Trabalho, a quem cabia
conciliar os interesses dos setores empresarias e os trabalhadores
organizados em sindicatos por categoria.
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5. (VUNESP – PM-SP – Soldado / 2021) No dia 12 [de dezembro de
1968], o pedido chegou ao plenário, e a votação se estendeu por
horas. Finalmente, confrontando os militares, a Câmara dos Deputados
rejeitou o pedido de suspensão das imunidades parlamentares de
Márcio Moreira Alves por 216 votos contra 141 e 12 abstenções.
Celebrando o resultado, os parlamentares cantaram o Hino Nacional.
No dia seguinte, o Conselho de Segurança Nacional aprovou o Ato
Institucional n. 5, tornando perenes os poderes discricionários que
atribuía ao presidente da República.

(Carlos Fico, História do Brasil contemporâneo: da morte de Vargas aos dias atuais, p. 66)

O Ato Institucional, aprovado em dezembro de 1968, permitia ao
presidente da República

PM-SP  2021
Prof. Sérgio Henrique

73

74



38

A) escolher os presidentes do Senado, da Câmara dos Deputados e das
Assembleias Legislativas de cada Estado.
B) indicar um senador indireto por estado e escolher os secretários
estaduais de Segurança Pública.
C) proibir o habeas corpus em todas as ações penais e referendar as
eleições legislativas estaduais.
D) cassar mandatos e suspender direitos políticos, assim como demitir
ou aposentar servidores públicos.
E) escolher os prefeitos e os governadores de estado, além de aprovar,
ou não, os orçamentos públicos em todos os níveis de poder.
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6. (VUNESP – PM-SP – Soldado / 2021) Em fevereiro de 1978, no Rio
de Janeiro, foi fundado o primeiro Comitê Brasileiro pela Anistia (CBA).
E o que até então se apresentava como uma medida de justiça
restaurativa se transformou numa afirmativa de direitos – a “face
imprescindível das liberdades democráticas”, sublinhou a Carta de
Princípios do CBA paulista, criado em maio de 1978. Os CBAs foram a
senha para o início de um movimento memorável – a campanha pela
anistia ampla, geral e irrestrita –, que unificou as forças de oposição,
reuniu artistas e intelectuais, ganhou a opinião pública, e transbordou
para a rua em passeatas, comícios e atos públicos.

(Lilia M. Schwarcz e Heloísa M. Starling, Brasil: uma biografia, p. 479)

A Lei da Anistia de agosto de 1979 foi
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A) de Iniciativa Popular, a partir das lideranças da OAB e da CNBB,
aprovada apenas com os votos da oposição ao governo federal,
permitindo a imediata liberdade de todos os presos políticos, assim como
a legalização dos partidos comunistas e das centrais sindicais.
B) enviada pelo presidente da República ao Congresso e teve como
resultado a volta de exilados e a libertação de presos políticos e, ao
mesmo tempo, não permitiu a responsabilização individual dos coautores
dos crimes praticados pelo Estado durante o regime autoritário.
C) derivada de uma emenda constitucional proposta pelos deputados e
senadores do MDB, com o apoio de alguns parlamentares da ARENA, e
garantiu uma anistia política a todas as forças políticas, com exceção dos
militantes ligados aos grupos clandestinos de esquerda.

PM-SP  2021
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D) proposta pelo ministro da Justiça e aprovada depois de exaustivas
negociações com os parlamentares da ARENA, que não aceitavam que
as principais lideranças antes da ruptura institucional de 1964 fossem
anistiadas e tivessem os seus direitos políticos reestabelecidos.

E) produto de uma longa negociação entre as lideranças da ARENA e
do MDB e, com a forte oposição das principais centrais sindicais,
resultou numa lei bem abrangente, que permitiu que os cargos
políticos e administrativos exercidos antes de 1964 fossem
imediatamente reassumidos.
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7. (VUNESP – PM-SP – Soldado / 2021) A produção e distribuição de
uma vacina contra a covid-19 vai mudar o cenário geopolítico, segundo
Thiago de Aragão, mestre em relações internacionais pela
Universidade Johns Hopkins. Na avaliação dele, que também é
pesquisador do Center for Strategic and International Studies, nos
Estados Unidos, a busca por um imunizante contra o coronavírus
trouxe ainda um elemento interno, em que populações criaram
aversões à vacina de alguns países.

(Gilson Garret Jr. https://exame.com. 11.12.2020)

