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RESOLUÇÃO DE QUESTÕES
INSTITUTO AOCP

Prof. Brunno Lima

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

(INSTITUTO AOCP / PREFEITURA DE FEIRA DE SANTANA / 2018) 

Se não é verdadeiro que “Carlos não conseguiu atingir a média e Augusto comprou
um novo caderno”, então

(A) Carlos conseguiu atingir a média e Augusto não comprou um novo caderno.

(B) Carlos não conseguiu atingir a média ou Augusto comprou um novo caderno.

(C) Carlos conseguiu atingir a média ou Augusto não comprou um novo caderno.

(D) Carlos não conseguiu atingir a média e Augusto não comprou um novo caderno.

(E) Carlos não conseguiu atingir a média e Augusto comprou um novo caderno.
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REVISÃO DE VÉSPERA – CBM PA – 2022 
Prof. Brunno Lima

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

GABARITO:
(C) Carlos conseguiu atingir a média ou Augusto não comprou um novo caderno.
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REVISÃO DE VÉSPERA – CBM PA – 2022 
Prof. Brunno Lima

(INSTITUTO AOCP / PREFEITURA DE FEIRA DE SANTANA / 2018) 

A contrapositiva da afirmação “Se uma figura é um retângulo, então essa figura é um
quadrilátero” será dada por

(A) “Se uma figura é um quadrilátero, então essa figura é um retângulo”.

(B) “Se uma figura não é um retângulo, então essa figura não é um quadrilátero”.

(C) “Se uma figura é um retângulo, então essa figura não é um quadrilátero”.

(D) “Se uma figura não é um quadrilátero, então essa figura não é um retângulo”.

(E) “Se uma figura não é um quadrilátero, então ela pode ser um retângulo”. D

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

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

GABARITO:
(D) “Se uma figura não é um quadrilátero, então essa figura não é um retângulo”.
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REVISÃO DE VÉSPERA – CBM PA – 2022 
Prof. Brunno Lima

(INSTITUTO AOCP / CBM – ES / 2018) 
Em um teste de aptidão física de dois soldados, X e Y, um sargento afirmou aos seus
superiores que “ou o soldado X foi aprovado ou o soldado Y foi reprovado”.

A negação dessa afirmação é

(A) “O soldado X foi reprovado e o soldado Y foi reprovado”.

(B) “O soldado X foi aprovado ou o soldado Y foi aprovado”.

(C) “O soldado X foi aprovado e o soldado Y foi aprovado”.

(D) “O soldado X foi aprovado se e somente se o soldado Y foi reprovado”.

(E) “Se o soldado X foi reprovado, então o soldado Y foi reprovado”.

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

GABARITO:
(D) “O soldado X foi aprovado se e somente se o soldado Y foi reprovado”.
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REVISÃO DE VÉSPERA – CBM PA – 2022 
Prof. Brunno Lima

(INSTITUTO AOCP / CBM – ES / 2018) 
A negação da afirmação “Todos os soldados são oficiais” será dada por

(A) “Nenhum soldado é oficial”.

(B) “Pelo menos um oficial não é soldado”.

(C) “Todos os oficiais não são soldados”.

(D) “Nenhum oficial é soldado”.

(E) “Pelo menos um soldado não é oficial”.

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

PROPOSIÇÃO NEGAÇÃO

Todo A é B Algum A não é B

Nenhum A é B Algum A é B

Algum A é B Nenhum A é B

Algum A não é B Todo A é B
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REVISÃO DE VÉSPERA – CBM PA – 2022 
Prof. Brunno Lima

GABARITO:
(E) “Pelo menos um soldado não é oficial”.

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

(INSTITUTO AOCP / CBM – ES / 2018) 
Se todo soldado é militar e nenhum militar é político, é possível concluir,
corretamente, que

(A) nenhum militar é soldado.

(B) nenhum soldado é político.

(C) todo soldado é político.

(D) todo político é militar.

(E) todo militar é soldado.
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REVISÃO DE VÉSPERA – CBM PA – 2022 
Prof. Brunno Lima

GABARITO:
(B) nenhum soldado é político.

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

(INSTITUTO AOCP / CBM – ES / 2018) 
70 soldados se inscreveram em três cursos, em que cada curso é direcionado
para uma área de atuação de suas funções: Combate a Incêndio, Busca e
Salvamento ou Atendimento Pré-hospitalar.

Cada soldado podia optar por se inscrever em um, em dois ou nos três
cursos disponibilizados e todos os soldados se inscreveram em pelo menos
um dos três cursos oferecidos, da seguinte maneira:
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REVISÃO DE VÉSPERA – CBM PA – 2022 
Prof. Brunno Lima

• 59 soldados optaram por cursar Combate a Incêndio;

• 56 soldados optaram por cursar Busca e Salvamento;

• 33 soldados optaram por cursar Atendimento Pré-hospitalar;

• 50 soldados optaram por cursar Combate a Incêndio e Busca e
Salvamento;

• 23 soldados optaram por cursar Busca e Salvamento e Atendimento Pré-
hospitalar;

• 25 soldados optaram por cursar Atendimento Pré-hospitalar e Combate a
Incêndio;

• 20 soldados optaram por cursar as três áreas oferecidas.

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

Dessa forma, o número de soldados que optaram por cursar somente uma
das três áreas de atuação é igual a

(A) 7.

(B) 8.

(C) 9.

(D) 10.

(E) 12.
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REVISÃO DE VÉSPERA – CBM PA – 2022 
Prof. Brunno Lima

GABARITO:
(E) 12.

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

(INSTITUTO AOCP / PREFEITURA DE FEIRA DE SANTANA / 2018) 
Em uma escola com 25 professores, 5 professores devem ser escolhidos para integrar uma
equipe que irá participar de um Congresso no Exterior. Como o professor Carlos é um dos
25 professores e é o representante oficial da Escola, então ele já é um integrante dessa
equipe, restando escolher mais 4 pessoas para completar a equipe. Nessas condições, o
total de equipes que podem ser formadas será igual a

(A) 15226.

(B) 53130.

(C) 32658.

(D) 20000.

(E) 10626.
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REVISÃO DE VÉSPERA – CBM PA – 2022 
Prof. Brunno Lima

GABARITO:
(E) 10626.

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

(INSTITUTO AOCP / PREFEITURA DE FEIRA DE SANTANA / 2018) 

São dadas duas sequências numéricas, A e B, ambas com dez termos, sendo a sequência A uma
progressão aritmética, com primeiro termo igual a 80 e razão igual a – 4, e a sequência B uma
progressão geométrica, com primeiro termo igual a 2 e razão q.

Sabendo que o quinto termo da sequência A é igual ao sexto termo da sequência B, então o
décimo termo da sequência B será igual a

(A) 44.

(B) 64.

(C) 256.

(D) 600.

(E) 1024.
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REVISÃO DE VÉSPERA – CBM PA – 2022 
Prof. Brunno Lima

GABARITO:
(E) 1024.

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

(INSTITUTO AOCP / PREFEITURA DE FEIRA DE SANTANA / 2018) 

Considere que um reservatório possui o formato de um cilindro reto, cujo raio da base mede 4
cm e a altura mede 10 cm. Considere, também, um balde com o formato de um prisma, cuja
base é um retângulo com comprimento e largura medindo 2 cm e 1 cm, respectivamente, e cuja
altura mede 2 cm.
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REVISÃO DE VÉSPERA – CBM PA – 2022 
Prof. Brunno Lima

Pretende-se preencher todo o volume desse reservatório com água. Para tal, primeiramente
preenche-se o volume do balde com água e, em seguida, despeja-se o conteúdo do balde no
reservatório. Esse processo é repetido até que o reservatório esteja totalmente cheio. Dessa
forma, a quantidade mínima de vezes que o balde deve ser preenchido com água, para que se
preencha todo o volume do reservatório com essa mesma água, será igual a (considere o valor
de π = 3)

(A) 100 baldes.

(B) 120 baldes.

(C) 140 baldes.

(D) 160 baldes.

(E) 180 baldes.

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

GABARITO:
(B) 120 baldes.
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REVISÃO DE VÉSPERA – CBM PA – 2022 
Prof. Brunno Lima

(INSTITUTO AOCP / CBM – ES / 2018) 
Conforme registros, o número médio de veículos que trafegam em uma determinada
rodovia, em determinados horários do dia, é dado pela equação −𝒙𝟐 +

𝟐𝟒𝒙 + 𝟐𝟓 = 𝟎, em que x é o horário do registro, começando em 0 e
terminando em 24 horas. Dessa forma, o horário do dia em que há o registro do maior
número médio de carros trafegando nessa rodovia é

(A) 12 horas.

(B) 13 horas.

(C) 14 horas

(D) 15 horas.

(E) 16 horas.

