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Texto 1
É claro que somos livres para falar ou escrever como quisermos, como soubermos, como pudermos.
Mas é também evidente que devemos adequar o uso da língua à situação, o que contribui
efetivamente para a maior eficiência comunicativa.

1. Considerando o pensamento do texto 1 e tendo conhecimento das atribuições de um oficial de
justiça, chegamos à conclusão de que, nessa atividade, a língua escrita, o nível, o uso ou o registro do
idioma deve ser predominantemente:

(A)formal, de acordo com os princípios da gramática normativa; 
(B) informal, em busca de mais ampla compreensão da mensagem; 
(C) regional, adequando-o ao local onde ocorre a comunicação; 
(D) popular, tendo em vista que as mensagens são lidas por todos; 
(E) ultraformal, selecionando vocabulário erudito e construções elaboradas. 

2. O texto 1 é formado por dois períodos. O segundo período, em relação ao primeiro, mostra uma:

(A)retificação do pensamento expresso no primeiro período;
(B) explicação necessária de opiniões manifestadas;
(C) limitação do alcance da afirmativa anterior;
(D) oposição a um pensamento já expresso;
(E) informação comprovadora do que é escrito antes.
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3. “Todas as nações têm o governo que merecem”.

Segundo o fragmento de texto:

a) Todas as nações são iguais
b) Existem apenas nações problemáticas por causa dos homens
c) O comportamento de um povo revela o seu governo
d) Todo governo tem merecimento de um povo justo
e) Nenhuma nação é igual, por isso elas se parecem

4. “As opiniões falsas parecem-se com as moedas falsas que são, primeiro, fabricadas por criminosos
e, depois, gastas por pessoas honestas que perpetuam o crime sem saber o que fazem”.

Segundo esse pensamento:

a) Opiniões falsas podem ser eternizadas por pessoas que não as conhecem
b) As pessoas de opinião falsa perpetuam crimes honestos
c) A honestidade das pessoas é a responsável por perpetuar crimes
d) Os criminosos usam pessoas honestas para eternizar crimes
e) Os crimes eternizados são de responsabilidade de pessoas criminosas
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5. Observe a frase abaixo: “Dada a causa, a natureza produz o efeito do modo mais breve em que
pode ser produzido”. Segundo essa frase, a natureza:

(A)produz tudo aquilo de que o homem precisa;
(B) indica ao homem o caminho a seguir;
(C) segue, sem pressa, a ordem natural das coisas;
(D) cria leis, mas não as respeita;
(E) mostra espírito lógico e eficiência.

6. Na frase “A natureza faz o homem feliz e bom, mas a sociedade o corrompe e torna-o miserável”, a
conjunção sublinhada pode ser adequadamente substituída por:

(A) no entretanto;
(B) embora;
(C) visto que;
(D) portanto;
(E) contudo.
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7. “As opiniões falsas parecem-se com as moedas falsas que são, primeiro,
fabricadas por criminosos e, depois, gastas por pessoas honestas que perpetuam o
crime sem saber o que fazem”.

A palavra em destaque tem a mesma função sintática da que está destacada em:

a) pessoas honestas que perpetuam o crime
b) As opiniões falsas parecem-se com as moedas falsas que são
c) As nações desejam que o futuro seja próspero
d) Todas as nações têm o governo que merecem
e) Nenhuma nação espera que a mudança seja rápida

8. “O exagero é a mentira da gente honesta”.

1. O pensamento acima apresenta uma relação metafórica entre os termos,
destaque a alternativa em isso NÂO acontece:

a) Os homens são os verdadeiros agentes da dor.
b) A sociedade era uma criança chorona naquele tempo.
c) Os homens serão pássaros livres no futuro
d) A cidade é igual a um campo de guerra
e) As nações eram pérolas preciosas.
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9. Dvorak aproximou-se do alto da colina e debruçou-se sobre uma pequena pedra para olhar a
paisagem abaixo. Observou que havia uma grande caverna, cercada de vegetação, mas não conseguiu
identificar a entrada. Fez um sinal para que o grupo o acompanhasse e começou a descer
cuidadosamente a encosta. Acima aparece um pequeno texto narrativo; a frase, retirada desse texto,
que mostra valor descritivo é:

(A) Dvorak aproximou-se do alto da colina;
(B) debruçou-se sobre uma pequena pedra;
(C) havia uma grande caverna, cercada de vegetação;
(D) não conseguiu identificar a entrada;
(E) Fez um sinal para que o grupo o acompanhasse.

10. Atribuições do oficial de justiça: “Cumprir mandados judiciais; preparar salas com livros e
materiais necessários ao funcionamento das sessões de julgamento; buscar, na Secretaria e nos
Gabinetes, os processos de cada Relator, separando-os e ordenando-os, colhendo assinaturas, quando
for o caso; atender e dar informações aos advogados, partes e estagiários presentes na sessão,
anotando os pedidos de preferência pela ordem de chegada dos interessados; auxiliar na manutenção
da ordem e efetuar prisões, quando determinado; auxiliar o Secretário de Câmara, quando solicitado
o auxílio; cumprir as demais atribuições previstas em lei ou regulamento”. Em cada opção a seguir foi
destacado um substantivo do texto acima; a opção em que o adjetivo referente ao substantivo
destacado está INCORRETO é:

(A)livros e materiais / necessários; 
(B) advogados, partes e estagiários / presentes; 
(C) pedidos / interessados; 
(D) auxílio / solicitado; 
(E) atribuições / previstas.
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11. “Não são os homens que fazem as revoluções, as revoluções é que se servem
dos homens”.

A relação de sentido entre as orações acima é de:

a) Causa e consequência
b) Explicação
c) Conclusão
d) Adição
e) Oposição

12. Abaixo estão as duas primeiras frases de um silogismo. Minha mãe vai à missa todos os dias úteis.
Hoje é segunda-feira. A conclusão adequada a esse raciocínio é:

(A)Segunda-feira é um dia útil;
(B) Hoje minha mãe vai à missa;
(C) Segunda-feira minha mãe vai à missa;
(D) Hoje é um dia útil;
(E) Nos dias úteis minha mãe vai à missa.
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13. O amor não é um sentimento: é uma decisão, um ato de vontade e um comprometimento
existencial profundo. Os sentimentos variam, mas o amor permanece. Quem não compreendeu isso
não chegou nem perto da maturidade.
Dentre as frases abaixo, aquela que apresenta o mesmo sentido para o pensamento empregado
acima está em:

a) Nada de bom está acontecendo, mas também nada de ruim. Um novo amor? Nem pensar.
Medo, respondemos.
b) A falta de atenção ou de amor faz a gente perceber que nem sempre é ruim ficar só.
c) É tão ruim ver a pessoa que você ama sofrer. Pior ainda é saber que você que causou isso.
d) Deixo na parte gelada do meu coração. Você que tanto bebeu meu amor. Você que saciou sua
fome com meu carinho, acompanhado do petisco que foi minha confiança.
e) O amor é paciente, é bondoso; o amor não é invejoso, não é arrogante, não se ensoberbece,
não é ambicioso, não busca os seus próprios interesses [...]

14. Ao escrever um texto, o autor enfrenta várias dificuldades. Uma delas é evitar a repetição de
palavras e um dos meios para isso é substituir uma palavra de valor específico por outra de conteúdo
geral, como no exemplo a seguir. O sargento foi atropelado; depois de alguns minutos, chegou uma
ambulância que levou o militar para o hospital. Assinale os vocábulos abaixo que mostram,
respectivamente, esse mesmo tipo de relação:

(A) selvagens / índios;
(B) músicos / sambistas;
(C) embalagens / caixas;
(D) bananeira / bananal;
(E) quarto / cômodo.
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15. A frase a seguir em que os termos sublinhados podem ser considerados sinônimos é:

(A) A batata está custando caro, como, aliás, todo cereal;
(B) A educação é tarefa dos pais, e a cultura, do Estado;
(C) A maior greve ocorreu em 1950; a paralisação durou um mês;
(D) A operação e o tratamento foram demasiadamente caros;
(E) As crianças adoram doce, principalmente chocolate.