A primazia geopolítica sugerida no excerto, resultado da corrida pela
produção e pela distribuição de vacinas contra a covid-19 e da
construção de discursos identitários, encontra semelhança na
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A) disputa ideológica entre Estados Unidos e União Soviética durante a
Guerra Fria.
B) discussão territorial entre Rússia e Ucrânia pela anexação da
Caxemira.
C) criação de um Estado curdo entre israelenses e palestinos.
D) adoção do Tratado de Tordesilhas entre Portugal e Espanha.
E) guerra ao terror proclamada pela Tríplice Aliança contra o Estado
Islâmico.
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8. (VUNESP – PM-SP – Soldado / 2021)
Analise a charge.
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(Blog do Lute. www.hojeemdia.com.br. 20.12.2019. Adaptado)
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Ironizado na charge, o efeito estufa é
A) um fenômeno restrito às grandes cidades.
B) o aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico.
C) a precipitação carregada de ácidos nítrico e sulfúrico.
D) o resultado da elevação do nível do mar.
E) um fenômeno natural intensificado por atividades humanas.
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9. (VUNESP – PM-SP – Soldado / 2021)
Examine o climograma.
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(https://pt.climate-data.org)
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Os valores anuais de temperatura do ar e de precipitação média mensal
registrados no gráfico são típicos do clima
A) tropical, caracterizado pela ação irregular das massas de ar e restrito ao
sertão nordestino e ao norte de Minas Gerais.
B) litorâneo úmido, determinado pela massa tropical marítima e
encontrado nas regiões Nordeste e Sudeste brasileiras.
C) tropical semiárido, particularizado por seu verão úmido e seu inverno
frio e localizado na grande área central brasileira.
D) equatorial úmido, influenciado pela convergência dos ventos alísios e
predominante na região amazônica brasileira.
E) subtropical úmido, controlado pela ação da massa tropical continental e
presente na região Sul brasileira.
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10. (VUNESP – PM-SP – Soldado / 2021)
Analise o mapa.
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(http://g1.globo.com. 15.07.2011.)
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No contexto dos movimentos realizados pela população brasileira em
seu território, as regiões e os fluxos destacados no mapa fazem
referência à
A) imigração sazonal.
B) densidade demográfica.
C) migração de retorno.
D) economia informal.
E) macrocefalia urbana.
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11. (VUNESP – PM-SP – Soldado / 2021) De uns tempos pra cá, o termo
“gentrificação” passou a povoar discussões sobre a ocupação humana nos
bairros das cidades. Virou praxe encarar a mudança de perfil em
determinadas regiões como “ocupação hipster”. O termo pode parecer
novo, mas seus efeitos são velhos conhecidos, muito antes da banquinha
de fanzines¹ e aquele café (que também é uma floricultura) abrirem perto
de sua casa. Em São Paulo, seus efeitos podem ser vistos desde o início do
século 20, com a transformação do Vale do Anhangabaú em via ou com a
inauguração do Teatro Municipal e do Jardim da Luz, na região central.

(Tiago Dias. https://tab.uol.com.br. 10.07.2020. Adaptado.)

¹ Da junção em inglês das palavras fanatic e magazine, fanzines são
pequenas publicações caseiras, produzidas por entusiastas de
determinado assunto.
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Caracteriza uma consequência do processo urbano destacado no
excerto
A) o estímulo à formação de megalópoles, que inserem pequenas
cidades na lógica da globalização.
B) a fragmentação dos limites municipais, que perdem sentido com a
expansão da mancha urbana entre cidades vizinhas.
C) a valorização imobiliária, que compromete a permanência de pessoas
com menor renda nas áreas ressignificadas.
D) o movimento migratório de retorno, que auxilia a reapropriação do
espaço urbano por populações tradicionais.
E) a concentração fundiária, que amplia a posse do Estado sobre
propriedades de interesse econômico estratégico.
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12. (VUNESP – PM-SP – Soldado / 2021)
Examine o quadro.
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No Brasil, os impactos apresentados no quadro são comumente
observados em áreas de cultivo em que se adota a prática
A) das queimadas.
B) do terraceamento.
C) da lixiviação.
D) do assoreamento.
E) das paliçadas.
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Uma reportagem lançada em 2015 trazia que, segundo o Livro Guinness dos
Recordes, o lago Maracaibo, na Venezuela, era o lugar com a mais alta concentração
de relâmpagos do mundo, com 250 deles por quilômetro quadrado, todo ano. O
número de tempestades atinge seu ponto mais espetacular no ápice da estação
chuvosa, em outubro, quando os registros indicam uma média de 40 mil relâmpagos
por dia.
Sendo assim, nesses dias de ápice, a média de relâmpagos por minuto é de,
aproximadamente,
(A) 33.
(B) 275.
(C) 28.
(D) 333.
(E) 16.

(VUNESP / PM-SP / 2021) 

A pandemia da covid-19 afetou as maiores economias do mundo. Uma das maneiras
de perceber isso é o aumento na taxa de desemprego em 2020 quando comparado a
2019. O gráfico a seguir mostra o quanto essa taxa aumentou para 8 países.

(VUNESP / PM-SP / 2021) 

99

100



51

Ao analisar o gráfico, é possível identificar os três países que apresentaram as
maiores variações anuais, em pontos percentuais, na taxa de desemprego, sendo que
o Brasil entre eles. Para esses três países, a média das variações anuais na
taxa de desemprego foi igual a .
Os termos que completam, correta e respectivamente, a frase anterior são:
(A) está ... 3,5 pontos percentuais
(B) não está ... 3,8 pontos percentuais
(C) está ... 11,3 pontos percentuais
(D) não está ... 3,6 pontos percentuais
(E) está ... 2,2 pontos percentuais

Dados do Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias de 2014 mostram
que a maioria das pessoas presas no referido ano eram homens, e que tanto para
homens quanto para mulheres, o tráfico é o principal tipo de crime pelos quais essas
pessoas responderam.
Os dois gráficos a seguir retratam essa situação:

(VUNESP / PM-SP / 2021) 
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Segundo os gráficos apresentados, das pessoas presas no Brasil em 2014, as mulheres
presas que respondem por tráfico correspondiam a
(A) 2,12%.
(B) 63,70%.
(C) 2,22%.
(D) 60,00%.
(E) 2,15%

Estudos feitos em 2018 pelo Instituto Trata Brasil, a partir de dados do Sistema
Nacional de Informações sobre Saneamento (Snis), mostrou que cerca de 38% da
água potável que passa por sistemas de distribuição no Brasil é desperdiçada em
vazamentos durante o processo de produção, tratamento e distribuição. Também
entram nessa conta desvios ilegais e furtos de água. Esse volume de água equivale a 7
mil piscinas olímpicas de água potável jogadas fora todos os dias.