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

GABARITO:
(A) 12 horas.
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REVISÃO DE VÉSPERA – CBM PA – 2022 
Prof. Brunno Lima

(INSTITUTO AOCP / PREFEITURA DE FEIRA DE SANTANA / 2018) 

Dada a função modular f(x) = |x – 3| – 5, as raízes dessa função serão iguais a

(A) – 2 e 8.

(B) – 8 e 2.

(C) – 2 e – 8.

(D) 2 e 8.

(E) – 8 e 8.

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

GABARITO:
(A) – 2 e 8.
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REVISÃO DE VÉSPERA – CBM PA – 2022 
Prof. Brunno Lima

(INSTITUTO AOCP / PREFEITURA DE FEIRA DE SANTANA / 2018) 

Considerando que log 2 = 0,30 e log 3 = 0,47, o valor da expressão

𝒍𝒐𝒈 𝟏𝟎𝟖 + 𝒍𝒐𝒈 𝟕𝟐

𝒍𝒐𝒈 𝟓

será igual a

(A) 11,5.

(B) 9,5.

(C) 7,5.

(D) 5,5.

(E) 3,5.

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

GABARITO:
(D) 5,5.
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OBRIGADO!

Prof. Brunno Lima

LÍNGUA PORTUGUESA

Profa. Janaina Arruda
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REVISÃO DE VÉSPERA  PM CBM PA

Português 
Profa. Janaina  Arruda

REVISÃO DE VÉSPERA  PM CBM PA

Português 
Profa. Janaina  Arruda
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REVISÃO DE VÉSPERA  PM CBM PA

Português 
Profa. Janaina  Arruda

1. No primeiro parágrafo do texto, informa-se que a crônica

(A)deve atender a uma função específica e especializada para ser reconhecida como um
gênero literário.

(B) caracteriza-se pela liberdade que tem de explorar todo e qualquer assunto, rejeitando
qualquer particularização.
(C) passa a interessar o leitor na medida em que seu gênero se determine por um dos
qualificativos citados.
(D) pode se constituir como um gênero textual com liberdade para falar sobre assunto que
cative a atenção do leitor.
(E) requer um escritor sem qualificação especial, de vez que deverá focalizar-se em assuntos
indeterminados.

REVISÃO DE VÉSPERA  PM CBM PA

Português 
Profa. Janaina  Arruda

2. No segundo parágrafo do texto, considera-se que na crônica de um autor talentoso

(A) uma questão pouco relevante pode de súbito transformar-se num assunto de máxima
gravidade.

(B) as manchetes do dia adquirem especial sabor pelo fato de que são apresentadas com
irônica leveza.
(C) elementos cotidianos sem especial relevância ganham o dom de atrair para si a atenção
concentrada do leitor.
(D) a gravidade de um fato é tratada pelo cronista de modo que o leitor não se dê conta da
magnitude desse fato.
(E) há qualidade hipnótica tão intensa que o leitor desavisado não percebe quão banal é a
linguagem que o atrai.
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REVISÃO DE VÉSPERA  PM CBM PA

Português 
Profa. Janaina  Arruda

3. No terceiro parágrafo do texto, verificam-se estas duas preocupações essenciais:

(A) reverenciar o estilo profundo e claro de Rubem Braga e considerar na crônica a beleza de
um gênero despretensioso.

(B) lembrar a limitação específica da linguagem de Rubem Braga e mostrar como a crônica
pode servir aos grandes temas.
(C) tomar um conhecido cronista como representante de um gênero menor e elencar as
miudezas de que se ocupa a crônica.
(D) mostrar a adaptação de um grande escritor ao gênero menor da crônica e revelar sua
estratégia para essa adaptação.
(E) demonstrar a intenção da crônica em exaltar os valores humanos e reconhecer no crítico
citado essa mesma faculdade.

REVISÃO DE VÉSPERA  PM CBM PA

Português 
Profa. Janaina  Arruda

4. Considerando-se o contexto, traduz-se adequadamente o sentido de um segmento do
texto em:

(A) designa um gênero de texto (1o parágrafo) = arbitra um componente textual.
(B) nos poupa da gravidade (2o parágrafo) = dispensa-nos da austeridade.
(C) diz respeito à nossa vida pequenina (2o parágrafo) = incita à pequenez do saber.
(D) há que haver talento (2o parágrafo) = dispor-se a valorizar, se possível.
(E) cumpriu à perfeição o papel (3o parágrafo) = difundiu bem seu dom.
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REVISÃO DE VÉSPERA  PM CBM PA

Português 
Profa. Janaina  Arruda

5. Há ocorrência de forma verbal na voz passiva e plena observância das normas de
concordância na frase:

(A) Muitas vezes ocorrem que o gênero crônica diga respeito a um texto de assunto bastante
especializado.

(B) Não cumprem observar, para a criação das boas crônicas, nenhum estilo previamente
demarcado.
(C) São várias as qualidades pelas quais se deixam marcar, em sua genialidade, a crônica de
Rubem Braga.
(D) Antonio Candido faz questão de deixar patente na crônica de Rubem Braga suas altas
virtudes estilísticas.
(E) Exaltam-se numa boa crônica aqueles aspectos mínimos da vida que podem ganhar plena
relevância.

REVISÃO DE VÉSPERA  PM CBM PA

Português 
Profa. Janaina  Arruda

6. Está clara e correta a redação deste livre comentário sobre o texto:

(A) Se nas manchetes o assunto de que tratam no jornal tem gravidade, nas crônicas
suscedem muitas vezes que a importância esteje nos pormenores.

(B) Continua viva e atraente nos periódicos de hoje a presença de crônicas que nos atraiam
pela leveza e pela vivacidade de estilo.
(C) Não devem haver assuntos que uma boa crônica não possa tratar, ao lhes dar uma
importância que julgávamos des- merecida.
(D) Pouco importam que os assuntos tratados numa crônica tenham relevância, uma vez que
é ela mesma que os concede com seu talento.
(E) O autor do texto não considera de somenas importância o fato de que as crônicas
alcancem uma grandeza humana pouco intencional.
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REVISÃO DE VÉSPERA  PM CBM PA

Português 
Profa. Janaina  Arruda

REVISÃO DE VÉSPERA  PM CBM PA

Português 
Profa. Janaina  Arruda
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REVISÃO DE VÉSPERA  PM CBM PA

Português 
Profa. Janaina  Arruda

7. É uma hipótese do texto a ideia de que aquilo a que damos o nome de livre arbítrio (2o
parágrafo) deverá se extinguir em razão do

(A) melhor entendimento e domínio que passaremos a ter dos nossos próprios sentimentos.
(B) aperfeiçoamento de uma tecnologia que expandirá nossa liberdade de escolha.
(C) maior grau de influência comportamental que terão sobre todos as agências estatais.
(D) poder que passarão a exercer a biotecnologia e a informática, uma vez associadas.
(E) aprimoramento das faculdades naturais do homem, promovido por normas éticas ideais.

REVISÃO DE VÉSPERA  PM CBM PA

Português 
Profa. Janaina  Arruda

8. Uma revolução que vem ocorrendo no campo da medicina é expressa pelo que se
encontra no seguinte segmento:

(A) cálculos de computadores (3o parágrafo)
(B) livre capacidade de escolha (2o parágrafo)
(C) domínio do nosso inacessível reino interior (2o parágrafo)
(D) sensação de estarmos doentes ou saudáveis (3o parágrafo)
(E) prognósticos informados por nosso médico (3o parágrafo)
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REVISÃO DE VÉSPERA  PM CBM PA

Português 
Profa. Janaina  Arruda

9. Nossa ilusão de que detemos uma livre capacidade de escolha vai se desintegrar. Uma
nova redação da frase acima, na qual se conservam seu sentido básico e a correção
gramatical, apresenta-se em:

(A) Deixará de se expandir nossa ilusão e a plena capacidade de escolha que contemos em
nós.

(B) Nossa pretenção de escolhermos tudo o que se queira, da qual temos a ilusão, haverá de
ruir-se impreterivelmente.
(C) Nosso dom de escolher a bel prazer o que quisermos deixará de se expandir enquanto
ilusão nossa.
(D) A ilusão de cuja nos alimentamos quanto à escolher tudo o que quisermos deverá se
retrair drasticamente.
(E) Irá se extinguir nossa ilusão de que possuímos a faculdade de arbitrar livremente nossas
decisões.

REVISÃO DE VÉSPERA  PM CBM PA

Português 
Profa. Janaina  Arruda

10. Há pleno atendimento às normas de concordância e adequada articulação entre os
tempos verbais na frase:

(A) Se não confluir a biotecnologia e a ciência da computação, estaria prejudicado, como
previsão, a tese defendida no texto.