16. Uma outra estratégia para evitar-se a repetição de palavras consiste na substituição da segunda
ocorrência da palavra por um pronome pessoal. A frase em que isso foi feito de forma adequada é:

(A) Os meninos procederam mal, por isso lhes condenaram;
(B) Comprei o livro ontem, mas vou revendê-lo;
(C) Os chefes deram as ordens, por isso os obedeci;
(D) João estava na festa, mas não no viram sair;
(E) As meninas estavam no shopping, mas não encontrei-las.
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17. Também pode evitar-se a repetição de palavras idênticas, substituindo a segunda ocorrência do
vocábulo por um pronome demonstrativo; a frase abaixo em que isso foi feito de forma adequada é:

(A) Amazonas e Sergipe são estados brasileiros; este tem enorme território e aquele, pequeno;
(B) Meu carro é mais elegante que esse que você está comprando;
(C) Teu jornal abordou o tema de forma interessante, mas aquele, em minhas mãos, é mais justo;
(D) Brasil e Rússia jogaram várias vezes, mas aqueles jogos nunca foram violentos;
(E) O terremoto de Lisboa foi violentíssimo, mas aquele de agora matou mais gente.

18. Observe as frases a seguir. Comprei calças de lã na Europa. O preço das calças foi baixo. A forma
adequada de juntar essas duas frases numa só, de modo a evitar a repetição da palavra calças, é:

(A) Comprei calças de lã na Europa, que o preço foi baixo;
(B) Comprei calças de lã na Europa, onde o preço foi baixo;
(C) Comprei calças de lã na Europa, cujo preço foi baixo;
(D) Comprei calças de lã na Europa em que o preço foi baixo;
(E) Comprei calças de lã na Europa em onde o preço foi baixo.

19

20



19. Observe a frase a seguir. O Brasil está tentando superar dificuldades; torçamos para que o maior
país da América do Sul tenha sucesso. Nesse caso substituiu-se o primeiro termo, para evitar-se a
repetição de palavras, por uma qualificação; ocorre o mesmo processo na seguinte frase:

(A) Monet, criador do Impressionismo, vai ser o motivo de uma exposição em Porto Alegre;
(B) O Museu de Arte Moderna, localizado no centro de São Paulo, é destacado centro cultural;
(C) Fernando Henrique Cardoso governou o país por dois mandatos e FHC acaba de escrever mais um
livro;
(D) Flamengo e River Plate vão decidir este mês a Taça Libertadores da América;
(E) Pelé já está idoso, mas o mais famoso jogador de futebol de todos os tempos continua sendo um
papo interessante.

20. Observe a frase a seguir. É importante aprender muitas coisas / É importante o aprendizado de
muitas coisas. O mesmo processo de substituição de um verbo por um substantivo correspondente
foi feito de forma adequada em:

(A) É impossível ocultar a desonestidade / É impossível o ocultismo da desonestidade;
(B) Morrer é o ato final da existência humana / A mortandade é o ato final da existência humana;
(C) Enfrentar as dificuldades é o caminho da felicidade / O enfrentamento das dificuldades é o
caminho da felicidade;
(D) Oferecer amizade é atitude rara / O ofertório de amizade é atitude rara;
(E) O mais difícil é viver / O mais difícil é a vivacidade.
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21. E de repente aquela dor intolerável no olho esquerdo, este lacrimejando, e o mundo se tornando
turvo.

A opção que apresenta o verbo com o mesmo valor que os destacados no trecho está em:

a) Os policiais chegaram, ficando calados diante do juiz.
b) O homem subiu as escadas, batendo à porta com rapidez.
c) Agindo com naturalidade, João acenava para as pessoas.
d) Feito o ajuste, ficaram fazendo perguntas.
e) Não questionou o caso, permanecendo em silêncio.

22. A frase abaixo em que ocorre ambiguidade é:

(A) Ninguém mais os encontrou de novo;
(B) O cargo de oficial de justiça é importante;
(C) A nomeação do Ministro foi surpreendente;
(D) Tudo foi organizado para o julgamento;
(E) As folhas do caderno despencaram.
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23. A frase em que a substituição do termo sublinhado foi feita de forma adequada ao sentido original
é:

(A) Remédio sem efeito / Remédio ineficiente;
(B) Poço sem água / Poço árido;
(C) Livro sem autor / Livro desautorizado;
(D) Carro sem direção / Carro indireto;
(E) Flor sem perfume / Flor fedorenta.

24. A vontade é impotente perante o que está para trás dela. Não poder destruir o
tempo, nem a avidez transbordante do tempo, é a angústia mais solitária da vontade.

O trecho destacado apresenta sentido de:

a) Negação
b) Adição
c) Contradição
d) Exclusão
e) Comparação
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25. A vontade é impotente perante o que está para trás dela. Não poder destruir o tempo, nem a
avidez transbordante do tempo, é a angústia mais solitária da vontade.

Assinale a alternativa em que NÃO há a presença de termo com o mesmo valor sintático destacado no
período acima.

a) A realidade da vida
b) A rapidez do tempo
c) O amor dos pais
d) O medo da morte
e) A alegria das crianças

GABARITO

1. A         11. E        21. C
2. C         12. B        22. C
3. C         13. E        23. A
4. A         14. E         24. B
5. E         15. C         25. D
6. E         16. B
7. D         17. B
8. D         18. C
9. C         19. E
10. C         20. C
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Prof Luiz Fernando. 

1. Ano: 2018 Banca: FGV

Assinale a afirmativa que indica corretamente fatores preponderantes para o domínio
português na região amazônica no período colonial.

a) Incentivo à manufatura de produtos derivados das drogas do sertão, como o cacau, a
salsaparrilha e o urucum.
b) Organização de expedições pela região do Alto Madeira, com destino a Quito, como a de
Manuel Félix de Lima.
c) Criação de missões jesuítas em Cabo do Norte e Marajó e franciscanas ao longo dos Rios
Xingu e Madeira.
d) Fundação de fortificações, como o Forte do Presépio, na foz do rio Amazonas.
e) Formação de bandeiras, como a de Antônio Raposo Tavares, que explorou a
navegabilidade do rio Guaporé.

X

Prof Luiz Fernando. 

2. Ano: 2018 Banca: FGV

As afirmativas a seguir caracterizam corretamente modalidades consideradas legais para
obter escravos na Amazônia colonial, à exceção de uma. Assinale-a.
A) Os índios aprisionados nas guerras intertribais podiam ser resgatados pelos colonos os
quais, em retribuição, obtinham o direito de escravizar legalmente os indígenas por dez
anos.
B) As tropas de resgate eram conduzidas por missionários que convenciam os índios a buscar
a liberdade e melhores condições de vida nos aldeamentos.
C) Os índios de repartição eram os que aceitavam ser descidos sem oferecer resistência
armada, em oposição aos índios escravos.
D) Os descimentos abasteciam de índios os aldeamentos, de onde eram repartidos pelos
moradores, para a realização de serviços e para trabalharem no próprio aldeamento.
E) As guerras justas eram expedições militares que invadiam os territórios indígenas e
capturavam índios que estariam impedindo a pregação do Evangelho ou atacando colonos.

X
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Prof Luiz Fernando. 

3. Ano: 2018 Banca: FGV
Analise a figura a seguir. (__) Sua viagem de penetração visava ocupar a maior

parte da bacia do Alto Amazonas, para forçar a Coroa
de Castela a fazer uma aliança militar com Portugal.

(__) Suas iniciativas de povoamento, na viagem de
retorno Quito-Belém, buscavam marcar a presença de
Portugal além da linha limítrofe do Tratado de
Tordesilhas.

(__) Sua expedição de reconhecimento viabilizou o
estabelecimento de fortificações ao longo do
percurso, como a do Real Forte Príncipe da Beira.

Na ordem apresentada, as afirmativas são,
respectivamente,

Alternativas

A) V - V - F. B) F - V - V.

C) F - V - F. D) V - F - V.

E) F - F - V.

A respeito da importância da
expedição de Pedro Teixeira (1637-
1639) para a conquista lusa do vale do
Amazonas, assinale V para a afirmativa
verdadeira e F para a falsa.