(VUNESP / PM-SP / 2021) 
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Considerando que piscinas olímpicas precisam ter um comprimento de 50 metros,
uma largura de 25 metros e profundidade mínima de 2 metros, o volume de água
potável desperdiçada diariamente nos sistemas de distribuição no Brasil, segundo o
estudo citado anteriormente, é de, no mínimo,
(A) 17,5 bilhões de litros.
(B) 6,65 milhões de litros.
(C) 17,5 milhões de litros.
(D) 2,5 milhões de litros.
(E) 6,65 bilhões de litros.

O PIX é um meio de pagamento eletrônico, lançado no Brasil no final de 2020. Na
ocasião, especialistas tinham diferentes expectativas sobre o seu impacto nos meios
de pagamentos eletrônicos. De toda forma, esses especialistas entendiam que
qualquer pequena variação nesse mercado seria muita coisa já que, em 2019, por
exemplo, esse mercado movimentou 1,8 trilhão de reais.

(VUNESP / TJ – SP / 2021) 
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Considerando o valor movimentado em 2019 pelo mercado de pagamentos
eletrônicos, uma variação de 0,1% corresponderia a
(A) 1 800 bilhões de reais.
(B) 180 bilhões de reais.
(C) 18 bilhões de reais.
(D) 0,18 bilhão de reais.
(E) 1,8 bilhão de reais.

Na reunião do balanço anual, o síndico apresentou a prestação de contas de um
conjunto habitacional. Chamou a atenção dos presentes à inadimplência por atraso
no pagamento do condomínio.
Segundo regimento do local, está estabelecida a cobrança de multa, a juros simples
diários de 0,03% sobre a mensalidade do condomínio. O valor fixo do condomínio
mensal desse conjunto habitacional é de R$ 900,00.
O síndico comentou que o habitual observado mensalmente no local é que, em
média, 45 moradores atrasam o pagamento em 5 dias.

(VUNESP / TJ – SP / 2021) 
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Considerando o número médio mensal de moradores que atrasam o pagamento da
mensalidade do condomínio e o número médio mensal de dias desses atrasos, o total
anual de multas cobradas por atraso no pagamento do condomínio é um valor
(A) entre R$ 650,00 e R$ 700,00.
(B) entre R$ 700,00 e R$ 750,00.
(C) inferior a R$ 650,00.
(D) entre R$ 750,00 e R$ 800,00.
(E) superior a R$ 800,00.

A China é o país com maior volume total de emissões de carbono, mas também está
na liderança da produção de energia solar. O gráfico informa a capacidade total dos
quatro principais países na produção de energia solar no ano de 2020.

(VUNESP / TJ – SP / 2021) 

109

110



56

Analisando-se as informações do gráfico, assinale a alternativa que mais se aproxima
da razão entre a média aritmética simples da capacidade total de produção de
energia solar dos EUA, Japão e Alemanha, e a capacidade total de produção da China,
no ano de 2020.
(A)ଵ

ଷ
(B) ଵ


(C) ଵ

ହ
(D) ଵ

ସ
(E) ଵ

ଶ

Um funcionário de uma livraria precisa embalar o total de 36 livros para presente.

Após embalar ଵ


deles, dividiu os livros restantes em 5 pilhas, cada uma delas com o

mesmo número de livros. Depois de embalar 3 pilhas completas, o número de livros
que ainda não tinham sido embalados correspondia, em relação ao número total de
livros, à fração

(A) ଵ
ଶ

(B) ଵ
ଷ

(C) ଵ
ସ

(D) ଵ
ହ

(E) ଵ


(VUNESP / CÂMARA DE SUZANO-SP / 2022) 
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As chamadas telefônicas recebidas por uma empresa são encaminhadas, pela
telefonista, para diversos departamentos. O gráfico a seguir apresenta algumas
informações sobre a porcentagem, do número total de chamadas recebidas em
determinado dia, encaminhadas aos diversos departamentos da empresa.

(VUNESP / CÂMARA DE SUZANO-SP / 2022) 

Sabendo-se que, para os departamentos B e C, juntos, foram encaminhadas 80
chamadas e que, para o departamento B, foram encaminhadas 10 chamadas a menos
do que para o departamento A, então as chamadas encaminhadas ao departamento
C, em relação ao número total de chamadas recebidas pela empresa, correspondem a

(A) 30%.

(B) 25%.

(C) 20%.

(D) 15%.

(E) 10%

113

114



58

Uma pessoa comprou um jogo de lençol, um travesseiro e uma colcha que, juntos,
custaram R$ 450,00. O valor do jogo de lençol foi R$ 50,00 a mais do que a soma dos

valores do travesseiro e da colcha. Sabendo-se que o valor do travesseiro foi ଶ

ଷ
do

valor da colcha, então é correto afirmar que o valor do travesseiro foi

(A) R$ 80,00.

(B) R$ 90,00.

(C) R$ 100,00.

(D) R$ 110,00.

(E) R$ 120,00.