(B) Caso venham a escapar do nosso domínio o que decidem as instituições públicas, nos
sujeitamos ao controle das novas tecnologias.
(C) Mesmo que muitos alimentem a ilusão do contrário, parece que logo estaremos todos
submetidos ao poder das novas tecnologias.
(D) Ainda que não fosse tão decisivo em seu poder revolucionário, as tecnologias deverão
ocupar um espaço de decisão muito maior.
(E) Muitos males que têm assolado a humanidade possivelmente serão vencidos se viessem
a ocorrer tudo o que se preveem nas novas tecnologias.
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REVISÃO DE VÉSPERA  PM CBM PA

Português 
Profa. Janaina  Arruda

REVISÃO DE VÉSPERA  PM CBM PA

Português 
Profa. Janaina  Arruda
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REVISÃO DE VÉSPERA  PM CBM PA

Português 
Profa. Janaina  Arruda

11. Depreende-se corretamente do texto:

(A) A admiração que Carlos Drummond de Andrade nutria por Machado de Assis na
juventude esvai-se quando passa a vê-lo com olhos mais críticos na maturidade.

(B) A geração de Carlos Drummond de Andrade via seus predecessores como empecilhos a
um projeto de renovação cultural.
(C) O autor demonstra sua admiração por escritores jovens que reconhecem em seus
predecessores pessoas com quem têm muito a aprender.
(D) O autor destaca que, embora dirimidas com o tempo, as divergências entre Machado de
Assis e Carlos Drummond jamais foram superadas.
(E) Segundo as ideias de Harold Bloom, a rivalidade entre Drummond e Machado é um
fenômeno individual comum entre um escritor célebre e seu discípulo mais notório.

REVISÃO DE VÉSPERA  PM CBM PA

Português 
Profa. Janaina  Arruda

12. Alguém que fora sepultado com os elogios fúnebres de Rui Barbosa e Olavo Bilac não
podia deixar de ser uma pedra no caminho para escritores investidos do propósito de romper
com as convenções. (4o parágrafo) No comentário acima, Rui Barbosa e Olavo Bilac surgem
como

(A) herdeiros de uma cultura ultrapassada.
(B) modelos a serem seguidos.
(C) escritores dispostos a superar o convencional.
(D) representantes de uma tradição a ser descartada.
(E) representantes de um sistema literário arrojado.
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REVISÃO DE VÉSPERA  PM CBM PA

Português 
Profa. Janaina  Arruda

13. Está mantido o sentido de um segmento do texto em:

(A) encarnação de um passado a ser descartado = personificação a ser considerada
(B) embate acerca da tradição = ação arraigada no passado
(C) assimilação dificultosa = difícil incorporação
(D) reapropriação do legado = renovação do domínio
(E) propósito de romper com as convenções = desejo de padronização das tradições

REVISÃO DE VÉSPERA  PM CBM PA

Português 
Profa. Janaina  Arruda

14. Atente para as afirmações abaixo.
I. No 2o parágrafo, o ponto de interrogação pode ser suprimido por se tratar de pergunta

a ser respondida a seguir.
II. Sem prejuízo do sentido, uma vírgula pode ser colocada imediatamente após
“renovação” em foram vistos muitas vezes como obstáculos aos desejos de renovação que
emergiram a partir da década de 1910. (4o parágrafo)
III. Sem prejuízo do sentido, a vírgula pode ser substituída por dois-pontos em: emprestava
palavras do próprio Machado para compor um epíteto que ganharia ampla circulação, o
“bruxo do Cosme Velho”. (2o parágrafo)
IV. As vírgulas isolam um segmento explicativo em Até Drummond chegar à declaração de
respeito, admiração e amor, foi um longo percurso. (4o parágrafo)
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REVISÃO DE VÉSPERA  PM CBM PA

Português 
Profa. Janaina  Arruda

Está correto o que se afirma APENAS em:

(A) III.
(B) I e III.
(C) II e IV.
(D) III e IV.
(E) I, II e III.

REVISÃO DE VÉSPERA  PM CBM PA

Português 
Profa. Janaina  Arruda

15. O termo sublinhado pode ser substituído pelo que se encontra entre parênteses em:

(A) O poema compõe-se de frases do escritor, cujo (do qual) cinquentenário de morte então
se comemorava.

(B) correspondência que (à qual) manteve com Mário de Andrade nas décadas de 1920 e
1930.
(C) pelo movimento que (no qual) marca a construção de um sublime que se contrapõe ao
do precursor.
(D) Harold Bloom descreve as razões que (nas quais) marcam a relação entre escritores de
diferentes gerações.
(E) considerava o criador de Brás Cubas um “entrave à (para a) obra de renovação da cultura
geral”.
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REVISÃO DE VÉSPERA  PM CBM PA

Português 
Profa. Janaina  Arruda

16. Em 1925, um estudante de farmácia e jovem poeta que assinava Carlos Drummond
publicou um artigo afirmando que, em relação a Machado de Assis, o melhor a fazer era
repudiá-lo. (1o parágrafo) Sem prejuízo da correção, a redação alternativa em que se
contemplam as principais informações do segmento acima está em:

(A) Carlos Drummond, que em 1925 era um estudante de farmácia e jovem poeta, publicou
um artigo no qual afirmam-se sobre Machado de Assis que seria melhor lhe repudiar.

(B) O estudante de farmácia e jovem poeta, Carlos Drummond, publicou em 1925, a respeito
de Machado de Assis, um artigo no qual afirmam-se que se deve repudiá-lo.
(C) Em 1925, Carlos Drummond, um estudante de farmácia e jovem poeta, publica um artigo
do qual afirmava que repudiar Machado de Assis é o melhor a ser feito.

REVISÃO DE VÉSPERA  PM CBM PA

Português 
Profa. Janaina  Arruda

(D) Em artigo publicado em 1925, Carlos Drummond, à época um estudante de farmácia e
jovem poeta, afirmou que Machado de Assis deveria ser repudiado.
(E) Afirma Carlos Drummond em artigo que publicara em 1925, quando era estudante de
farmácia e jovem poeta, que o melhor a fazer em relação a Machado de Assis era lhe
repudiar.
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REVISÃO DE VÉSPERA  PM CBM PA

Português 
Profa. Janaina  Arruda

17. O poeta maduro, que agora assinava Carlos Drummond de Andrade, emprestava
palavras do próprio Machado para compor um epíteto que ganharia ampla circulação... (2o
parágrafo) O segmento sublinhado acima assinala no contexto noção de

(A) causa.
(B) finalidade.
(C) consequência.
(D) temporalidade.
(E) conformidade.

REVISÃO DE VÉSPERA  PM CBM PA

Português 
Profa. Janaina  Arruda

18. Harold Bloom descreve as razões que marcam a relação entre escritores de diferentes
gerações. (3o parágrafo)
Transpondo-se a frase acima para a voz passiva, a forma verbal resultante será:

(A) são descritas.
(B) descreve-se.
(C) foi descrito.
(D) tinha sido descrito.
(E) eram descritas.
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REVISÃO DE VÉSPERA  PM CBM PA

Português 
Profa. Janaina  Arruda

19. O segmento que traz uma opinião do autor do texto está em:

(A) considerava o criador de Brás Cubas um “entrave à obra de renovação da cultura geral”
(1o parágrafo)

(B) O processo passa pela ironia do mais jovem em relação ao seu precursor (3o parágrafo)
(C) uma das mais belas homenagens de escritor para escritor na literatura brasileira (2o
parágrafo)
(D) “Outros leram da vida um capítulo, tu leste o livro inteiro” (2o parágrafo)
(E) O poema compõe-se de frases do escritor (2o parágrafo)

REVISÃO DE VÉSPERA  PM CBM PA

Português 
Profa. Janaina  Arruda

20. Está correta a redação deste livre comentário:

(A) O ímpeto de renovação da cena cultural nacional, dificultou para toda uma geração no
início do século, a assimilação de um legado.

(B) Através de exemplos das cartas enviadas, notam-se a presença incômoda de Machado de
Assis no desenvolvimento intelectual de Carlos Drummond.
(C) Costuma-se considerar que, a rivalidade entre um jovem escritor e outro já consagrado
deve-se a imaturidade do primeiro.
(D) Em diversos momentos, Carlos Drummond criticou a transformação de Machado de Assis
em uma celebridade literária.
(E) Na maturidade, com palavras do próprio Machado de Assis, Carlos Drummond criou o
epíteto “bruxo do Cosme Velho” cujo ficou bastante notório.
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Português 
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Português 
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REVISÃO DE VÉSPERA  PM CBM PA

Português 
Profa. Janaina  Arruda

21. Para o autor,

(A) a perda de um amigo, conforme descreve no 1o parágrafo, foi para ele uma experiência
marcante.

(B) a cumplicidade da amizade é maior quando se compartilha intenso interesse por
atividades culturais em comum.
(C) verdadeiros amigos conseguem manter uma conversa animada por horas a fio.
(D) amigo é aquele a quem se recorre e que oferece ajuda em momentos de necessidade.
(E) quando se está diante de um verdadeiro amigo, o silêncio não causa desconforto.