F

V

F

X
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4. Ano: 2010 Banca: FGV

O sistema ou cadeia de aviamento era o principal sistema de financiamento da
economia da borracha, e consistia na compra de mercadorias a crédito. As cidades
mais beneficiadas por esse sistema foram em ordem de importância:

A) Belém, Manaus, e Macapá.

B) Manaus, Belém, e Santana.

C) Belém, Manaus, e Santarém.

D) Belém, Manaus, Altamira.

E) Manaus, Belém, e Macapá.

X
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Prof Luiz Fernando. 

5. É uma das características marcantes da Cabanagem:
a) Revolução burguesa que marcou para sempre os Paraenses, a qual ocorrera
entre 1835 a 1845 com forte impacto geopolítico e cultural.
b) Ficou conhecido a revolução ou guerra nacional, de caráter institucional, a favor
governo imperial do Brasil.
c) Revolução popular que marcou para sempre os Paraenses, a qual ocorrera
entre 1835 a 1840 com forte impacto demográfico e cultural.
d) Ficou conhecido a revolução ou guerra regional, de caráter republicano, contra
o governo imperial do Brasil.
e) Foi a transição para novos processos de manufatura no período entre 1760 a
algum momento entre 1820 e 1840.

X
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6. Os fatos da História Amazônica relacionados nas alternativas a seguir estão
corretos, à exceção de um.

Assinale-o.

a) Em 1621, foi criado o Estado do Maranhão e Amazonas.

b) Em 1654, foi criado o Estado do Maranhão e Grão-Pará.

c) Em 1751, já no governo Pombalino, o Estado do Maranhão e Grão-Pará recebeu a
denominação de Estado do Grão-Pará e Maranhão.

d) Em 1755, foi criada a capitania do Rio Negro.

e) Em 1772, o Estado do Grão-Pará e maranhão foi dividido em dois: Estado do Grão-
Pará e Rio Negro e Estado do Maranhão e Piauí.

X
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Prof Luiz Fernando. 

7. 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

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

Apesar do extraordinário papel do café na produção brasileira do início da
República, outros produtos também tiveram destaque, como a borracha, no final
do século XIX e início do século XX. Sendo utilizada como matéria-prima para
pneus de automóveis e bicicletas, a borracha foi fundamental durante a Segunda
Revolução Industrial. Entre as consequências da exploração de seringais na região
amazônica pode-se registrar corretamente:
Alternativas
A) o enfraquecimento do Convênio de Taubaté.
B) um considerável aumento populacional da cidade de Belém entre 1890 e 1900.
C) uma maior autonomia da província de Manaus em relação à São Paulo.
D) o acesso a riqueza produzido pela extração do látex pelas classes menos
favorecidas.

X
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Prof Luiz Fernando. 

9. Ano: 2010 Banca: FGV/ADAP

Prof Luiz Fernando. 

Ano: 2010 Banca: FGV/ADAP
A partir do texto, analise as afirmativas a seguir.

I. Em 1621, a administração do Estado do Maranhão, entidade política autônoma e
independente do Estado do Brasil, passou a ser diretamente subordinada ao governo de
Lisboa, iniciando-se um processo irreversível de exploração e penetração territorial pela vasta
rede hidrográfica amazônica.
II. Na primeira metade do século XVIII, Portugal passou a priorizar a definição de suas fronteiras
coloniais com o propósito de revisar os acordos anteriores de limites e abolir o Tratado de
Tordesilhas.
III. A aproximação das Coroas Ibéricas favoreceu as negociações diplomáticas que resultaram
na assinatura, em 1750, do Tratado de Madri, que legalizou, pelo argumento de posse da terra
(uti possidetis) e pela busca de fronteiras naturais, a ocupação da Amazônia.
Assinale:

A) se somente a afirmativa I estiver correta.
B) se somente a afirmativa II estiver correta.
C) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
D) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.
E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

V

V

V

X

39

40



Prof Luiz Fernando. 

10. Ano: 2017 Banca: FGV
Sob o pretexto de buscar penas de cores vibrantes
para os chapéus das inglesas da Era Vitoriana,
Henry Wickham desembarcou na Amazônia, em
1876, com outro plano em mente: furtar sementes
de seringueira para serem entregues ao Jardim
Botânico Real da Inglaterra. Foi assim que a árvore
nativa da Amazônia foi retirada de
seu habitat natural e algumas sementes (cerca de 3
mil das 70 mil furtadas) germinaram e foram
enviadas para colônias da Inglaterra, como Malásia
e Ceilão. Em 1916, as plantations britânicas iriam
produzir Hevea Brasiliensis suficiente para abastecer
95% da demanda mundial por borracha de alta
qualidade.

Prof Luiz Fernando. 

A respeito da disputa pela borracha no mercado internacional e seu impacto para a economia brasileira,
assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa.

(__) A produção de látex na região amazônica, entre 1840 e 1920, contou com uma mão de obra composta
por seringueiros nativos e migrantes cearenses, conhecidos como "soldados da borracha".

(__) O método extrativista usado na Amazônia não permitiu o aumento rápido da produtividade para
atender à demanda crescente da indústria automobilística europeia e norte-americana, no início do século
XX.

(__) O declínio da economia gomífera brasileira, no início do século XX, deveu-se à queda dos preços da
borracha no mercado internacional, em função da produção de látex de boa qualidade, a custos mais
baixos, na Ásia.

As afirmativas são, respectivamente,

A) F – V – F.

B) F – V – V.

C) V – F – F.

D) V – V – F.

E) F – F – V.

F
V

V

X
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Prof Luiz Fernando. 

11) Ano: 2020 Banca: IBADE

a Província do Rio Negro, que politicamente definia o território que hoje compreende o Estado do
Amazonas, não foi afetada pela Cabanagem, movimento político de caráter revolucionário que
ocorreu durante o período de Regência no Império do Brasil, restringindo-se sua atividade à Província
do Grão-Pará.
Durante o período do Estado Novo (1937-1945), houve uma migração de trabalhadores nordestinos
para a Amazônia. Ao promoverem a migração em massa, as autoridades governamentais
promoveram também uma propaganda da Amazônia e dos nordestinos, trabalhando discursivamente
com dois grandes “acontecimentos”: a conquista do Acre pelos nordestinos e a Marcha para o Oeste.
Os migrantes que se engajaram nessa empreitada ficaram conhecidos como?

A) Soldados da Borracha

B) Extrativistas

C) Os Farrapos

D) Soldados da Amazônia

E) Soldados Acreanos

X
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12. No governo Vargas, foi criado o Serviço Especial de
Mobilização de Trabalhadores para a Amazônia −
S.E.M.T.A., uma medida direcionada para a participação
do Brasil na Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

Com base no cartaz, as ações programadas por esse
serviço tiveram como principal objetivo:

a) ocupação militar relacionada à redefinição das
fronteiras nacionais

b) proteção dos trabalhadores rurais em resposta à
depressão econômica

c) estímulo à migração para exploração de recursos
naturais estratégicos

d) demarcação de reservas florestais associada à
política de defesa ambiental

X
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OBRIGADO

Prof. Luiz Fernando

Legislação Institucional 
Prof. Marcos Girão
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Hora da Verdade PM AM
Prof. Marcos Girão

ESTATUTO DOS POLICIAIS-MILITARES DO
ESTADO DO AMAZONAS
(LEI AM Nº 1.154/75)
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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.

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.

Revisão de Véspera PM-AM
Prof. Marcos Girão
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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

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.
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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.

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.

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.

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.

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.

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

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.