(VUNESP / CÂMARA DE SUZANO-SP / 2022) 

Uma impressora gasta 2 minutos para imprimir 9 panfletos. Então o tempo necessário
para que essa impressora imprima 414 desses panfletos será de

(A) 1 hora e 50 minutos.

(B) 1 hora e 43 minutos.

(C) 1 hora e 32 minutos.

(D) 1 hora e 14 minutos.

(E) 58 minutos.

(VUNESP / CÂMARA DE SUZANO-SP / 2022) 
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Uma pessoa precisa preencher determinado número de relatórios. Na segunda-feira,

pela manhã, ela preencheu ଵ

଼
desse total e, no período da tarde, preencheu 7

relatórios. Na terça-feira, preencheu os demais relatórios, sendo metade deles no
período da manhã e a outra metade no período da tarde, finalizando o serviço. Se o
número de relatórios preenchidos na terça-feira pela manhã foi igual ao número de
relatórios preenchidos na segunda-feira à tarde, então o número total de relatórios
preenchidos nesses dois dias foi

(VUNESP / CÂMARA DE SUZANO-SP / 2022) 

(A) 48.

(B) 40.

(C) 32.

(D) 24.

(E) 16.
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Em uma empresa, uma telefonista que trabalha no período da manhã e no período da
tarde, atendeu 150 chamadas telefônicas em um dia. A razão do número de
chamadas atendidas no período da manhã para o número de chamadas atendidas no

período da tarde foi ଶ
ଷ
. O número de chamadas atendidas no período da manhã foi

(A) 60.

(B) 70.

(C) 80.

(D) 90.

(E) 100.

(VUNESP / CÂMARA DE SUZANO-SP / 2022) 

OBRIGADO
Prof. Brunno Lima
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Constituição do Estado + LAI
Principais Dispositivos sobre a Constituição do Estado e sobre a Lei de 
Acesso à Informação - Lei 12.527/11

Prof. Emerson Bruno

CAPÍTULO III Do Poder Executivo
SEÇÃO I Do Governador e Vice-Governador do Estado

Artigo 37 - O Poder Executivo é exercido pelo Governador do Estado, eleito para um
mandato de quatro anos, podendo ser reeleito para um único período subsequente,
na forma estabelecida na Constituição Federal. (NR)

Artigo 40 - Em caso de impedimento do Governador e do Vice-Governador, ou
vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício da
Governança o Presidente da Assembleia Legislativa e o Presidente do Tribunal de
Justiça.
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Artigo 41 - Vagando os cargos de Governador e Vice-Governador, far-se-á eleição
noventa dias depois de aberta a última vaga.

§1º - Ocorrendo a vacância no último ano do período governamental, aplica-se o
disposto no artigo anterior.

§2º - Em qualquer dos casos, os sucessores deverão completar o período de governo
restante.

Constituição do Estado de SP

Artigo 43 - O Governador e o Vice-Governador tomarão posse perante a Assembleia
Legislativa, prestando compromisso de cumprir e fazer cumprir a Constituição
Federal e a do Estado e de observar as leis.

Parágrafo único - Se, decorridos dez dias da data fixada para a posse, o Governador
ou o Vice-Governador, salvo motivo de força maior, não tiver assumido o cargo,
este será declarado vago.

Artigo 44 - O Governador e o Vice-Governador não poderão, sem licença da
Assembleia Legislativa, ausentar-se do Estado por período superior a quinze dias,
sob pena de perda do cargo.

Parágrafo único - O pedido de licença, amplamente motivado, indicará,
especialmente, as razões da viagem, o roteiro e a previsão de gastos.
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Artigo 45 - O Governador deverá residir na Capital do Estado.

Artigo 46 - O Governador e o Vice-Governador deverão, no ato da posse e no
término do mandato, fazer declaração pública de bens.

SEÇÃO II Das Atribuições do Governador

Artigo 47 - Compete privativamente ao Governador, além de outras atribuições
previstas nesta Constituição:

VIII - decretar e fazer executar intervenção nos Municípios, na forma da
Constituição Federal e desta Constituição;

IX - prestar contas da administração do Estado à Assembleia Legislativa, na forma
desta Constituição;

Constituição do Estado de SP

Artigo 47 - Compete privativamente ao Governador, além de outras atribuições
previstas nesta Constituição:

XII - fixar ou alterar, por decreto, os quadros, vencimentos e vantagens do pessoal
das fundações instituídas ou mantidas pelo Estado, nos termos da lei;

XVI - delegar, por decreto, a autoridade do Executivo, funções administrativas que
não sejam de sua exclusiva competência;

XVII - enviar à Assembleia Legislativa projetos de lei relativos ao plano plurianual,
diretrizes orçamentárias, orçamento anual, dívida pública e operações de crédito;

XVIII - enviar à Assembleia Legislativa projeto de lei sobre o regime de concessão ou
permissão de serviços públicos;
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Artigo 47 - Compete privativamente ao Governador, além de outras atribuições
previstas nesta Constituição:

XIX - dispor, mediante decreto, sobre: (NR)

a) organização e funcionamento da administração estadual, quando não implicar
aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgãos públicos; (NR)

b) extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos. (NR)

Constituição do Estado de SP

SEÇÃO IV Dos Secretários de Estado

Artigo 51 - Os Secretários de Estado serão escolhidos entre brasileiros maiores de vinte
e um anos e no exercício dos direitos políticos.