REVISÃO DE VÉSPERA  PM CBM PA

Português 
Profa. Janaina  Arruda

22. Tanto tempo que a gente não se vê. (1o parágrafo)
O sentido da frase acima está mantido em discurso indireto do seguinte modo: Ele percebeu
que

(A) há muito que já não haveremos de nos ver.
(B) faria bastante tempo sem que nós nos víssemos.
(C) haveria muito tempo que eles não tinham se visto.
(D) houvera bastante tempo que não se verão.
(E) fazia muito tempo que eles não se viam.
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23. Infere-se que a personagem Christophe (4o parágrafo) acorda durante a noite devido ao
sentimento de

(A) solidão.
(B) angústia.
(C) entusiasmo.
(D) expectativa.
(E) arrependimento.

REVISÃO DE VÉSPERA  PM CBM PA

Português 
Profa. Janaina  Arruda

24. Os verbos que se encontram nos mesmos tempo e modo estão em:

(A) Mas o que experimentava naquele momento era diferente
(B) mas era como se já tivessem sido amigos a vida inteira
(C) Um amigo é alguém com quem estivemos desde sempre.
(D) Repetia para si mesmo: “tenho um amigo”.
(E) Dei-me conta da coisa rara que é a amizade.
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25. A flexão do verbo em destaque deve-se ao elemento sublinhado em:

(A) Pode até ser útil eventualmente, mas não é isso que o torna um amigo.
(B) terminado o alegre e animado programa, vêm o silêncio e o vazio, que são insuportáveis.
(C) Bastava a alegria de estarem juntos.
(D) A amizade anda por caminhos que não passam por programas.
(E) Se o silêncio entre vocês lhe causa ansiedade

GABARITO
1. D
2. C
3. A
4. B
5. E
6. B
7. D
8. A
9. E
10. C

11. B
12. D
13. C
14. A
15. E
16. D
17. B
18. A
19. C
20. D

Português 
Profa. Janaina  Arruda

21. E
22. E
23. C
24. A
25. C
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Noções de Estatística

Prof. Jhoni Zini
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A média de um conjunto de dados não representa bem os conjuntos que possuem
valores discrepantes, denominados Outliers. É correto afirmar que a média

A. depende de uma parte dos valores do conjunto de dados.

B. pode ser calculada para variáveis quantitativas nominais.

C. é a medida de dispersão mais conhecida e de maior emprego.

D. nem sempre faz parte do conjunto de dados.

E. não serve para se comparar conjuntos de dados, nem para comparar conjuntos
de dados que são semelhantes.

INSTITUTO AOCP - ESTATÍSTICO (ADAF)/2018

Três alunos, A, B e C, realizaram três provas em um curso. Para aprovação nesse
curso, o aluno deverá ter a média aritmética ponderada das notas das três provas
maior ou igual a 6. As notas e respectivos pesos constam no quadro a seguir:

Nessas condições, ficará(ão) aprovado(s):

A. apenas o aluno A.

B. apenas o aluno B.

C. apenas o aluno C.

D. apenas os alunos A e B.

E. apenas os alunos A e C.

INSTITUTO AOCP - PERITO (ITEP RN) /2021

Aluno
Prova 1
Peso 1

Prova 2
Peso 2

Prova 3
Peso 3

A 4 5,5 7,5
B 4,5 6 6,5
C 7 5 6
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INSTITUTO AOCP - PERITO (ITEP RN) /2021

Aluno
Prova 1
Peso 1

Prova 2
Peso 2

Prova 3
Peso 3

A 4 5,5 7,5
B 4,5 6 6,5
C 7 5 6

Uma testemunha de um roubo afirma que o ladrão tem uma estatura mediana de
1,70 m. Então, pode-se esperar que, em termos de probabilidade, as alturas X de
possíveis suspeitos se situem em

A. P(X < 1,70) = P(X > 1,70) = 50%.

B. P(X = 1,70) = 50%.

C. P(X > 1,70) = 75%.

D. P(X < 1,70) = 25%.

E. P(X < 1,70) = P(X > 1,70) = 25%.

INSTITUTO AOCP - INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL (PC PA)/2021
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Na estatística, há diferentes tipos de medidas. Sabendo disso, assinale a alternativa
que apresenta corretamente somente as medidas estatísticas de tendência central.

A. Média, mediana e moda.

B. Amplitude, mediana e desvio padrão.

C. Coeficiente de variação, curtose e simetria.

D. Dispersão, desvio médio e escore padrão.

E. Interquartil, quartil e amplitude interquartil.

INSTITUTO AOCP - CIENTISTA DE DADOS (MJSP)/BIG DATA/2020

O gerente de um supermercado da periferia de uma cidade fez um levantamento
das vendas de pés de alface durante 30 dias com o objetivo de prever a compra
diária do produto. O resultado se encontra na seguinte tabela.

INSTITUTO AOCP - ANALISTA CENSITÁRIO (IBGE) /2019

Pés de alface Frequência de vendas
0
1
2
3
4

9
10
8
2
1
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Nesse caso, quais são o número médio, a mediana e a moda de pés de alface
vendidos por dia?

A. 9; 1; 1, respectivamente.

B. 4; 3; 1, respectivamente.

C. 5; 3; 3, respectivamente.

D. 6; 10; 10, respectivamente.

E. 1,2; 1; 1, respectivamente

INSTITUTO AOCP - ANALISTA CENSITÁRIO (IBGE) /2019

Uma amostra aleatória de n = 5 inquéritos arquivados em uma delegacia é
composta pelas seguintes idades completas, em anos, de indivíduos que
cometeram roubo à mão armada: 21, 22, 22, 21 e 24. Então, a média e o desvio
padrão amostral são, respectivamente,

A. 21 e 1,200.

B. 22 e 1,500.

C. 23 e 1,100.

D. 22 e 1,225.

E. 21 e 0,950.

INSTITUTO AOCP - INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL (PC PA)/2021
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A seguir tem-se o tempo gasto, em minutos, por 9 atletas para a realização de uma
corrida de 25 km:

55; 45; 60; 58; 52; 56; 43; 59; 47.

Diante do exposto, assinale a alternativa que apresenta as principais medidas descritivas
de dispersão.
A. S2 = 36; Desvio médio= 5,111; S=6,000.
B. �̅� = 53; Mediana = 55; Moda = 45.
C. �̅� = 53; Mediana = 51; Moda = 45.
D. S2 = 36; �̅� = 53; Mediana = 55.
E. �̅� = 53; S 2 = 36; Moda = 45.

INSTITUTO AOCP - ANALISTA CENSITÁRIO (IBGE) /2019

55; 45; 60; 58; 52; 56; 43; 59; 47.

INSTITUTO AOCP - ANALISTA CENSITÁRIO (IBGE) /2019
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O coeficiente de variação é uma medida relativa de dispersão usada para comparar a
variabilidade de amostras de dados que têm
A. variâncias amostrais diferentes.
B. médias amostrais diferentes.
C. quartis amostrais iguais.
D. percentis amostrais iguais.
E. modas amostrais diferentes.

INSTITUTO AOCP - ESCRIVÃO DE POLÍCIA CIVIL (PC PA)/2021

Dizemos que um histograma assume forma assimétrica positiva em
A. Moda = Mediana = Média
B. Média > Mediana > Variância
C. Moda < Desvio < Mediana
D. Moda > Mediana > Média
E. Moda < Mediana < Média

INSTITUTO AOCP - ANALISTA (EBSERH HE-UFSCAR) /2015
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Em estatística, um outlier, valor aberrante ou valor atípico, é uma observação que
apresenta um grande afastamento dos demais membros da série de valores. Isso
demonstra uma inconsistência com os demais valores. A detecção dessa anomalia
(outlier) pode ser utilizada em diversos campos, tais como: movimentação financeira
fraudulenta em cartões de crédito ou outra atividade financeira; erros de medida
(registro errado ou equipamento desregulado etc.); processos distintos daqueles que
geram as demais observações. Então, um método para se identificar um outlier é usar o
gráfico
A. denominado histograma.
B. denominado Diagrama de Dispersão.
C. denominado Caixa e Bigodes (Box-and- Whisker Plot).
D. em Colunas.
E. em Setores Circulares.

INSTITUTO AOCP - ESCRIVÃO DE POLÍCIA CIVIL (PC PA)/2021

OBRIGADO!

Prof. Jhoni Zini
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FÍSICA

Prof. Vinicius Silva

Prof. Vinícius Silva

@profviniciussilva
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Questões comentadas

Aulas em PDF, com linguagem clara e objetiva

01. (INSTITUTO AOCP - 2016 - EBSERH - Engenheiro Clínico (CH-UFPA)) Em uma velocidade
de propagação constante de duas ondas eletromagnéticas com comprimento de ondas
diferentes, é correto afirmar que o comprimento de onda é

A. inversamente proporcional à potência.
B. inversamente proporcional à frequência.
C. diretamente proporcional à amplitude.
D. diretamente proporcional à frequência.
E. inversamente proporcional à amplitude.