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.
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ORGANIZAÇÃO BÁSICA DA POLÍCIA
MILITAR DO ESTADO DO AMAZONAS
(LEI AM Nº 3.514/10)

11. Nos termos da Lei nº 3.514/2010, que dispõe sobre a organização básica da
Polícia Militar do Estado do Amazonas, assinale a alternativa incorreta.

a) A Polícia Militar do Amazonas é força pública estadual, auxiliar e reserva das
Forças Armadas.

b) É uma instituição permanente, organizada com base na hierarquia e na
disciplina militar, instituída para a preservação da ordem pública, da
incolumidade das pessoas e do patrimônio, e a garantia do exercício dos poderes
constituídos no âmbito do Estado do Amazonas.
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c) A Administração, o comando e o emprego da Corporação são de
responsabilidade do Comandante-Geral, assessorado e auxiliado pelos órgãos de
direção, apoio e execução.

d) O cargo de Comandante-Geral da Polícia Militar é privativo de Oficial, do
posto de Coronel PM, do Quadro de Oficiais Policiais Militares (QOPM),
preferencialmente com Curso Superior de Polícia ou curso militar
correspondente, nomeado por ato do Governador do Estado.

e) Os Órgãos de Apoio destinam-se ao atendimento das necessidades de
recursos humanos, ensino e logística dentre outras, realizando as atividades
meio da Corporação.

12. Segundo o texto da Lei nº 3.514/2010, compete à Polícia Militar do
Amazonas no âmbito de sua respectiva jurisdição, EXCETO:

a) Executar, com exclusividade, ressalvadas as missões peculiares das Forças
Armadas, o policiamento ostensivo, fardado, planejado pela autoridade
competente, a fim de assegurar o cumprimento da lei, a manutenção da ordem
pública e o exercício dos poderes constituídos.

b) Atuar de maneira preventiva, como força de dissuasão, em locais ou áreas
específicas, onde se presuma ser possível à perturbação da ordem

69

70



c) Atuar de maneira repressiva, em caso de perturbação da ordem, precedendo
ao eventual emprego das Forças Armadas.

d) Atender à convocação, inclusive mobilização, do Governo Federal em caso de
guerra externa ou para prevenir ou reprimir grave perturbação da ordem ou
ameaça de sua irrupção, subordinando-se à Força Terrestre para emprego em
suas atribuições específicas de polícia militar e como participante da Defesa
Interna e da Defesa Territorial.

e) Desempenhar as funções de polícia judiciária na segurança pública, de trânsito
urbano e rodoviário, ambiental, em suas diversas modalidades, e as relacionadas
com a prevenção criminal, preservação e restauração da ordem pública.

13. Nos termos da Lei nº 3.514/2010, compete ao Comandante-Geral:

a) A indicação do Subcomandante-Geral e do Chefe do Estado Maior.

b) Zelar pela disciplina e pela conduta civil e militar dos integrantes da Corporação.

c) Administração financeira, contabilidade, almoxarifado e aprovisionamento do
Comando Geral

d) Coordenar e fiscalizar as atividades dos órgãos de execução operacional da
Corporação.

e) Encaminhar aos Órgãos da Administração Pública nos âmbitos federal, estadual e
municipal, pareceres, informações e expedientes que dependam da consideração ou
providências desses Órgãos, sem opinar sobre os mesmos.
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14. Segundo a Lei nº 3.514/2010, analise as assertivas abaixo:

I. As Seções do Estado Maior Geral serão chefiadas privativamente por Oficiais
do posto de Tenente-Coronel, da ativa, do Quadro de Oficiais Policiais Militares
(QOPM).

II. O Chefe do Estado Maior Geral e o Subcomandante Geral têm honras,
prerrogativas e remuneração de Secretário Executivo e Secretário Executivo
Adjunto, ou cargo correspondente, respectivamente.

III. O Conselho Consultivo Superior (CCSup) é órgão deliberativo do Alto
Comando, constituído pelo Comandante Geral, pelo Subcomandante Geral, pelo
Chefe do Estado Maior e pelos demais Coronéis da ativa da Instituição, sendo
facultada a participação de Coronéis da inatividade, autoridades e/ou
personalidades civis de notável saber sobre os assuntos em pauta.

IV. A Ajudância Geral é o órgão de direção geral responsável pelas funções
administrativas do Comando Geral.
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Marque a alternativa que traz os itens corretos.

a) I, II, III e IV.

b) II e III.

c) I e IV

d) II, III e IV

e) II, apenas

15. Segundo o texto da Lei nº 3.514/2010, fazem parte da estrutura da Ajudância
Geral, SALVO:

a) Ajudante Geral

b) Secretaria (AG/1).

c) Seção Administrativa (AG/2)

d) Seção de Embarque (AG/4)

e) Banda de Música
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16. Sobre a Lei nº 3.514/2010, está incorreta a seguinte alternativa:

a) O cargo de Ajudante Geral é privativo de Coronel PM da ativa, do Quadro de
Oficiais Policiais Militares.

b) À Assessoria Jurídico-Administrativa Institucional compete o assessoramento
da Instituição em matérias jurídico-administrativas e acompanhamento, em
estreita harmonia com o Ministério Público do Estado, dos processos
administrativos e judiciais de interesse da Polícia Militar.

c) Ao Gabinete do Comando Geral compete a programação, coordenação,
supervisão e execução das atividades de representação política, administrativa e
social do Comandante Geral, do Subcomandante Geral e do Chefe do Estado
Maior Geral.

d) As Comissões são grupos de trabalho, de caráter permanente ou temporário,
destinado ao estudo de assuntos que lhes forem atribuídos.

e) As Assessorias são atribuídas a policiais militares, e excepcionalmente a civis, e
se destinam a determinados estudos não específicos do Estado Maior e dos
Órgãos de Direção.
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17. Está correta a seguinte assertiva, segundo a Lei nº 3.514/2010:

a) A Academia de Polícia Militar (APM) tem a seu cargo a formação e a
especialização de Oficiais, somente.

b) O Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (CFAP) tem a seu cargo,
dentre outras funções, o ensino de nível fundamental e médio dos filhos e
dependentes dos policiais militares, sendo regido por Regimento próprio.

c) O Centro de Educação Física e Desportos (CEFID) tem a seu cargo o
treinamento, a atualização profissional e especialização dos integrantes da
Corporação.

d) O Centro de Formação de Militares (CFM) tem a seu cargo a avaliação,
treinamento e aperfeiçoamento físico dos policiais militares, bem como
fomentar a prática de atividades desportivas no âmbito da Corporação.

e) O Centro de Apoio Jurídico (CAJ) tem a seu cargo a assistência sociojurídica
dos policiais militares e seus dependentes.
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REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DE PRAÇAS
MILITARES DO ESTADO DO AMAZONAS
(LEI AM Nº 4.044/14)

Prof. Marcos Girão

18. Conforme a Lei nº 4.044/2014, que dispõe sobre a reestruturação da Carreira
de Praças Militares do Estado do Amazonas, as promoções serão efetuadas por,
SALVO:

a) antiguidade.

b) Bravura.

c) especial à graduação ou ao posto imediato.

d) post mortem.

e) merecimento.
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19. Nos termos da Lei nº 4.044/2014, após a promoção por antiguidade às
graduações de Cabo e 3.º Sargento, os praças serão matriculados em Curso de
Formação de Cabo e Curso de Formação de Sargento, respectivamente, regular
ou intensivo, a serem realizados, no mínimo,

a) 04 (quatro) vezes ao ano, sendo a conclusão com aproveitamento requisito
essencial para a promoção por antiguidade subsequente.

b) 03 (três) vezes ao ano, sendo a conclusão com aproveitamento requisito
essencial para a promoção por antiguidade subsequente

c) 05 (três) vezes ao ano, sendo a conclusão com aproveitamento requisito
essencial para a promoção por antiguidade subsequente.

d) 03 (três) vezes semestralmente, sendo a conclusão com aproveitamento
requisito essencial para a promoção por antiguidade subsequente.

e) 03 (três) vezes ao ano, sendo a conclusão com aproveitamento ou não
suficiente para a promoção por antiguidade subsequente.
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20. À luz da Lei nº 4.044/2014, compete à Comissão de Promoção de Praças,
EXCETO:

a) assessorar o Comandante-Geral em todos os assuntos relativos à promoção
dos integrantes dos Quadros de Praças.

b) decidir, em última instância, sobre o mérito administrativo dos processos de
promoções de praças, os recursos administrativos que versem sobre as referidas
promoções e publicar suas decisões em documento oficial da Corporação

c) prestar informações, quando assim solicitado, para subsidiar a Procuradoria-
Geral do Estado - PGE ou outro órgão do Estado, em razão de ações judiciais ou
administrativas que versem sobre as promoções de praças

d) publicar o quadro de cômputo de vagas e os Quadros de Acesso dos
candidatos aptos à promoção, pelos critérios de antiguidade 20 (vinte) dias antes
das datas de promoção

e) elaborar a proposta de promoção a ser encaminhada ao Comandante-Geral da
respectiva Corporação e, posteriormente, ao Governador do Estado para a
edição do ato de promoção
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21. Segundo estabelece a Lei nº 4.044/14, que reestruturou a carreiras de Praças da
PM AM, não é um membros nato da Comissão de Promoção de Praças, EXCETO

a) Subcomandante-Geral, que será seu Presidente

II - o Chefe do Estado Maior-Geral

b) o Diretor do Órgão Gestor de Pessoal da Ativa, auxiliado pelo Chefe do Setor de
promoção do respectivo órgão

c) O Comandante-Geral

c) o Diretor do Órgão Gestor de Pessoal Inativo

d) o Diretor de Finanças.