CAPÍTULO IV Do Poder Judiciário
SEÇÃO V Da Justiça Militar do Estado (NR)

Artigo 79-A - A Justiça Militar do Estado será constituída, em primeiro grau, pelos juízes
de Direito e pelos Conselhos de Justiça e, em segundo grau, pelo Tribunal de Justiça
Militar. (NR)
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Artigo 79-B - Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares do
Estado, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos
disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil,
cabendo ainda decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação
das praças. (NR)

Artigo 80 - O Tribunal de Justiça Militar do Estado, com jurisdição em todo o território
estadual e com sede na Capital, compor-se-á de sete juízes, divididos em duas câmaras,
nomeados em conformidade com as normas da Seção I deste Capítulo, exceto o
disposto no artigo 60, e respeitado o artigo 94 da Constituição Federal, sendo quatro
militares Coronéis da ativa da Polícia Militar do Estado e três civis.

Constituição do Estado de SP

Artigo 81 - Compete ao Tribunal de Justiça Militar processar e julgar:

I - originariamente, o Chefe da Casa Militar, o Comandante-Geral da Polícia Militar, nos
crimes militares definidos em lei, os mandados de segurança e os “habeas corpus”, nos
processos cujos recursos forem de sua competência ou quando o coator ou coagido
estiverem diretamente sujeitos a sua jurisdição e às revisões criminais de seus julgados
e das Auditorias Militares;

II - em grau de recurso, os policiais militares, nos crimes militares definidos em lei,
observado o disposto no artigo 79-B. (NR)
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§1º - Compete ainda ao Tribunal exercer a correição geral sobre as atividades de Polícia
Judiciária Militar, bem como decidir sobre a perda do posto e da patente dos Oficiais e
da graduação das praças.

§2º - Compete aos juízes de Direito do juízo militar processar e julgar, singularmente,
os crimes militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares
militares, cabendo ao Conselho de Justiça, sob a presidência do juiz de Direito,
processar e julgar os demais crimes militares. (NR)

§3º - Os serviços de correição permanente sobre as atividades de Polícia Judiciária
Militar e do Presídio Militar serão realizados pelo juiz de Direito do juízo militar
designado pelo Tribunal. (NR)

Constituição do Estado de SP

TÍTULO III Da Organização do Estado
CAPÍTULO I Da Administração Pública
SEÇÃO I Disposições Gerais

Artigo 111 - A administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos
Poderes do Estado, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade, razoabilidade, finalidade, motivação, interesse público e
eficiência. (NR)
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Artigo 111-A - É vedada a nomeação de pessoas que se enquadram nas condições de
inelegibilidade nos termos da legislação federal para os cargos de Secretário de Estado,
Secretário-Adjunto, Procurador-Geral de Justiça, Procurador-Geral do Estado, Defensor
Público-Geral, Superintendentes e Diretores de órgãos da administração pública
indireta, fundacional, de agências reguladoras e autarquias, Delegado-Geral de Polícia,
Reitores das universidades públicas estaduais e ainda para todos os cargos de livre
provimento dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário do Estado. (NR)

Artigo 114 - A administração é obrigada a fornecer a qualquer cidadão, para a defesa
de seus direitos e esclarecimentos de situações de seu interesse pessoal, no prazo
máximo de dez dias úteis, certidão de atos, contratos, decisões ou pareceres, sob pena
de responsabilidade da autoridade ou servidor que negar ou retardar a sua expedição.
No mesmo prazo deverá atender às requisições judiciais, se outro não for fixado pela
autoridade judiciária.

Constituição do Estado de SP

Artigo 111-A - É vedada a nomeação de pessoas que se enquadram nas condições de
inelegibilidade nos termos da legislação federal para os cargos de Secretário de Estado,
Secretário-Adjunto, Procurador-Geral de Justiça, Procurador-Geral do Estado, Defensor
Público-Geral, Superintendentes e Diretores de órgãos da administração pública
indireta, fundacional, de agências reguladoras e autarquias, Delegado-Geral de Polícia,
Reitores das universidades públicas estaduais e ainda para todos os cargos de livre
provimento dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário do Estado. (NR)
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Artigo 114 - A administração é obrigada a fornecer a qualquer cidadão, para a defesa
de seus direitos e esclarecimentos de situações de seu interesse pessoal, no prazo
máximo de dez dias úteis, certidão de atos, contratos, decisões ou pareceres, sob pena
de responsabilidade da autoridade ou servidor que negar ou retardar a sua expedição.
No mesmo prazo deverá atender às requisições judiciais, se outro não for fixado pela
autoridade judiciária.

Artigo 115 - Para a organização da administração pública direta e indireta, inclusive as
fundações instituídas ou mantidas por qualquer dos Poderes do Estado, é obrigatório o
cumprimento das seguintes normas:
I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preenchem
os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei; (NR)

Constituição do Estado de SP

Artigo 115 - Para a organização da administração pública direta e indireta, inclusive as
fundações instituídas ou mantidas por qualquer dos Poderes do Estado, é obrigatório o
cumprimento das seguintes normas:

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia, em
concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para
cargo em comissão, declarado em lei, de livre nomeação e exoneração;

III - o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma
vez, por igual período. A nomeação do candidato aprovado obedecerá à ordem de
classificação;
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Artigo 115 - Para a organização da administração pública direta e indireta, inclusive as
fundações instituídas ou mantidas por qualquer dos Poderes do Estado, é obrigatório o
cumprimento das seguintes normas:

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia, em
concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para
cargo em comissão, declarado em lei, de livre nomeação e exoneração;