Cursos com cronograma

94% de satisfação entre os alunos

02. (INSTITUTO AOCP - 2016 - CASAN - Engenheiro - Eng. Civil) No projeto de uma estação
de tratamento e abastecimento de água, está previsto a construção de um reservatório
apoiado sobre o solo. O reservatório tem base quadrada de 5 metros de lado e altura de 2
metros, sendo seu peso de 125kN quando vazio. O reservatório pode ser preenchido com
água potável, cuja massa específica é 1000kg/m3. Adote g = 10m/s2 e determine a pressão
que esse reservatório pode exercer no solo que o apoia. Despreze a espessura das
paredes do reservatório.

A. 12,5 kPa.
B. 15,5 kPa.
C. 20 kPa.
D. 25 kPa.
E. 30 kPa.
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Cursos com cronograma

94% de satisfação entre os alunos

03. (AOCP - 2018 - Prefeitura de Feira de Santana - BA - Professor – Ciências) O cinto de
segurança dos veículos é utilizado para evitar que, em caso de uma freada ou impacto,
ocorra lesões graves no passageiro. A criação desse item de segurança leva em consideração
a física do movimento, principalmente a lei de Newton relacionada

A. à força peso.
B. à gravidade.
C. ao princípio da dinâmica.
D. à ação e reação.
E. à inércia.

Questões comentadas

Aulas em PDF, com linguagem clara e objetiva

04. Observe a figura a seguir e considere um corpo que rola pelos quatro trechos
determinados (I, II, III, IV). Qual dos seguintes gráficos melhor representa os movimentos no
conjunto dos quatro trechos? (d = distância; v = velocidade; a = aceleração; t = tempo;
desconsidere os efeitos de atrito e resistência com o ar.)
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Cursos com cronograma

94% de satisfação entre os alunos

Cursos com cronograma

94% de satisfação entre os alunos

05. (AOCP - 2018 - UEFS - Analista Universitário – Física) Para um gás ideal, considere os
três processos termodinâmicos – 1, 2 e 3 – mostrados no diagrama P V. Cada processo tem
o mesmo estado inicial e o mesmo volume final. Um processo é adiabático, um é isobárico e
o outro isotérmico. Assinale a alternativa que identifica os processos: ADIABÁTICO,
ISOBÁRICO e ISOTÉRMICO, respectivamente.
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Questões comentadas

Aulas em PDF, com linguagem clara e objetiva

A. 1, 2, 3.
B. 2, 1, 3.
C. 2, 3, 1.
D. 3, 1, 2.
E. 3, 2, 1.

Cursos com cronograma

94% de satisfação entre os alunos

06. (AOCP - 2018 - UEFS - Analista Universitário – Física) A figura a seguir mostra uma força
dependente do tempo Fx (t) agindo sobre uma partícula em movimento ao longo de um eixo
x. Qual é o impulso total dado à partícula?
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Cursos com cronograma

94% de satisfação entre os alunos

A. 0
B. 1 kg . m/s
C. 2 kg . m/s
D. 3 kg . m/s
E. 4 kg . m/s

Questões comentadas

Aulas em PDF, com linguagem clara e objetiva

07. (AOCP - 2018 - UEFS - Analista Universitário – Física) As propriedades que uma onda
tem de contornar cantos e de produzir figuras características após passar por fendas
paralelas são chamadas, respectivamente, de
A. refração e difração.
B. difração e interferência.
C. interferência e reflexão.
D. reflexão e refração.
E. refração e transmissão.
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Cursos com cronograma

94% de satisfação entre os alunos

08. (AOCP - 2018 - UEFS - Analista Universitário – Física) Para o seguinte circuito, qual é a
corrente i através do resistor de 2Ω?

Cursos com cronograma

94% de satisfação entre os alunos

A. 2 A
B. 4 A
C. 5 A
D. 10 A
E. 20 A
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Cursos com cronograma

94% de satisfação entre os alunos

09. (INSTITUTO AOCP - 2019 - PC-ES - Perito Oficial Criminal - Área 4) Um carro trafegava na
descida de uma rodovia (inclinada em 30° em relação a horizontal) quando, ao notar um
acidente à sua frente, o motorista freou o carro até pará-lo. Sabendo que o carro percorreu
um trecho de 500m entre o início da frenagem até a parada completa, aproximadamente a
qual velocidade o motorista trafegava antes da frenagem? Adote um coeficiente de atrito
cinético da pista com os pneus de µ=0,8.

A. 80 km/h.
B. 110 km/h.
C. 150 km/h.
D. 15 m/s.
E. 60 m/s.

Cursos com cronograma

94% de satisfação entre os alunos

10. (INSTITUTO AOCP - 2019 - SEE -PB - Professor – Física) Os disjuntores são dispositivos
que têm como função principal a proteção do circuito contra sobrecargas da corrente
elétrica. A “amperagem” é o valor máximo de intensidade de corrente que um disjuntor
permite passar sem desarmar, interrompendo a corrente do circuito. Para que um
eletricista instale um chuveiro de potência de 5500 W na rede elétrica de uma residência
de 110V, qual, dentre as seguintes opções de amperagem, é a mais indicada?

A. 40A.
B. 60A.
C. 80A.
D. 100A.
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Cursos com cronograma

94% de satisfação entre os alunos

11. (INSTITUTO AOCP - 2019 - SEE -PB - Professor – Física) Um veículo tem a sua velocidade
aumentada de 20,0m/s para 30,0m/s em um intervalo de tempo de 10,0s. Assinale a
alternativa que apresenta a velocidade média durante a aceleração.

A. 10,0m/s.
B. 25,0m/s.
C. 2,0m/s.
D. 50,0m/s.

Cursos com cronograma

94% de satisfação entre os alunos

12. (INSTITUTO AOCP - 2019 - SEE -PB - Professor – Física) Um elétron está com velocidade
constante no vácuo quando penetra na região central entre duas placas condutoras paralelas
separadas pela distância de 20cm. Se a diferença de potencial elétrico entre as placas for
200V, é correto afirmar que

(Considere a carga elementar e = 1,6.10-19C.)

A. o movimento da partícula continuará sendo retilíneo e uniforme.
B. a trajetória do elétron poderá ser retilínea em algum instante, na região entre as placas.
C. a força elétrica ao qual o elétron estará submetido é 1,6.10-16N.
D. o campo elétrico não realiza trabalho sobre o elétron.

107

108



55

Cursos com cronograma

94% de satisfação entre os alunos

Cursos com cronograma

94% de satisfação entre os alunos

13. (INSTITUTO AOCP - 2019 - SEE -PB - Professor – Física) Uma pessoa está disposta
frontalmente à face refletora de um espelho plano. Inicialmente, a distância entre ela e sua
imagem é de 3,0m. Posteriormente, o espelho se afasta 1,5m da pessoa. Qual é a distância
que separa a antiga da nova imagem?

A. 1,5m.
B. 3,0m.
C. 4,5m.
D. 6,0m.
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Cursos com cronograma

94% de satisfação entre os alunos

14. (INSTITUTO AOCP - 2019 - SEE -PB - Professor – Física) Um bloco de gelo de 200g e
temperatura -20ºC é colocado em um calorímetro ideal com 300g de água à temperatura de
30ºC. Após o equilíbrio térmico, o que será encontrado no interior do calorímetro?
Considere:

• Calor específico da água: 1cal/gºC.
• Calor específico do gelo: 0,5cal/gºC.
• Calor latente de fusão do gelo: 80cal/g.

A. 412,5g de água líquida a 0ºC.
B. 112,5g de gelo.
C. 112,5g de água líquida a 0ºC.
D. 500g de gelo.

Cursos com cronograma

94% de satisfação entre os alunos
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Cursos com cronograma

94% de satisfação entre os alunos

15. (INSTITUTO AOCP - 2019 - SEE -PB - Professor – Física) Uma partícula de massa 1,0g, com
carga 3,2C, desce um plano inclinado de 30º em relação à horizontal, em uma região que
possui um campo elétrico uniforme vertical e sentido de baixo para cima de intensidade
2.10-3N/C. Considerando a aceleração da gravidade 10m/s2, assinale a alternativa que
apresenta a aceleração na direção de seu movimento. Despreze a interação eletromagnética
da partícula com o plano, bem como as forças dissipativas.

A. 6,6m/s2.
B. 5,0m/s2.
C. 8,2m/s2

D. 1,8m/s2.

Cursos com cronograma

94% de satisfação entre os alunos
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Cursos com cronograma

94% de satisfação entre os alunos

16. (INSTITUTO AOCP - 2021 - PC-PA – Papiloscopista) Um bloco de massa m = 200g está
conectado a uma mola de constante elástica k = 5 N/m. Suponha que o bloco, apoiado sobre
um plano horizontal sem atrito, seja deslocado 10 cm a partir de sua posição de equilíbrio e,
em seguida, seja solto e passe a oscilar em movimento harmônico simples. Em relação a
esse movimento realizado pelo bloco, assinale a alternativa correta.