Art. 19 (...)

§ 2.º Fica assegurada, em caráter permanente, a participação de 01 (um)
representante das 05 (cinco) Associações dos Círculos de Praças legalmente
constituídas na data de publicação desta Lei.

§ 3.º Em qualquer circunstância, será garantida a paridade de representantes da
Corporação e das Associações dos Círculos de Praças.
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22. Segundo a Lei nº 4.044/2014, as promoções de praça serão efetuadas,
anualmente, por ato do Governador do Estado, sempre nas seguintes datas,
EXCETO.

a) promoção por antiguidade: 21 de abril, 25 de agosto e 31 de dezembro

b) promoção por bravura: a contar da data do reconhecimento da bravura

c) promoção post mortem: a contar da data do óbito

d) promoção especial à graduação ou ao posto imediato, a contar da data em
que o Militar Estadual completar 29 anos de efetivo serviço na Corporação

e) promoção especial à graduação ou ao posto imediato, a contar da data em
que a junta médica da respectiva Corporação julgar pela invalidez permanente,
independente de tempo, sendo o ato de promoção posterior ao ato de reforma
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Gabarito
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OBRIGADO!
@profmarcosgirao

https://t.me/transitocomgirao

Prof. Marcos Girão

91

92



Geografia do Amazonas

Prof. Leandro Signori

A organização do espaço: a conquista e a 

expansão da Amazônia Colonial

Prof. Leandro Signori

93

94



Amazônia Colonial
» Expansão portuguesa para a Amazônia Colonial – conquista

de território e combater as invasões estrangeiras.

 Conquista portuguesa se assentava no tripé: comércio de
drogas do sertão, aldeamentos indígenas e construção de
fortes.

 Missões jesuíticas se espalharam pela Amazônia

Geografia do Amazonas
Prof. Leandro Signori

Amazônia Colonial
» 1494: Tratado de Tordesilhas

» União Ibérica (1580-1640) – linha de Tordesilhas perdeu o sentido.
» Entradas, Bandeiras e Descidas – século XVI a meados do XVIII

 Amazônia – Sertanismo – sertanistas
» 1615 – Expulsão dos franceses do Maranhão – França Equinocial

(1612-1615).

» 1616 – Fundação do Forte do Presépio, que dá origem à cidade de
Belém, localizada no limite da Linha de Tordesilhas.

Geografia do Amazonas
Prof. Leandro Signori
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Amazônia Colonial
» Expedição de Pedro Teixeira

 Considerada por muitos como historiadores como a maior façanha
sertanista da Amazônia no período colonial. Partiu de Gurupá (PA)
– 28/10/1637, alcançou Quito em outubro de 1638. Aportou em
Belém, no dia 12 de dezembro de 1639, cumprindo a sua missão
após mais de dois anos de sua partida.

Geografia do Amazonas
Prof. Leandro Signori

Geografia do Amazonas
Prof. Leandro Signori

Princípio do uti 
possidetis 
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Amazônia Colonial
» 1669: Fundação do Forte de São José da Barra do Rio Negro, atual

Manaus.

» 1755: criação da Capitania de São José do Rio
Negro (atual Amazonas) – subordinada a Capitania Geral do Pará.

 Desmembrada da capitania do Grão-Pará.

Geografia do Amazonas
Prof. Leandro Signori

Evolução Político-Administrativa
» 1822 - Independência do Brasil, as antigas capitanias reais foram

transformadas em províncias. A capitania de Rio Negro, foi
incorporada à Província do Pará.

» 1850 - criação da Província do Amazonas, desmembrada da
Província do Pará.

» 1889 - Proclamação da República, as antigas províncias brasileiras
passaram à categoria de estados, mantendo as mesmas fronteiras.
Assim surge o Estado do Amazonas.

Geografia do Amazonas
Prof. Leandro Signori
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A produção do espaço amazônico atual. Organização
do espaço amazonense: posição geográfica;
mesorregiões e microrregiões

Prof. Leandro Signori

 Instituída por meio da Lei nº 1.806,
de 6 de janeiro de 1953.

 Sua área considera as
características naturais da região,
abrangendo os estados do
Amazonas, Pará, Rondônia,
Roraima, Amapá, Tocantins, Mato
Grosso e Maranhão.

 Fins de planejamento, objetivos
geoeconômicos, desenvolvimento
regional

 Área de atuação da SUDAM

Geografia do Amazonas
Prof. Leandro Signori
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Municípios
» 62 municípios

Maior área: Barcelos (122.461,086 km²)

 5º maior município em área territorial do mundo

Menor área: Iranduba (2.216,817 km²)

Geografia do Amazonas
Prof. Leandro Signori

Mesorregiões e Microrregiões
» Divisão do Brasil em mesorregiões e microrregiões foi

adotada pelo IBGE entre 1988 e 2017.
» A partir de 2017, essa divisão foi substituída pela divisão

em regiões geográficas intermediárias e imediatas.
» O edital pede a divisão antiga, não a nova.
» Objetivos da divisão em mesorregiões e microrregiões:

facilitar o levantamento de dados através de pesquisas e
censos, fornecer subsídios para a gestão e administração
territorial e para a implementação de políticas públicas.

Geografia do Amazonas
Prof. Leandro Signori
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Mesorregiões e Microrregiões
» Mesorregiões - maior subdivisão dentro de cada um dos estados

brasileiros.

 Foram subdivididas em recortes menores, as microrregiões.

» Estado do Amazonas - quatro mesorregiões, que foram divididas

em treze microrregiões.

Geografia do Amazonas
Prof. Leandro Signori

Geografia do Amazonas
Prof. Leandro Signori

Mesorregião Microrregião Municípios

Norte Amazonense
Barcelos

Barcelos, Novo Airão, Santa Isabel do Rio Negro e São Gabriel da 
Cachoeira

Japurá Japurá e Maraã

Sudoeste 
Amazonense

Alto Solimões
Amaturá, Atalaia do Norte, Benjamin Constant, Fonte Boa, Jutaí, 

Santo Antônio do Içá, São Paulo de Olivença, Tabatinga e Tonantins

Juruá Carauari, Eirunepé, Envira, Guajará, Ipixuna, Itamarati e Juruá

Centro 
Amazonense

Tefé Alvarães, Tefé e Uarini

Coari Anamã, Anori, Beruri, Caapiranga, Coari e Codajás

Manaus
Autazes, Careiro, Careiro da Várzea, Iranduba, Manacapuru, 

Manaquiri e Manaus

Rio Preto da Eva Presidente Figueiredo e Rio Preto da Eva

Itacoatiara Itacoatiara, Itapiranga, Nova Olinda do Norte, Silves e Urucurituba

Parintins
Barreirinha, Boa Vista do Ramos, Maués, Nhamundá, Parintins, São 

Sebastião do Uatumã e Urucará

Sul Amazonense

Boca do Acre Boca do Acre e Pauini
Purus Canutama, Lábrea e Tapauá

Madeira Apuí, Borba, Humaitá, Manicoré e Novo Aripuanã
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O processo de ocupação: aspectos
geopolíticos e planos de
desenvolvimento regional

Prof. Leandro Signori

Aspectos Geopolíticos
» Diferentemente das demais regiões brasileiras, a ocupação da

região Norte (onde se situa grande parte da Amazônia) esteve muito
mais relacionada a aspectos geopolíticos do que a aspectos
econômicos.