V - as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de
cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira
nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às
atribuições de direção, chefia e assessoramento; (NR)

Constituição do Estado de SP

Artigo 115 - Para a organização da administração pública direta e indireta, inclusive as
fundações instituídas ou mantidas por qualquer dos Poderes do Estado, é obrigatório o
cumprimento das seguintes normas:

III - o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma
vez, por igual período. A nomeação do candidato aprovado obedecerá à ordem de
classificação;
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Artigo 115 - Para a organização da administração pública direta e indireta, inclusive as
fundações instituídas ou mantidas por qualquer dos Poderes do Estado, é obrigatório o
cumprimento das seguintes normas:

VI - é garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical, obedecido
o disposto no artigo 8º da Constituição Federal;

VII - o servidor e empregado público gozarão de estabilidade no cargo ou emprego
desde o registro de sua candidatura para o exercício de cargo de representação sindical
ou no caso previsto no inciso XXIII deste artigo, até um ano após o término do
mandato, se eleito, salvo se cometer falta grave definida em lei;

VIII - o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei
específica; (NR)
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Artigo 115 - Para a organização da administração pública direta e indireta, inclusive as
fundações instituídas ou mantidas por qualquer dos Poderes do Estado, é obrigatório o
cumprimento das seguintes normas:

IX - a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para os portadores de
deficiências, garantindo as adaptações necessárias para a sua participação nos
concursos públicos e definirá os critérios de sua admissão;

X - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado, para atender a
necessidade temporária de excepcional interesse público;
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Artigo 115 - Para a organização da administração pública direta e indireta, inclusive as
fundações instituídas ou mantidas por qualquer dos Poderes do Estado, é obrigatório o
cumprimento das seguintes normas:

XII - em conformidade com o artigo 37, XI, da Constituição Federal, a remuneração e o
subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração
direta, autárquica e fundacional, os proventos, pensões ou outra espécie
remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais
ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal do Governador
no âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos Deputados Estaduais no âmbito do Poder
Legislativo e o subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a
noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie,
dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável
este limite aos membros do Ministério Público, aos Procuradores e aos Defensores
Públicos; (NR)
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Artigo 115 - Para a organização da administração pública direta e indireta, inclusive as
fundações instituídas ou mantidas por qualquer dos Poderes do Estado, é obrigatório o
cumprimento das seguintes normas:

XIV - os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão
ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo;

XVIII - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver
compatibilidade de horários:

a) de dois cargos de professor;
b) de um cargo de professor com outro técnico ou científico;
c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões
regulamentadas; (NR)
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§1º - A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas da administração
pública direta, indireta, fundações e órgãos controlados pelo Poder Público deverá ter
caráter educacional, informativo e de orientação social, dela não podendo constar
nomes, símbolos e imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou
servidores públicos.

§2º - É vedada ao Poder Público, direta ou indiretamente, a publicidade de qualquer
natureza fora do território do Estado, para fins de propaganda governamental, exceto
às empresas que enfrentam concorrência de mercado e divulgação destinada a
promover o turismo estadual. (NR)

Constituição do Estado de SP

SEÇÃO II Dos Servidores Públicos Militares

Artigo 138 - São servidores públicos militares estaduais os integrantes da Polícia Militar
do Estado.

§1º - Aplica-se, no que couber, aos servidores a que se refere este artigo, o disposto no
artigo 42 da Constituição Federal.

§2º - Naquilo que não colidir com a legislação específica, aplica-se aos servidores
mencionados neste artigo o disposto na seção anterior.
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SEÇÃO II Dos Servidores Públicos Militares

Artigo 138 - São servidores públicos militares estaduais os integrantes da Polícia Militar
do Estado.

§1º - Aplica-se, no que couber, aos servidores a que se refere este artigo, o disposto no
artigo 42 da Constituição Federal.

§2º - Naquilo que não colidir com a legislação específica, aplica-se aos servidores
mencionados neste artigo o disposto na seção anterior.

§3º - O servidor público militar demitido por ato administrativo, se absolvido pela
Justiça, na ação referente ao ato que deu causa à demissão, será reintegrado à
Corporação com todos os direitos restabelecidos.

Constituição do Estado de SP

§4º - O oficial da Polícia Militar só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do
Oficialato ou com ele incompatível, por decisão do Tribunal de Justiça Militar do
Estado.

§5º - O oficial condenado na Justiça comum ou militar à pena privativa de liberdade
superior a dois anos, por sentença transitada em julgado, será submetido ao
julgamento previsto no parágrafo anterior.

§6º - O direito do servidor militar de ser transferido para a reserva ou ser reformado
será assegurado, ainda que respondendo a inquérito ou processo em qualquer
jurisdição, nos casos previstos em lei específica.
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CAPÍTULO III Da Segurança Pública
SEÇÃO I Disposições Gerais

Artigo 139 - A Segurança Pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos,
é exercida para a preservação da ordem pública e incolumidade das pessoas e do
patrimônio.

§1º - O Estado manterá a Segurança Pública por meio de sua polícia, subordinada ao
Governador do Estado.

§2º - A polícia do Estado será integrada pela Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de
Bombeiros.

§3º - A Polícia Militar, integrada pelo Corpo de Bombeiros é força auxiliar, reserva do
Exército.