A. A frequência desse movimento é de 2,5 Hz.
B. O período desse movimento é de 2,5 s.
C. O módulo da velocidade máxima adquirida pelo bloco é de 2,5 m/s.
D. O módulo da aceleração máxima adquirida pelo bloco é de 2,5 m/s2.
E. A energia mecânica do sistema é de 2,5 J.

Cursos com cronograma

94% de satisfação entre os alunos
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Cursos com cronograma

94% de satisfação entre os alunos

Cursos com cronograma

94% de satisfação entre os alunos

18. (INSTITUTO AOCP - 2021 - PC-PA – Papiloscopista) Em relação às lupas, assinale a
alternativa correta.

A. A lupa é um instrumento óptico composto de apenas uma lente divergente.
B. Para a correta utilização de uma lupa, o objeto deve se encontrar antes do ponto
antiprincipal.
C. Quando a imagem formada por uma lupa se encontra do mesmo lado do objeto, ela é real
e invertida.
D. Se a vergência de uma lupa é de 20 dioptrias, sua distância focal é de 10 cm.
E. Uma lupa de 20 dioptrias forma uma imagem cinco vezes maior de um objeto colocado a 4
cm de seu centro óptico.
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Cursos com cronograma

94% de satisfação entre os alunos

Prof. Vinícius Silva

@profviniciussilva
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OBRIGADO!

Prof. Vinicius Silva

Biologia

Prof. André D’Ávila
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AOCP 2013

Prof. MSc. André D’Ávila

Assinale a alternativa correta.

a. A membrana plasmática é dita lipoproteica, porque é constituída de lipídeos e proteínas.
b. Algumas substâncias podem atravessar a membrana pela porção lipídica, sendo

principalmente as substâncias hidrossolúveis.
c. As proteínas da membrana têm função de transportar íons ou moléculas somente

pordifusão simples.
c. O transporte ativo é um transporte contra um gradiente de concentração porque

transporta substâncias de um meio mais concentrado para um meio menos concentrado.
d. Os meios de transporte da membrana são: difusão simples e transporte ativo. Neste

último, a substância é transportada com gasto de energia na forma de ADP.

AOCP 2013

Prof. MSc. André D’Ávila

Em relação à quantidade de núcleos nas células, relacione as colunas e assinale a
alternativa com a sequência correta.

1. Hemácia.
2. Leucócito.
3. Paramécio.
4. Célula muscular estriada.

( ) Célula mononucleada.
( ) Célula binucleada.
( ) Célula anucleada.
( ) Célula multinucleada.

a. 3 – 2 – 1 – 4.
b. 2 – 1 – 3 – 4.
c. 1 – 3 – 2 – 4.
d. 1 – 4 – 2 – 3.
e. 2 – 3 – 1 – 4.
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Prof. MSc. André D’Ávila

Instituto AOCP 2021

Nas células, o citoesqueleto exerce variadas e importantes funções. Considerando o tema,
assinale a alternativa INCORRETA.
a. Os principais elementos do citoesqueleto são os microtúbulos, filamentos de actina e

filamentos intermediários.
b. Os microtúbulos e os microfilamentos de actina presentes no citoesqueleto, com a

cooperação das proteínas motoras, participam dos movimentos celulares e dos
deslocamentos de partículas dentro das células.

c. O citoesqueleto é responsável também pelos movimentos celulares como contração,
formação de pseudópodos e deslocamentos intracelulares de organelas, cromossomos,
vesículas e grânulos diversos.

d. Os filamentos de actina, ou microfilamentos, são estruturas dinâmicas que se organizam em
feixes ou redes, ao contrário dos microtúbulos que são filamentos isolados.

e. O citoesqueleto é formado por corpúsculos tetraédricos visíveis nas células vivas quando
examinadas ao microscópio óptico, sem a necessidade de qualquer coloração.

Prof. MSc. André D’Ávila

Instituto AOCP 2021
Existem dois tipos fundamentais de células, as procariontes e as eucariontes. Embora a
complexidade do núcleo seja a base para a caracterização desses dois tipos, outras diferenças
importantes entre procariontes e eucariontes devem ser consideradas. Sobre o tema, assinale
a alternativa correta.
a.O núcleo das células procariontes mantém o genoma separado do citoplasma por um
envoltório e, geralmente, apresenta membranas que dividem o citoplasma em
compartimentos.
b.As bactérias do grupo das riquétsias e clamídias são células procariontes incompletas, uma
vez que se multiplicam somente no interior das células completas (células eucariontes)
c. Nas células eucariontes vegetais, a ausência do vacúolo citoplasmático é compensada pela
grande quantidade de plastos e pela parede de celulose.
d.As células das plantas se comunicam por meio de plasmodesmos, cuja fonte energética
para seu funcionamento advém da biossíntese do glicogênio.
e. Nas células procariontes, as membranas que separam os cromossomos do citoplasma são

constituídas por um complexo de proteínas e glicosaminoglicanas.
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AOCP 2019

Prof. MSc. André D’Ávila

Durante o processo de respiração celular, ocorre a quebra da molécula de glicose em duas
moléculas de piruvato na fase da glicólise.

Qual é o saldo energético dessa etapa?
a. 2 ATP e 2 NADH.
b. 4 ATP e 1 NADH.
c. 6 ATP e 0,5 NADH.
d. 8 ATP e 5 NADH

Instituto AOCP 2019

Prof. MSc. André D’Ávila

Os principais componentes da membrana plasmática são os fosfolipídios e as proteínas.

Essa mesma constituição ocorre nas membranas de algumas organelas celulares, mas
NÃO ocorre em
a. mitocôndrias.
b. ribossomos.
c. complexo de Golgi.
d. lisossomos.
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AOCP 2017

Prof. MSc. André D’Ávila

Em qual subfase da Prófase I acontece a permutação genética entre cromossomos homólogos
chamada de Crossing-over?
a. Paquiteno.
b. Diacinese.
c. Telófase.
d. Fase X.
e. Zigoteno.

Instituto AOCP 2019

Prof. MSc. André D’Ávila

O DNA e o RNA são constituídos por moléculas menores, os nucleotídeos, que são formados por
três tipos de substâncias químicas: o fosfato, a pentose e a base nitrogenada. Sabemos que, no
DNA, a pentose é uma desoxirribose, enquanto no RNA é uma ribose. Em relação às bases
nitrogenadas, há diferenças e semelhanças entre DNA e RNA. No DNA, por conta da fita
geralmente dupla, existem relações entre essas bases. Sobre esse assunto, assinale a alternativa
correta.
a. Em uma fita dupla de DNA, se existe 15% de Adenina, haverá 15% de Uracila.
b. Em uma fita dupla de DNA, se existe 20% de Guanina, haverá 20% de Adenina.
c. Em uma fita dupla de DNA, se existe 15% de Citosina, haverá 35% de Timina.
d. Em uma fita dupla de DNA, se existe 10% de Timina, haverá 20% de Guanina.

129

130



66

Instituto AOCP 2018

Prof. MSc. André D’Ávila

No processo de eritopoese, o eritroblasto passa pelo fenômeno de enucleação, isto é, a perda
do núcleo, passando, então, a ser chamado de reticulócito. Mesmo após a enucleação, o
reticulócito mantém preservada sua capacidade de síntese proteica. Diante do exposto, o que
é predominantemente responsável por manter a capacidade de síntese em uma célula que
não apresenta mais núcleo?
a. Hemoglobina corpuscular.
b. RNA.
c. Oxigênio.
d. Eritropoetina.
e. DNA.

AOCP 2013

Prof. MSc. André D’Ávila

Assinale a alternativa correta.
a. As duas fitas de DNA estão unidas entre si por ligações fosfodiésteres que são desfeitas
durante a duplicação do DNA.
b.As bases nitrogenadas podem ser púricas, como a timina e citosina, ou pirimídicas, como a
adenina e guanina.
c. O DNA possui o formato de dupla hélice e é formado por bases nitrogenadas, aminoácidos e
fosfatos.
d.A replicação do DNA é conservativa, isto é, as fitas filhas consistem de uma fita parental e
uma recém sintetizada.
e. O DNA pode sofrer mutações pontuais como inserções ou deleções o que pode levar a erros
da síntese de proteínas.
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AOCP 2019

Prof. MSc. André D’Ávila

Em algumas regiões da Bahia, o número de indivíduos portadores de parasitoses é
extremamente elevado. Com base no exposto, qual parasito apresenta, em seu ciclo de
vida, uma fase pulmonar?
a. Trichuris trichiura.
b. Enterobius vermicularis.
c. Ancylostoma duodenale.
d. Trypanosoma cruzi.