» Defender a Amazônia da ameaça estrangeira e garantir a soberania
nacional.

 Povoar e explorar economicamente a Amazônia.

Geografia do Amazonas
Prof. Leandro Signori
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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
Prof. Leandro Signori

Desenvolvimento Regional
» 1953: Criação da Superintendência do Plano de Valorização

Econômica da Amazônia (SPVEA) – Governo de Getúlio Vargas.

Geografia do Amazonas
Prof. Leandro Signori
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Governo Militar
» Discurso fortemente nacionalista.
 Unificação do país e a proteção da floresta contra a

"internacionalização".
 1966: Extinção da SPVEA e criação da Superintendência de

Desenvolvimento da Amazônia (Sudam).
» Construção de Grandes Rodovias
 Transamazônica (BR-230) - ligando Cabedelo (PB) a Lábrea (AM),

inaugurada em 1972.
 Manaus-Porto Velho (BR-319) - ligando Manaus (AM) a Porto Velho

(RO), inaugurada em 1976.

Geografia do Amazonas
Prof. Leandro Signori

Governo Militar
» Grandes projetos de mineração

» Construção de grandes hidrelétricas, como Tucuruí, e algumas

menores, como Balbina.

» Implantação de grandes projetos agropecuários.

» 1967: Implantação do distrito industrial da Zona Franca de Manaus 

(PIM).

Geografia do Amazonas
Prof. Leandro Signori
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Governos Democráticos
» 1985 – Projeto Calha Norte – Governo de José Sarney
» 2002 - Sistema de Vigilância da Amazônia (Sivam) – Governo de

FHC.

 Debate sobre o desenvolvimento sustentável.
» Plano Amazônia Sustentável (PAS) – 2008 – Governo Lula
» Macrozoneamento Ecológico-Econômico da Amazônia

Legal – 2010.
 ZEEs estaduais.

Geografia do Amazonas
Prof. Leandro Signori

O espaço natural: estrutura geológica e características do relevo;
ecossistemas florestais e não-florestais; o clima; a rede hidrográfica;
aproveitamento dos recursos naturais e impactos ambientais.

Prof. Leandro Signori
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A estrutura geológica do
Amazonas é formada pela Bacia
Sedimentar do Amazonas, Escudo
das Guianas e Escudo do Brasil
Central.

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.

Geografia do Amazonas
Prof. Leandro Signori

115

116



Regiões fitogeográficas

Segundo essa classificação, grande parte
do estado do Amazonas predomina a
floresta ombrófila densa, seguida da
floresta ombrófila aberta. Ainda
encontramos a campinarana, savana e
áreas de tensão ecológica.

117

118



Floresta Amazônica
» Vegetação amplamente predominante no estado.

» Mais extensa floresta tropical do mundo e o maior ecossistema
brasileiro.

» Caracteriza-se pela predominância de uma floresta densa (fechada,
muitas árvores por unidades de área), latifoliada (folhas largas e
grandes, o que facilita a transpiração), ombrófila (associada a climas
chuvosos) e perenifólia (têm folhas durante o ano inteiro).

Geografia do Amazonas
Prof. Leandro Signori

Geografia do Amazonas
Prof. Leandro Signori
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Hidrografia
» Estado do Amazonas é banhado pela bacia hidrográfica Amazônica.

 Maior bacia hidrográfica do mundo.

» Grande navegabilidade dos rios no Estado.

» Maior parte e as maiores cidades estão na calha do rio

Solimões/Amazonas.

Geografia do Amazonas
Prof. Leandro Signori

A questão ecológica  
» Desmatamento – maior problema ambiental da Amazônia.
 Atuação indiscriminada de madeireiros.
 Expansão da pecuária bovina.
 Expansão da lavoura de grãos, principalmente a soja.
 Queimadas criminosas para “limpar o terreno”. Atingem UCs e terras

indígenas.
 Amazonas: segundo estado que mais desmatou a Amazônia em 2021.
 Avanço pelo sul e leste do estado, nas divisas com RO, AC, MT e PA.

Geografia do Amazonas
Prof. Leandro Signori
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A questão ecológica  
» Poluição das vias hídricas

» Alterações climáticas

Geografia do Amazonas
Prof. Leandro Signori

Aspectos socioeconômicos

Prof. Leandro Signori
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Ciclos econômicos e crescimento da população

» 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.

Geografia do Amazonas
Prof. Leandro Signori

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.

Geografia do Amazonas
Prof. Leandro Signori
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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.

Geografia do Amazonas
Prof. Leandro Signori

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
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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
Prof. Leandro Signori

Extrativismo Florestal
» 1º Açaí

» 2º Castanha-do-Brasil

Geografia do Amazonas
Prof. Leandro Signori
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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.

 Garimpos de ouro.

Geografia do Amazonas
Prof. Leandro Signori

Petróleo e Gás Natural
» 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.
Geografia do Amazonas
Prof. Leandro Signori
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Biodiversidade
» O Poder Público e a conservação da biodiversidade.

 Estratégia de criação de Unidades de Conservação.

 Cerca de 60% do total de áreas protegidas no Brasil encontram-se

na região amazônica.

 Terras indígenas e a conservação da biodiversidade, povos

tradicionais e a conservação da biodiversidade.

Geografia do Amazonas
Prof. Leandro Signori

Aspectos Socioeconômicos
» Concentração fundiária e conflitos pela terra

» Fontes de energia: potencial hidrelétrico, hidrelétricas e meio

ambiente

Geografia do Amazonas
Prof. Leandro Signori
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Transportes
» Transporte fluvial é o mais importante.

 Manaus é o porto fluvial de maior movimentação de cargas e de
passageiros do Brasil.

» Importância do transporte aéreo.

 Aeroporto de Manaus é o terceiro em movimentação de cargas (atrás
apenas de Guarulhos e Viracopos).

» Malha rodoviária é pequena, maiores fluxos estão na Região
Metropolitana de Manaus.

Geografia do Amazonas
Prof. Leandro Signori
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Prof. Rani Passos

GRATIDÃO!
Prof. Leandro Signori

137

138



Informática
Prof. Rani Passos

NOVOS RECURSOS

- Sequential Mode: Alternar entre modo de uso para PC e Tablete

- Cortana: Ferramenta assistente de comandos por voz.

- Continue de Onde Parou: Trocar de equipamento sem perder o trabalho em edição

- Windows Hello: Reconhecimento facial para logar no sistema

- Novo Navegador padrão: Microsoft Edge

- Múltiplas Áreas de Trabalho: Criar novas Áreas de Trabalho para diferentes

atividades

- Windows Defender: Agora além de Antivírus é também Windows Defender

Firewall.

WINDOWS 10
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1. No MS Windows 10 foi introduzido um componente para tratar de
reconhecimento facial, de íris e de digitais na autenticação e acesso à máquina. O
nome desse componente é:
a) Windows Hello.
b) Windows Defender.
c) BitLooker.
d) Skydrive.
e) Thunderbird.

WINDOWS 10

2. Um técnico utilizando um computador com o sistema operacional Windows
10, em sua configuração padrão para a língua portuguesa, seleciona o botão Visão de
Tarefas, presente na Barra de Tarefas. Esse botão
a) amplia o texto e imagens da tela, facilitando a sua visualização.
b) apresenta, na forma de gráfico, o uso dos principais recursos do computador pelas
tarefas (CPU, memória, rede etc.).
c) apresenta uma tabela com todas as tarefas que o sistema operacional pode
executar.
d) exibe a relação de tarefas que o sistema operacional está executando no
momento.
e) permite visualizar as janelas que estão abertas nesse momento.