Constituição do Estado de SP

SEÇÃO II Da Polícia Civil

Artigo 140 - À Polícia Civil, órgão permanente, dirigida por delegados de polícia de
carreira, bacharéis em Direito, incumbe, ressalvada a competência da União, as
funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares.

§1º - O Delegado-Geral da Polícia Civil, integrante da última classe da carreira, será
nomeado pelo Governador do Estado e deverá fazer declaração pública de bens no ato
da posse e da sua exoneração.

§2º - No desempenho da atividade de polícia judiciária, instrumental à propositura de
ações penais, a Polícia Civil exerce atribuição essencial à função jurisdicional do Estado
e à defesa da ordem jurídica. (NR)
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§3º - Aos Delegados de Polícia é assegurada independência funcional pela livre
convicção nos atos de polícia judiciária. (NR)

§4º - O ingresso na carreira de Delegado de Polícia dependerá de concurso público de
provas e títulos, assegurada a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em
todas as suas fases, exigindo-se do bacharel em direito, no mínimo, dois anos de
atividades jurídicas, observando-se, nas nomeações, a ordem de classificação. (NR)

§5º - A exigência de tempo de atividade jurídica será dispensada para os que contarem
com, no mínimo, dois anos de efetivo exercício em cargo de natureza policial-civil,
anteriormente à publicação do edital de concurso. (NR)
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§6º - A remoção de integrante da carreira de delegado de polícia somente poderá
ocorrer mediante pedido do interessado ou manifestação favorável do Colegiado
Superior da Polícia Civil, nos termos da lei. (NR)

§7º - Lei Orgânica e Estatuto disciplinarão a organização, o funcionamento, os direitos,
deveres, vantagens e regime de trabalho da Polícia Civil e de seus integrantes,
servidores especiais, assegurado na estruturação das carreiras o mesmo tratamento
dispensado, para efeito de escalonamento e promoção, aos delegados de polícia,
respeitadas as leis federais concernentes. (NR)

§8º - Lei específica definirá a organização, funcionamento e atribuições da
Superintendência da Polícia Técnico-Científica, que será dirigida, alternadamente, por
perito criminal e médico legista, sendo integrada pelos seguintes órgãos: (NR)
I - Instituto de Criminalística; (NR)
II - Instituto Médico Legal. (NR)
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SEÇÃO III Da Polícia Militar

Artigo 141 - À Polícia Militar, órgão permanente, incumbe, além das atribuições
definidas em lei, a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública.

§1º - O Comandante-Geral da Polícia Militar será nomeado pelo Governador do Estado
dentre oficiais da ativa, ocupantes do último posto do Quadro de Oficiais Policiais
Militares, conforme dispuser a lei, devendo fazer declaração pública de bens no ato da
posse e de sua exoneração.

§2º - Lei Orgânica e Estatuto disciplinarão a organização, o funcionamento, direitos,
deveres, vantagens e regime de trabalho da Polícia Militar e de seus integrantes,
servidores militares estaduais, respeitadas as leis federais concernentes.
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§3º - A criação e manutenção da Casa Militar e Assessorias Militares somente poderão
ser efetivadas nos termos em que a lei estabelecer.

§4º - O Chefe da Casa Militar será escolhido pelo Governador do Estado entre oficiais
da ativa, ocupantes do último posto do Quadro de Oficiais Policiais Militares.

Artigo 142 - Ao Corpo de Bombeiros, além das atribuições definidas em lei, incumbe a
execução de atividades de defesa civil, tendo seu quadro próprio e funcionamento
definidos na legislação prevista no §2º do artigo anterior.
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SEÇÃO IV Da Política Penitenciária

Artigo 143 - A legislação penitenciária estadual assegurará o respeito às regras mínimas
da Organização das Nações Unidas para o tratamento de reclusos, a defesa técnica nas
infrações disciplinares e definirá a composição e competência do Conselho Estadual de
Política Penitenciária.
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Art. 3º Os procedimentos previstos nesta Lei destinam-se a assegurar o direito
fundamental de acesso à informação e devem ser executados em conformidade com os
princípios básicos da administração pública e com as seguintes diretrizes:

I - observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção;

II - divulgação de informações de interesse público, independentemente de
solicitações;

III - utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação;

IV - fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na administração
pública;

V - desenvolvimento do controle social da administração pública.

Lei de Acesso à Informação - LAI
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Art. 8º É dever dos órgãos e entidades públicas promover, independentemente de
requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências,
de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas.

§ 2º Para cumprimento do disposto no caput, os órgãos e entidades públicas deverão
utilizar todos os meios e instrumentos legítimos de que dispuserem, sendo obrigatória
a divulgação em sítios oficiais da rede mundial de computadores (internet).

§ 4º Os Municípios com população de até 10.000 (dez mil) habitantes ficam
dispensados da divulgação obrigatória na internet a que se refere o § 2º , mantida a
obrigatoriedade de divulgação, em tempo real, de informações relativas à execução
orçamentária e financeira, nos critérios e prazos previstos no art. 73-B da Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Lei de Acesso à Informação - LAI

Seção II Dos Recursos

Art. 15. No caso de indeferimento de acesso a informações ou às razões da negativa do
acesso, poderá o interessado interpor recurso contra a decisão no prazo de 10 (dez)
dias a contar da sua ciência.

Parágrafo único. O recurso será dirigido à autoridade hierarquicamente superior à que
exarou a decisão impugnada, que deverá se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias.