AOCP 2015

Prof. MSc. André D’Ávila

Assinale a alternativa que apresenta uma doença de veiculação hídrica
causada por vírus.
a.Leptospirose.
b.Rubéola.
c.Hepatite A.
d.Ascaridíase.
e.Malária.
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AOCP 2016

Prof. MSc. André D’Ávila

Os protozoários são organismos unicelulares, eucarióticos e que apresentam nutrição
heterotrófica. Juntamente com os fungos, bem como as bactérias e os vírus, os
protozoários são agentes causadores de doenças sexualmente transmissíveis.

Portanto, é correto afirmar que, entre as doenças listadas a seguir, a única causada por
um protozoário é a
a.Aids.
b.Tricomoníase.
c.Gonorreia.
d.Herpes Genital.
e.Candidíase

AOCP 2013

Prof. MSc. André D’Ávila

Períodos frios ou chuvosos são alarmantes do ponto de vista da saúde coletiva, porque o
número de doenças infecciosas tende a aumentar, principalmente em ambientes fechados,
devido à transmissão pelas vias aéreas de algumas doenças.

Salas de aulas são ambientes que devem ser mantidos sempre arejados por esta razão.
Dentre as alternativas a seguir, assinale a que apresenta apenas doenças transmissíveis por
gotículas de saliva, tosse ou espirros.

a.Sarampo, gripe, rubéola, AIDS.
b. Tuberculose, leptospirose, pediculose, ascaridíase.
c. Hanseníase, varicela, esquistossomose, meningite.
d. Catapora, dengue, sarampo, candidíase.
e. Tuberculose, gripe, rubéola, varíola.
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AOCP 2013

Prof. MSc. André D’Ávila

A dengue é uma doença grave e que pode matar. Todos os anos é comum acontecer
campanhas na televisão ensinando e alertando como prevenir a doença. A melhor forma de
acabar com a dengue é combatendo os focos de acúmulo de água, locais propícios para a
criação do mosquito transmissor da doença. Sobre o assunto, assinale a alternativa que
apresenta o nome do mosquito transmissor da dengue.
a. Trypanosoma Cruzi.
b. Aedes Aegypti.
c. Mosca Tsé Tsé.
d. Bicho Barbeiro.
e. Mosquito Solitário.

AOCP 2019

Prof. MSc. André D’Ávila

Existem várias maneiras de classificar os ossos, uma delas é a partir da sua posição
topográfica, reconhecendo o osso axial e apendicular. Porém a classificação mais
conhecida e utilizada é a que leva em consideração a FORMA dos ossos usando o critério
de predominância de uma de suas dimensões. Nesse sentido, os ossos são considerados
planos, laminares ou chatos quando
a.a largura do osso for maior que seu comprimento e sua espessura.
b.o comprimento é maior que a espessura e são constituídos por um corpo e duas
extremidades.
c.forem parecidos em suas dimensões e lembrarem a imagem de um cubo.
d.há, dentro de sua cavidade, um espaço vazio, oco, e esse espaço é preenchido de ar.
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AOCP 2019

Prof. MSc. André D’Ávila

Assinale a alternativa que apresenta apenas exemplos de ossos curtos do sistema
esquelético humano.
a. Patela, falange e ulna.
b. Falange, semilunar e capitato.
c. Piramidal, hamato e tíbia.
d. Patela, escafoide e trapézio.

AOCP 2018

Prof. MSc. André D’Ávila

Tanto o sistema nervoso autônomo parassimpático quanto o sistema nervoso simpático
apresentam várias ações sobre o organismo. Eles são ativados em várias situações, agindo
através dos mediadores químicos. Assinale a alternativa que corresponde ao sistema nervoso
ativado em uma situação de estresse, ao tipo de mediador químico liberado e às ações sobre o
fluxo salivar e frequência cardíaca, respectivamente
a. Simpático; adrenalina; diminuição; aumento
b. Parassimpático; acetilcolina; diminuição; diminuição
c. Simpático; adrenalina; diminuição; diminuição
d. Parassimpático; adrenalina; diminuição; aumento
e. Simpático; acetilcolina; aumento; aumento
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AOCP 2015

Prof. MSc. André D’Ávila

Referente à função dos órgãos que compõem o sistema digestório, assinale a
alternativa INCORRETA.

a. O esôfago transporta os alimentos e líquidos da faringe para o estômago.
b.O estômago recebe o alimento, armazena e o mistura com as enzimas gástricas
e o ácido clorídrico (produzindo uma ação antibacteriana).
c. O estômago é o órgão considerado o principal responsável pela absorção dos
nutrientes.
d.O intestino grosso é formado pelo ceco, cólon e o reto. Sua principal ação é
absorver água, eletrólitos e, em quantidades reduzidas, alguns dos produtos finais
da digestão.
e. A mucosa intestinal é produtora de hormônios, enzimas e neurotransmissores,

como a serotonina, com ações locais e sistêmicas.

AOCP 2015

Prof. MSc. André D’Ávila

Qual é o órgão volumoso que possui quatro lobos, está localizado abaixo do diafragma e
interfere no metabolismo dos carboidratos, gordura e proteínas?
a.Pulmão direito.
b.Baço.
c.Fígado.
d.Pâncreas.
e.Rins.

141

142



72

AOCP 2018

Prof. MSc. André D’Ávila

É a maior artéria do corpo humano, com diâmetro de 2 a 3 cm, possui uma parte torácica e
outra abdominal, emerge do ventrículo esquerdo posteriormente ao tronco pulmonar. A
artéria descrita é a
a. pulmonar
b. aorta
c. vertebral
d. femoral
e. carótida

AOCP 2018

Prof. MSc. André D’Ávila

Sobre o sistema cardiovascular, assinale a alternativa correta.
a. A veia cava superior desemboca no átrio esquerdo, levando sangue venoso ao coração.
b. O tronco braquiocefálico ramifica-se em artéria subclávia direita e artéria jugular.
c. A valva atrioventricular esquerda pode ser chamada também de valva tricúspide.
d.Quatro artérias pulmonares chegam ao átrio direito contendo sangue arterial rico em
oxigênio.
e.Ramifica-se da artéria aorta três vasos: tronco braquiocefálico, artéria carótida comum
esquerda e artéria subclávia esquerda.
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AOCP 2014

Prof. MSc. André D’Ávila

Em relação aos pulmões, assinale a alternativa correta.
a.São revestidos por fina membrana denominada de pericárdio visceral.
b.Localizam-se na cavidade abdominal.
c.São revestidos por fina membrana denominada de pleura visceral.
d.É comum o pulmão direito ser dividido em dois lobos.
e.É comum o pulmão esquerdo ser dividido em três lobos.

AOCP 2020

Prof. MSc. André D’Ávila

Quais dos seguintes músculos estão associados com a respiração em repouso?

a. Intercostais internos, gastrocnêmico e diafragma.

b.Diafragma e intercostais externos.

c.Peitoral maior e peitoral menor.

d.Peitorais, subclávio e diafragma.

e.Subclávio e peitorais.
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AOCP 2018

Prof. MSc. André D’Ávila

Quando inspiramos, ocorre
a. o relaxamento do diafragma e a contração dos músculos intercostais.
b. o relaxamento do diafragma e o relaxamento dos músculos intercostais.
c. a contração do diafragma e a contração dos músculos intercostais.
d. a contração do diafragma e o relaxamento dos músculos intercostais.
e. o relaxamento e a contração do diafragma.

AOCP 2019

Prof. MSc. André D’Ávila

A capacidade de contração é a principal característica do tecido muscular, podendo ser
voluntária ou não voluntária.

Assinale a alternativa que apresenta um órgão que possui fibras musculares estriadas com
contração involuntária.
a.Coração.
b.Estômago.
c. Bexiga.
d. Útero.
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AOCP 2018

Prof. MSc. André D’Ávila

Assinale a alternativa que apresenta apenas órgãos ligados ao sistema linfoide.
a. Coração, fígado e pâncreas.
b. Pâncreas, fígado e rins.
c. Baço, tonsilas e timo.
d.Timo, pâncreas e fígado.
e. Baço, rins e fígado.

AOCP 2013

Prof. MSc. André D’Ávila

O intestino delgado é um tubo longo com mais de seis metros de comprimento que se inicia
no estômago. Além da absorção de alimentos, por meio das vilosidades que recobrem sua
superfície interna, o intestino delgado também absorve a água ingerida, íons e vitaminas. Em
suas paredes são produzidas as enzimas: péptica (digestão de proteínas), Maltase (digestão
da maltose), lactase (digestão da lactose) e sacarase (digestão da sacarose).

Sabemos que o intestino delgado é dividido em três partes que são:

a.Jejuno, Íleo e Seco.

b. Duodeno, Jejuno e Íleo.
c. Duodeno, Ceco e Íleo.
d.Apêndice, Ceco e Cólon.
e.Cólon, Íleo e Apêndice.