WINDOWS 10
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3. No Explorador de arquivos do Windows 10, em português, Ana clicou com o
botão direito do mouse sobre a identificação de unidade de pen drive conectada no
computador e selecionou as opções Novo > Pasta, para criar uma nova pasta onde
pretende guardar seus documentos. O nome desta pasta poderá ser:
a) 08-12-2018
b) 08/12/2018
c) Dia8_12:20
d) <08_12_2018>
e) 08\12\2018

WINDOWS 10

1. Considere uma planilha MS Excel BR na qual a célula B1 contém a fórmula
=SE(A1>10;A1*0,3;A1*0,5)+A$2
Dado que as células A1 e A2 contêm, respectivamente, os valores 10 e 12, assinale o
valor exibido na célula B1.
A) 12
B) 14
C) 17
D) #NOME?
E) #VALOR!

MICROSOFT EXCEL
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2. Analise a figura a seguir, que mostra algumas células do Excel do MS Office.

Se o conteúdo da célula G1 (mostrado como equação na figura) for copiado por meio
de Ctrl+C e Ctrl+V para a célula H2, o valor da célula H2 será
A) 3.
B) 12.
C) 20.
D) 40.
E) 48.

MICROSOFT EXCEL

1. No MS Word, o “pincel de formatação” é utilizado para
A) estabelecer critérios de cores de fundo nas células de uma tabela.
B) definir padrões de bordas para uma tabela.
C) alternar tipos de layout de exibição.
D) copiar a formatação de um trecho e aplicá-la em outro.
E) desenhar formas, tais como retângulos, setas e linhas.

MICROSOFT WORD
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2. Observe a seguinte lista de Estados elaborada no Microsoft Word.

A alternativa que apresenta corretamente o Estado com a sua respectiva formatação
é:
A) Rio de Janeiro, Cor do Realce do Texto;
B) São Paulo, Itálico;
C) Minas Gerais, Sombreamento;
D) Pernambuco, Efeitos de Texto;
E) Sergipe, Tachado.

MICROSOFT WORD

3. Em alguns documentos, é preciso incluir quebras de texto forçadas. Um
exemplo disso é iniciar um capítulo em uma nova página.
Com referência às características das quebras de seção no MS Word, analise as
afirmativas a seguir.
I. Possibilitam alterar o conteúdo de cabeçalhos e rodapés.
II. Permitem quebras de avancem para páginas ímpares ou pares.
III. Permitem que uma nova seção inicie na página corrente.
Está correto o que se afirma em
A) I, somente.
B) II, somente.
C) III, somente.
D) II e III, somente.
E) I, II e III.

MICROSOFT WORD
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TECLAS DE ATALHO
EDITOR DE TEXTO

QUESTÕES SOBRE WRITER
Durante a edição de um arquivo de texto composto por muitas páginas e capítulos, alguns desses
capítulos não preenchem totalmente a sua última página, deixando-a com uma porção em branco,
sendo que todo capítulo novo deve começar no início de uma nova página. Utilizando a ferramenta
de edição de texto do LibreOffice 5, ao terminar de escrever um capítulo que terminou no meio da
página atual, qual das opções do menu “Inserir” oferece o recurso adequado para ir para a próxima
página, onde se iniciará o novo capítulo?

A) Seção.

B) Quebra manual.

C) Cabeçalho.

D) Rodapé.

E) Nota de rodapé / Nota de fim.
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QUESTÕES SOBRE WRITER
Considerando o Aplicativo Libre Office versão 5, instalação padrão em
português, é possível escrever um texto em Subscrito utilizando o comando
disponível em qual caminho?

A) Menu Inserir, Caractere Especial.

B) Menu Inserir, Texto, Subscrito.

C) Menu Estilos, Subscrito.

D) Menu Formatar, Texto, Subscrito.

E) Menu Formatar, Dispor, Abaixo.

QUESTÕES SOBRE WRITER
Considerando o aplicativo de escritório LibreOffice Writer Versão 6, instalação
padrão em português, assinale a alternativa que apresenta a tecla de atalho
utilizada para formatar um texto selecionado como Sublinhado Duplo.

(Obs.: o caractere “+” foi utilizado apenas para interpretação).

A) Ctrl + D

B) Ctrl + Shift + U

C) Ctrl + B

D) Ctrl + Alt + B

E) Alt + Shift + seta para baixo
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QUESTÕES SOBRE WRITER
No BrOffice/LibreOffice 3.4 Writer, qual é a função do botão que contém o
símbolo ¶?

A) Inserir fórmulas.

B) Inserir símbolos.

C) Acionar a ajuda.

D) Mostrar caracteres não imprimíveis.

E) Acionar a hifenização automática.

1. No Google Chrome, a execução do atalho de teclado Ctrl+F4 tem por
significado:

a) mostrar favoritos

b) limpar histórico

c) fechar a guia aberta no browser

d) abrir janela de configurações

e) sempre fechará o programa

NAVEGADOR DE INTERNET
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2. A combinação de teclas Ctrl+D, aplicada nos navegadores Internet
Explorer ou Mozilla Firefox, é um atalho para

a) direcionar o site para a página inicial.

b) exibir busca de palavras no site por meio de uma caixa de texto no canto
inferior da tela.

c) exibir histórico de navegação, ou seja, lista dos sites que já foram
acessados anteriormente.

d) inserir o site no menu Favoritos, o qual consiste em uma lista de sites
preferidos armazenada manualmente pelo usuário.

e) dimensionar a resolução da tela do navegador.

NAVEGADOR DE INTERNET

3. No browser Firefox Mozilla, a execução do atalho de teclado Ctrl + F tem
por significado:

a) adicionar favorito.

b) monitorar andamento de download.

c) configurar site corrente como página inicial.

d) acessar tela de help/ajuda do browser.

e) localizar palavra no site corrente.

NAVEGADOR DE INTERNET
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NAVEGADORES DE INTERNET
AÇÃO GOOGLE CHROME MOZILLA FIREFOX INTERNET EXPLORER

NOVA ABA CTRL + T CTRL + T CTRL + T

NOVA JANELA CTRL + N CTRL + N CTRL + N

REABRIR ABA CTRL+SHIFT+T CTRL+SHIFT+T CTRL+SHIFT+T

GUIA ANÔNIMA CTRL+SHIFT+N CTRL+SHIFT+P CTRL+SHIFT+P

PESQUISAR PAG CTRL+F, G CTRL + F, G CTRL + F

SELEC. URL CTRL+L | F6 | ALT+D CTRL+L | F6 | ALT+D CTRL+L | F6 | ALT+D

ATUALIZAR F5 ou CTRL + R F5 ou CTRL + R F5 ou CTRL + R

FECHA GUIA CTRL + W, F4 CTRL + W, F4 CTRL + W, F4

HISTÓRICO CTRL + H CTRL + H CTRL + H

DOWNLOADS CTRL + J CTRL + J CTRL + J

FAVORITOS CTRL + D CTRL + D CTRL + D

FECHAR APLIC. ALT + F4 ALT + F4 ALT + F4

SELEC. TUDO CTRL + A CTRL + A CTRL + A

COPIAR CTRL + C CTRL + C CTRL + C

COLAR CTRL + V CTRL + V CTRL + V

IMPRIMIR CTRL + P CTRL + P CTRL + P

ABRIR ARQ. CTRL + O CTRL + O Xxxxxxx

Com relação ao envio de e-mail e sobre a função Cco, analise as assertivas abaixo.

I. “Cc” é a sigla para o termo "com cópia", enquanto “Cco” é a abreviatura de "com cópia oculta".

II. Caso um e-mail redigido no Hotmail possua Cco, o destinatário que, por exemplo, pertença ao
Gmail, não conseguirá ler a mensagem.

III. Todos os provedores de e-mail possuem a opção Cco.

É correto o que se afirma em

A) I, apenas.

B) I e II, apenas.

C) I e III, apenas.

D) III, apenas.

CORREIO ELETRÔNICO
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Na preparação de um e-mail a ser enviado, é necessário que se insira um endereço de e-mail válido.

Um endereço de e-mail com formato válido é

A) usuario~sobrenome@provedor^br

B) @usuario.provedor.br

C) usuario@provedor.br

D) #usuario@provedor.br

E) usuario.provedor.br@

CORREIO ELETRÔNICO

PROCESSADORES
PROCESSADORES

- Representado pelos termos: CPU ou UCP

- Considerado o componente central da placa mãe

- ChipSet é o principal componente da placa mãe.