Lei de Acesso à Informação - LAI

155

156



79

Art. 24. A informação em poder dos órgãos e entidades públicas, observado o seu teor
e em razão de sua imprescindibilidade à segurança da sociedade ou do Estado, poderá
ser classificada como ultrassecreta, secreta ou reservada.

§ 1º Os prazos máximos de restrição de acesso à informação, conforme a classificação
prevista no caput, vigoram a partir da data de sua produção e são os seguintes:

I - ultrassecreta: 25 (vinte e cinco) anos;

II - secreta: 15 (quinze) anos; e

III - reservada: 5 (cinco) anos.

Lei de Acesso à Informação - LAI

OBRIGADO
Prof. Emerson Bruno
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Atualidades

Prof. Rodolfo Gracioli

Prof. Rodolfo Gracioli

profrodolfogracioli

https://t.me/rodolfogracioli
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ATUALIDADES

Prof. Rodolfo Gracioli
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Palavras do ano

Erupção em Tonga
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Brasil no Conselho de Segurança da ONU

Guerra da Síria

167

168



85

Talibã no Afeganistão

Situação da China

169

170



86

Questão dos refugiados (Acnur)

Agências da ONU
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COP 26 e Relatório do IPCC

Olimpíadas de Tóquio / Olimpíadas de Inverno de 2022
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Ranking das economias

Balança comercial e principais parceiros do Brasil

175

176



89

OCDE (“Clube dos ricos”)

Situação de Belarus
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19/06 nos EUA

Covid-19
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Ciência e turismo espacial

IPHAN e UNESCO –Patrimônios Culturais
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Situação da Venezuela

Situação de Cuba
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Morre Desmond Tutu (Nobel da Paz) / Lya Luft

Elon Musk eleito personalidade do ano “Time”
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Novos membros da ABL

Inundações na Bahia

Desastres em Minas Gerais
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Auxílio Brasil / Salário Mínimo

Novo ministro do STF
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Crise hídrica no Brasil

Ano: 2021 Banca: VUNESP Órgão: PM-SP Prova: VUNESP - 2021 - PM-SP - Soldado de 2ª
Classe
A partida entre o Paris Saint-Germain e o Istambul Basaksehir, disputada em 08 de
dezembro de 2020, no Parc des Princes, em Paris, pela Liga dos Campeões foi
interrompida […]. Os atletas deixaram o gramado, numa atitude inédita na
competição. Houve tentativa da União das Federações Europeias de Futebol (UEFA) de
reiniciar a partida, que acabou suspensa. (https://bit.ly/36tNjGH. Acessado em
31.01.2021. Adaptado)

A interrupção da partida de futebol citada no excerto foi motivada:
a) pelas restrições à entrada de imigrantes na França.
b) pela negligência parisiense no combate à covid-19.
c) pela intolerância religiosa entre turcos e franceses.
d) pelo combate a práticas racistas.
e) pela ausência de público nos estádios.
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Ano: 2021 Banca: VUNESP Órgão: PM-SP Prova: VUNESP - 2021 - PM-SP - Soldado de 2ª Classe 
As principais praças do país ficaram lotadas na noite de domingo, 26 de outubro de 2020, depois 
que os eleitores deram amplo apoio ao plano de descartar a atual Constituição em favor de uma 
nova Carta que será escrita pelos cidadãos. Na praça, foco de gigantescos e muitas vezes 
violentos protestos no ano passado, fogos de artifício foram lançados em meio a uma multidão de 
dezenas de milhares de pessoas gritando em uníssono a palavra “renascimento”. Com mais de 
três quartos dos votos apurados, 78,12% dos eleitores optaram por uma nova Constituição. Muitos 
manifestaram esperanças de que um novo texto vai moderar um viés amplamente capitalista com 
garantias de mais direitos iguais na saúde, aposentadorias e educação. (https://bit.ly/39zb2aE. 
Acessado em 31.01.2021. Adaptado)

O excerto trata:
a) Bolívia
b) Chile
c) Peru
d) Argentina
e) Venezuela

Ano: 2021 Banca: VUNESP Órgão: PM-SP Prova: VUNESP - 2021 - PM-SP - Soldado de 2ª 
Classe

No início de fevereiro de 2021, no tocante à tragédia ocorrida em Brumadinho em
janeiro de 2019, a Vale:

a) foi condenada pela Justiça Federal a indenizar os municípios da Bacia do
Paraopeba em R$ 27 bilhões, que devem ser destinados a obras de saneamento
básico, saúde e educação, além de financiar projetos de recuperação ambiental.

b) criou a Fundação Vale, entidade mantida com recursos próprios e que tem o
objetivo de viabilizar projetos de desenvolvimento econômico-social nos espaços
atingidos pelo rompimento de barragens em áreas de extrativismo mineral.
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c)anunciou novas diretrizes da empresa no país, que apontam para a ampliação de
investimentos na produção de derivados de minério de ferro e o abandono progressivo
do extrativismo mineral.

d)se comprometeu a encerrar a exploração de minério de ferro nas regiões brasileiras
que necessitem da construção de barragens de rejeitos e a desenvolver novas técnicas
de obtenção de recursos minerais com o mínimo de impacto ambiental.

e)fez um acordo no valor de R$ 37,68 bilhões com o governo de Minas, o Ministério
Público de Minas Gerais e outras instituições, com o intuito de amenizar os impactos
do rompimento da barragem de Córrego do Feijão.

OBRIGADO

Prof. Rodolfo Gracioli
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