149

150



76

AOCP 2015

Prof. MSc. André D’Ávila

Um ato reflexo é definido como uma resposta automática, rápida e involuntária à um
determinado estímulo. Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta do percurso
realizado pelo impulso nervoso.
a. Neurônio sensitivo, neurônio motor, medula espinal.
b. Neurônio sensitivo, medula espinal, neurônio motor.
c. Medula espinal, neurônio sensitivo, neurônio motor.
d. Neurônio motor, neurônio sensitivo, medula espinal.
e. Medula espinal, neurônio motor, neurônio sensitivo

OBRIGADO

Prof. MSc. André D’Ávila

@periciahd
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QUÍMICA

Prof. Diego Souza

Estrutura e modelos atômicos
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Massa atômica e massa molecular

A = Z + N

14
7 N

6 12 6C H O2O
Química para CBM PA
@Prof.DiegoSouza

Inst. AOCP - 2018

O modelo para o átomo proposto por Rutherford está representado a seguir:

Com esse modelo, Rutherford interpretou

A) a natureza elétrica do átomo.

B) a divisibilidade do átomo.

C) que os elétrons ocupam níveis de energia bem definidos.

D) que a maior parte do átomo era vazia.

E) que os elétrons giram ao redor do núcleo em órbitas com energias diferentes.
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Tabela periódica

Mendeleyev
Propôs a tabela em 1869

Propôs a lei periódica
Ordem de massa

No início do século XIX, já eram conhecidos 63 elementos
químicos, bem como suas propriedades

Moseley
Ordem crescente de nº 

atômico

 Organizada em ordem crescente de número atômico

 118 elementos químicos (92 naturais e 26 artificiais)

Propriedades periódicas

Raio do cátion: sempre menor que o
raio do átomo que lhe deu origem.
Raio do ânion: sempre maior que o raio
do átomo que lhe deu origem.
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• Distribuição de cátion: realizar a distribuição do átomo neutro e retirar os elétrons 
correspondentes à carga da CAMADA DE VALÊNCIA.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Exceções da distribuição eletrônica

Inst. AOCP - 2018

A distribuição eletrônica do átomo de ouro, no estado fundamental, por camadas, é

Dado: Au: Z = 79

A) K = 2 L = 8 M = 18 N = 32 O = 18 P = 1.

B) K = 2 L = 8 M = 18 N = 32 O = 17 P = 2.

C) K = 2 L = 8 M = 18 N = 32 O = 19 P = 0.

D) K = 2 L = 8 M = 18 N = 32 O = 16 P = 3.

Química para CBM PA
@Prof.DiegoSouza
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Principais apostas p/ Papi PC-PA

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

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

Afinidade eletrônica

Inst. AOCP - 2018
Considerando as propriedades periódicas dos átomos presentes nas moléculas de ácido clorídrico e
nítrico, assinale a alternativa correta.

A) O raio atômico do átomo de nitrogênio é menor do que o do átomo de oxigênio.

B) A primeira energia de ionização do átomo de nitrogênio é menor do que a do átomo de cloro.

C) O nitrogênio é mais eletronegativo que o oxigênio.

D) O valor da segunda energia de ionização do cloro é menor do que o da primeira.

E) O nitrogênio tem menos afinidade eletrônica que o oxigênio.

Química para CBM PA
@Prof.DiegoSouza
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Semelhanças atômicas

isótoPos isóbAros isótoNos isoEletrônicos

Átomos com mesmo nº

Propriedades químicas

Propriedades físicas

Exemplos

Elemento químico

H

H

H

O O O

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

K (potássio)

Ca (cálcio)

Ar (argônio)

Mg (magnésio)

Si (silício)

Ne

Na

Mg

Prótons Massa Nêutrons Elétrons

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

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

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

≠ ≠                 ≠ ---------

: Prótio

: Deutério

: Trítio
Química para CBM PA
@Prof.DiegoSouza
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Ligação iônica Ligação covalente

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

Ligações ocorrem para alcançar a estabilidade (regra do octeto)

Pequena diferença de eletronegatividade

Ametais e ametais
Ametais e Hidrogênio

Hidrogênio e HidrogênioAmetais e metais
Hidrogênio e metais

Compartilhamento de elétronsTransferência de um ou mais elétrons

11Na
1s2 2s2 2p6 3s1

17Cℓ
1s2 2s2 2p6 3s2 3p5

Gás Oxigênio (O2) Gás carbônico (CO2)

Podem se apresentar no estado
gasoso, líquido e sólido;

Pontos de fusão e ebulição
inferiores aos compostos
iônicos.

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

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

Exceções: grafita e ácidos em
meio aquoso.

Formam retículo cristalino;

Sólidos (25ᵒC e pressão de 1 atm);

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

Elevada dureza;

Baixa resistência a impactos.

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

Não são bons condutores de
corrente elétrica no estado sólido;

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

Sólidos nas CNTP (25ᵒC e 1 atm);

Elevados ponto de fusão e
ebulição;

Apresentam brilho metálico;

Bons condutores de calor e de
corrente elétrica;

Maleáveis (facilmente
convertidos em lâminas);

Dúcteis (facilmente convertidos
em fios);

Apresentam alta tenacidade
(não se rompem facilmente); e

Insolúveis em água.

Compostos iônicos Compostos covalentes
(moléculas) Substâncias metálicas
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Inst. AOCP - 2019

“Tinha aceitado o serviço desta noite alguns dias antes, (...) o que, nesse caso, significava
invadir a casa do homem e injetar-lhe cloreto de potássio na veia, (...).”. Nesse trecho do
livro “Origem”, de Dan Brown, aparece, em destaque, uma substância química. Sobre
essa substância, assinale a alternativa correta.

A) Apresenta ligação covalente.

B) Apresenta massa molar superior a 80 g/mol.

C) Apresenta temperatura de fusão abaixo de 100ºC.

D) Apresenta estrutura cristalina.

E) Apresenta fórmula química Cℓk.

Química para CBM PA
@Prof.DiegoSouza

Peguinhas sobre ligações química

• AlCl3, AlBr3 e AlI3 e FeBr3 são COMPOSTOS 
COVALENTES

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

NaCl HCl Cl2
Química para CBM PA
@Prof.DiegoSouza
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Inst. AOCP - 2018

A ligação química presente no brometo de prata é

A) covalente polar

B) dativa

C) iônica

D) covalente apolar

E) metálica

Química para CBM PA
@Prof.DiegoSouza

Estequiometria
PASSO A PASSO:
1. Verificar se a reação está balanceada;
2. Caso não esteja, balancear a reação;
3. Verificar no enunciado quais compostos estão

sendo relacionados;
4. Realizar os cálculos (sempre que não souber

fórmula regra de três).

Fe +   H2O → Fe3O4 +   H2

BALANCEAMENTO: Método por tentativas

1. Escolha o que apareça uma única vez em cada lado e que
apresente a maior atomicidade (subíndices);

2. Transpor suas atomicidades como coeficiente
estequiométrico;

3. Finalizar o balanceamento (demais elementos).
Química para CBM PA
@Prof.DiegoSouza
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Inst. AOCP - 2018

Considere a reação de combustão completa do butano. A soma dos menores números
inteiros que fazem o correto balanceamento da equação é igual a

A) 31.

B) 32.

C) 33.

D) 34.

E) 35.

Química para CBM PA
@Prof.DiegoSouza

Inst. AOCP - 2018

No mercado joalheiro, a pureza do ouro é dada pela quantidade real desse metal
presente na pepita. Quando o nível de pureza é de 99,99%, ele é classificado como 24
quilates. [...] O número de átomos de ouro presentes em uma joia de massa 10 gramas,
feita em ouro 19,2 quilates é, aproximadamente, igual a:

Dado: Au 197 g/mol

a) 3,00 x 1022

b) 2,80 x 1022

c) 2,60 x 1022

d) 2,40 x 1022

e) 2,20 x 1022

171

172



87

Inst. AOCP - 2016

Um técnico de laboratório da CASAN realizará um teste para determinar o teor de nitrato de prata
em uma amostra de acordo com a seguinte reação:

NaCl +  AgNO3 → AgCl +  NaNO3

Foram consumidos 36 g de NaCl nesta reação. Assim, podemos afirmar que a quantidade de nitrato
de prata na amostra é (Massa molar NaCl=58,6; AgNO3 = 169,9)

A) 72,67 gramas.

B) 89, 34 gramas.

C) 104,37 gramas.

D) 126,75 gramas.

E) 184,39 gramas.

Mais apostas para prova CBM PA

 Teorias ácido-base (Arrhenius, Bronsted e Lowry e de lewis)

 Nomenclatura e propriedades de ácidos e bases inorgânicas

 Reconhecimento e nomenclatura de funções orgânicas e inorgânicas

Química para CBM PA
@Prof.DiegoSouza
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OBRIGADO!

Prof. Diego Souza

prof.diegosouza

t.me/profdiegosouza

prof.diegosouza

Dr. em Química e Perito Criminal
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