- Dividido em partes internas, para melhor funcionamento

- ULA, UC, REGISTRADORES E CACHE
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MEMÓRIAS
DIVISÕES:

• Memória Primária (memória de leitura)
- RAM: SRAM, DRAM e MRAM
- ROM: PROM, EPROM, EEPROM e FEPROM (Flash)

• Memória Intermediária (memória não física)
- Cache e Virtual

• Memória Secundária (memória de armazenamento)
- Pen drive, HD, CD, DVD, Blu-Ray, Disquete...

OBRIGADO
Prof. Rani Passos
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Raciocínio Lógico Matemático

Prof. Jhoni Zini

Ernesto foi promovido e seu salário aumentou 40%, passando a ser de 
R$3.500,00.
O salário de Ernesto antes da promoção era de:
a) R$1.900,00;
b) R$2.100,00;
c) R$2.400,00;
d) R$2.500,00;
e) R$2.800,00.

FGV - OFICIAL (MPE RJ)/2019
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Em uma região turística, uma pousada recebeu, em 2018, 20% mais
hóspedes do que tinha recebido no ano anterior e, em 2019, recebeu
40% mais hóspedes do que em 2018.
Nesse período, de 2017 a 2019, o aumento do número de hóspedes
que a pousada recebeu foi de
a) 60%.
b) 62%.
c) 64%.
d) 66%.
e) 68%.

FGV - INSPETOR DE ALUNOS (PREF ANGRA)/2019

O número de ocorrências em certa delegacia de polícia diminuiu 10%
no primeiro semestre de 2020 em relação ao semestre anterior.
Entretanto, no segundo semestre de 2020, o número de ocorrências
aumentou 30% em relação ao semestre anterior.
Durante todo o ano de 2020 o número de ocorrências nessa delegacia
aumentou em:
A. 10%;
B. 12%;
C. 15%;
D. 17%;
E. 20%.

FGV (PCRN)/2021
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Os cinco times de futebol de certo município disputarão um torneio
em que cada time jogará uma vez com cada um dos outros times.
O número de partidas que serão realizadas é
a) 8.
b) 9.
c) 10.
d) 15.
e) 20.

FGV -2017

O número de filas que pode ser formado com três pessoas, X, Y e Z, 
é
a) 2.
b) 3.
c) 4.
d) 5.
e) 6.

FGV -2019
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Assinale a opção que indica o número de permutações das letras da 
palavra SUSSURRO.
a) 1680.
b) 1560.
c) 1440.
d) 1320.
e) 1260.

FGV -2018

Considere a afirmativa:

“Este mês tem 31 dias e o mês que vem também terá”

A negação dessa afirmativa é
a) “Este mês tem 30 dias e o mês que vem terá 31”.
b) “Este mês não tem 31 dias e o mês que vem também não terá”.
c) “Este mês tem 31 dias e o mês que vem não terá”.
d) “Este mês tem 30 dias ou o mês que vem também terá”.
e) “Este mês não tem 31 dias ou o mês que vem não terá 31 dias”.

FGV - ANALISTA (PREF SALVADOR) 2019
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Considere a sentença:

“Se não estou cansado, então vejo televisão ou vou ao cinema”.

A negação lógica dessa sentença é:
a) Se estou cansado, então não vejo televisão e não vou ao cinema;
b) Se estou cansado, então vejo televisão ou vou ao cinema;
c) Se não vejo televisão e não vou ao cinema, então estou cansado;
d) Não estou cansado e não vejo televisão e não vou ao cinema;
e) Estou cansado ou vejo televisão ou vou ao cinema.

FGV - ANALISTA (MPE RJ)/2019

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.

FGV – PCRN 2021
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Considere a sentença 
“Se Marta gosta de pescar, então ela gosta de siri”.

Uma sentença equivalente à sentença dada é: 
a) Se Marta não gosta de pescar, então ela não gosta de siri; 
b) Se Marta gosta de siri, então ela gosta de pescar; 
c) Se Marta gosta de siri, então ela não gosta de pescar; 
d) Se Marta não gosta de siri, então ela não gosta de pescar; 
e) Se Marta não gosta de pescar, então ela gosta de siri.

FGV - ANALISTA  (BANESTES)/2018

Considere a sentença: “Se corro ou faço musculação, então fico cansado”

Uma sentença logicamente equivalente a essa é:
a) Se não corro ou faço musculação, então não fico cansado;
b) Se não corro e não faço musculação, então não fico cansado;
c) Não corro e não faço musculação ou fico cansado;
d) Corro ou faço musculação e não fico cansado;
e) Não corro ou não faço musculação e fico cansado.

FGV - AGENTE (IBGE)/2019
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FGV - ANALISTA (MPE RJ)/2019 
Sobre os conjuntos A e B, sabe-se que:

A – B tem 7 elementos;

A tem 28 elementos;

A união de A e B tem 38 elementos.

O número de elementos do conjunto B é:

A. 10;

B. 18;

C. 21;

D. 31;

E. 35.

FGV - AGENTE  (IBGE)/2017 

Na assembleia de um condomínio, duas questões independentes foram colocadas
em votação para aprovação. Dos 200 condôminos presentes, 125 votaram a favor
da primeira questão, 110 votaram a favor da segunda questão e 45 votaram
contra as duas questões.

Não houve votos em branco ou anulados.

O número de condôminos que votaram a favor das duas questões foi:

A. 80;

B. 75;

C. 70;

D. 65;

E. 60.
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FGV - ESPECIALISTA  (PREF ANGRA)/2019

Em uma turma de estudantes, 2/5 deles jogam vôlei e 3/4 jogam 
futebol.

O número mínimo de estudantes dessa turma que jogam vôlei e 
também futebol é

A. 3.

B. 4.

C. 5.

D. 15.

E. 20.

FGV - FISCAL (PREF SALVADOR)/2019

Entre 6 deputados, 3 do Partido A e 3 do Partido B, serão sorteados 2 para uma 
comissão.

A probabilidade de os 2 deputados sorteados serem do Partido A é de

A. 1/2

B. 1/3

C. 1/4

D. 1/5

E. 1/6
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FGV - ESPECIALISTA (PREF ANGRA)/2019
Peter é um ótimo lançador de dardos. A cada lançamento, a probabilidade de
Peter acertar o alvo é de 90% e independe de Peter ter acertado ou não o alvo em
lançamentos anteriores.

Após fazer dois lançamentos em sequência, a probabilidade de Peter ter acertado
o alvo nos dois lançamentos é de

A. 180%.

B. 90%.

C. 81%.

D. 72%.

E. 60%.

FGV - ANALISTA  (IBGE)/2017 
A probabilidade de um determinado aluno acertar cada uma das duas últimas
questões de uma determinada prova é 70%.

Acertar ou errar cada uma das questões são eventos independentes.

A probabilidade desse aluno errar as duas referidas questões:

A. é menor que 10%;

B. está entre 10% e 20%;

C. está entre 20% e 30%;

D. está entre 30% e 50%;

E. é maior que 50%.
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FGV - ALUNO-OFICIAL (PM SP)/2021
Em certa cidade, verificou-se que a quantidade de assaltos ocorridos em cada mês
era inversamente proporcional ao número de policiais presentes no patrulhamento
das ruas nesse mês.

Sabe-se que, em abril, 400 policiais estiveram presentes no patrulhamento e 30
assaltos ocorreram, e que, em maio, o número de assaltos caiu para 24.

O número de policiais que estiveram presentes no patrulhamento no mês de maio
foi

A. 320.

B. 360.

C. 420.

D. 460.

E. 500.

FGV - ESPECIALISTA  (PREF ANGRA)/2019
Seja A a área do triângulo de lados 5, 5, 6 e seja B a área do triângulo de lados 5, 5, 8. 
A relação entre A e B é

A.  A = B.

B.  A = (4/3).B.

C.  A = (3/4).B.

D.  A = (8/9).B.

E.  A = (9/8).B.
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OBRIGADO
Prof. Jhoni Zini
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